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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพความรู๎ ความเข๎าใจของครู (2) บทบาทของครู
ในการสํงเสริมความรู๎เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา และ (3) ปัญหา อุปสรรค แนวทางพัฒนาการ
สํงเสริ มความรู๎ เศรษฐกิจ พอเพียง กลุํ มตัว อยํางที่ใช๎ในการศึกษาคือ ครูและผู๎ บริห ารในเขตพื้นที่
การศึกษากําแพงเพชรเขต 1 จํานวน 341 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ แบบทดสอบความรู๎
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผลจากการวิจัยพบวํา ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
อยูํในระดับปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 83.28 บทบาทครูในการสํงเสริมความรู๎เศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การเรียนการสอน อยูํในระดับมาก ด๎านสังคมอยูํในระดับปานกลางและในด๎านนักเรียนอยูํในระดับ
มาก สําหรับปัญหาอุปสรรคของครูในการสํงเสริมความรู๎เศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยูํในระดับปาน
กลาง สําหรับแนวทางการพัฒนาบทบาทครูในการสํ งเสริมความรู๎เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให๎ประสบผลสําเร็จ คือ 1) ควรมีการกําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
สถานศึกษาอยํางตํอเนื่องและให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการวางแผน 2) การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และ
เครือขําย ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 3) ควรจัดให๎มีการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การ
เขียนแผนการสอน การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ใน
แตํละชํวงชั้น ในการอบรมให๎เน๎นการฝึกอบรมแบบปฏิบัติการ และจัดหาสื่อ แหลํงเรียน ครูที่นําหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจไปใช๎ประสบความสําเร็จ รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การติดตามและ
ประเมินผลอยํางตํอเนื่อง
คาสาคัญ : บทบาทครู การสํงเสริมความรู๎ เศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
The purposes of this research were to study knowledge, understanding, and
roles of teacher in promoting knowledge of sufficiency economy in education
institutes, problems and guideline to support knowledge on sufficiency economy. The
sample used in this study consisted of totally 341 person namely, teacher‟ and
administrators under Kamphaeng Phet Education Service Area Office 1. The research
instruments were questionnaire and interview. The findings of the research were
found that teachers‟ knowledge of sufficiency economy was at the moderate level, at
the percentage of 83.28. The teachers‟ role in promoting knowledge of sufficiency
economy in the instruction aspect was at a high level, in social aspect was at the
moderate level, in students‟ aspect was at the high level. For the problem of teachers‟
role in promoting knowledge of sufficiency economy, as a whole, was at the moderate
level. The guideline to develop the teachers‟ role in supporting knowledge of
sufficiency economy in the basic education institutes should be as follows 1) the
policy of sufficiency economy should be set continuously. Related persons should be
allowed to participate in planning. 2) Learning resources and network should be
develop. 3) There should have a training for sufficiency economy in instructional
plans, learning management. The training should focus on practicing. Media, learning
resources and teachers who were succeed in sufficient economy should be provided.
Learning exchange and evaluation should be continuous.
Keywords : Teacher‟s role, Knowledge promotion, Sufficiency Economy

บทนา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทยทุกหมูํเหลําตั้งแตํกํอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อให๎ประชาชน
รอดพ๎นและดํารงอยูํได๎อยํางมั่นคงทุกระดับตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ภายใต๎
กระแสโลกาภิวัตน์และเพื่อให๎ทุกภาคสํวนของสังคมไทยดํารงอยูํภายใต๎แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง”
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549) หลักคิดและหลักปฏิบัติที่สามารถนําไปใช๎เป็นแนวทางใน
การดําเนินชีวิตสํา หรับทุกคน เพื่อให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าและรอดพ๎นจากวิกฤติเศรษฐกิจสังคมที่
นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐาน
ความมั่ น คงของแผํ น ดิ น เปรี ย บเสมื อ นเสาเข็ ม ที่ ถู ก ตอกรองรั บ บ๎ า นเรื อ นตั ว อาคารไว๎ นั่ น เอง
สิ่งกํอสร๎างจะมั่ นคงได๎ก็อยูํ ที่เสาเข็มแตํคนสํ ว นมากมองไมํเห็ นเสาเข็มและลื มเสาเข็มเสียด๎ว ยซ้ํา
ไป” (เกษม วัฒนชัย, 2551) การปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงควรเริ่มจากตนเองด๎วยการ
รู๎จักกิน รู๎จักใช๎ ไมํใช๎จํายฟุูงเฟูอ ฟุุมเฟือยหรือใช๎จํายเกินกวํารายได๎ที่ตนได๎รับ จนตกเป็นหนี้ สินเกิด
ความเดือดร๎อนแตํควรมีความเป็นอยูํอยํางพอเพียง พอประมาณ ตามฐานะ ตามอัตภาพที่เหมาะสม
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