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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีกระบวนการ
การพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลอง
ใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนไดนำไปทดลองใช
กับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 โรงเรียนบานบอรงั อำเภอวิเชยีรบรุ ีจงัหวัดเพชรบูรณ จำนวน 20 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  
มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.834 3) แบบสังเกตพฤติกรรมความพอเพียง และ 4) แบบประเมินเจตคติ
ตอการเรียนคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบที และการวิเคราะหเน้ือหา  
 ผลการวิจัยพบวา  1)  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา ผูที่เก่ียวของมีความตองการให
จัดทำหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรพบวา การพัฒนา
หลักสูตรการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ฉบับรางมีองคประกอบคือ หลักการ จุดประสงค โครงสราง ขอบขายเน้ือหา 

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3ดร., ครู  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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เวลาเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู 

จำนวน 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง ผลการประเมินพบวามีความสอดคลองเหมาะสม  

3) ผลการทดลองใชหลักสูตร แบงข้ันตอนการใชหลักสูตรเปน 2 ขั้นตอนคือ ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนเรียน ปลูกฝงพฤติกรรมความพอเพียงตามแผนการจัดการเรียนรู และหลัง 
การใชหลักสูตรโดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สังเกตพฤติกรรมความพอเพียง  

และสอบถามเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร พบวานักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม  

มีความรู ความเขาใจ นำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดเปนอยางดี 4) ผลการประเมินผล

และการปรับปรุงหลักสูตร พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินพฤติกรรมความพอเพียงพบวา  

ภาพรวมอยูในระดับดี และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ภาพรวมอยูในระดับสูงท่ีสุด และ 

การปรับปรุงหลักสูตรควรเพ่ิมเวลาการสังเกตหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลวเพ่ือสงเสริม

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 
                 การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ทำใหวิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลง มีการแขงขันกัน

ทางวัตถุ ความฟุงเฟอ หลงใหลไปกับกระแสนิยมทางวัตถุ การด้ินรนเพ่ือชีวิตรอด ทำใหหลงลืม 
เอกลักษณไทย วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม เด็กและเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดหลักการและแนว

การปฏิบัติตนที่เหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี 
พระราชดำรัสชี้ ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป  

เปนการปลูกฝงคณุคาของความเปนคน การคิดใหถูก พูดใหถูก ปฏบิตัใิหถูก อยางมีสตแิละใชปญญา

ไปในทางที่ถูกตอง และคณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงตอการพัฒนามนุษย ชวยใหมนุษยคิดริเริ่ม

สรางสรรค รวมท้ังศิลปะ คิดอยางมีระบบ คิดอยางมีเหตุผล มีแบบแผน รูจักวิเคราะหปญหา  

และสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบทำใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหา 
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม รูจักจัดการกับทรัพยากรท่ีมีจึงมีประโยชนตอการดำรงชีวิต เพ่ือเพ่ิม
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ทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแตละคน ใหมีความหมายสัมพันธซึ่งกันและกัน ผูเรียนจะเรียนรู 

ไดดเีมือ่มกีารบูรณาการเขากับชวิีตจรงิ ในเรือ่งการรูจกัออมเงิน ทำบัญชรีายรับ-รายจาย วินยัการใชเงิน 

การเลือกซื้อเลือกใชสิ่งของที่มีประโยชนและใชอยางคุมคา และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 

มีความสมดุลทั้งกาย ใจ อารมณ สติปญญา และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีความพอเพียง 

ประกอบดวยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว และเง่ือนไขความพอเพียง 

คือ เง่ือนไขความรู ประกอบดวย รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง รวมท้ังเง่ือนไขคุณธรรม ซึ่งประกอบดวย 

ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติ ปญญา แบงปน เปนพ้ืนฐานความเปนมนุษย ปลูกฝงแนวคิดและ 

หลักปฏิบัติอยางมีทิศทาง สอนใหผูเรียนพ่ึงตนเองได จนสามารถเปนท่ีพ่ึงของคนอ่ืน ๆ ในสังคมได  

(ประคอง สาธรรม, 2552: 25) 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดกำหนดวิสัยทัศน  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกำลังของชาติใหเปนมนุษย 

ที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก 

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและ

ทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตอตลอดชีวิต 

โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็ม

ตามศักยภาพ  มีการกำหนดจุดหมายใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตน

นับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

             การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะ

พ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการ

เรียนรูทางสังคม และพ้ืนฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุล 
ท้ังในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
(ปราโมทย จันทรเรือง, 2552: 39) 

             ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ข้ึน เพ่ือจัดการศึกษาตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกในกระบวนการเรียนรู เปนการปลูกฝงแนวคิดและหลักปฏิบัติอยางมี

ทิศทาง สอนใหผูเรียนพ่ึงตนเองได จนสามารถเปนท่ีพ่ึงของคนอื่น ๆ ในสังคมได        
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วัตถุประสงค 
                การวิจัยคร้ังน้ี มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีกระบวนการ

การพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลอง

ใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร   

 

วิธีดำเนินการ 
 ขอบเขตการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยาง   

  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 

โรงเรียนบานบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3  จำนวน 1 หองเรียน จำนวน  20  คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง 

 2. ตัวแปรในการวิจัย ไดแก หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมความพอเพียง เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร   

 3. เนื้อหา ความรูเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำมาบูรณาการกับกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวยเน้ือหาสาระ ไดแก สาระท่ี 1 จำนวนและการดำเนินการ 

มาตรฐาน ค1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใชจำนวนในชีวิตจริง 

มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธระหวาง  

การดำเนินการตาง ๆ และใชการดำเนินการในการแกปญหา สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การส่ือสาร  

การส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและการนำเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคสำหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปท่ี 1 ประกอบดวย 1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 หวง 2 เง่ือนไข คือความพอเพียง 

ประกอบดวย 3 คุณลักษณะมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว เง่ือนไข
ความพอเพียงมี เง่ือนไขความรู (รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) เง่ือนไขคุณธรรม (ซื่อสัตยสุจริต  

ขยันอดทน สติ ปญญา แบงปน) 2) ฉลาดเลือก ฉลาดใช ฉลาดซื้อ การเลือกซื้อสินคาท่ีมีประโยชน 

ใชส่ิงของอยางประหยัดและคุมคา การดูแลเก็บรักษาส่ิงของเคร่ืองใช การดูแลรักษาประหยัดทรัพยากร

ของสวนรวม และ 3) วินัยการใชเงิน สำรวจเงินฉัน จายเงินอยางฉลาด การออมเงิน บัญชีรายรับ-

รายจาย รายรับ-รายจายของฉัน หลักสูตรแบงเปน 2 สวน คือ หลักสูตรภาคทฤษฎี หลักสูตรภาคปฏิบัติ   
 4. ระยะเวลา ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 

ใชระยะเวลา จำนวน 3 สัปดาห สัปดาหละ  5  ชั่วโมง เปนเวลาเรียนรวม 15  ชั่วโมง 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 
Vol.3 No. 2 July-December 2012 70

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แบบสัมภาษณความตองการการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จากผูบริหาร 

สถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ผูใหญบาน และผูปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

 2. แบบสอบถามความตองการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบอรัง 

จำนวน 20 คน ในการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการ

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1  

 3. หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

 4. แผนการจัดการเรียนรู  จำนวน 15 แผน 

 5. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนดิ 3 ตวัเลือก 

จำนวน 30 ขอ มคีาความยากงาย (p) ระหวาง 0.53 ถึง 0.72 คาอำนาจจำแนก ระหวาง 0.22  - 0.80  

คาความเช่ือมั่น  เทากับ 0.834 

 6. แบบประเมินพฤติกรรมพอเพียง โดยอิงเกณฑประเมิน (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 
 ผูวิจัยไดนำแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรตาง ๆ มาสังเคราะห เพ่ือนำมาเปน 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

4 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  

 การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้ เ พ่ือให ไดขอมูลที่จำเปนสำหรับการวางแผน 

สรางหลักสูตรโดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และ
ศึกษาความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ รวมทั้งเน้ือหาสาระในการจัดทำหลักสูตร 

เร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 1 โดยการสัมภาษณจากผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ศึกษานิเทศก จำนวน 1 คน 
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ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จำนวน 2 คน ผูใหญบาน จำนวน 2 คน และผูปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน  2 คน  

รวมจำนวน 10 คน โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง และใชแบบสอบถามกับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบอรัง จำนวน 20 คน ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

ดวยตนเอง และใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) และนำเสนอแบบพรรณนาความ                                

 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร   

 1. การพัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) ดำเนินการโดย 1) นำขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ 

แบบสอบถาม และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

มาจัดทำเปนโครงรางหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดประสงค โครงสราง ขอบขาย

เน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล และ 

แผนการจัดการเรียนรู 2) สรางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสนอแนวทาง การนำหลักสูตรไปใชโดย 

การกำหนดเน้ือหา สาระสำคัญและเวลา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู แหลงเรียนรู  

สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมิน ตามโครงสรางหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน จำนวน 15 แผน  

 2. การประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) นำโครงรางหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ

ดานหลักสูตร ดานเน้ือหา ดานวัดผลและประเมินผล จำนวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบโดยใช 

การประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 

 3. การปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับราง) นำผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) และ 

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยใหปรับเอกสารทุกฉบับใหตรงกับเอกสารของหลักสูตร การออกแบบ

กิจกรรมในใบงานใหนาสนใจ ปฏิบัติงาย ตรวจงายและปรับแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กอน ใชเกณฑการประเมินของรูบริค (rubic) เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการทดลองตอไป 

 ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตร 

 การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปนการนำหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนและไดปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยกอนการทดลองทำการทดสอบกอนเรียน หลังจากน้ัน

จึงดำเนินการสอน ดวยหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 15 แผน ซึ่งมี 

รายละเอียดดังน้ี   
 แผนการจัดการเรียนรูที ่1 เร่ืองหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการเรียนรูเก่ียวกับ 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คณุลกัษณะความพอเพียง การเขียนตัวเลขฮนิดอูารบกิตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือแสดงจำนวนและพฤติกรรมความพอเพียง พบวา นักเรียนสวนใหญมีความสนใจ เพลิดเพลิน

และมีความสุขท่ีไดรวมมือในกิจกรรม กลาซักถามและสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
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 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง ความหมายของคุณลักษณะความพอเพียง เปน 

การเรียนรูเก่ียวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขามาใชในชีวิตจริงอยางหลากหลาย 

ทั้งการแสดงจำนวนหรือปริมาณของส่ิงของ การเปรียบเทียบ ความหมายของความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัวพฤติกรรมท่ีดี นักเรียนสวนใหญใหความสนใจและรวมมือ 

ในกิจกรรม บอกเหตุผลในการเลือกด่ืมน้ำในแตละแกวท่ีมีปริมาณไมเทากันได 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง เง่ือนไขความพอเพียง เปนการเรียนรูเก่ียวกับการให

เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการนำเง่ือนไขความพอเพียงมาใช ความรูเร่ือง เง่ือนไขความพอเพียง 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม และพฤติกรรมท่ีดี นักเรียนสวนใหญแยกส่ิงท่ีเปนความรูและคุณธรรมได 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง เง่ือนไขความรู เปนการเรียนรูเก่ียวกับการใชความรู 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและนำเง่ือนไขความรูมาใชในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ เง่ือนไขความรู พฤติกรรมความพอเพียง เหตุผลในการวิเคราะหเหตุการณ การบวก ลบ และ

บวก ลบระคนของจำนวนนับ 0 – 9 นักเรียนสวนใหญสรุปสถานการณตาง ๆ ทั้งการบวกการลบและ

ใหเหตุผล 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เร่ือง เง่ือนไขคุณธรรม เปนการเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติตน 

เปนผูมีน้ำใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปนตอผูอื่น รูจักการใหการรับ มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน 

มีสติปญญามีน้ำใจ เง่ือนไขคุณธรรม พฤติกรรมผูมีน้ำใจ เอ้ือเฟอ แบงปนตอผูอื่น นักเรียนสวนใหญ

กลายอมรับสิ่งท่ีเคยทำไมดีถือวายังมีความซื่อสัตย และบอกส่ิงท่ีเปนคุณธรรมได 

 แผนการจัดการเรียนรูที ่6 เร่ือง ฉลาดซือ้ เปนการเรียนรูเก่ียวกับการเช่ือมโยงความรูตาง ๆ 

ในคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ นำความรู เ ร่ืองคาของเงินไปใช  

ในการเลือกซื้อของที่จำเปนและไมจำเปน ของท่ีมีประโยชนและใชในสถานการณตาง ๆ หลัก 

ในการใชจาย คาของเงิน นำความรูเก่ียวกับเงินไปใชในสถานการณตาง ๆ ใชเลือกซื้อของท่ีจำเปน 

และมีประโยชน นักเรียนสวนใหญ บอกสิ่งท่ีจำเปนและไมจำเปนได 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เร่ือง การเลือกซื้อสินคาท่ีมีประโยชน เปนการเรียนรูเก่ียวกับ 

การเลือกซ้ือสินคาท่ีจำเปนและมีประโยชน  เปรียบเทียบราคาแนะนำผูอ่ืนโดยใชภาษาและสัญลักษณ 
ทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการนำเสนอไดเหมาะสม วิธีการเลือกซื้อ

สินคาท่ีจำเปนและมีประโยชน แนะนำผูอื่นในการเลือกสินคา เปรียบเทียบราคาสินคาท่ีควรเลือกซื้อ 

พฤติกรรมดี นักเรียนสวนใหญแลกเปล่ียนความคิดเห็นบอกสิ่งท่ีมีประโยชนและไมมีประโยชนได 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง ใชสิ่งของอยางประหยัดและคุมคา เปนการเรียนรู 

เก่ียวกับการรูจักใชสิ่งของเครื่องใชอุปกรณการเรียนเคร่ืองใชสวนตัวอยางประหยัดคุมคา ใชวิธีการ 
ที่หลากหลายในการแกปญหาอยางสรางสรรค วิธีการใชสิ่งของอยางประหยัดและคุมคา การใช

อุปกรณการเรียนและเคร่ืองใชสวนตัวอยางประหยัดและคุมคา นักเรียนบอกวิธีการใชสิ่งของอุปกรณ

การเรียนและเคร่ืองใชสวนตัวอยางประหยัดและคุมคาได 
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 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เร่ือง การดูแลเก็บรักษาส่ิงของเคร่ืองใช เปนการเรียนรู 
เก่ียวกับการใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
ในเร่ืองการดูแลเก็บรักษาส่ิงของเคร่ืองใชวิธีการดูแลเก็บรักษาส่ิงของเคร่ืองใช เก็บรักษาอุปกรณ 
การเรียนและเคร่ืองใชสวนตัว ประโยชนและคุณคาของสิ่งของของตนเอง นักเรียนบอกวิธีการดูแล
เก็บรักษาส่ิงของเคร่ืองใช อุปกรณการเรียนและเคร่ืองใชสวนตัวได  
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง การดูแลรักษาประหยัดทรัพยากรของสวนรวม 
เปนการเรียนรูเก่ียวกับการมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการดูแลรักษาประหยัดของใชที่เปนของ
สวนรวม สาธารณสมบัติหรือทรัพยากรของสวนรวม ประโยชนและคุณคาของส่ิงของสวนรวม 
พฤติกรรมที่ดี นักเรียนใหเหตุผลวาสิ่งใดที่เปนของสวนตัวและสวนรวมได 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง สำรวจเงินฉัน เปนการเรียนรูเก่ียวกับการใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การส่ือความหมาย และการนำเสนอ จำนวนเงิน  
การกำหนดเปาหมายการใชจายเงิน การออมเงิน พฤติกรรมที่ดี นักเรียนสวนใหญมีความสนใจ 
เพลิดเพลินและมีความสุขท่ีไดรวมมือในกิจกรรมมีการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นในการนำ
เน้ือหาในเพลงมาตอบคำถามในแบบฝกและรูจักชวยเหลือแนะนำเพ่ือน 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เร่ือง การออมเงิน เปนการเรียนรูเก่ียวกับการใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสารบอกความหมายของการออม วิธีเพ่ิมรายไดลดรายจาย 
และการนำเสนอความหมายของการออมเงิน วิธีเพ่ิมรายไดของตนเอง วิธีลดรายจายของตนเอง 
นักเรียน บอกวิธีการเพ่ิมรายไดของตนเองและวิธีลดรายจายของตนเองได 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เร่ือง จายเงินอยางฉลาด เปนการเรียนรูเก่ียวกับการใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสารเรื่องรายรับรายจายของตนเอง รูจักเลือกสินคาท่ี
จำเปนและมีประโยชน เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินคา ปฏิบัติตนในการซ้ือสินคาอยาง
ฉลาด การทำบันทึกรายรับรายจาย การเลือกสินคาท่ีจำเปนและมีประโยชน เปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพของสินคาปฏิบัติตนในการซื้อสินคาอยางฉลาด นักเรียนบอกเหตุผลในการเลือกสินคา
เปรียบเทียบ สิ่งท่ีควรเลือกและพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติได 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เร่ือง บัญชีรายรับ – รายจาย เปนการเรียนรูเก่ียวกับการใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร บอกขอมูลการใชจายเงินของตนเองในชีวิต
ประจำวันความหมายของรายรับและรายจาย มีความรูเรื่องการทำบัญชีรายรับ – รายจาย และนำ
เสนอขอมูลการใชจายเงินของตนเองในชีวิตประจำวัน นักเรียนมีความรับผิดชอบ ทำงานดวย 
ความมุงมั่น ใหการชวยเหลือเพ่ือน ดังจะเห็นไดจาก การอธิบายขอมูลการรับหรือจายเงินของเพ่ือน 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เร่ือง รายรับ – รายจายของฉัน เปนการเรียนรูเก่ียวกับการใช
ภาษาและสัญลกัษณทางคณิตศาสตรในการสือ่สาร การส่ือความหมายบอกวิธีการทำบันทึกรายรับ – 
รายจายของตนเองและนำเสนอรายรับรายจายของตนเอง การทำบัญชีรายรับ – รายจายของตนเอง 
ประจำตัวทุกวันโดยครูผูสอนเปนผูจัดทำสมุดบัญชีใหคนละหน่ึงเลม 
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  ขั้นตอนท่ี  4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร               
  การประเมินผลกอนใชหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของนักเรียนเก่ียวกับหลักสูตร โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังใชหลักสูตร ประเมินพฤติกรรมความพอเพียงของ
นักเรียนตามหลักสูตรใหครอบคลุม เหมาะสม และสอดคลองกับจุดประสงคเปนแบบประเมินตาม
สภาพจริง และประเมินเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ตามหลักสูตร จากน้ันจึงวิเคราะห
ขอมูล โดยใชคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบที (t-test)  
 
ผลการวิจัย 

 จากการดำเนินตามข้ันตอนการวิจัย  4  ขั้นตอน  สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1.  ผลการศึกษาขอมลูพ้ืนฐาน พบวา การศึกษาขอมลูพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตร  
เปนการศึกษา เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตาง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ 
สอบถามแนวคิด ความจำเปน และขอเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรกับผูที่มีสวนเก่ียวของ  
สรุปไดวาตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 
ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ  
เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยม
ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค นักเรียนไดมีความรูและมีทักษะพ้ืนฐานสามารถนำไปใช 
ในชีวิตประจำวันได  
  2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง เร่ือง หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งประกอบดวย     
  หลักการ   
  การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ทำใหวิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลง มีการแขงขัน
กันทางวัตถุ ความฟุงเฟอ หลงใหลไปกับกระแสนิยมทางวัตถุ การด้ินรนเพ่ือชีวิตรอด ทำใหหลงลืม 
เอกลักษณไทย วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม เด็กและเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดหลักการและ 
แนวการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี 
พระราชดำรัสชี้ถึงแนวทาง การดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป เปน 
การปลูกฝงคุณคาของความเปนคน การคิดใหถูก พูดใหถูก ปฏิบัติใหถูก อยางมีสติและใชปญญาไป
ในทางที่ถูกตอง และคณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงตอการพัฒนามนุษย ชวยใหมนุษยคิดริเริ่ม
สรางสรรค รวมทั้งศิลปะ คิดอยางมีระบบ คิดอยางมีเหตุผล มีแบบแผน รูจักวิเคราะหปญหา และ
สถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบทำใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหา ได
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อยางถูกตองและเหมาะสม รูจักจัดการกับทรัพยากรท่ีมีจึงมีประโยชนตอการดำรงชีวิต เพ่ือเพ่ิมทาง
เลือกและพัฒนาศักยภาพของแตละคน ใหมีความหมายสัมพันธซึ่งกันและกัน ผูเรียนจะเรียนรูไดดี
เมื่อมีการบูรณาการเขากับชีวิตจริง การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนชวงแรกของการศึกษา 
ภาคบังคับ มุงเนนทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
การติดตอสือ่สาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพ้ืนฐานความเปนมนษุย การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางสมบูรณและสมดุลทั้งในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนน 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ในเร่ืองการรูจักออมเงิน ทำบัญชีรายรับ- รายจาย วินัยการใชเงิน 
การเลือกซื้อเลือกใชสิ่งของท่ีมีประโยชนและใชอยางคุมคา และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  
มีความสมดุลทั้งกาย ใจ อารมณ สติปญญา และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีความพอเพียง 
ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว และเง่ือนไขความพอเพียง 
คือ เง่ือนไขความรู ประกอบดวย รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง รวมท้ัง เง่ือนไขคุณธรรม ซ่ึงประกอบดวย 
ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติ ปญญา แบงปน เปนพ้ืนฐานความเปนมนุษย  
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ขึ้น เพ่ือจัดการศึกษาตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกในกระบวนการเรียนรู เปนการปลูกฝงแนวคิดและหลักปฏิบัติอยางมี
ทิศทาง สอนใหผูเรียนพ่ึงตนเองได จนสามารถเปนท่ีพ่ึงของคนอื่น ๆ ในสังคมตอไป 
 จุดมุงหมาย 
                ผูวิจัยศึกษาความตองการ ความจำเปนของการพัฒนาหลักสูตร บูรณาการปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
มีจุดประสงคดังน้ี 
               1) เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               2) เพ่ือใหนกัเรียนนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับคณิตศาสตรใกลตวั 
               3)  เพ่ือใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต 
               4)  เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร    
               โครงสราง 
                ผูวิจัยไดศึกษาการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 แลวนำมาจัดทำเปนโครงสราง 
ของหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยจัดเวลาเรียนในลักษณะของหนวยการเรียนรู ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  โครงสรางเน้ือหาของหลักสูตร โดยจัดเวลาเรียนในลักษณะของหนวยการเรียนรู 
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               ขอบขายเนื้อหา 

               ขอบขายเน้ือหาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดจัดมวลความรูและประสบการณใหกับ

นักเรียน ดังตอไปนี้ 

               1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 3  หวง  2  เง่ือนไข ดังน้ี 

                      1.  ความพอเพียง ประกอบดวย  3 คุณลักษณะ  

                           1.1  ความพอประมาณ   

                           1.2   ความมีเหตุผล   

                           1.3   การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว   

                      2.  เง่ือนไข  ความพอเพียง 

                            2.1  เง่ือนไขความรู  (รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 

                            2.2   เง่ือนไขคุณธรรม (ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติ ปญญา แบงปน) 

              2) ฉลาดเลือกฉลาดใช 

                      1.   ฉลาดซื้อ 

                      2.   การเลือกซื้อสินคาท่ีมีประโยชน 

                      3.   ใชสิ่งของอยางประหยัดและคุมคา 

                      4.   การดูแลเก็บรักษาสิ่งของเคร่ืองใช 

                      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  

รวมทั้งส้ิน 15 ชั่วโมง  
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 แนวทางการจัดการเรียนรู   
                การจัดกิจกรรมการเรียนรู มีแนวทางการจัดการเรียนรูดังน้ี   
                  1) จัดการเรียนรูโดยใหความรูความเขาใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
                 2) จัดการเรียนรูโดยเนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 
                 3) จัดการเรียนรูใหนักเรียนเปนผูแสดงหรือทำกิจกรรม  
                 4) จัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีเหมาะสม 
                 5) จดัการเรียนรูใหนกัเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห โดยใชเหตุผลอยางสรางสรรค 
                 6) จัดการเรียนรูใหนักเรียนนำความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจำวัน   

 สื่อ/แหลงเรียนรู    
 สื่อ/แหลงเรียนรูในการเรียนการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 
จัดทำใหสอดคลองกับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
                 1) แบบฝกท่ี 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 (เร่ืองลุงกลากับลุงดำ คนเล้ียงมา) 
                 5) บทละคร (เร่ือง คนเล้ียงมา) 
                 6) เพลง (นับหนึ่งถึงสิบ ออมเงิน  รวมเงิน ปด กวาด เช็ด ถู) 
                 7) ของจริง (อุปกรณในหองเรียน นอกหองเรียน) 
                 8) นักเรียน 
                 9) แบบสังเกตพฤติกรรม 
                  10)  แบบทดสอบ 
   การวัดผลและประเมินผล     
                 การวัดและประเมินผลของหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1  ดังน้ี 
               1)  การวัดและประเมินผล วัดผลทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ ผลงาน และ
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ โดยประเมินผลตามสภาพจริง 
                2)  วิธีการวัดและประเมินผลใชวิธีการท่ีหลากหลาย ไดแก การวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน การวัดพฤติกรรมความพอเพียงและการวัดเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
                3)  เคร่ืองมือที่ใชในการวัดและประเมินผล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน แบบประเมินพฤติกรรมความพอเพียง โดยการสังเกตพฤติกรรมความพอเพียงและ 
แบบประเมินเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร 
               4)  เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู ใชเกณฑผานการประเมินรอยละ 80.00 
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  3. ผลการทดลองใชหลักสูตร นำหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนบานบอรงั อำเภอวิเชยีรบุร ีจงัหวัดเพชรบูรณ  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จำนวน 20 คน 

ผูวิจัยดำเนินการตามขั้นตอน คือทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนใชหลักสูตรแลวจัดการเรียนรู

ตามแผนการเรียนรูจำนวน 15 แผน นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู มีความสนุกสนานกับกิจกรรม 

การเรียนรูที่หลากหลายไดแสดงออกรวมมือในการทำงานนำความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจำวัน  

และหลังการใชหลักสูตรโดยทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน มีการสังเกตพฤติกรรม 

ความพอเพียง และสอบถามเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร 

 4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  พบวา   

  4.1  คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนตามหลักสูตร 

ที่พัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางท่ี 2   

 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนกับหลังเรียนหลักสูตรบูรณาการ 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1   

 n  S.D. t  sig 
 20 16.60 2.11 24.96 0.000* 
 20 26.35 2.96 

   * p  .05 
 
  4.2   ผลการประเมินพฤติกรรมความพอเพียงตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 ดงัตารางท่ี  3 
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินพฤติกรรมความพอเพียงตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ                   

 พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1   

 

  

 X  S.D.  
1.   4.20 1.15  
2.   3.25 1.02  
3.   2.85 0.93  
4.   4.00 1.34  
5.   3.50 0.95  
6.   3.85 1.23  
7.   4.00 1.41  
8.   3.10 0.79  
9.   2.95 0.89  
10.   4.60 0.75  
11.   2.50 0.76  
12.   3.80 0.52  
13.   3.65 0.75  
14.   4.10 1.07  
15.   3.75 1.02  
16.     4.40 0.75  
17.      4.15 0.75  
18.   4.40 0.99  

 3.73 0.19  

      4.3  ผลการประเมินเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ดังตารางท่ี 4   

 

(n=20) 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ 

 เศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

 

 
 X  S.D.  

1.   4.95 0.22  
2.   4.40 0.68  
3.   4.55 0.94  
4.   4.75 0.64  
5.   4.65 0.75  
6.   4.85 0.49  
7.   4.25 0.97  
8.   4.65 0.88  
9.   4.75 0.64  
10.   4.70 0.73  
11.   4.85 0.49  
12.   4.85 0.49  
13.   4.80 0.62  
14.   4.60 0.88  
15.   4.75 0.64  
16.   4.45 1.00  
17.   4.50 0.83  
18.     4.70 0.73  
19.   4.75 0.64  
20.   4.75 0.64  

 4.73 0.30  

(n=20) 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

                1.  ผลการทดลองใชหลักสูตร จากการนำหลักสูตรท่ีกำหนดแนวการจัดการเรียนรูและ

แผนการจัด การเรียนรูไปทดลองใช โดยผูวิจัยซ่ึงเปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนผูทดลองใชหลักสูตรดวยตนเอง พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับเรื่องบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังทดลองสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซึ่งแสดงวาหลักสูตรทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เน่ืองจากหลักสูตร 

มีเทคนิค ลักษณะ รูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย เชน นิทาน เพลง เกม การแสดงบทบาทสมมุติ 

นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตัวเอง มีโอกาสแสดงความสามารถนำความรูที่ไดทางคณิตศาสตร

มาบูรณาการกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เชน การสำรวจรานคา ตลาด การทำบัญชีรายรับ-รายจาย 

การออมเงิน กิจกรรมการฝากเงิน นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

งานตามกิจกรรมที่จัดใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Davis (1977) ที่ไดกลาววาสิ่งที่มี

อิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีบรรยากาศในช้ันเรียน วิธีการหรือลักษณะของครู ทัศนคติ 

ตอการทำงานของครูแสวงหาวิธีการใหม ๆ มาใหนักเรียนอยูเสมอ ทำใหนักเรียนมีความกระตือรือรน 

สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน นักเรียนท่ีทุมเทใชเวลาเรียนอยางเต็มที่มีความสนใจ

อยากเรียนรูเน้ือหาการเรียน ผลการเรียนก็จะดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวไลพร ภูตะมี  

(2548: บทคัดยอ) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรม สามารถสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการไปพรอม ๆ กัน 

ทุกวันมีความกระตือรือรนการทำแบบฝกหัดไดดีขึ้นหลังทำการทดลองเด็กมีความสนใจ 

มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไมเบ่ือหนายตอกิจกรรม เด็กลงมือปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเอง 

ซึ่งทำใหผลสัมฤทธ์ิหลังการทดลองการจัดประสบการณสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

               2.  ผลการประเมินพฤติกรรมความพอเพียงตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 นักเรียนมี
พฤติกรรมความพอเพียง ภาพรวมระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ขอท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด

คือ ฝากเงินทุกวัน เก็บเงิน ดินสอ ยางลบไดนำมาสงใหครูนักเรียนมีพฤติกรรมความพอเพียงอยูใน

ระดับการปฏิบัติมาก ซึ่งประเมินไดจากเกณฑการประเมิน (rubric) นักเรียนไดปฏิบัติจริงซึ่งมีผล
ทำใหนักเรียนมีพฤติกรรมในการฝากเงินทุกวัน เก็บเงิน ดินสอ ยางลบไดนำมาสงใหครู และทำงาน

เสร็จแลวจึงไปเลนมีความรับผิดชอบมากข้ึนซึ่งสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2546) กลาววา  

กฎเกณฑเก่ียวกับพฤติกรรมคือ พฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงสะสมกันมานานจนเปนนิสัยหรือทัศนคติ 

ถาจะทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยเหลาน้ีก็ตองใชเวลานานเกือบจะเทากับระยะเวลาของ 

การสรางสม เน่ืองจากนิสัยเกิดจากการแสดงพฤติกรรมเดียวกันจนซ้ำซากเปนรูปแบบ แลวจะ 

เกิดลักษณะอยางหน่ึงคือ มีแนวโนมที่จะคงท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาเนตร ดอกมะกล่ำ  
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(2551) ไดพัฒนาหลักสูตร ที่จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง ทั้งภาคทฤษฎี  

ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมทำใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมดานตาง ๆ  

ของกระบวนการเรียนรูไดเปนอยางดีสอดคลองกับงานวิจยัของธนภรณ โกพฒันตา (2552: บทคดัยอ) 

ที่พบวานักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้งดานความรับผิดชอบ ความขยัน ความอดทน 

ความเอื้อเฟอ ความรวมมือ และรักการทำงานอยูในระดับดีมากและสอดคลองกับงานวิจัย 

ของชัยรัตน แตงวงษ (2552: บทคัดยอ) ซึ่งไดกลาววา วิธีการสอนโดยการบรรยาย การสาธิต  

การใหนักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตนเองท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมท้ังใหนักเรียน 

ไดใชสื่อของจริง การปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตนเองซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมท่ีทำใหพฤติกรรมของ

นักเรียนอยูในระดับคุณภาพดี 

             3. ผลการประเมินเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยูในระดับสูงท่ีสุด ขอคำถามท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ฉันเรียนวิชา

คณิตศาสตรดวยความสนุกสนาน นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู มีความสนุกสนานกับกิจกรรม

การเรียนรูที่หลากหลายไดแสดงออกรวมมือในการทำงานนำความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจำวันรูจัก

ออมเงิน เลือกซื้อสิ่งที่มีประโยชน ทำบัญชีรายรับ – รายจาย มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ขึ้นชอบเรียนคณิตศาสตรมากข้ึนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปราโมทย จันทรเรือง (2545: บทคัดยอ) 

กลาวไววาการฝกอบรมโดยท่ัวไปมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู การพัฒนาทักษะ การเปล่ียนแปลง

เจตคติ เม่ือบุคคลไดรับการฝกอบรมทางดานความรู ทักษะและเจตคติแลวอยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยางรวมกัน เมื่อกลับไปปฏิบัติงานจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีหรือเกิด 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือเจตคติในการปฏิบัติงานทำใหการปฏิบัติงานไดผลดีข้ึนและสอดคลองกับ

แนวคิดและงานวิจัยของชัยรัตน แตงวงษ (2552: บทคัดยอ) ซึ่งเม่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตามหลักสูตรแลวนักเรียนมีความสนใจ ต้ังใจเรียน และมีความกระตือรือรนในการเรียนท้ังภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ ทำใหนักเรียนมีความรู ความสามารถรวมทั้งนำความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจำวัน
ไดทั้งน้ีเปนเพราะนักเรียนเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตัวเองจึงมีความสนใจ ตั้งใจและ 

มีความรับผิดชอบในการทำงานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและงานวิจัยของธนภรณ โกพัฒนตา  

(2552: บทคัดยอ) ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลวนักเรียนมีความตั้งใจปฏิบัติ

กิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแผนการเรียนรูอยางมีคุณภาพ นักเรียนกลาซักถาม  

กลาแสดงความคิดของตนเองอยางมีเหตุผล สืบเสาะหาความรูจากแหลงเรียนรูหลายรูปแบบ  
ทำงานเปนกลุมและวางแผนแบงงานตามหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานอยางมุงมั่นนำเน้ือหาสาระ 

ที่เปนเร่ืองใกลตัวท่ีสนใจนำไปปฏิบัติจริง   
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ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช ดังน้ี 

 1.   กอนการนำหลักสูตรไปใช ควรศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตรบูรณาการ

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1  

เพ่ือใหสามารถนำหลักสูตรไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน 

             2.  การนำหลักสูตร ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บางกิจกรรมควรยืดหยุน

กิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาและวัยของนักเรียน 

          3.  ครูผูสอนควรศึกษาเร่ือง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซ้ึงเพ่ือเพ่ิม 

ความสามารถในการเลือก จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ สถานท่ี กิจกรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการนำมาบูรณาการใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย นาสนใจ เหมาะสมกับวัย 

ของนักเรียน จะทำใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ สนุกตอการเรียน 

             4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนควรเปนผูดูแล แนะนำ และใหความชวยเหลือ

นักเรียน และควรจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนทุกคนในกลุมไดมีสวนรวม เม่ือสังเกตเห็นวามีนักเรียน

บางคนไมคอยใหความรวมมือกับกลุม ตองรีบหาสาเหตุและแกไขเปนรายบุคคลเนนใหนักเรียนได

ปฏิบัติอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมท่ีตองการ 

              5.  การนำหลักสูตร ไปใชในการจัดการเรียนการสอน สามารถนำไปใชได โดยผูนำไปใช

ตองศึกษาหลักสูตรใหเขาใจกอนแลวจึงนำไปใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 หรือ ชั้นอื่น ๆ อาจ

ปรับเปล่ียนเน้ือหาและกิจกรรมไดตามความเหมาะสมของผูนำไปใช   

             6.  ควรขยายผลหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไปสูโรงเรียนเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงหรือ

โรงเรียนท่ีมีความสนใจ 

               ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

              1.  ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันอ่ืน ๆ ท่ีสามารถจัดทำได เพ่ือใหเกิดความตอเน่ือง สอดคลอง 
กับความตองการความเหมาะสม ทั้งน้ีใหเปนไปตามสภาพ ศักยภาพ และความตองการของโรงเรียน 

บุคลากร ชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน 

             2.  ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระ

การเรียนรูอื่น ๆ ที่สามารถจัดทำได เพ่ือใหเกิดความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการและ

เหมาะสมกับทองถ่ิน 
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สรุป 
 ในงานวิจยัน้ีผูวิจยัพัฒนาหลักสูตรบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงดำเนินการ

ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 

               1.  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา ผูที่เก่ียวของมีความตองการใหจัดทำหลักสูตร

บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

         2.  การพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตร ซึ่งมีองคประกอบดังนี้ หลักการ จุดประสงค 

โครงสราง ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

และแผนการจัดการเรียนรู มีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการและความสามารถของ

นักเรียน  

           3.  การทดลองใชหลักสูตร พบวานักเรียนมีความรู ความเขาใจนำความรูที่ไดมาใชใน

ชีวิตประจำวันรูจักออมเงินทำงานเลือกซื้อสิ่งท่ีมีประโยชน ทำบัญชีรายรับ – รายจายได สนุกสนาน

กับการทำกิจกรรม  

           4.  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 

หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลังใชหลักสูตร

สูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมความพอเพียงโดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร อยูในระดับมากท่ีสุด สวนการปรับปรุงหลักสูตร 

ภายหลังการทดลองใชหลักสูตรแลวมีการปรับเพ่ิมชั่วโมงเรียนจาก 15 ชั่วโมงเปน 18 ชั่วโมง 
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