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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนเพื่อยกระดับคุณภาพของ
สังคมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) เพื่อศึกษาผลการนำรูปแบบการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของสังคมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในด้าน (1) คุณลักษณะของเยาวชนไทย และ  
(2) การยกระดับคุณภาพของสังคมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านคุณลักษณะของครัวเรือนโดยมี
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม อำเภอหนองวัวซอ โดยมีเคร่ืองมือใน
การวิจัย ได้แก่ รูปแบบการ  บ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทยเพื ่อยกระดับคุณภาพของสังคมฯ แบบประเมิน
คุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทย และแบบประเมินคุณลักษณะของครัวเรือน ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการบ่มเพาะฯ  
เป็นแบบอย่างของการจัดกิจกรรมที่ประกอบด้วย (1) การสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชน 
และการกระตุ้นให้คิด การลงภาคสนาม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชน และการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ การเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่น้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ที่มีความสอดคล้องกับอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน (2) การให้
ความรู้ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทำโครงงาน การเลือกกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน การวางแผนกิจกรรมร่วมกับชุมชน และการนำไปปฏิบัติในชุมชน (3) การลงมือปฏิบัติ ได้แก่ การลงมือปฏิบัติ 
การติดตามความก้าวหน้า และการสนับสนุน/ช่วยเหลือจากครอบครัวหรือชุมชน และ (4) การประเมินผล ได้แก่ การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และ 2) การใช้รูปแบบการ
บ่มเพาะฯ พบว่า (1) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทยที่ประเมินโดยผู้ปกครองก่อนใช้ เท่ากับ 76.96  
หลังใช้ เท่ากับ 122.11 คะแนนเฉลี่ยที่ประเมินโดยครูก่อนใช้ เท่ากับ 91.79 หลังใช้ เท่ากับ 125.79 และมีคะแนนเฉลี่ยที่
ประเมินโดยผู้ปกครองและครูหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้ และ (2) การยกระดับคุณภาพของสังคมในด้านคุณลักษณะของ
ครัวเรือน พบว่า คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะของครัวเรือนก่อนใช้รูปแบบการบ่มเพาะฯ มีค่าเท่ากับ 52.00 หลังใช้รูปแบบการบ่มเพาะฯ 
มีค่าเท่ากับ 73.61 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้ 
 
คำสำคัญ รูปแบบการบ่มเพาะ, คุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทย, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 
 The research purposes were to: 1) develop positive characteristics of Thai youth incubators model 
for improving social quality based on the philosophy of sufficiency economy, and 2) study the effects of 
using positive characteristics of Thai youth incubators model for improving social quality based on the 
philosophy of sufficiency economy on positive characteristics of Thai youth and improving social quality 
based on the philosophy of sufficiency economy in characteristics of household. The samples were grade 
10-12 students. The research instruments were incubators model for improving social quality  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
3นักวิชาการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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based on the philosophy of sufficiency economy, assessment form for positive characteristics of Thai youth, 
and assessment form for characteristics of household based on the philosophy of sufficiency economy. The 
research results revealed that; 1) Positive characteristics of Thai youth incubators model for improving 
social quality based on the philosophy of sufficiency economy comprised of (1) making inspiration composed 
of making awareness for youth and encourage thinking field experiment for learning about the important of 
natural resources that related with the way of life of people in the community and manipulation in the real 
site by cooperation, visiting learning resources in the community that using the philosophy of sufficiency 
economy to correspond career and the way of life for people in the community, (2) giving knowledge such 
as knowledge about the philosophy of sufficiency economy principles of doing project, planning the 
activities with community and implementing in the community, (3) manipulation such as doing monitoring 
and supporting from families or community, and (4) evaluation such as arranging 2 learning exchange 
platform in order to monitor and assess for worthiness and 2) The implementation of positive characteristics 
of Thai youth incubators model founded that; (1) the students’ posttest mean scores of positive 
characteristics of Thai youth form parents and teachers assessment were higher the pre-test and (2) the 
mean scores on the characteristics of household founded that after using was higher than before using. 
 
Keywords: Incubators Model, Positive Characteristics of Thai Youth, Philosophy of Sufficiency Economy 
 
บทนำ 
 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการ
พัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที ่เหมาะสมสำหรับเด็ก”  
(พ.ศ.2550-2559) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กที่มี
อายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา ได้ระบุสาระสำคัญในการพัฒนาและ
คุ้มครองเด็ก คือ 1) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2) จัดการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ 3) ปกป้องเด็กจากการถูกล่วงละเมิดหรือแสวงหา
ผลประโยชน์และความรุนแรง และ 4) ต่อต้าน เอชไอวี/เอดส์  
 นอกจากนี ้แล ้วแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ยังผนวกรวมสาระของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตาม
แนวทาง “โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก” และแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดน่าอยู ่สำหรับเด็กและเยาวชนเพื ่อให้มีความเป็น
เอกภาพในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับชาติและ
เชื่อมต่อไปให้ถึงระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ทุกภาคส่วน
ที่เกี ่ยวข้องสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีพลัง 
และเกิดการบูรณาการในการติดตามประเมินผลแผนอย่าง
เป็นต่อไประบบ สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนมีความสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง และเยาวชนที่มีคุณลักษณะ
ที่ดีก็จะส่งผลต่ออนาคตที่ดีของประเทศ (คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554) 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์สังคมไทยเปลี่ยนจาก
สังคมเกษตรกรรมสู ่ส ังคมอุตสาหกรรม ทำให้เด ็กและ
เยาวชนไทยต้องเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในการดำรงชีวิต 
จากการประมวลสถานการณ์และแนวคิดด้านเด็กและ
เยาวชนของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-

2559 พบว่า ครอบครัวไทยมีการปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง
โดยเฉพาะ การพูดคุย และสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ภายในครอบครัวทำให้เด็กและเยาวชนหันไปหาอบายมุข สิ่ง
มอมเมาที่ให้ความสุขเพียงชั่วคราว และประพฤติตนเรียกร้อง
ความสนใจจากสังคมอย่างไม่เหมาะสม มีค่านิยมทางวัตถ ุ
และใช้เวลาไปกับสื่อและเทคโนโลยีทันสมัย รวมถึงการเรียน
การสอนที่ทำให้เด็กและเยาวชนขาดทักษะในการดำรงชีวิต
ที่ดี ไม่สามารถบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะที่ดี
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมีสต ิ
ตลอดจนใช้ปัญญาความรู้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวมทั้งในปัจจุบันและอนาคต (คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554) 
 หน่วยงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนหลาย
หน่วยงานได้บ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทย อาทิ 
การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาสถานศึกษา 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนในทุกระดับน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นหลักใจ หรือหลักคิด หลักการทำงานและ
หลักปฏิบ ัต ิในช ีว ิตประจำว ัน จนกระทั ่งเก ิดอ ุปน ิส ัย  
“อยู่อย่างพอเพียง” สามารถรักษาสมดุลในการดำเนินชีวิต 
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมี
สติ ตลอดจนใช้ปัญญาความรู้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวมทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่พบว่าใน
การนำไปปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื ่องจนมีการปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมตนเองให้มีคุณลักษณะที่ดียังมีน้อย (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557)  
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based on the philosophy of sufficiency economy, assessment form for positive characteristics of Thai youth, 
and assessment form for characteristics of household based on the philosophy of sufficiency economy. The 
research results revealed that; 1) Positive characteristics of Thai youth incubators model for improving 
social quality based on the philosophy of sufficiency economy comprised of (1) making inspiration composed 
of making awareness for youth and encourage thinking field experiment for learning about the important of 
natural resources that related with the way of life of people in the community and manipulation in the real 
site by cooperation, visiting learning resources in the community that using the philosophy of sufficiency 
economy to correspond career and the way of life for people in the community, (2) giving knowledge such 
as knowledge about the philosophy of sufficiency economy principles of doing project, planning the 
activities with community and implementing in the community, (3) manipulation such as doing monitoring 
and supporting from families or community, and (4) evaluation such as arranging 2 learning exchange 
platform in order to monitor and assess for worthiness and 2) The implementation of positive characteristics 
of Thai youth incubators model founded that; (1) the students’ posttest mean scores of positive 
characteristics of Thai youth form parents and teachers assessment were higher the pre-test and (2) the 
mean scores on the characteristics of household founded that after using was higher than before using. 
 
Keywords: Incubators Model, Positive Characteristics of Thai Youth, Philosophy of Sufficiency Economy 
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 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์สังคมไทยเปลี่ยนจาก
สังคมเกษตรกรรมสู ่ส ังคมอุตสาหกรรม ทำให้เด ็กและ
เยาวชนไทยต้องเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในการดำรงชีวิต 
จากการประมวลสถานการณ์และแนวคิดด้านเด็กและ
เยาวชนของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-

2559 พบว่า ครอบครัวไทยมีการปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง
โดยเฉพาะ การพูดคุย และสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ภายในครอบครัวทำให้เด็กและเยาวชนหันไปหาอบายมุข สิ่ง
มอมเมาที่ให้ความสุขเพียงชั่วคราว และประพฤติตนเรียกร้อง
ความสนใจจากสังคมอย่างไม่เหมาะสม มีค่านิยมทางวัตถ ุ
และใช้เวลาไปกับสื่อและเทคโนโลยีทันสมัย รวมถึงการเรียน
การสอนที่ทำให้เด็กและเยาวชนขาดทักษะในการดำรงชีวิต
ที่ดี ไม่สามารถบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะที่ดี
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมีสต ิ
ตลอดจนใช้ปัญญาความรู้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวมทั้งในปัจจุบันและอนาคต (คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554) 
 หน่วยงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนหลาย
หน่วยงานได้บ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทย อาท ิ
การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาสถานศึกษา 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนในทุกระดับน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นหลักใจ หรือหลักคิด หลักการทำงานและ
หลักปฏิบ ัต ิในช ีว ิตประจำว ัน จนกระทั ่งเก ิดอ ุปน ิส ัย  
“อยู่อย่างพอเพียง” สามารถรักษาสมดุลในการดำเนินชีวิต 
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมี
สติ ตลอดจนใช้ปัญญาความรู้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวมทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่พบว่าใน
การนำไปปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื ่องจนมีการปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมตนเองให้มีคุณลักษณะที่ดียังมีน้อย (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557)  

 

 

 จากการศึกษางานวิจัยที ่เกี ่ยวกับการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของเด็กและเยาวชนไทย เช่น สุวิมล ว่องวานิช 
(2549) พบว่ามีประเด็นที่ยังไม่สามารถทำได้สมบูรณ์ โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) รูปแบบการจัดกิจกรรม โครงการเร่ง
สร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชน พบว่า ประสบ
ความสำเร็จในด้านการสร้างความตระหนัก และคุณลักษณ์
หลายประการ แต่ด้านการพัฒนาคุณลักษณ์ให้มีความยั่งยืน 
ยังเห็นผลไม่ชัดเจน และ รูปแบบของกิจกรรมที่โรงเรียน
จัดทำขึ้น ยังจำเป็นต้องวิจัย และพัฒนาต่อไป 2) การพัฒนา
คุณธรรมและคุณลักษณ์อื ่น ๆ โดยมีกระบวนการพัฒนา 
ที่บูรณาการสอดแทรกอยู่ในชีวิตการเรียน การปฏิบัติงาน 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม และคนกับ
ธรรมชาติ โยงความสัมพันธ์ระหว่างสังคม วัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน 3) การพัฒนาตัวตนของผู้เรียนโดยเปิดโอกาส
ให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงความสามารถ ศักยภาพ และ
การปฏิบัต ิตน ตามความเชื ่อตามแนวทางที ่ตนเองคิด
สร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม 4) 
การสร้างระบบค่านิยมให้เด็ก และเยาวชนเห็นได้ชัดเจนว่า 
แก่นของเด็กไทยคืออะไร ต้องประพฤติ และปฏิบัติตน
อย่างไร กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาชัดเจนและดึงสิ่งที่
อยู่ใกล้ตัวเองทำให้เด็กปรับเปลี่ยนวิธีคิด 5) การสร้างความ
ร่วมมือรวมพลังทั้งจากผู้บริหาร และครู อาจารย์ในโรงเรียน 
พ่อแม่ ผู้ปกครองในครอบครัว ชุมชนโดยทำกิจกรรมร่วมกัน 
6) การจัดกิจกรรมเพื ่อพัฒนาคุณลักษณ์ของเด็ก และ
เยาวชน ต้องสอดคล้องกับลักษณะของโรงเรียน ธรรมชาติ 
บริบท และช่วงวัยของเด็ก 7) การสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว และชุมชนมีการทำกิจกรรมร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการเป็นธรรมชาติในระบบของชุมชน 8) โรงเรียน
ต้องมีนโยบายที่ไม่เน้นวิชาการอย่างเดียว โรงเรียนมีครูเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดึงชุมชนเข้ามาสร้างชุมชนสร้างสรรค ์
ชี้ให้เห็นปัญหาของชุมชนที่ ส่งผลกระทบต่อบุตรหลาน 9) 
ต้องมีการสร้างแนวร่วม มีเครือข่ายที่ช่วยเสริมกำลังใจให้
เด็กทำความดี โดยต้องสร้างเครือข่าย และมีการให้รางวัล  
 การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนที่
นำเสนอข้างต้นนั ้นจะเป็นไปได้อย่างราบรื ่นหรือไม่นั ้น  
มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน 
ดังเช่น งานวิจัยของสมพงษ์ จิตระดับ และคณะ (2556)  
ที่ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะระบบที่ปรึกษาให้สภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย พบว่า คุณลักษณะที่สำคัญของ 
ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนที่เป็นคุณลักษณะแรกที่สำคัญ  
คือ การมีคุณธรรมต้นแบบ นอกจากนี้ยังมีสมรรถนะที่สำคัญ
อ่ืนๆ อีก เช่น การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน การประสานงาน
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเด็ก เยาวชนและหน่วยงาน
อื่น ๆ 

 จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
การสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ
ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะ
การพัฒนาครู อาจารย์ วิทยากรพอเพียงรุ่นใหม ่ให้มีความรู้
ในหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง รวมทั้ง
การพัฒนานักเรียนที่เป็นผลผลิตที่ดีในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนา
เยาวชน จำเป็นต้องออกแบบการเรียนรู ้และประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความร่วมสมัยกับเด็ก
และยาวชนสอดคล้องกับชีวิตคนรุ ่นใหม่ โดยให้เด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อสร้างกระแสให้เด็กได้รับรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในมิติท่ีหลากหลาย รวมท้ังทำให้เป็นส่วนหน่ึง
ของวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชน โดยใช้รูปแบบการทำงานในลักษณะภาคี คือ 
โรงเรียน ครอบครัว ชุมชนร่วมมือกันพัฒนา ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดี
ของเยาวชนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เด็กและเยาวชน
นำไปสู่การยกระดับการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบ่มเพาะคุณลักษณะที่
ดีของเยาวชนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. เพื ่อศึกษาผลการใช้ร ูปแบบการบ่มเพาะ
คุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพของ
สังคมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน  
1) คุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทย และ 2) การยกระดับ
คุณภาพของสังคมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในด้านคุณลักษณะของครัวเรือน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยได้
ดำเนินการศึกษา วิจัย ณ ชุมชนบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม  
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ในปีการศึกษา 2559 โดยประกอบด้วย 
  1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนจากชุมชน 
จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการและครูจากโรงเรียนแสงอร่าม
พิทยาคม จำนวน 10 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และผู้ปกครอง จำนวน 28 คน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการ
บ่มเพาะ ฯ ได้แก่ 1) รูปแบบการบ่มเพาะ ฯ ที ่ม ีความ
เหมาะสมระหว่าง 4.33-5.00 2) แบบประเมินคุณลักษณะ 
ที ่ด ีของเยาวชนไทยที ่ม ีค ่า IOC ตั ้งแต่ 0.67-1.00 และ 
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ค ่าความเช ื ่อม ั ่นเท ่าก ับ 0.83 และ 3) แบบประเม ิน
คุณลักษณะของครัวเรือน มีค่า IOC ตั้งแต ่0.67-1.00 และมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เริ ่มต้นจากลง
พื ้นที ่ 2 ครั ้งเพื ่อร่างรูปแบบการบ่มเพาะ แบบประเมิน
ค ุณล ักษณะท ี ่ด ีของเยาวชนไทย  และแบบประเม ิน
คุณลักษณะของครัวเรือน จากนั้นนำเครื่องมือไปตรวจสอบ
คุณภาพโดยให้ผู ้เช ี ่ยวชาญด้านการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 คนเพื ่อประเมินความตรง 
เชิงเนื้อหาและปรับปรุง นำเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการลงพื้นที่ 5 ครั้ง คือครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมการสร้างแรง
บันดาลใจ ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมการให้ความรู ้ครั้งที่ 3 ลงมือ
ปฏิบัติโดยการจัดทำโครงงาน ครั้งที่ 4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการทำ
โครงงาน ครั้งที่ 5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 
เพื่อประเมินผลการทำกิจกรรม 
    4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปแบบ
พรรณนาความเพื ่อพัฒนารูปแบบการบ่มเพาะ ฯ แบบ 
ประเมินคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทย และแบบประเมิน
คุณลักษณะของครัวเรือนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อศึกษาผล
การใช้รูปแบบการบ่มเพาะ ฯ ในด้านคุณลักษณะที่ดีของ
เยาวชนไทย และการยกระดับคุณภาพของสังคมโดยยดึหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านคุณลักษณะของ
ครัวเรือน โดยการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้
ร ูปแบบการบ่มเพาะ ฯ ด้วยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ  
(t-test for Dependent Samples) 
 
ผลการวิจัย 
 1. รูปแบบของการบ่มเพาะ แบ่งขั้นตอนเป็น 
4 ระยะ คือ 
   1.1 ระยะที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจ โดย
ใช้ตัวแบบที่เป็นบุคคลในชุมชน โดยการนำนักเรียนไปทำ

ฝายดักตะกอนบนภูเขา และการเยี ่ยมชมแปลงเกษตรใน
ชุมชน พบว่า นักเรียนมีความตื่นเต้นและสนุกสนานที่ได้มี
ก ิจกรรมร ่วมก ับผ ู ้ปกครอง ช ุมชน และบุคลากรจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 
    1.2 ระยะที่ 2 การให้ความรู ้ โดยการให้
ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทำโครงงาน 
การเลือกกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาชุมชน การ
วางแผนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน และการนำไปปฏิบัติ
ในชุมชน พบว่า นักเรียนให้ความสนใจเกี ่ยวกับการทำ
กิจกรรมเพื่อให้เกิดความประหยัดและลดค่าใช้จ่ายของครอง
ครัวและคัดเลือกเป็นกิจกรรมการลงมือปฏิบัติ 
    1.3 ระยะที่ 3 การลงมือปฏิบัติ โดยการลง
มือทำโครงงาน มีการติดตามความก้าวหน้า และการ
สนับสนุน/ช่วยเหลือจากครอบครัวหร ือช ุมชน พบว่า 
นักเรียนกลุ่มที่ทำโครงงานประสบผลสำเร็จเกิดจากการร่วม
ลงมือปฏิบัติจริง มีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจน และมี
การติดตามผลที่เกิดจากการทำโครงงาน สำหรับนักเรียน
บางกลุ่มมีปัญหาในการทำโครงงาน แต่สามารถแก้ไขได้โดย
ไปขอความรู ้จากอาสาสมัครในชุมชน หรือเร ียนรู ้จาก
ผู้ปกครองนักเรียน และพบอีกว่า นักเรียนสามารถจัดทำ
แผนผังการนำเสนอโครงงานได้น ่าสนใจ ในการจัดทำ
เอกสารนักเรียนก็มีความใส่ใจในการเรียบเรียงเป็นอย่างดี 
แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการเขียนรายงานการค้นคว้า
เพิ่มเติมในเอกสาร 
    1.4 ระยะที่ 4 การประเมินผล โดยจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า นักเรียน ครูพี่เลี้ยง ตัวแทนชุมชน 
และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ได้สะท้อนผลสิ่งที่
เรียนรู้จากการทำโครงงาน เปิดโอกาสในการฝึกการสื่อสาร
ของนักเรียนในด้านการพูด และการเขียนรายงานสรุป ทำให้
นักเรียนมีความกล้าในการพูดมากขึ้น และเห็นความสำคัญ
ของการเขียนรายงานสรุป ทำให้นักเร ียนเขียนคำหรือ
ประโยคได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 
 2. ผลการใช้รูปแบบการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 1 คุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทยจากการประเมินของผู้ปกครองและครูก่อนและหลังใช้ รูปแบบการบ่มเพาะฯ 
(คะแนนเต็ม 135 คะแนน)  

การใช้รูปแบบการบ่มเพาะ 
ผู้ปกครอง ครู 

n 𝒙𝒙 SD 𝒙𝒙 SD t 
ก่อนใช้ 
หลังใช้ 

28 
28 

76.96 
122.11 

8.15 
6.42 

91.79 
125.79 

9.39 
6.02 

-21.26* 
-14.12* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ค ่าความเช ื ่อม ั ่นเท ่าก ับ 0.83 และ 3) แบบประเม ิน
คุณลักษณะของครัวเรือน มีค่า IOC ตั้งแต ่0.67-1.00 และมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เริ ่มต้นจากลง
พื ้นที ่ 2 ครั ้งเพื ่อร่างรูปแบบการบ่มเพาะ แบบประเมิน
ค ุณล ักษณะท ี ่ด ีของเยาวชนไทย  และแบบประเม ิน
คุณลักษณะของครัวเรือน จากนั้นนำเครื่องมือไปตรวจสอบ
คุณภาพโดยให้ผู ้เช ี ่ยวชาญด้านการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 คนเพื ่อประเมินความตรง 
เชิงเนื้อหาและปรับปรุง นำเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการลงพื้นที่ 5 ครั้ง คือครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมการสร้างแรง
บันดาลใจ ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมการให้ความรู ้ครั้งที่ 3 ลงมือ
ปฏิบัติโดยการจัดทำโครงงาน ครั้งที่ 4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการทำ
โครงงาน ครั้งที่ 5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 
เพื่อประเมินผลการทำกิจกรรม 
    4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปแบบ
พรรณนาความเพื ่อพัฒนารูปแบบการบ่มเพาะ ฯ แบบ 
ประเมินคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทย และแบบประเมิน
คุณลักษณะของครัวเรือนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อศึกษาผล
การใช้รูปแบบการบ่มเพาะ ฯ ในด้านคุณลักษณะที่ดีของ
เยาวชนไทย และการยกระดับคุณภาพของสังคมโดยยดึหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านคุณลักษณะของ
ครัวเรือน โดยการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้
ร ูปแบบการบ่มเพาะ ฯ ด้วยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ  
(t-test for Dependent Samples) 
 
ผลการวิจัย 
 1. รูปแบบของการบ่มเพาะ แบ่งขั้นตอนเป็น 
4 ระยะ คือ 
   1.1 ระยะที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจ โดย
ใช้ตัวแบบที่เป็นบุคคลในชุมชน โดยการนำนักเรียนไปทำ

ฝายดักตะกอนบนภูเขา และการเยี ่ยมชมแปลงเกษตรใน
ชุมชน พบว่า นักเรียนมีความตื่นเต้นและสนุกสนานที่ได้มี
ก ิจกรรมร ่วมก ับผ ู ้ปกครอง ช ุมชน และบุคลากรจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 
    1.2 ระยะที่ 2 การให้ความรู ้ โดยการให้
ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทำโครงงาน 
การเลือกกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาชุมชน การ
วางแผนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน และการนำไปปฏิบัติ
ในชุมชน พบว่า นักเรียนให้ความสนใจเกี ่ยวกับการทำ
กิจกรรมเพื่อให้เกิดความประหยัดและลดค่าใช้จ่ายของครอง
ครัวและคัดเลือกเป็นกิจกรรมการลงมือปฏิบัติ 
    1.3 ระยะที่ 3 การลงมือปฏิบัติ โดยการลง
มือทำโครงงาน มีการติดตามความก้าวหน้า และการ
สนับสนุน/ช่วยเหลือจากครอบครัวหร ือช ุมชน พบว่า 
นักเรียนกลุ่มที่ทำโครงงานประสบผลสำเร็จเกิดจากการร่วม
ลงมือปฏิบัติจริง มีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจน และมี
การติดตามผลที่เกิดจากการทำโครงงาน สำหรับนักเรียน
บางกลุ่มมีปัญหาในการทำโครงงาน แต่สามารถแก้ไขได้โดย
ไปขอความรู ้จากอาสาสมัครในชุมชน หรือเร ียนรู ้จาก
ผู้ปกครองนักเรียน และพบอีกว่า นักเรียนสามารถจัดทำ
แผนผังการนำเสนอโครงงานได้น ่าสนใจ ในการจัดทำ
เอกสารนักเรียนก็มีความใส่ใจในการเรียบเรียงเป็นอย่างดี 
แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการเขียนรายงานการค้นคว้า
เพิ่มเติมในเอกสาร 
    1.4 ระยะที่ 4 การประเมินผล โดยจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า นักเรียน ครูพี่เลี้ยง ตัวแทนชุมชน 
และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ได้สะท้อนผลสิ่งที่
เรียนรู้จากการทำโครงงาน เปิดโอกาสในการฝึกการสื่อสาร
ของนักเรียนในด้านการพูด และการเขียนรายงานสรุป ทำให้
นักเรียนมีความกล้าในการพูดมากขึ้น และเห็นความสำคัญ
ของการเขียนรายงานสรุป ทำให้นักเร ียนเขียนคำหรือ
ประโยคได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 
 2. ผลการใช้รูปแบบการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 1 คุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทยจากการประเมินของผู้ปกครองและครูก่อนและหลังใช้ รูปแบบการบ่มเพาะฯ 
(คะแนนเต็ม 135 คะแนน)  

การใช้รูปแบบการบ่มเพาะ 
ผู้ปกครอง ครู 

n 𝒙𝒙 SD 𝒙𝒙 SD t 
ก่อนใช้ 
หลังใช้ 

28 
28 

76.96 
122.11 

8.15 
6.42 

91.79 
125.79 

9.39 
6.02 

-21.26* 
-14.12* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 จากตารางท ี ่  1  น ักเร ียนม ีคะแนนเฉล ี ่ ย
คุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทยที่ประเมินโดยผู้ปกครองก่อน
ใช้ เท่ากับ 76.96 หลังใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 122.11 
คะแนนเฉลี่ยที่ประเมินโดยครูก่อนใช้ เท่ากับ 91.79 หลังใช ้
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 125.79 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน

ระหว่างก่อนการใช้รูปแบบการบ่มเพาะ ฯ และหลังการใช้
รูปแบบการบ่มเพาะ ฯ ที่ประเมินโดยครูและผู้ปกครองมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที ่2 คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทยที่ประเมินโดยผู้ปกครองจำแนกเป็นรายด้าน 

คุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทย 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

𝒙𝒙 SD 𝒙𝒙 SD 
1. การรู้จักความพอประมาณ 15.57 1.69 19.50 0.75 
2. การรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล 14.54 1.35 19.32 0.77 
3. การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตัวเอง 13.54 1.86 19.29 0.71 
4. ความสนใจใฝ่หาความรู้ 11.82 1.44 21.89 1.87 
5. การมีคุณธรรม จริยธรรม แบ่งปันช่วยเหลือสังคม 11.07 1.54 21.96 1.92 
6. การมีความรัก ความสามัคคี มีส่วนร่วมช่วยพัฒนา 
และแก้ปัญหาชุมชน 

10.43 1.60 20.14 1.08 

รวม 76.96 8.15 122.11 6.42 
 
  จากตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะที่ดี
ของเยาวชนไทยที่ประเมินโดยผู้ปกครองก่อนใช้รูปแบบการ
บ่มเพาะฯ เมื่อนำมาพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดในด้านการรู้จักความพอประมาณ และมีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดในด้านการมีความรัก ความสามัคคี มีส่วนร่วมช่วย
พัฒนา และแก้ปัญหาชุมชน คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะที่ดี

ของเยาวชนไทยที่ประเมินโดยผู้ปกครองหลังใช้รูปแบบการ
บ่มเพาะฯ เมื่อนำมาพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีคะแนน
เฉลี ่ยส ูงส ุดในด้านการมีค ุณธรรม จริยธรรม แบ่งป ัน
ช่วยเหลือสังคม และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดในด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตัวเอง  

 
ตารางที ่3 คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทยที่ประเมินโดยครูจำแนกเป็นรายด้าน 

คุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทย 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

𝒙𝒙 SD 𝒙𝒙 SD 
1. การรู้จักความพอประมาณ 17.64 1.30 19.71 0.52 
2. การรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล 16.75 1.53 19.71 0.46 
3. การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตัวเอง 15.64 1.79 19.46 0.74 
4. ความสนใจใฝ่หาความรู้ 14.77 2.13 23.04 1.93 
5. การมีคุณธรรม จริยธรรม แบ่งปันช่วยเหลือสังคม 14.04 2.05 22.75 1.99 
6. การมีความรัก ความสามัคคี มีส่วนร่วมช่วย
พัฒนา และแก้ปัญหาชุมชน 

12.93 1.61 20.68 1.61 

รวม 91.79 9.39 125.79 6.02 
 
  จากตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะที่ดี
ของเยาวชนไทยที่ประเมินโดยครูก่อนการใช้รูปแบบการ 
บ่มเพาะฯ เมื่อนำมาพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดในด้าน การรู้จักความพอประมาณ และมีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดในด้าน การมีความรัก ความสามัคคี มีส่วนร่วมช่วย

พัฒนา และแก้ปัญหาชุมชน คะแนนเฉลี ่ยคุณลักษณะ 
ที่ดีของเยาวชนไทยที่ประเมินโดยครูหลังใช้รูปแบบการ 
บ่มเพาะฯ เมื่อนำมาพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดในด้านการสนใจใฝ่หาความรู้ และมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ำสุดในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตัวเอง  
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ตารางที ่4 คะแนนการประเมินคุณลักษณะของครัวเรือนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการบ่มเพาะฯ(คะแนนเต็ม 90 คะแนน) 
การประเมินคุณลักษณะของครัวเรือน n 𝒙𝒙 SD t 

ก่อนใช้ 
หลังใช้ 

28 
28 

52.00 
73.61 

9.57 
5.01 

18.42 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะ
ของครัวเรือนก่อนใช้รูปแบบการบ่มเพาะฯ มีค่าเท่ากับ 
52.00 หลังใช้รูปแบบการบ่มเพาะฯ มีค่าเท่ากับ 73.61 และ

มีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที ่5 คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะของครัวเรือนจำแนกเป็นรายด้าน 

คุณลักษณะของครัวเรือน 
ก่อนใช้ หลังใช้ 

𝒙𝒙 SD 𝒙𝒙 SD 
1. ความพอประมาณ 13.75 2.66 18.21 1.48 
2. ความมีเหตุผล 13.36 2.42 18.04 1.35 
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี 12.71 2.61 18.54 1.32 
4. การมีความรู้คู่คุณธรรม 12.18 2.63 18.82 2.00 

รวม 52.00 9.57 73.61 5.01 
 
  จากตารางที ่ 5 คะแนนเฉลี ่ยคุณลักษณะ
ของครัวเรือนก่อนใช้รูปแบบการบ่มเพาะฯ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุด ดังนี้ 1) ความ
พอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 
4) การมีความรู้คู ่คุณธรรม คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะของ
ครัวเรือนหลังใช้รูปแบบการบ่มเพาะฯ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุด ดังนี้ 1) การมีความรู้
คู่คุณธรรม 2)การมีภูมิคุ้มกันที่ดี 3) ความพอประมาณ และ 
4) ความมีเหตุผล  
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการวิจัย ผู้วิจัยอภิปรายและสรุปผลได้ดังนี้  
  1. การพัฒนารูปแบบการบ่มเพาะฯเริ่มจาก
การศึกษาเอกสาร และการวางแผนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ตัวแทนจากชุมชน ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนเพื่อ
กำหนดแนวทางในการดำเนินงานและกิจกรรมในการ 
บ่มเพาะฯ ที่เน้นการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมที่มีการ
อบรมเชิงทฤษฏี การฝึกปฏิบัติจริง และการประเมินผลที่
หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับหลักการออกแบบการเรียนการ
สอนของกาเย ่  ท ี ่ประกอบด ้วยองค ์ประกอบหล ัก  3 
องค์ประกอบ คือ 1) จุดประสงค์หรือเป้าหมาย 2) วิธีการ 
วัสดุ สื่อ และประสบการณ์การเรียนรู้ หรือการฝึกหัด และ 
3) การประเมินผล ซึ ่งหมายถึง ความสำเร็จของผู ้เร ียน 

(Gagne¢ & Briggs, 1974) และสอดคล้องกับจิราพร ผุยผง 

และสุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2561) ที่พบว่า การจัดทำ
หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 หลักสูตรรายวิชาที่บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ปร ั ชญาของ เศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย งส ู ่ สถานศ ึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้ครูออกแบบหน่วยการ
เรียนรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการ
เรียนรู ้มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่
ระบุว่า เยาวชน 18-25 ปีควรได้รับ 1) การสนับสนุนการจัด
การศึกษาทางเลือกทุกระดับทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
และส่งเสริมอาชีพนอกระบบการศึกษาที่หลากหลายตาม
ความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ และ 2) การส่งเสริม
อาช ีพเกษตรกรรมที ่ม ีความส ัมพ ันธ ์เช ิงพาณิชย ์และ
อ ุตสาหกรรมแก ่ เด ็กและเยาวชน นอกจากน ี ้แล ้วย ัง
สอดคล้องและเท ียบเค ียงก ับงานว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับ 
การพัฒนาคุณลักษณะที ่ดีของเด็กและเยาวชนไทยของ 
สุวิมล ว่องวานิช และคณะ (2549) ที่ได้สรุปลักษณะของ
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณ์ไว้ดังนี้ 1) การกระตุ้นค่านิยม 2) 
การสร้างความร่วมมือรวมพลังในลักษณะภาคีทั ้งจาก
ผ ู ้บร ิหาร คร ู อาจารย ์ในโรงเร ียน พ่อแม่ ผู ้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา 3) การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับ
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ตารางที่ 4 คะแนนการประเมินคุณลักษณะของครัวเรือนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการบ่มเพาะฯ(คะแนนเต็ม 90 คะแนน) 
การประเมินคุณลักษณะของครัวเรือน n 𝒙𝒙 SD t 

ก่อนใช้ 
หลังใช้ 

28 
28 

52.00 
73.61 

9.57 
5.01 

18.42 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะ
ของครัวเรือนก่อนใช้รูปแบบการบ่มเพาะฯ มีค่าเท่ากับ 
52.00 หลังใช้รูปแบบการบ่มเพาะฯ มีค่าเท่ากับ 73.61 และ

มีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะของครัวเรือนจำแนกเป็นรายด้าน 

คุณลักษณะของครัวเรือน 
ก่อนใช้ หลังใช้ 

𝒙𝒙 SD 𝒙𝒙 SD 
1. ความพอประมาณ 13.75 2.66 18.21 1.48 
2. ความมีเหตุผล 13.36 2.42 18.04 1.35 
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี 12.71 2.61 18.54 1.32 
4. การมีความรู้คู่คุณธรรม 12.18 2.63 18.82 2.00 

รวม 52.00 9.57 73.61 5.01 
 
  จากตารางที ่ 5 คะแนนเฉลี ่ยคุณลักษณะ
ของครัวเรือนก่อนใช้รูปแบบการบ่มเพาะฯ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุด ดังนี้ 1) ความ
พอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 
4) การมีความรู้คู ่คุณธรรม คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะของ
ครัวเรือนหลังใช้รูปแบบการบ่มเพาะฯ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ำสุด ดังนี้ 1) การมีความรู้
คู่คุณธรรม 2)การมีภูมิคุ้มกันที่ดี 3) ความพอประมาณ และ 
4) ความมีเหตุผล  
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการวิจัย ผู้วิจัยอภิปรายและสรุปผลได้ดังนี้  
  1. การพัฒนารูปแบบการบ่มเพาะฯเริ่มจาก
การศึกษาเอกสาร และการวางแผนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ตัวแทนจากชุมชน ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนเพื่อ
กำหนดแนวทางในการดำเนินงานและกิจกรรมในการ 
บ่มเพาะฯ ที่เน้นการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมที่มีการ
อบรมเชิงทฤษฏี การฝึกปฏิบัติจริง และการประเมินผลที่
หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับหลักการออกแบบการเรียนการ
สอนของกาเย ่  ท ี ่ประกอบด ้วยองค ์ประกอบหล ัก  3 
องค์ประกอบ คือ 1) จุดประสงค์หรือเป้าหมาย 2) วิธีการ 
วัสดุ สื่อ และประสบการณ์การเรียนรู้ หรือการฝึกหัด และ 
3) การประเมินผล ซึ ่งหมายถึง ความสำเร็จของผู ้เร ียน 

(Gagne¢ & Briggs, 1974) และสอดคล้องกับจิราพร ผุยผง 

และสุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2561) ที่พบว่า การจัดทำ
หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 หลักสูตรรายวิชาที่บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ปร ั ชญาของ เศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย งส ู ่ สถานศ ึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้ครูออกแบบหน่วยการ
เรียนรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการ
เรียนรู ้มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่
ระบุว่า เยาวชน 18-25 ปีควรได้รับ 1) การสนับสนุนการจัด
การศึกษาทางเลือกทุกระดับทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
และส่งเสริมอาชีพนอกระบบการศึกษาที่หลากหลายตาม
ความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ และ 2) การส่งเสริม
อาช ีพเกษตรกรรมที ่ม ีความส ัมพ ันธ ์เช ิงพาณิชย ์และ
อ ุตสาหกรรมแก ่ เด ็กและเยาวชน นอกจากน ี ้แล ้วย ัง
สอดคล้องและเท ียบเค ียงก ับงานว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับ 
การพัฒนาคุณลักษณะที ่ดีของเด็กและเยาวชนไทยของ 
สุวิมล ว่องวานิช และคณะ (2549) ที่ได้สรุปลักษณะของ
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณ์ไว้ดังนี้ 1) การกระตุ้นค่านิยม 2) 
การสร้างความร่วมมือรวมพลังในลักษณะภาคีทั ้งจาก
ผ ู ้บร ิหาร คร ู อาจารย ์ในโรงเร ียน พ่อแม่ ผู ้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา 3) การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับ

 

 

ลักษณะของโรงเรียน ธรรมชาติ บริบท และช่วงวัยของเด็ก 
4) มีการพัฒนาตัวตนของผู้เรียน โดยจัดพื้นที่สร้างสรรค์ 
และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถ ศักยภาพ และการปฏิบัติตนตามความเชื่อ
ตามแนวทางที่ตนเองคิดสร้างสรรค ์สำหรับการวิจัยในครั้งนี ้
ทีมผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 1) การยกระดับคุณภาพ
ของสังคมด้านคุณลักษณะของครัวเรือน เนื่องจากสังคม คือ
ระบบการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคน เมื่อกลุ่มคนในสังคมแต่ละ
ครัวเรือน แต่ละบุคคลมีคุณลักษณะที่ดีย่อมทำให้สังคมมี
คุณภาพที่ดีตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้กล่าวถึงสังคมคุณภาพ
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ที่
มุ่งสู่สังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้ 
1) สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมี
ความมั่นคงในชีวิต 2) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและ
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 3) เสริมสร้างทุกภาคส่วนให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และ 4) พัฒนาองค์ความรู ้ขีด
ความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนา
สังคม (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 
2555) 2) การจัดกิจกรรมสัมพันธ์เสริมกิจกรรมหลัก โดยใช้
เยาวชนที่มีอายุใกล้เคียงกันกับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย โดย
จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เข้าจัดกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมเยาวชน ให้เกิดคุ้นเคย
ต่อเพื่อนร่วมกิจกรรม และการสื่อสารด้วยภาษาวัยรุ ่นที ่
เข้าใจกัน และลดช่องว่างระหว่างทีมผู้วิจัย ครู และชุมชน ที่
มีอายุแตกต่างกันกับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายมาก ตลอดจนทำ
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยกำกับดูแลและให้คำปรึกษาในขณะที่
เยาวชนกลุ่มเป้าหมายทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้เยาวชนกล้า
แสดงออกทางความคิดและพฤติกรรมมาก 
   2. ผลการใช้รูปแบบการบ่มเพาะฯ พบว่า 
1) คุณลักษณะที ่ดีของเยาวชนไทยโดยการประเมินของ
ผู้ปกครองและครูหลังการใช้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ
ใช้ร ูปแบบฯ อาจเนื ่องมาจากกิจกรรมตามรูปแบบการ 
บ่มเพาะฯ เป็นกิจกรรมที ่เร ิ ่มต้นด้วย 1) การสร้างแรง
บันดาลใจให้นักเรียนอยากทำความดี และเห็นคุณค่าของ
ชุมชนโดยมีการจัดกิจกรรมการดูวีดิทัศน์การทรงงานของใน
พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่ห ัว  ร ัชการท ี ่ 9 การเล ่า
ประสบการณ์ของต ัวแทนช ุมชนเก ี ่ยวก ับการประสบ
ผลสำเร็จในชีวิตที่เริ ่มต้นจากความล้มเหลว มีการร่วมมือ
จากหลายภาคี เช่น องค์กรระดับเทศบาล ชุมชน โรงเรียน 
และผู้ปกครอง 2) การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานโดย
ย ึดหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง  และปล ูกฝ ัง
คุณลักษณะในการเรียนรู้ 3) การลงมือปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่
ให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครอง หรือ

ชุมชน และ 4) การประเมินผล เป็นการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน และการประเมินผลรวมเพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจ จึงทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทย
สูงขึ ้น ซึ ่งสอดคล้องกับจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ 
ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2552) ที่ได้สรุปความสำคัญของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว ้ว ่าหากมีความเข้าใจ
องค์ประกอบพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างถูกต้อง และชัดเจน ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื ่อให้เกิดประโยชน์และความสุขได้ 
นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับเทียบเคียงกับงานวิจัยของ
สุวิมล ว่องวานิช (2549) ที่ได้ศึกษานวัตกรรมคุณลักษณ์
ศึกษา: แนวคิดสู่การปฏิบัติ โดยประยุกต์แนวคิดคุณลักษณะ
ศึกษาโดยมีหลักการสำหรับการพัฒนาคุณลักษณะที่ด ีดังนี ้
1) ต้องผ่านการปฏิบัติจริง และมีการเน้นย้ำอยู่เสมอ 2) ควร
ใช้การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาธรรมชาติ 3) ควรใช้
กิจกรรมที่ช่วยให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 4) ใช้การเสริมแรง
ทางบวกให้มากหลีกเลี่ยงการลงโทษ 5) ฝึกฝนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก 6) ควรบูรณาการการพัฒนา
คุณลักษณะที ่ด ีสอดแทรกในวิชาเรียนหรือวิถ ีช ีว ิตของ
นักเรียน 7) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงคุณลักษณะที่ดีที่
มีอยู่ 8) ควรใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามระดับของ
นักเรียน 9) ครูต้องได้รับการพัฒนา และเป็นแบบอย่างที่ดี 
10) ครู และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนานักเรียน 
11) โรงเรียนต้องสร้างบรรยากาศในการทำความด ี12) ควร
จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน และ ชุมชน และยัง
สอดคล้องเทียบเคียงกับนงลักษณ์ วิรัชชัย และ รุ ่งนภา  
ตั ้งจิตรเจริญกุล (2551) ที ่ได้ศึกษาการวิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลงคุณธรรม จริยธรรม ของคนไทย พบว่า ตัวบ่งชี้
คุณธรรม จริยธรรมที่ควรเฝ้าระวัง 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมีสติสัมปชัญญะ ความรับผิดชอบ ความ
ยุติธรรม ความขยันหมั่นเพียร ความมีวินัยและความ 
    3. การยกระดับคุณภาพของสังคมในด้าน
คุณลักษณะของครัวเรือน รูปแบบการบ่มเพาะฯ มีกิจกรรม
ที ่ประกอบด้วยกิจกรรมที ่เป ิดโอกาสให้นักเร ียนลงมือ
ปฏิบัติการทำโครงงานที่บ้านของตนเอง ดังนั้น นักเรียนกับ
ผู้ปกครองจึงมีโอกาสพูดคุยกันเพื่อให้การทำโครงงานที่เน้น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสบผลสำเร็จ อีกทั้ง
เกิดความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนภายใน
ครอบครัว นอกจากนี ้แล้ว โครงงานของนักเรียนแต่ละ
โครงงานเป็นก ิจกรรมที ่ม ุ ่งเน ้นให ้เก ิดการนำไปใช ้ใน
ครัวเรือนได้จริง เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การปลูกพืชในต้นกล้วย 
ซึ ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สำหรับการทำ
กิจกรรมโครงงานตามรูปแบบการบ่มเพาะฯ ในภาพรวมนั้น
เป็นการทำงานร่วมกันหลายภาคี เช่น โรงเรียน ชุมชน 
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ผู้ปกครอง และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
ทำให้ครอบครัวของนักเร ียนเห็นความสำคัญของการ
ช่วยเหลือนักเรียนคนอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันในการทำ
โครงงานให้ประสบผลสำเร็จ และสอดคล้องกับ จิราย  ุ 
อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูลสราวุธ (2552)  
ที่กล่าวว่า การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล/
ครอบครัว เริ ่มต้นจากการเสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู ้
วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม
จนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ของคนในสังคม เพื่อจะได้ละเว้นต่อการประพฤติผิดมิชอบ 
ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้ เกื ้อกูล แบ่งปัน มีสติยั ้งคิดพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนที ่จะตัดสินใจ หรือกระทำการใด ๆ 
จนกระทั่งเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิต  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. ผลการวิจัย นักเรียนมีความตื่นเต้น และ
สนุกสนานที่ได้มีกิจกรรมร่วมกับผู ้ปกครอง ชุมชน และ
บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าจะนำรูปแบบการ
บ่มเพาะฯ นี้ไปใช้ ควรมีการประสานสร้างความเข้าใจในการ
จัดกิจกรรม มีการประสานล่วงหน้าอย่างชัดเจนเพื ่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม  
  2. ผลการวิจัย นักเรียนทำทั้งโครงงานที่ทำ
ได้ที่บ้าน หรือเป็นโครงงานที่อาศัยพื้นที่ของโรงเรียนและใช้
เวลาว่างในระหว่างมาเรียนนั้นทำโครงงานได้ และพบว่า 
นักเรียนบางกลุ ่มประสบปัญหาในการทำโครงงาน แต่
สามารถแก้ไขได้โดยไปขอความรู้จากอาสาสมัครในชุมชน 
หรือเรียนรู้จากผู้ปกครองนักเรียน ดังนั้นในการนำรูปแบบ
การบ่มเพาะฯ ไปใช้ครั้งต่อไป ควรกระตุ้นให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญของอาสาสมัครในชุมชน หรือผู ้ปกครองว่ามี
ความสำคัญในการช่วยเหลือในการทำโครงงานให้ประสบ
ผลสำเร็จ และควรส่งเสริมให้ทำโครงงานที่บ้านเพื ่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนและผู ้ปกครองได้พบปะ พูดคุย และ
ร่วมมือกันในการทำโครงงาน 
  3. ผลการวิจัย นักเรียน ครูพี่เลี้ยง ตัวแทน
ชุมชนและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้สะท้อน
ผลสิ่งที่เรียนรู้จากการทำโครงงาน เปิดโอกาสในการฝึกการ
สื่อสารของนักเรียนในด้านการพูด และการเขียนรายงาน
สรุป ทำให้นักเรียนมีความกล้าในการพูดมากขึ ้น และ
นักเรียนเขียนคำหรือประโยคได้ถูกต้องมากยิ่งขึ ้น ดังนั้น  
ในการนำผลการวิจัยนี้ไปใช้ครั้งต่อไป ควรเน้นกิจกรรมที่ให้
นักเรียนแสดงความสามารถ และมีการประเมินผลเพื่อสร้าง

ความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน ครูและชุมชน โดยมีการ
ประกาศชื่นชมและควรจัดในวันที่มีการประชุมผู้ปกครอง 
เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความภาคภูมิใจ
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ผู้ปกครอง และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
ทำให้ครอบครัวของนักเร ียนเห็นความสำคัญของการ
ช่วยเหลือนักเรียนคนอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันในการทำ
โครงงานให้ประสบผลสำเร็จ และสอดคล้องกับ จิราย  ุ 
อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูลสราวุธ (2552)  
ที่กล่าวว่า การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล/
ครอบครัว เริ ่มต้นจากการเสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู ้
วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม
จนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ของคนในสังคม เพื่อจะได้ละเว้นต่อการประพฤติผิดมิชอบ 
ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้ เกื ้อกูล แบ่งปัน มีสติยั ้งคิดพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนที ่จะตัดสินใจ หรือกระทำการใด ๆ 
จนกระทั่งเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิต  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. ผลการวิจัย นักเรียนมีความตื่นเต้น และ
สนุกสนานที่ได้มีกิจกรรมร่วมกับผู ้ปกครอง ชุมชน และ
บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าจะนำรูปแบบการ
บ่มเพาะฯ นี้ไปใช้ ควรมีการประสานสร้างความเข้าใจในการ
จัดกิจกรรม มีการประสานล่วงหน้าอย่างชัดเจนเพื ่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม  
  2. ผลการวิจัย นักเรียนทำทั้งโครงงานที่ทำ
ได้ที่บ้าน หรือเป็นโครงงานที่อาศัยพื้นที่ของโรงเรียนและใช้
เวลาว่างในระหว่างมาเรียนนั้นทำโครงงานได้ และพบว่า 
นักเรียนบางกลุ ่มประสบปัญหาในการทำโครงงาน แต่
สามารถแก้ไขได้โดยไปขอความรู้จากอาสาสมัครในชุมชน 
หรือเรียนรู้จากผู้ปกครองนักเรียน ดังนั้นในการนำรูปแบบ
การบ่มเพาะฯ ไปใช้ครั้งต่อไป ควรกระตุ้นให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญของอาสาสมัครในชุมชน หรือผู ้ปกครองว่ามี
ความสำคัญในการช่วยเหลือในการทำโครงงานให้ประสบ
ผลสำเร็จ และควรส่งเสริมให้ทำโครงงานที่บ้านเพื ่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนและผู ้ปกครองได้พบปะ พูดคุย และ
ร่วมมือกันในการทำโครงงาน 
  3. ผลการวิจัย นักเรียน ครูพี่เลี้ยง ตัวแทน
ชุมชนและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้สะท้อน
ผลสิ่งที่เรียนรู้จากการทำโครงงาน เปิดโอกาสในการฝึกการ
สื่อสารของนักเรียนในด้านการพูด และการเขียนรายงาน
สรุป ทำให้นักเรียนมีความกล้าในการพูดมากขึ ้น และ
นักเรียนเขียนคำหรือประโยคได้ถูกต้องมากยิ่งขึ ้น ดังนั้น  
ในการนำผลการวิจัยนี้ไปใช้ครั้งต่อไป ควรเน้นกิจกรรมที่ให้
นักเรียนแสดงความสามารถ และมีการประเมินผลเพื่อสร้าง

ความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน ครูและชุมชน โดยมีการ
ประกาศชื่นชมและควรจัดในวันที่มีการประชุมผู้ปกครอง 
เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความภาคภูมิใจ
กับนักเรียน และควรมีการพัฒนาให้เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ต่อไป 
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    2. ผลการว ิจ ัย นักเร ียนสามารถจ ัดทำ
แผนผังการนำเสนอผลงานได้น่าสนใจ มีความใส่ใจในการ
เรียบเรียงเป็นอย่างดี แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการเขียน
รายงานการค้นคว้าเพิ่มเติมในเอกสาร ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
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การสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการทำ
วิจัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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