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การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
CURRICULUM DEVELOPMENT THROUGH THE INTEGRATED LEARNING
BASED ON PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY
IN THE MATHEMATICS LEARNING STRAND
OF PRATHOMSUEKSA 1 STUDENTS
ภัทราพร คลายใจตรง/ PATTRAPORN KHAYJAITRONG1
เพชรสุดา เพชรใส/ PETSUDA PETSAI2
วสัน ปุนผล/ WASON PUNPHOL3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีกระบวนการ
การพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลอง
ใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไดนำไปทดลองใช
กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ จำนวน 20 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ
การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 2) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.834 3) แบบสังเกตพฤติกรรมความพอเพียง และ 4) แบบประเมินเจตคติ
ต อ การเรี ย นคณิ ต ศาสตร วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
การทดสอบที และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา ผูที่เกี่ยวของมีความตองการให
จัดทำหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรพบวา การพัฒนา
หลักสูตรการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ฉบับรางมีองคประกอบคือ หลักการ จุดประสงค โครงสราง ขอบขายเนื้อหา
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
3
ดร., ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
1
2
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เวลาเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู
จำนวน 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง ผลการประเมินพบวามีความสอดคลองเหมาะสม
3) ผลการทดลองใชหลักสูตร แบงขั้นตอนการใชหลักสูตรเปน 2 ขั้นตอนคือ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นก อ นเรี ย น ปลู ก ฝ ง พฤติ ก รรมความพอเพี ย งตามแผนการจั ด การเรี ย นรู และหลั ง
การใชหลักสูตรโดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สังเกตพฤติกรรมความพอเพียง
และสอบถามเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร พบวานักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม
มีความรู ความเขาใจ นำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดเปนอยางดี 4) ผลการประเมินผล
และการปรับปรุงหลักสูตร พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินพฤติกรรมความพอเพียงพบวา
ภาพรวมอยู ใ นระดั บ ดี และเจตคติ ต อ การเรี ย นคณิ ต ศาสตร ภาพรวมอยู ใ นระดั บ สู ง ที่ สุ ด และ
การปรับปรุงหลักสูตรควรเพิ่มเวลาการสังเกตหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลวเพื่อสงเสริม
ความคงทนในการเรียนและพฤติกรรมความพอเพียงของนักเรียน
คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ABSTRACT
The purpose of this research was to develop the curriculum through the
integrated learning based on philosophy of sufficiency economy in the mathematics
learning strand of Prathomsueksa 1 students. The curriculum development process consisted
of 4 stages as follows: 1) a study of fundamental information, 2) a curriculum development,
3) a curriculum implementation, and 4) a curriculum assessment and improvement.
The research sample included 20 students of grade 1 at Ban Bor Rung School, Wichian
Buri District, Petchabun Province. The instruments used for data collection were: 1) the
curriculum through the integrated learning based on philosophy of sufficiency economy in
the mathematics learning strand of Prathomsueksa 1 students, 2) the achievement test
with the reliability of 0.834, 3) the sufficient behavior observation form, and 4) the student’s
attitude on mathematics evaluation form. All data were analyzed in term of percentage,
mean, standard deviation, t-test, and the content analysis
The research findings were as follows: 1) A study of fundamental information, it
revealed they wanted to develop the curriculum through the integrated learning based on
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philosophy of sufficiency economy in the mathematics learning strand of Prathomsueksa 1
students. 2) In the curriculum development, it revealed that the curriculum through the
integrated learning based on philosophy of sufficiency economy in the mathematics
learning strand of Prathomsueksa 1 students was comprised of principles, objectives,
structures, content scopes, study time, learning activities, instruction, measurement and
assessment, and 15 learning activity plans (one plan per one hour). All these elements
were evaluated by experts. These elements were appropriated. 3) The experimental use of
the curriculum, was divided into 2 processes which were the achievement pre and post
tests. According to the sufficient behavior observation and student’s attitude on mathematics
evaluation, it was revealed that students paid more attention to these learning activities.
4) In the curriculum evaluation and improvement, it was revealed that students’ learning
achievement post test on the integration of philosophy of sufficiency economy in the
mathematics learning strand of Prathomsueksa 1 students was higher than the pre test at
.05 level of the statistical significance. According to the sufficient behavior observation, it
was revealed that the total evaluation was at good level. Student’s attitude on mathematics
in overall was at the highest level. For curriculum improvement, more time is needed to
observe after learning activities for supporting students’ patient and sufficient behaviors.
Keywords: curriculum development, integrated curriculum, Sufficiency Economy philosophy

บทนำ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทำใหวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลง มีการแขงขันกัน
ทางวัตถุ ความฟุงเฟอ หลงใหลไปกับกระแสนิยมทางวัตถุ การดิ้นรนเพื่อชีวิตรอด ทำใหหลงลืม
เอกลักษณไทย วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เด็กและเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดหลักการและแนว
การปฏิบัติตนที่เหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระราชดำรั ส ชี้ ถึ ง แนวทางการดำเนิ น ชี วิ ต แก พ สกนิ ก รชาวไทยมาโดยตลอดนานกว า 25 ป
เปนการปลูกฝงคุณคาของความเปนคน การคิดใหถกู พูดใหถกู ปฏิบตั ใิ หถกู อยางมีสติและใชปญ
 ญา
ไปในทางที่ถูกตอง และคณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญยิ่งตอการพัฒนามนุษย ชวยใหมนุษยคิดริเริ่ม
สร า งสรรค รวมทั้ ง ศิ ล ปะ คิ ด อย า งมี ร ะบบ คิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล มี แ บบแผน รู จั ก วิ เ คราะห ป ญ หา
และสถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบทำใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม รูจักจัดการกับทรัพยากรที่มีจึงมีประโยชนตอการดำรงชีวิต เพื่อเพิ่ม
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ทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแตละคน ใหมีความหมายสัมพันธซึ่งกันและกัน ผูเรียนจะเรียนรู
ไดดเี มือ่ มีการบูรณาการเขากับชีวติ จริง ในเรือ่ งการรูจ กั ออมเงิน ทำบัญชีรายรับ-รายจาย วินยั การใชเงิน
การเลือกซื้อเลือกใชสิ่งของที่มีประโยชนและใชอยางคุมคา และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
มีความสมดุลทั้งกาย ใจ อารมณ สติปญญา และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีความพอเพียง
ประกอบดวยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว และเงื่อนไขความพอเพียง
คือ เงื่อนไขความรู ประกอบดวย รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง รวมทั้งเงื่อนไขคุณธรรม ซึ่งประกอบดวย
ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติ ปญญา แบงปน เปนพื้นฐานความเปนมนุษย ปลูกฝงแนวคิดและ
หลักปฏิบัติอยางมีทิศทาง สอนใหผูเรียนพึ่งตนเองได จนสามารถเปนที่พึ่งของคนอื่น ๆ ในสังคมได
(ประคอง สาธรรม, 2552: 25)
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 ได ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกำลังของชาติใหเปนมนุษย
ที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและ
ทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตอตลอดชีวิต
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็ม
ตามศักยภาพ มีการกำหนดจุดหมายใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะ
พื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการ
เรียนรูทางสังคม และพื้นฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุล
ทัง้ ในดานรางกาย สติปญ
 ญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนการจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการ
(ปราโมทย จันทรเรือง, 2552: 39)
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุม
สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 1 ขึน้ เพือ่ จัดการศึกษาตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกในกระบวนการเรียนรู เปนการปลูกฝงแนวคิดและหลักปฏิบัติอยางมี
ทิศทาง สอนใหผูเรียนพึ่งตนเองได จนสามารถเปนที่พึ่งของคนอื่น ๆ ในสังคมได
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วัตถุประสงค
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีกระบวนการ
การพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลอง
ใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

วิธีดำเนินการ
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554
โรงเรียนบานบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3 จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 20 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง
2. ตั ว แปรในการวิ จั ย ได แ ก หลั ก สู ต รบู ร ณาการปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมความพอเพียง เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร
3. เนื้อหา ความรูเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำมาบูรณาการกับกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวยเนื้อหาสาระ ไดแก สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐาน ค1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใชจำนวนในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธระหวาง
การดำเนินการตาง ๆ และใชการดำเนินการในการแกปญหา สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคสำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปท่ี 1 ประกอบดวย 1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 หวง 2 เงือ่ นไข คือความพอเพียง
ประกอบดวย 3 คุณลักษณะมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว เงื่อนไข
ความพอเพียงมี เงื่อนไขความรู (รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตยสุจริต
ขยันอดทน สติ ปญญา แบงปน) 2) ฉลาดเลือก ฉลาดใช ฉลาดซื้อ การเลือกซื้อสินคาที่มีประโยชน
ใชสง่ิ ของอยางประหยัดและคุม คา การดูแลเก็บรักษาสิง่ ของเครือ่ งใช การดูแลรักษาประหยัดทรัพยากร
ของสวนรวม และ 3) วินัยการใชเงิน สำรวจเงินฉัน จายเงินอยางฉลาด การออมเงิน บัญชีรายรับรายจาย รายรับ-รายจายของฉัน หลักสูตรแบงเปน 2 สวน คือ หลักสูตรภาคทฤษฎี หลักสูตรภาคปฏิบตั ิ
4. ระยะเวลา ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554
ใชระยะเวลา จำนวน 3 สัปดาห สัปดาหละ 5 ชั่วโมง เปนเวลาเรียนรวม 15 ชั่วโมง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณความตองการการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากผูบริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูใหญบาน และผูปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. แบบสอบถามความตองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบอรัง
จำนวน 20 คน ในการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
3. หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
4. แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 15 แผน
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 3 ตัวเลือก
จำนวน 30 ขอ มีคา ความยากงาย (p) ระหวาง 0.53 ถึง 0.72 คาอำนาจจำแนก ระหวาง 0.22 - 0.80
คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.834
6. แบบประเมิ น พฤติ ก รรมพอเพี ย ง โดยอิ ง เกณฑ ป ระเมิ น (rubric assessment)
กำหนดเกณฑการประเมินเปนระดับคะแนน 5 ระดับ (5,4, 3, 2, 1)
7. แบบสอบถามเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรตามวิธีของลิเคอรท (Likert) แบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ ใชการประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC)
เทากับ 0.80 - 1.00
การดำเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดนำแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตาง ๆ มาสังเคราะห เพื่อนำมาเปน
กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
การดำเนิ น การวิ จั ย ในขั้ น ตอนนี้ เ พื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ จ ำเป น สำหรั บ การวางแผน
สรางหลักสูตรโดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
ศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ รวมทั้งเนื้อหาสาระในการจัดทำหลักสูตร
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 โดยการสัมภาษณจากผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ศึกษานิเทศก จำนวน 1 คน
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ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 2 คน ผูใหญบาน จำนวน 2 คน และผูปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน 2 คน
รวมจำนวน 10 คน โดยใช ก ารสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า ง และใช แ บบสอบถามกั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบอรัง จำนวน 20 คน ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง และใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และนำเสนอแบบพรรณนาความ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
1. การพัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) ดำเนินการโดย 1) นำขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม และจากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น
มาจัดทำเปนโครงรางหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดประสงค โครงสราง ขอบขาย
เนื้ อ หา เวลาเรี ย น กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู สื่ อ การเรี ย นรู การวั ด และประเมิ น ผล และ
แผนการจัดการเรียนรู 2) สรางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อเสนอแนวทาง การนำหลักสูตรไปใชโดย
การกำหนดเนื้อหา สาระสำคัญและเวลา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู แหลงเรียนรู
สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมิน ตามโครงสรางหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น จำนวน 15 แผน
2. การประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) นำโครงรางหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
ดานหลักสูตร ดานเนื้อหา ดานวัดผลและประเมินผล จำนวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบโดยใช
การประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
3. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร (ฉบั บ ร า ง) นำผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร (ฉบั บ ร า ง) และ
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยใหปรับเอกสารทุกฉบับใหตรงกับเอกสารของหลักสูตร การออกแบบ
กิจกรรมในใบงานใหนาสนใจ ปฏิบัติงาย ตรวจงายและปรับแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กอน ใชเกณฑการประเมินของรูบริค (rubic) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทดลองตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร
การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนการนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นและไดปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยกอนการทดลองทำการทดสอบกอนเรียน หลังจากนั้น
จึงดำเนินการสอน ดวยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น โดยใชแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 15 แผน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1 เรือ่ งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการเรียนรูเ กีย่ วกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณลักษณะความพอเพียง การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย
ตัวหนังสือแสดงจำนวนและพฤติกรรมความพอเพียง พบวา นักเรียนสวนใหญมคี วามสนใจ เพลิดเพลิน
และมีความสุขที่ไดรวมมือในกิจกรรม กลาซักถามและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 2 เรื่ อ ง ความหมายของคุ ณ ลั ก ษณะความพอเพี ย ง เป น
การเรียนรูเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขามาใชในชีวิตจริงอยางหลากหลาย
ทั้งการแสดงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งของ การเปรียบเทียบ ความหมายของความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวพฤติกรรมที่ดี นักเรียนสวนใหญใหความสนใจและรวมมือ
ในกิจกรรม บอกเหตุผลในการเลือกดื่มน้ำในแตละแกวที่มีปริมาณไมเทากันได
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง เงื่อนไขความพอเพียง เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการนำเงื่อนไขความพอเพียงมาใช ความรูเรื่อง เงื่อนไขความพอเพียง
เงือ่ นไขความรู เงือ่ นไขคุณธรรม และพฤติกรรมทีด่ ี นักเรียนสวนใหญแยกสิง่ ทีเ่ ปนความรูแ ละคุณธรรมได
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง เงื่อนไขความรู เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการใชความรู
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและนำเงื่อนไขความรูมาใชในการแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ เงื่อนไขความรู พฤติกรรมความพอเพียง เหตุผลในการวิเคราะหเหตุการณ การบวก ลบ และ
บวก ลบระคนของจำนวนนับ 0 – 9 นักเรียนสวนใหญสรุปสถานการณตาง ๆ ทั้งการบวกการลบและ
ใหเหตุผล
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง เงื่อนไขคุณธรรม เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
เปนผูมีน้ำใจ เอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปนตอผูอื่น รูจักการใหการรับ มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน
มีสติปญญามีน้ำใจ เงื่อนไขคุณธรรม พฤติกรรมผูมีน้ำใจ เอื้อเฟอ แบงปนตอผูอื่น นักเรียนสวนใหญ
กลายอมรับสิ่งที่เคยทำไมดีถือวายังมีความซื่อสัตย และบอกสิ่งที่เปนคุณธรรมได
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 6 เรือ่ ง ฉลาดซือ้ เปนการเรียนรูเ กีย่ วกับการเชือ่ มโยงความรูต า ง ๆ
ในคณิ ต ศาสตร แ ละเชื่ อ มโยงคณิ ต ศาสตร กั บ ศาสตร อื่ น ๆ นำความรู เ รื่ อ งค า ของเงิ น ไปใช
ในการเลื อ กซื้ อ ของที่ จ ำเป น และไม จ ำเป น ของที่ มี ป ระโยชน แ ละใช ใ นสถานการณ ต า ง ๆ หลั ก
ในการใชจาย คาของเงิน นำความรูเกี่ยวกับเงินไปใชในสถานการณตาง ๆ ใชเลือกซื้อของที่จำเปน
และมีประโยชน นักเรียนสวนใหญ บอกสิ่งที่จำเปนและไมจำเปนได
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง การเลือกซื้อสินคาที่มีประโยชน เปนการเรียนรูเกี่ยวกับ
การเลือกซือ้ สินคาทีจ่ ำเปนและมีประโยชน เปรียบเทียบราคาแนะนำผูอ น่ื โดยใชภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอไดเหมาะสม วิธีการเลือกซื้อ
สินคาที่จำเปนและมีประโยชน แนะนำผูอื่นในการเลือกสินคา เปรียบเทียบราคาสินคาที่ควรเลือกซื้อ
พฤติกรรมดี นักเรียนสวนใหญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบอกสิ่งที่มีประโยชนและไมมีประโยชนได
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง ใชสิ่งของอยางประหยัดและคุมคา เปนการเรียนรู
เกี่ยวกับการรูจักใชสิ่งของเครื่องใชอุปกรณการเรียนเครื่องใชสวนตัวอยางประหยัดคุมคา ใชวิธีการ
ที่หลากหลายในการแกปญหาอยางสรางสรรค วิธีการใชสิ่งของอยางประหยัดและคุมคา การใช
อุปกรณการเรียนและเครื่องใชสวนตัวอยางประหยัดและคุมคา นักเรียนบอกวิธีการใชสิ่งของอุปกรณ
การเรียนและเครื่องใชสวนตัวอยางประหยัดและคุมคาได
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง การดูแลเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช เปนการเรียนรู
เกี่ยวกับการใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ
ในเรื่องการดูแลเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใชวิธีการดูแลเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช เก็บรักษาอุปกรณ
การเรียนและเครื่องใชสวนตัว ประโยชนและคุณคาของสิ่งของของตนเอง นักเรียนบอกวิธีการดูแล
เก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช อุปกรณการเรียนและเครื่องใชสวนตัวได
แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 10 เรื่ อ ง การดู แ ลรั ก ษาประหยั ด ทรั พ ยากรของส ว นรวม
เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการดูแลรักษาประหยัดของใชที่เปนของ
ส ว นรวม สาธารณสมบั ติ ห รื อ ทรั พ ยากรของส ว นรวม ประโยชน แ ละคุ ณ ค า ของสิ่ ง ของส ว นรวม
พฤติกรรมที่ดี นักเรียนใหเหตุผลวาสิ่งใดที่เปนของสวนตัวและสวนรวมได
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง สำรวจเงินฉัน เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการใชภาษาและ
สั ญ ลั ก ษณ ท างคณิ ต ศาสตร ใ นการสื่ อ สาร การสื่ อ ความหมาย และการนำเสนอ จำนวนเงิ น
การกำหนดเปาหมายการใชจายเงิน การออมเงิน พฤติกรรมที่ดี นักเรียนสวนใหญมีความสนใจ
เพลิดเพลินและมีความสุขที่ไดรวมมือในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการนำ
เนื้อหาในเพลงมาตอบคำถามในแบบฝกและรูจักชวยเหลือแนะนำเพื่อน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง การออมเงิน เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสารบอกความหมายของการออม วิธีเพิ่มรายไดลดรายจาย
และการนำเสนอความหมายของการออมเงิน วิธีเพิ่มรายไดของตนเอง วิธีลดรายจายของตนเอง
นักเรียน บอกวิธีการเพิ่มรายไดของตนเองและวิธีลดรายจายของตนเองได
แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง จายเงินอยางฉลาด เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสารเรื่องรายรับรายจายของตนเอง รูจักเลือกสินคาที่
จำเปนและมีประโยชน เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินคา ปฏิบัติตนในการซื้อสินคาอยาง
ฉลาด การทำบันทึกรายรับรายจาย การเลือกสินคาที่จำเปนและมีประโยชน เปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพของสินคาปฏิบัติตนในการซื้อสินคาอยางฉลาด นักเรียนบอกเหตุผลในการเลือกสินคา
เปรียบเทียบ สิ่งที่ควรเลือกและพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติได
แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง บัญชีรายรับ – รายจาย เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร บอกขอมูลการใชจายเงินของตนเองในชีวิต
ประจำวันความหมายของรายรับและรายจาย มีความรูเรื่องการทำบัญชีรายรับ – รายจาย และนำ
เสนอข อ มู ล การใช จ า ยเงิ น ของตนเองในชี วิ ต ประจำวั น นั ก เรี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ทำงานด ว ย
ความมุงมั่น ใหการชวยเหลือเพื่อน ดังจะเห็นไดจาก การอธิบายขอมูลการรับหรือจายเงินของเพื่อน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง รายรับ – รายจายของฉัน เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่ สาร การสือ่ ความหมายบอกวิธกี ารทำบันทึกรายรับ –
รายจายของตนเองและนำเสนอรายรับรายจายของตนเอง การทำบัญชีรายรับ – รายจายของตนเอง
ประจำตัวทุกวันโดยครูผูสอนเปนผูจัดทำสมุดบัญชีใหคนละหนึ่งเลม
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
การประเมินผลกอนใชหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ เพือ่ ตรวจสอบความรูพ น้ื ฐานของนักเรียนเกีย่ วกับหลักสูตร โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังใชหลักสูตร ประเมินพฤติกรรมความพอเพียงของ
นักเรียนตามหลักสูตรใหครอบคลุม เหมาะสม และสอดคลองกับจุดประสงคเปนแบบประเมินตาม
สภาพจริง และประเมินเจตคติตอ การเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ตามหลักสูตร จากนัน้ จึงวิเคราะห
ขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย ( x̄ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัย
จากการดำเนินตามขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน พบวา การศึกษาขอมูลพืน้ ฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตร
เปนการศึกษา เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตาง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ
สอบถามแนวคิ ด ความจำเป น และข อ เสนอแนะในการจั ด ทำหลั ก สู ต รกั บ ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง
สรุปไดวาตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
ให ส อดคล อ งกั บ ความสนใจและความถนั ด ของผู เ รี ย น ฝ ก ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด การจั ด การ
เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม
ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค นักเรียนไดมีความรูและมีทักษะพื้นฐานสามารถนำไปใช
ในชีวิตประจำวันได
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง เรื่อง หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งประกอบดวย
หลักการ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทำใหวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลง มีการแขงขัน
กันทางวัตถุ ความฟุงเฟอ หลงใหลไปกับกระแสนิยมทางวัตถุ การดิ้นรนเพื่อชีวิตรอด ทำใหหลงลืม
เอกลักษณไทย วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เด็กและเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดหลักการและ
แนวการปฏิบัติตนที่เหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระราชดำรัสชี้ถึงแนวทาง การดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป เปน
การปลูกฝงคุณคาของความเปนคน การคิดใหถูก พูดใหถูก ปฏิบัติใหถูก อยางมีสติและใชปญญาไป
ในทางที่ถูกตอง และคณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญยิ่งตอการพัฒนามนุษย ชวยใหมนุษยคิดริเริ่ม
สรางสรรค รวมทั้งศิลปะ คิดอยางมีระบบ คิดอยางมีเหตุผล มีแบบแผน รูจักวิเคราะหปญหา และ
สถานการณไดอยางถี่ถวน รอบคอบทำใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหา ได
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อยางถูกตองและเหมาะสม รูจักจัดการกับทรัพยากรที่มีจึงมีประโยชนตอการดำรงชีวิต เพื่อเพิ่มทาง
เลือกและพัฒนาศักยภาพของแตละคน ใหมีความหมายสัมพันธซึ่งกันและกัน ผูเรียนจะเรียนรูไดดี
เมื่อมีการบูรณาการเขากับชีวิตจริง การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนชวงแรกของการศึกษา
ภาคบังคับ มุงเนนทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน
การติดตอสือ่ สาร กระบวนการเรียนรูท างสังคม และพืน้ ฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวติ
อยางสมบูรณและสมดุลทั้งในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ในเรื่องการรูจักออมเงิน ทำบัญชีรายรับ- รายจาย วินัยการใชเงิน
การเลือกซื้อเลือกใชสิ่งของที่มีประโยชนและใชอยางคุมคา และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
มีความสมดุลทั้งกาย ใจ อารมณ สติปญญา และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีความพอเพียง
ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว และเงื่อนไขความพอเพียง
คือ เงือ่ นไขความรู ประกอบดวย รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง รวมทัง้ เงือ่ นไขคุณธรรม ซึง่ ประกอบดวย
ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติ ปญญา แบงปน เปนพื้นฐานความเปนมนุษย
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ขึ้น เพื่อจัดการศึกษาตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกในกระบวนการเรียนรู เปนการปลูกฝงแนวคิดและหลักปฏิบัติอยางมี
ทิศทาง สอนใหผูเรียนพึ่งตนเองได จนสามารถเปนที่พึ่งของคนอื่น ๆ ในสังคมตอไป
จุดมุงหมาย
ผูวิจัยศึกษาความตองการ ความจำเปนของการพัฒนาหลักสูตร บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
มีจุดประสงคดังนี้
1) เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพือ่ ใหนกั เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับคณิตศาสตรใกลตวั
3) เพื่อใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต
4) เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร
โครงสราง
ผูวิจัยไดศึกษาการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แลวนำมาจัดทำเปนโครงสราง
ของหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยจัดเวลาเรียนในลักษณะของหนวยการเรียนรู ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตร โดยจัดเวลาเรียนในลักษณะของหนวยการเรียนรู

®nª¥¸É
1

2

3

ºÉ°®nª¥µ¦Á¦¸¥¦¼o
®¨´¦´µ °Á«¦¬·¡°Á¡¸¥
1.1 ®¨´¦´µ °Á«¦¬·¡°Á¡¸¥
1.2 ªµ¤®¤µ¥ °»¨´¬³ªµ¤¡°Á¡¸¥
1.3 ÁºÉ°Å ªµ¤¡°Á¡¸¥
1.4 ÁºÉ°Å ªµ¤¦¼o
1.5 ÁºÉ°Å »¦¦¤
¨µÁ¨º°¨µÄo
2.1 ¨µºÊ°
2.2 µ¦Á¨º°ºÊ°·oµ¸É¤¸¦³Ã¥r
2.3 Äo·É °°¥nµ¦³®¥´Â¨³»o¤nµ
2.4 µ¦¼Â¨ÁÈ¦´¬µ·É °Á¦ºÉ°Äo
2.5 µ¦¼Â¨¦´¬µ¦³®¥´¦´¡¥µ¦ °nª¦ª¤
ª·´¥µ¦ÄoÁ·
3.1 Îµ¦ªÁ·´
3.2 µ¦°°¤Á·
3.3 nµ¥Á·°¥nµ¨µ
3.4 ´¸¦µ¥¦´-¦µ¥nµ¥
3.5 ¦µ¥¦´-¦µ¥nµ¥ °´
¦ª¤
¦ª¤´Ê·Ê

Áª¨µ (´ÉªÃ¤)
§¬¸ ·´·
4
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
10
5
15

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555
Vol.3 No. 2 July-December 2012

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

77

ขอบขายเนื้อหา
ขอบขายเนื้อหาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดจัดมวลความรูและประสบการณใหกับ
นักเรียน ดังตอไปนี้
1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 หวง 2 เงื่อนไข ดังนี้
1. ความพอเพียง ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ
1.1 ความพอประมาณ
1.2 ความมีเหตุผล
1.3 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว
2. เงื่อนไข ความพอเพียง
2.1 เงื่อนไขความรู (รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)
2.2 เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติ ปญญา แบงปน)
2) ฉลาดเลือกฉลาดใช
1. ฉลาดซื้อ
2. การเลือกซื้อสินคาที่มีประโยชน
3. ใชสิ่งของอยางประหยัดและคุมคา
4. การดูแลเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช
5. การดูแลรักษาประหยัดทรัพยากรของสวนรวม
3) วินัยการใชเงิน
1. สำรวจเงินฉัน
2. การออมเงิน
3. จายเงินอยางฉลาด
4. บัญชีรายรับ-รายจาย
5. รายรับ-รายจายของฉัน
การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กำหนดเวลาเรียน จำนวน 3 สัปดาห สัปดาหละ 5 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง
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แนวทางการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรู มีแนวทางการจัดการเรียนรูดังนี้
1) จัดการเรียนรูโดยใหความรูความเขาใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2) จัดการเรียนรูโดยเนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
3) จัดการเรียนรูใหนักเรียนเปนผูแสดงหรือทำกิจกรรม
4) จัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม
5) จัดการเรียนรูใ หนกั เรียนไดพฒ
ั นาทักษะการคิด วิเคราะห โดยใชเหตุผลอยางสรางสรรค
6) จัดการเรียนรูใหนักเรียนนำความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจำวัน
สื่อ/แหลงเรียนรู
สื่อ/แหลงเรียนรูในการเรียนการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
จัดทำใหสอดคลองกับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้
1) แบบฝกที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
2) สื่อในแผนการจัดกิจกรรม (อิฐแดง น้ำหวาน นม)
3) รานคาสหกรณ
4) นิทาน (เรื่องลุงกลากับลุงดำ คนเลี้ยงมา)
5) บทละคร (เรื่อง คนเลี้ยงมา)
6) เพลง (นับหนึ่งถึงสิบ ออมเงิน รวมเงิน ปด กวาด เช็ด ถู)
7) ของจริง (อุปกรณในหองเรียน นอกหองเรียน)
8) นักเรียน
9) แบบสังเกตพฤติกรรม
10) แบบทดสอบ
การวัดผลและประเมินผล
การวัดและประเมินผลของหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดังนี้
1) การวัดและประเมินผล วัดผลทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ ผลงาน และ
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยประเมินผลตามสภาพจริง
2) วิธีการวัดและประเมินผลใชวิธีการที่หลากหลาย ไดแก การวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน การวัดพฤติกรรมความพอเพียงและการวัดเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
3) เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ย น แบบประเมิ น พฤติ ก รรมความพอเพี ย ง โดยการสั ง เกตพฤติ ก รรมความพอเพี ย งและ
แบบประเมินเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร
4) เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู ใชเกณฑผานการประเมินรอยละ 80.00
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3. ผลการทดลองใชหลักสูตร นำหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนบานบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จำนวน 20 คน
ผูวิจัยดำเนินการตามขั้นตอน คือทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนใชหลักสูตรแลวจัดการเรียนรู
ตามแผนการเรียนรูจำนวน 15 แผน นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู มีความสนุกสนานกับกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลายไดแสดงออกรวมมือในการทำงานนำความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจำวัน
และหลั ง การใช ห ลั ก สู ต รโดยทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย น มี ก ารสั ง เกตพฤติ ก รรม
ความพอเพียง และสอบถามเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร
4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา
4.1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 1 ทีเ่ รียนตามหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนกับหลังเรียนหลักสูตรบูรณาการ
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร สำหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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4.2 ผลการประเมินพฤติกรรมความพอเพียงตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินพฤติกรรมความพอเพียงตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(n=20)

¦µ¥µ¦¦³Á¤·
1. ÁÈ °Äo»¦´ÊÁ¤ºÉ°ÎµµÁ¦È
2. Å¤n¸¤»®¦º°®´º°Á¦¸¥
3. ÎµÁ«¬ª´»¤µÎµ °Á¨n
4. Á¨º°ºÊ°Á¡µ³ ¤¸É¤¸¦³Ã¥r
5. Å¤nÁ¨º°ºÊ° ¤¨¼°¤
6. Å¤nºÊ°ÊÎµ°´¨¤ºÉ¤
7. ÂnÁ·ÅªoÄn¦³»°°¤·
8. Å¤nÄoÁ·®¤°Áoµ
9. ®¨´Á¨·Á¦¸¥¥´¤¸Á·Á®¨º°
10. µÁ·»ª´
11. ° µÁ·n°Áª¨µ¦´ µ
12. Å¤no°Áº°Ä®o µÁ·
13. ÎµµÁ¦È´Áª¨µÂ¨³¼o°
14. ÎµµÁ¦ÈÂ¨oª¤¸µ¦ªªµ¤¼o°
15. °·µ¥µÄ®oÁ¡ºÉ°¢{Åo
16. ÁÈÁ· ·° ¥µ¨ÅoÎµ¤µnÄ®o¦¼
17. Ân{ µo ª ¤ °ÄoÄ®oÁ¡ºÉ° Ç
18. ÎµµÁ¦ÈÂ¨oª¹ÅÁ¨n
£µ¡¦ª¤

X
4.20
3.25
2.85
4.00
3.50
3.85
4.00
3.10
2.95
4.60
2.50
3.80
3.65
4.10
3.75
4.40
4.15
4.40
3.73

S.D.
1.15
1.02
0.93
1.34
0.95
1.23
1.41
0.79
0.89
0.75
0.76
0.52
0.75
1.07
1.02
0.75
0.75
0.99
0.19

¦³´µ¦·´·
¤µ
µ¨µ
µ¨µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
µ¨µ
µ¨µ
¤µ¸É»
o°¥
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ¸É»
¤µ
¤µ¸É»
¤µ

4.3 ผลการประเมินเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1
ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
(n=20)

¦µ¥µ¦¦³Á¤·
1. ´Á¦¸¥ª·µ·«µ¦roª¥ªµ¤»µ
2. ´¤¸ªµ¤£¼¤·Ä¸É´Á·Åo¼o°
3. ´°Á¦¸¥ª·µ·«µ¦r
4. ´°µ¦°°¤Á·
5. µ¦°°¤Á·¤¸¦³Ã¥rµÎ ®¦´´
6. ´nª¥Á¡º°É Îµµ¸ÉÁ¸¥É ª´ª·µ·«µ¦r
7. ´°Îµµ´Á¡ºÉ°Á¸É¥ª´ª·µ·«µ¦r
8. ´Á¦¸¥ª·µ·«µ¦rÅoÁn¤µ ¹Ê
9. ¦¦¥µµ«Äµ¦Á¦¸¥ª·µ·«µ¦rºÉÁo»µ
10. ´Å¤n¨´ªÁ¤ºÉ°o°¹Áª¨µÁ¦¸¥ª·µ·«µ¦r
11. ´¤¸Ã°µÂªµ¤·Á®ÈÁª¨µÁ¦¸¥ª·µ·«µ¦r
12. ´¨oµµ¤Á¤ºÉ°Á¦¸¥ª·µ·«µ¦rÅ¤nÁ oµÄ
13. ´¤¸ªµ¤¦´·°n°µ¸É Îµ¤µ ¹Ê
14. ´°¥µÁ¦¸¥ª·µ·«µ¦r»ª´
15. ´ÎµÂ f®´ª·µ·«µ¦rÅo
16. ´°°Îµµ¤Áª¨µÁ¦¸¥ª·µ·«µ¦r
17. ´£¼¤·Ä¸ÉªµÂµ¦ÄoÁ·Åo
18. ´Äo·° ¤» ¥µ¨°¥nµ¦³®¥´
19. ´Á¨º°ºÊ°·É °¸¤É ¸ ¦³Ã¥r
20. ´Â³ÎµÁ¡ºÉ°Á¨º° °¸É¤¸¦³Ã¥rÅo
£µ¡¦ª¤

X
4.95
4.40
4.55
4.75
4.65
4.85
4.25
4.65
4.75
4.70
4.85
4.85
4.80
4.60
4.75
4.45
4.50
4.70
4.75
4.75
4.73

S.D.
0.22
0.68
0.94
0.64
0.75
0.49
0.97
0.88
0.64
0.73
0.49
0.49
0.62
0.88
0.64
1.00
0.83
0.73
0.64
0.64
0.30

¦³´Á·
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
¼¸É»
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นที่จะนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ผลการทดลองใชหลักสูตร จากการนำหลักสูตรที่กำหนดแนวการจัดการเรียนรูและ
แผนการจัด การเรียนรูไปทดลองใช โดยผูวิจัยซึ่งเปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนผูทดลองใชหลักสูตรดวยตนเอง พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังทดลองสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่ ง แสดงว า หลั ก สู ต รทำให นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากหลั ก สู ต ร
มีเทคนิค ลักษณะ รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย เชน นิทาน เพลง เกม การแสดงบทบาทสมมุติ
นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตัวเอง มีโอกาสแสดงความสามารถนำความรูที่ไดทางคณิตศาสตร
มาบูรณาการกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เชน การสำรวจรานคา ตลาด การทำบัญชีรายรับ-รายจาย
การออมเงิน กิจกรรมการฝากเงิน นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
งานตามกิจกรรมที่จัดใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Davis (1977) ที่ไดกลาววาสิ่งที่มี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีบรรยากาศในชั้นเรียน วิธีการหรือลักษณะของครู ทัศนคติ
ตอการทำงานของครูแสวงหาวิธีการใหม ๆ มาใหนักเรียนอยูเสมอ ทำใหนักเรียนมีความกระตือรือรน
สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน นักเรียนที่ทุมเทใชเวลาเรียนอยางเต็มที่มีความสนใจ
อยากเรียนรูเนื้อหาการเรียน ผลการเรียนก็จะดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวไลพร ภูตะมี
(2548: บทคัดยอ) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรม สามารถสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการไปพรอม ๆ กัน
ทุ ก วั น มี ค วามกระตื อ รื อ ร น การทำแบบฝ ก หั ด ได ดี ขึ้ น หลั ง ทำการทดลองเด็ ก มี ค วามสนใจ
มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไมเบื่อหนายตอกิจกรรม เด็กลงมือปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเอง
ซึ่งทำใหผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองการจัดประสบการณสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการประเมิ น พฤติ ก รรมความพอเพี ย งตามหลั ก สู ต รบู ร ณาการปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 นักเรียนมี
พฤติกรรมความพอเพียง ภาพรวมระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ขอที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด
คือ ฝากเงินทุกวัน เก็บเงิน ดินสอ ยางลบไดนำมาสงใหครูนักเรียนมีพฤติกรรมความพอเพียงอยูใน
ระดับการปฏิบัติมาก ซึ่งประเมินไดจากเกณฑการประเมิน (rubric) นักเรียนไดปฏิบัติจริงซึ่งมีผล
ทำใหนักเรียนมีพฤติกรรมในการฝากเงินทุกวัน เก็บเงิน ดินสอ ยางลบไดนำมาสงใหครู และทำงาน
เสร็ จ แล ว จึ ง ไปเล น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบมากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ทิ ศ นา แขมมณี (2546) กล า วว า
กฎเกณฑเกี่ยวกับพฤติกรรมคือ พฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงสะสมกันมานานจนเปนนิสัยหรือทัศนคติ
ถ า จะทำการเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะนิ สั ย เหล า นี้ ก็ ต อ งใช เ วลานานเกื อ บจะเท า กั บ ระยะเวลาของ
การสรางสม เนื่องจากนิสัยเกิดจากการแสดงพฤติกรรมเดียวกันจนซ้ำซากเปนรูปแบบ แลวจะ
เกิดลักษณะอยางหนึ่งคือ มีแนวโนมที่จะคงที่สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาเนตร ดอกมะกล่ำ
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(2551) ได พั ฒ นาหลั ก สู ต ร ที่ จั ด การเรี ย นการสอนให นั ก เรี ย นได ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ทั้ ง ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมทำใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมดานตาง ๆ
ของกระบวนการเรียนรูไ ดเปนอยางดีสอดคลองกับงานวิจยั ของธนภรณ โกพัฒนตา (2552: บทคัดยอ)
ที่ พ บว า นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ทั้ ง ด า นความรั บ ผิ ด ชอบ ความขยั น ความอดทน
ความเอื้ อ เฟ อ ความร ว มมื อ และรั ก การทำงานอยู ใ นระดั บ ดี ม ากและสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย
ของชัยรัตน แตงวงษ (2552: บทคัดยอ) ซึ่งไดกลาววา วิธีการสอนโดยการบรรยาย การสาธิต
การใหนักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตนเองทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งใหนักเรียน
ไดใชสื่อของจริง การปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตนเองซึ่งเปนการจัดกิจกรรมที่ทำใหพฤติกรรมของ
นักเรียนอยูในระดับคุณภาพดี
3. ผลการประเมินเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยูในระดับสูงที่สุด ขอคำถามที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ฉันเรียนวิชา
คณิตศาสตรดวยความสนุกสนาน นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู มีความสนุกสนานกับกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลายไดแสดงออกรวมมือในการทำงานนำความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจำวันรูจัก
ออมเงิน เลือกซื้อสิ่งที่มีประโยชน ทำบัญชีรายรับ – รายจาย มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นชอบเรียนคณิตศาสตรมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปราโมทย จันทรเรือง (2545: บทคัดยอ)
กลาวไววา การฝกอบรมโดยทัว่ ไปมีจดุ มุง หมายเพือ่ เพิม่ พูนความรู การพัฒนาทักษะ การเปลีย่ นแปลง
เจตคติ เมื่อบุคคลไดรับการฝกอบรมทางดานความรู ทักษะและเจตคติแลวอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอย า งรวมกั น เมื่ อ กลั บ ไปปฏิ บั ติ ง านจะก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ห รื อ เกิ ด
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม หรือเจตคติในการปฏิบตั งิ านทำใหการปฏิบตั งิ านไดผลดีขน้ึ และสอดคลองกับ
แนวคิดและงานวิจัยของชัยรัตน แตงวงษ (2552: บทคัดยอ) ซึ่งเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแลวนักเรียนมีความสนใจ ตัง้ ใจเรียน และมีความกระตือรือรนในการเรียนทัง้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ทำใหนักเรียนมีความรู ความสามารถรวมทั้งนำความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจำวัน
ไดทั้งนี้เปนเพราะนักเรียนเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตัวเองจึงมีความสนใจ ตั้งใจและ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการทำงานซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด และงานวิ จั ย ของธนภรณ โกพั ฒ น ต า
(2552: บทคัดยอ) ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลวนักเรียนมีความตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแผนการเรียนรูอยางมีคุณภาพ นักเรียนกลาซักถาม
กล า แสดงความคิ ด ของตนเองอย า งมี เ หตุ ผ ล สื บ เสาะหาความรู จ ากแหล ง เรี ย นรู ห ลายรู ป แบบ
ทำงานเปนกลุมและวางแผนแบงงานตามหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานอยางมุงมั่นนำเนื้อหาสาระ
ที่เปนเรื่องใกลตัวที่สนใจนำไปปฏิบัติจริง
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ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช ดังนี้
1. กอนการนำหลักสูตรไปใช ควรศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตรบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
เพื่อใหสามารถนำหลักสูตรไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน
2. การนำหลักสูตร ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บางกิจกรรมควรยืดหยุน
กิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาและวัยของนักเรียน
3. ครู ผู ส อนควรศึ ก ษาเรื่ อ ง ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย า งลึ ก ซึ้ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการเลือก จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ สถานที่ กิจกรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการนำมาบูรณาการใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย นาสนใจ เหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน จะทำใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ สนุกตอการเรียน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนควรเปนผูดูแล แนะนำ และใหความชวยเหลือ
นักเรียน และควรจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนทุกคนในกลุมไดมีสวนรวม เมื่อสังเกตเห็นวามีนักเรียน
บางคนไมคอยใหความรวมมือกับกลุม ตองรีบหาสาเหตุและแกไขเปนรายบุคคลเนนใหนักเรียนได
ปฏิบัติอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมที่ตองการ
5. การนำหลักสูตร ไปใชในการจัดการเรียนการสอน สามารถนำไปใชได โดยผูนำไปใช
ตองศึกษาหลักสูตรใหเขาใจกอนแลวจึงนำไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หรือ ชั้นอื่น ๆ อาจ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาและกิจกรรมไดตามความเหมาะสมของผูนำไปใช
6. ควรขยายผลหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไปสูโรงเรียนเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
โรงเรียนที่มีความสนใจ
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระ
การเรียนรูค ณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชัน้ อืน่ ๆ ทีส่ ามารถจัดทำได เพือ่ ใหเกิดความตอเนือ่ ง สอดคลอง
กับความตองการความเหมาะสม ทั้งนี้ใหเปนไปตามสภาพ ศักยภาพ และความตองการของโรงเรียน
บุคลากร ชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น ๆ ที่สามารถจัดทำได เพื่อใหเกิดความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการและ
เหมาะสมกับทองถิ่น
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สรุป
ในงานวิจยั นีผ้ วู จิ ยั พัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึง่ ดำเนินการ
ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ
1. การศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐาน พบว า ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งมี ค วามต อ งการให จั ด ทำหลั ก สู ต ร
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ได ห ลั ก สู ต ร ซึ่ ง มี อ งค ป ระกอบดั ง นี้ หลั ก การ จุ ด ประสงค
โครงสราง ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล
และแผนการจัดการเรียนรู มีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการและความสามารถของ
นักเรียน
3. การทดลองใชหลักสูตร พบวานักเรียนมีความรู ความเขาใจนำความรูที่ไดมาใชใน
ชีวิตประจำวันรูจักออมเงินทำงานเลือกซื้อสิ่งที่มีประโยชน ทำบัญชีรายรับ – รายจายได สนุกสนาน
กับการทำกิจกรรม
4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลังใชหลักสูตร
สูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมความพอเพียงโดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร อยูในระดับมากที่สุด สวนการปรับปรุงหลักสูตร
ภายหลังการทดลองใชหลักสูตรแลวมีการปรับเพิ่มชั่วโมงเรียนจาก 15 ชั่วโมงเปน 18 ชั่วโมง
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