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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์คณ
ุ ค่าของภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อวิเคราะห์การถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษาครู 3) เพื่อนาเสนอแนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษาครู วิธีการดาเนินการวิจยั ใช้ วิธีวิจยั แบบผสมผสาน
(Mixed Methods) เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
ผลการวิ จัย พบว่ า 1) คุณ ค่า ของภู มิ ปั ญ ญาศาสตร์ พ ระราชา หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ประกอบด้ วย การพึง่ พาตนเอง, เป็ นทางสายกลาง, ใช้ ในการแก้ ปัญหา, ใช้ เป็ นหลักในการดาเนินชีวิต คือ
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิค้ มุ กันที่ดี 2) การถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษาครู ได้ แก่ การมีส่วนร่วมของนิสิตในการเรี ยนรู้, การมีส่วนร่วมของ
นิสิตในการถ่ายทอด, การมีส่วนร่วมของนิสิตในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้, การบูรณาการในการ
สอน, การเป็ นต้ น แบบในการปฏิ บัติ ต นแก่ ผ้ ู เรี ย น, การถ่ า ยทอดผ่ า นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
3) แนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนิสิต
นักศึกษาครู ได้ แก่ เสริ มสร้ างทัศนคติและการตระหนักถึงคุณค่า, พัฒนาความรู้ ทักษะและการปฏิบตั ิ,
ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน
คาสาคัญ: การถ่ายทอดภูมิปัญญา ศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นิสิตนักศึกษาครู
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Abstract
This research comprises of the following objectives: 1) To evaluate the value of The
Wisdom of King’s Philosophy: Philosophy of Sufficiency Economy, 2) To analyse the transferring of The Wisdom of King’s Philosophy: Philosophy of Sufficiency Economy for educational
students,and 3) To propose the guidelines to transfer The Wisdom of King’s Philosophy: Philosophy of Sufficiency Economy for educational students.The research study was conducted
with the use of Mixed Methods, Quantitative Reserach and Qualitative Research. Research
Outcome 1) The value of The Wisdom of King’s Philosophy: Philosophy of Sufficiency Economy include: Self-reliability, Moderation, Problem solving, Application of ‘moderation’,
‘reasonableness’ and ‘self immunity’ principles in life. 2)Transferring of The Wisdom of King’s
Philosophy: Philosophy of Sufficiency Economy include: Participation of educational students
during the course of learning, Participation of educational students during the course of
teaching, Participation of educational students in knowledge devleopment and enhancement,
Integration in teaching, Teaching by role modeling, and Teaching through educational
activities. 3) Propose the guidelines to transfer The Wisdom of King’s Philosophy: Philosophy
of Sufficiency Economy for educational students include: Enriching of mindset and realization
of value, Enhancement of knowledge, ability and practicality, Involvements of all stakeholders.

Keywords: Transferring, Concepts of Thai Wisdom, Concepts of Philosophy of Sufficiency
Economy, Educational Students
บทนา
วิ ก ฤตการณ์ ข องโลกที่ ผ่ า นมาท าให้ ประเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ วิ ก ฤตการณ์ ม านับ ครั ง้ ไม่ ถ้ วน
แต่ก็สามารถปรับตัวรักษาเอกลักษณ์และเอกราชของชาติมาอย่างรอดปลอดภัย แม้ ว่าประเทศเพื่อนบ้ าน
โดยรอบจะล่มสลายไปกับการล่าอาณานิคม วิกฤตการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วด้ วยระบบ
เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารที่ ทันสมัย กระแสวัฒนธรรมตะวันตก วัฒ นธรรมตะวันออก เจป๊ อบ เคป๊ อบ
ความเจริ ญ ที่ ทัน สมัย แต่ไ ม่ พัฒ นา ได้ แ ก่ การรั บ วัฒ นธรรมบางอย่ า งมาโดยขาดการศึก ษาเรี ย นรู้
ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ชาติบ้านเมืองอย่างเหมาะสม เกิดการสูญเสียความเข้ าใจและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ไทย วัฒนธรรมท้ องถิ่นของคนในชนบทถูกดูถูกดูแคลน เพราะการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ ามา โดยขาด
ความรู้ความเข้ าใจอย่างแท้ จริ ง วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามควรรักษาไว้ ถกู เมินเฉย
ถ้ าไม่หนั มาให้ ความสาคัญในที่สดุ วัฒนธรรมไทยที่งดงามของเราจะเสื่อมสลายไปอย่างน่าเสียดาย
ภูมิปัญญาไทยสะท้ อนรากเหง้ าความเป็ นชาติ ของวัฒนธรรมความเป็ นไทย ที่เป็ นที่น่าภาคภูมิใจ
และต้ องได้ รับการสืบทอด แต่คนยุคใหม่ที่อยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีข่าวสารมากมาย ทาให้ การเห็นคุณค่า
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ของภูมิปัญญาไทยเป็ นก็ลดน้ อยลงและการที่จะมีการสืบทอดภูมิปัญญาไทยไปสู่ชนรุ่นหลังก็น่าจะน้ อยลง
ภูมิปัญญาถือเป็ นรากเหง้ าความเป็ นไทยที่โดดเด่นไม่เพียงแสดงถึงความเป็ นชาติหากแต่ยงั เป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการพัฒนาประเทศ (เทิดชาย ช่วยบารุง,2554)
งานวิ จัย นี จ้ ึง ให้ ค วามส าคัญ กับ การถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญ ญาศาสตร์ พ ระราชา หลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยงผ่านนิสิ ตนักศึกษาครู ซึ่งเป็ นบุคคลที่ จะต้ องทาหน้ าที่ในการพัฒ นาเยาวชนรุ่ นหลัง
เพราะฉะนันถื
้ อว่าเป็ นกลุม่ ที่มีพลังในการขับเคลื่อนการสืบทอดภูมิปัญญาไทยที่สาคัญ งานวิจยั ที่ผ่านมา
ก็มกั จะให้ ความสาคัญกับการวิจยั ที่เน้ นการเสาะหาภูมิปัญญาไทย และก็มานาเสนอให้ ชนรุ่นหลัง แต่ว่า
สิ่งที่ยงั ไม่ค่อยพบในการวิจยั ก็คือการส่งเสริ มให้ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็ นระบบ
ในมิติแห่งการพัฒนา ความรู้ ใหม่ที่รับเข้ ามามิอาจแทนที่ภูมิปัญญาสัง่ สมหรื อภูมิปัญญาเดิมได้
ทังหมด
้
ภูมิปัญญาใหม่ย่อมได้ รับการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงให้ สอดคล้ องกับบริ บทสังคม สิ่งแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีภูมิปัญ ญาเดิมเป็ นรากฐานที่จะช่วยยึดโยงให้ ยั่งยืน และเราชาวไทยทุกคนควร
ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของภูมิปัญญาไทยที่สมควรยกย่องให้ เป็ น “ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน”
นอกจากนี ้ภูมิปัญญาไทยที่นบั เป็ นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ที่นบั ว่าล ้าค่ายิ่งก็คือ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่คนไทยทุกคนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาครูจาเป็ นจะต้ องเรี ยนรู้ ถ่ายทอดความรู้และส่งต่อองค์ความรู้นี ้ไป
ยังคนรุ่นต่อไป
“...การรู้จกั ประมาณตน ได้แก่ การรู้จกั และยอมรับว่าตนเองมี ภูมิปัญญา
และความสามารถด้านไหน เพียงใดและควรจะทางานด้านไหน อย่างไร
การรู้จกั ประมาณตนนี ้ จะทาให้คนเรารู้จกั ใช้ความรู้ความสามารถที ม่ ี อยู่
ได้ถกู ต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สงู สุดเต็มตามประสิ ทธิ ภาพ
ทัง้ ยังทาให้รู้จกั ขวนขวายศึกษาหาความรู้และเพิ่ มพูนประสบการณ์ อยู่เสมอ
เพือ่ ปรับปรุงส่งเสริ มศักยภาพที ม่ ี อยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบัต รของ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 18 กรกฎาคม 2541(กรมศิลปากร:2541)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็ นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่ล ้าค่ายิ่ง คนไทยทุกคนจาเป็ น
จะต้ องเรี ยนรู้ ถ่ายทอดความรู้และส่งต่อองค์ความรู้นี ้ไปยังคนรุ่นต่อไป ในมิติแห่งการพัฒนา ความรู้ใหม่ที่
รั บ เข้ า มามิ อ าจแทนที่ ภูมิ ปั ญ ญาสั่ง สมหรื อ ภูมิ ปั ญ ญาเดิม ได้ ทัง้ หมด ภูมิ ปัญ ญาใหม่ย่อ มได้ รั บ การ
ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงให้ สอดคล้ องกับบริ บทสังคม สิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีภูมิปัญญาเดิมเป็ น
รากฐานที่ จ ะช่วยยึดโยงให้ ยั่ง ยื น และเราชาวไทยทุกคนควรตระหนักถึง คุณ ค่าและความส าคัญ ของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
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นาถบพิตร ทรงใช้ พระวิริยะอุตสาหะในการสัง่ สอนประชาชนไทยให้ ใช้ แนวพระราชดาริ นี ้ไปแก้ ปัญหา
เศรษฐกิจความยากจนของคนไทย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นภูมิปัญญาไทยที่สมควรยก
ย่องให้ เป็ น “ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน”
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึง
ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “แนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา:หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษาครู ” เพื่อวิเคราะห์คณ
ุ ค่าของภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อวิเคราะห์การถ่ายทอดภูมิ ปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษาครู และเพื่อนาเสนอแนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษาครู
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์คณ
ุ ค่าของภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อวิเคราะห์การถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับนิสิตนักศึกษาครู
3. เพื่อนาเสนอแนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษาครู
ขอบเขตของการวิจัย
เลือกศึกษานิสิตนักศึกษาครู ที่ศึกษาในคณะครุ ศาสตร์ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศ ได้ แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการใช้ แบบสอบถามจานวน
แห่งละ 100 คน รวมทังสิ
้ ้นจานวน 200 คน การจัดสนทนากลุ่มจานวนแห่งละ 10 คน และสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 คน
คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
การถ่ ายทอด หมายถึง การส่ งต่ อ องค์ ค วามรู้ แนวคิด จากคนรุ่ น หนึ่งสู่ค นอีก รุ่ น หนึ่ง
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง แนวคิด หลั ก คิด องค์ ค วามรู้ ข องคนไทยที่เ กิด จากการสั่ง สม
ประสบการณ์ ผ่านการเรี ยนรู้ เลือกสรร ปรับปรุง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ศาสตร์ พระราชา หมายถึงองค์ ค วามรู้ ท่ พี ระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเ บศรมหาภูม ิพ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ประชาชน
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หมายถึง แ นวพระราชด าริ ใ นพ ระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็ นแนวคิดที่ตงอยู
ั ้ ่บนรากฐานของ
วัฒนธรรมไทย ยึดหลัก พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู ิค้ มุ กัน เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
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นิสิตนั กศึกษาครู หมายถึง นิส ิต นั ก ศึก ษาที่ศ ึก ษาในคณะครุ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้ วิ ธี วิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methods) เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ในการวิจยั มีขนตอนและรายละเอี
ั้
ยดที่ดาเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึก ษาวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ โดยการสอบถามความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ คุณ ค่า ของ
ภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญา
และของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษาครู
เลือกศึกษาโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากรแบบง่าย ( Simple Random Sampling ) ได้ แก่ นิสิต
นั ก ศึ ก ษาครู ที่ ศึ ก ษาในคณะครุ ศาสตร์ ได้ แก่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย
สวนดุสิต จานวนแห่งละ 100 คน รวมประชากรที่ใช้ เก็บข้ อมูลในการวิจยั ทังสิ
้ ้นจานวน 200 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ใช้ แบบสอบถามสาหรับนิสิตนักศึกษาครูที่ศกึ ษาในคณะครุศาสตร์
วิธีการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ร่ างแบบสอบถามตามประเด็นการศึกษาและเสนอให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ ไข ได้ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุจริ ต เพียรชอบ รองศาสตราจารย์
ดร.อาชัญญา รัตนอุบล ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรื องรอง
ขันตอนที
้
่ 2 การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการจัดสนทนากลุม่ นิสิตครู ดังนี ้
การสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ประสบการณ์ และ
ความรู้สึกของผู้ร่วมสนทนาในประเด็นต่างๆที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับคุณค่าของภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษาครู
ผู้ร่วมสนทนากลุม่ ได้ แก่
นิสิตนักศึกษาครู ที่ศึกษาในคณะครุ ศาสตร์ ได้ แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
สวนดุสิ ต จ านวนแห่ ง ละ 10 คน โดยเลื อ กสุ่ม แบบเฉพาะเจาะจง (Specific Sampling) เลื อ กนิ สิ ต
นักศึกษาครูที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขันตอนที
้
่ 3 การสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ เป็ นแนวทางประกอบการนาเสนอ
แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษา
ครู
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สัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 6 คน โดยใช้ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้
1. เป็ นผู้ มี บ ทบาทส าคัญ และมี ห น้ าที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ การถ่ า ยทอด
ภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษาครู
2. เป็ นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษาครู
3. เป็ นผู้ส่งเสริ มและสนับสนุนการการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษาครู
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ แก่
1) รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพนั ธุ์ สุวรรณมรรคา
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2) ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภานุพงศ์ อุดมศิลป์
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
3) ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
4) อาจารย์ ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
5) ดร.อรสุดา เจริญรัถ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิพระดาบส)
6) พลโทหญิง จุฑานารถ ภูเจริญ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ าฯ)
ขันตอนที
้
่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยนาข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์เชิง
ปริ ม าณ โดยใช้ ค่าสถิ ติพื น้ ฐาน ได้ แก่ ค่าร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ ย (mean) และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (standard division)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ตามกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการนาข้ อมูล
จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ภาพรวมในลักษณะการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) และผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะนามาทาเป็ นข้ อสรุป
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้ วิธีวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) และนาข้ อมูลสรุ ปที่ได้ มาวิเคราะห์
เนื ้อหา เพื่อสรุปเป็ นแนวทางประกอบการนาเสนอแนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษาครู
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ขัน้ ตอนที่ 5 การสรุ ปและประมวลผล โดยการนาเสนอผลการวิ จัยและนาเสนอแนวทางการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนิสิตนักศึกษาครู
ผลการวิจัย
1.คุ ณ ค่ า ของภู มิ ปั ญญาศาสตร์ พระราชา หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง คุ ณ ค่ า ของ
ภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้ วย
1)การพึง่ พาตนเอง
2)เป็ นทางสายกลาง
3)ใช้ ในการแก้ ปัญหา
4)ใช้ เป็ นหลักในการดาเนินชีวิต คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภมู ิค้ มุ กันที่ดี
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณจากแบบสอบถามนิ สิ ต นัก ศึก ษาครู จ าก คณะครุ ศ าสตร์
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย และคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สวนดุสิ ต ภูมิ ปั ญ ญาศาสตร์ พ ระราชา:
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ านการตระหนักถึงคุณค่าของหลักการภูมิปัญญาไทย สรุปได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 1 ผลการ วิ เ คร าะห์ ก าร ถ่ า ยทอ ดหลั ก การ ภู ม ิ ปั ญญาไทยส าหรั บ นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษาครู
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้ านการตระหนักถึงคุณค่าของหลักการภูมิปัญญาไทย
คาถาม
การตระหนักถึงคุณค่ าของภูมิปัญญาไทย
1.นิสิตนักศึกษาครูตระหนักถึงคุณค่าของภูมิ
ปัญญาไทย
2. นิสิตนักศึกษาครูภมู ิใจในภูมิปัญญาไทย
3. นิสิตนักศึกษาครู เห็นความสาคัญและประโยชน์
ของภูมิปัญญาไทย
4. นิสิตนักศึกษาครูต้องการให้ ภูมิปัญญาไทยคงอยู่
ต่อไป
5. นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาครู ส นั บ สนุ น ให้ บุ ค คลอื่ น เห็ น
คุณค่าและปฏิบตั ติ ามภูมิปัญญาไทย
รวม
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สภาพปั จจุบัน
Mean
S.D.

สภาพที่พงึ ประสงค์
Mean
S.D.

3.93

0.77

4.68

0.53

4.24

0.75

4.74

0.65

4.06

0.81

4.74

0.51

4.46

0.66

4.76

0.61

4.05

0.86

4.65

0.63

4.14

0.62

4.71

0.49
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สภาพปั จจุบัน
นิสิตนักศึกษาครู คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในด้ านการตระหนักถึงคุณค่าของ
หลักการภูมิปัญญาไทย สภาพปั จจุบนั พบว่า อันดับ 1 ได้ แก่ นิสิตนักศึกษาครูต้องการให้ ภูมิปัญญาไทย
คงอยูต่ อ่ ไป อันดับ 2 ได้ แก่ นิสิตนักศึกษาครูภมู ิใจในภูมิปัญญาไทย อันดับ 3 ได้ แก่ นิสิตนักศึกษาครูเห็น
ความสาคัญและประโยชน์ของภูมิปัญญาไทย
สภาพที่พงึ ประสงค์
นิสิตนักศึกษาครู คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย ในด้ านการตระหนักถึงคุณค่าของ
หลัก การภู มิ ปั ญ ญาไทย สภาพที่ พึ ง ประสงค์ พ บว่ า อัน ดับ 1 ได้ แ ก่ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาครู ต้ อ งการให้
ภูมิปัญญาไทยคงอยูต่ อ่ ไป อันดับ 2 ได้ แก่ นิสิตนักศึกษาครูภูมิใจในภูมิปัญญาไทย และนิสิตนักศึกษาครู
เห็นความสาคัญและประโยชน์ของภูมิปัญญาไทย
ตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถ่ า ยทอดหลั ก การภู ม ิ ปั ญ ญาไทยส าหรั บ นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษาครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้ านการตระหนักถึงคุณค่าของหลักการภูมิปัญญาไทย
สภาพปั จจุบัน
Mean S.D.

คาถาม
การตระหนักถึงคุณค่ าของหลักการภูมิปัญญาไทย
1.นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาครู ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของหลั ก การ
ภูมิปัญญาไทย
2.นิสิตนักศึกษาครูภมู ิใจในหลักการภูมิปัญญาไทย
3.นิสิตนักศึกษาครูเห็นความสาคัญและประโยชน์ของ
หลักการภูมิปัญญาไทย
4.นิสิตนักศึกษาครูต้องการให้ หลักการภูมิปัญญาไทยคง
อยูต่ อ่ ไป
5.นิสิตนักศึกษาครูสนับสนุนให้ บคุ คลอื่นเห็นคุณค่าและ
ปฏิบตั ิตามหลักการภูมิปัญญาไทย
รวม

สภาพที่พงึ ประสงค์
Mean
S.D.

3.84

0.78

4.49

0.65

4.11

0.87

4.58

0.68

3.95

0.87

4.46

0.73

4.37

0.84

4.62

0.70

3.89

1.00

4.48

0.81

4.03

0.72

4.52

0.61

สภาพปั จจุบัน
นิ สิ ต นัก ศึก ษาครู คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สวนดุสิ ต ในด้ า นการตระหนัก ถึ ง คุณ ค่า ของ
หลักการภูมิ ปัญ ญาไทย สภาพปั จ จุบันพบว่า อันดับ 1 ได้ แก่ นิสิ ตนักศึกษาครู ต้อ งการให้ หลักการ
ภูมิปัญญาไทยคงอยู่ต่อไป อันดับ 2 ได้ แก่ นิสิตนักศึกษาครู ภูมิใจในหลักการภูมิปัญญาไทย อันดับ 3
ได้ แก่ นิสิตนักศึกษาครูเห็นความสาคัญและประโยชน์ของหลักการภูมิปัญญาไทย
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สภาพที่พงึ ประสงค์
นิสิตนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้ านการตระหนักถึงคุณค่าของหลักการ
ภูมิปัญญาไทย สภาพที่พึงประสงค์พบว่า อันดับ 1 ได้ แก่ นิสิตนักศึกษาครูต้องการให้ หลักการภูมิปัญญา
ไทยคงอยู่ตอ่ ไป อันดับ 2 ได้ แก่ นิสิตนักศึกษาครูภูมิใจในหลักการภูมิปัญญาไทย อันดับ 3 นิสิตนักศึกษา
ครูตระหนักถึงคุณค่าของหลักการภูมิปัญญาไทย
2.วิธีการถ่ ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณจากแบบสอบถามนิ สิ ต นัก ศึก ษาครู จ าก คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา:หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ านแนวทางการพัฒนาการถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 3 ผลการ วิ เ คร าะห์ ก าร ถ่ า ยทอดหลั ก ปรั ช ญาข องเศรษฐกิ จ พ อเพี ย งส าหรั บ นิ ส ิ ต
นักศึกษาครู คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้ านวิธีการพัฒนาการถ่ายทอดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
คาถาม
แนวทางการพัฒนาการถ่ ายทอดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1.การอบรมความรู้
2.การฝึ กปฏิบตั ิ
3.การปฏิบตั จิ ริง
รวม

สภาพปั จจุบัน
Mean
S.D.

3.64
3.58
3.60
3.60

0.89
0.89
0.81
0.79

สภาพที่พงึ ประสงค์
Mean
S.D.

4.68
4.69
4.72
4.69

0.57
0.62
0.59
0.55

สภาพปั จจุบัน
นิสิตนักศึกษาครู คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในด้ านวิธีการพัฒนาการถ่ายทอด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สภาพปั จจุบนั พบว่า อันดับ 1 ได้ แก่ การอบรมความรู้ อันดับ 2 ได้ แก่
การปฏิบตั จิ ริง อันดับ 3 ได้ แก่ การฝึ กปฏิบตั ิ
สภาพที่พงึ ประสงค์
นิสิตนักศึกษาครู คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในด้ านวิธีการพัฒนาการถ่ายทอด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สภาพที่พึงประสงค์พบว่า อันดับ 1 ได้ แก่ การปฏิบตั ิจริ ง อันดับ 2
ได้ แก่ การฝึ กปฏิบตั ิ อันดับ 3 ได้ แก่ การอบรมความรู้

72

ภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
The Wisdom of King’s Philosophy: Philosophy of Sufficiency Economy

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถ่ า ยทอดหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งส าหรั บ นิ ส ิ ต
นักศึกษาครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้ านวิธีการพัฒนาการถ่ายทอดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สภาพปั จจุบัน

คาถาม

สภาพที่พงึ ประสงค์

Mean

S.D.

Mean

S.D.

แนวทางการพัฒนาการถ่ ายทอดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1. การอบรมความรู้

3.60

0.80

4.48

0.70

2. การฝึ กปฏิบตั ิ

3.48

0.82

4.53

0.66

3. การปฏิบตั จิ ริง

3.46

0.90

4.58

0.57

3.51

0.76

4.53

0.58

รวม

สภาพปั จจุบัน
นิสิ ตนักศึกษาครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้ านวิธี การพัฒ นาการถ่ายทอด
หลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ด้ านรู ปแบบการพัฒ นาการถ่ายทอดหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง สภาพปั จจุบนั พบว่า อันดับ 1 ได้ แก่ การอบรมความรู้ อันดับ 2 ได้ แก่ การฝึ กปฏิบตั ิ อันดับ 3
ได้ แก่ การปฏิบตั จิ ริง
สภาพที่พงึ ประสงค์
นิสิตนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้ านวิธีการพัฒนาการถ่ายทอดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สภาพที่พึงประสงค์พบว่า อันดับ 1 ได้ แก่ การปฏิบตั ิจริ ง อันดับ 2 ได้ แก่
การฝึ กปฏิบตั ิ อันดับ 3 ได้ แก่ การอบรมความรู้
3.แนวทางการพัฒนานิ สิตนั กศึกษาครู ในด้ านการถ่ ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากการสนทนากลุ่ ม นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษาครู คณะครุ ศ าสต ร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ในด้ านการถ่ายทอดศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปได้ ดงั นี ้
1.การพัฒนาตนเองโดยการปลูกฝังและพัฒนาองค์ความรู้หลักการภูมิปัญญาไทยและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีดงั นี ้
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1) สร้ างความตระหนักรู้ด้วยตนเอง
2) ปลูกฝังความรู้
3) การทดลองปฏิบตั ิ
4) การจัดสภาพแวดล้ อม บริ บท เอื ้อต่อความเข้ าใจหลักการภูมิปัญญาไทยและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาความร่วมมือของทุกภาคส่วน
จากการศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ย วกับ แนวทางการพัฒนานิส ิต
นักศึกษาครู ในด้ านการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุ ปได้
ดังนี ้
1. การพัฒนาการมีสว่ นร่วมของนิสิตนักศึกษาครู ประกอบด้ วย
1) การมีสว่ นร่วมของนิสิตนักศึกษาครูในการเรี ยนรู้
2) การมีสว่ นร่วมของนิสิตนักศึกษาครูในการถ่ายทอด
3) การมีสว่ นร่วมของนิสิตนักศึกษาครูในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้
2. การพัฒนาองค์ประกอบการพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ในด้ านการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้ วย
1) ด้ านทัศนคติ
2) ด้ านการคิดวิเคราะห์
3) ด้ านจริยธรรม
3. การพัฒนาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จและล้ มเหลวในการพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ในด้ านการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้ วย
1) การบูรณาการการเรี ยนรู้และการถ่ายทอด
2) ทัศนคติ
3) การผสมผสานระหว่างหลักวิชาการ หลักทฤษฎี และการปฏิบตั ิ
4) ครอบครัว สถาบันการศึกษา สังคมแวดล้ อม สื่อ
4. ข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ในด้ านการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีดงั นี ้
1) เสริมสร้ างทัศนคติและการตระหนักในคุณค่า
2) พัฒนาทังความรู
้
้ ทักษะและการปฏิบตั ิ
3) ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน
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การอภิปรายผล
ภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา:หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็ นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน
ที่ล ้าค่ายิ่ง คนไทยทุกคนจาเป็ นจะต้ องเรี ยนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และส่งต่อองค์ความรู้ นี ้ไปยังคนรุ่ นต่อไป
ในมิติแห่งการพัฒนา ความรู้ใหม่ที่รับเข้ ามามิอาจแทนที่ภูมิปัญญาสัง่ สมหรื อภูมิปัญญาเดิมได้ ทงหมด
ั้
ภู มิ ปั ญ ญาใหม่ ย่ อ มได้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย น ดั ด แปลงให้ สอดคล้ องกั บ บริ บ ทสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีภูมิปัญญาเดิมเป็ นรากฐานที่จะช่วยยึดโยงให้ ยงั่ ยืน และเราชาวไทยทุกคนควร
ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงใช้ พระวิริยะอุตสาหะในการสัง่ สอนประชาชนไทย
ให้ ใช้ แนวพระราชดาริ นีไ้ ปแก้ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ความยากจนของคนไทย หลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เป็ นภูมิปัญญาไทยที่สมควรยกย่องให้ เป็ น“ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน”
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ในการถ่ ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
พระมหากษั ตริ ย์ ผ้ ูท รงงานหนัก ด้ ว ยพระอัจ ฉริ ย ภาพที่ ท รงสั่ง สมจากการศึก ษา เรี ย นรู้ ผสมผสาน
กับประสบการณ์ ที่เสด็จพระราชดาเนินเยี่ ยมประชาชนในทุกภูมิ ภาคจนมีคากล่าวที่ว่า “ไม่มีที่ไหนใน
ประเทศไทยที่พระเจ้ าอยู่หวั เสด็จฯไปไม่ถึง ”โครงการตามพระราชดาริ ตา่ งๆ มีที่มาจากหลักวิธีทรงงานใน
พระองค์ 3 หลักใหญ่ คือ หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบตั ิ การศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของพระราชปณิธานที่
ทรงมุ่ง เพื่ อประโยชน์ แห่ง มหาชนชาวสยาม ทรงเป็ นแบบอย่างให้ ช าวไทยทุกคนได้ น้อมนาหลักการ
ทรงงานในพระองค์ไปประยุกต์ใช้ ในวิถีชีวิตของตนเอง
นอกจากนี ้ ในการการจัด การศึก ษาเพื่ อ พัฒ นานิ สิ ต นัก ศึก ษาครู ใ นการภู มิ ปั ญ ญาศาสตร์
พระราชา หลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง สิ่งที่ ส าคัญที่สุด คือ 1)การได้ อ่าน ศึกษาสาระส าคัญ
ของทัง้ 2 เรื่ องและหลักการ ทังที
้ ่เป็ นหลักคิดและแนวปฏิบตั ิให้ เกิดผลอันเป็ นคุณค่าและประโยชน์เกื ้อกูล
2)การได้ ฝึ ก ฝน ปฏิ บัติ จนเกิ ด ความรู้ จริ ง รู้ แจ้ ง เห็ น คุณ ค่า และประโยชน์ ต่อ ส่ ว นรวมและตนเอง
ปฏิ บัติ จ นเข้ า ใจจริ ง แท้ ใ นปริ ยัติแ ละเกิ ด ปฏิ เ วธในมโนจิ ต 3)การได้ ร่ ว มแบ่ง ปั น ความจริ ง ความดี
ความงาม ของทัง้ 2 หลักนีแ้ ละเห็นผล อันเป็ นความคลายทุกข์เพิ่มสันติสุขอันสร้ างสรรค์ที่เกิดขึ ้นและ
ตามมา จนเห็น คุณ ค่าของตนเองและคุณค่าของการได้ ร่ วมเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของการสื บสาน ถ่ ายทอด
แบ่งปั น เกือ้ กูลกัน ด้ วยความจริ ง ความดี ความงาม ของ 2 หลักปฏิบตั ินี ้ (สัมภาษณ์ ,สิริพนั ธุ์ สุวรรณ
มรรคา,20 กรกฎาคม 2561)
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แนวทางการถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญญาศาสตร์ พระราชาหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง
สาหรั บนิสิตนักศึกษาครู ส่ ูเด็กและเยาวชนของชาติ
แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนิสิต
นักศึกษาครู จึงเป็ นหลักสาคัญที่จะช่วยให้ องค์ความรู้ ทักษะและการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องไปสู่เด็กและเยาวชน
ในรุ่นต่อๆไป การศึกษานันเริ
้ ่ มได้ จากครอบครัว สถาบันการศึกษา และจากประสบการณ์การเรี ยนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อเป็ นการพัฒนาพฤติกรรม ความรู้ ความรู้สกึ ต่างๆ (ชนิตา รักษ์พลเมือง,2557)
จากการศึกษาวิจัยพบว่า แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่นิสิตนักศึกษาครู จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทัง้
ผู้เชี่ยวชาญมุง่ หวังให้ มีการพัฒนาตามลาดับ คือ
1. การเสริมสร้ างความตระหนักในคุณค่า และจิตสานึกของนิสิตนักศึกษาครู
ภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักการที่นิสิตนักศึกษาครู
จาเป็ นต้ องนาไปถ่ายทอดแก่เยาวชนในรุ่ นต่อๆไป แต่ก่อนที่จะนาไปสอนหรื อถ่ายทอดแก่บคุ คลอื่น นิสิต
นักศึกษาครู เองควรตระหนักในคุณค่าและจิตสานึกในความเป็ นครู ที่ม่งุ ถ่ายทอดสิ่งที่ดีและมีคณ
ุ ค่าแก่
ศิษย์ โดยนิสิตนักศึกษาครู เองต้ องตระหนักในเรื่ องนีอ้ ย่างจริ งจัง สอดคล้ องกับที่อมรวิชช์ นาครทรรพ
(2545, น. 7)กล่าวไว้ วา่ ครูเป็ นวิชาชีพที่ชว่ ยขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ช่วยสร้ างคน การถ่ายทอดค่านิยม
และวัฒนธรรม การสร้ างความสมานฉันท์ทางการเมืองและสังคม การจัดระเบียบสังคม การแก้ ปัญหา
สังคมและกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในสังคม ดังนันนิ
้ สิตครูซึ่งจะเป็ นครูในอนาคตจึงจาเป็ นต้ องสร้ างความ
ตระหนักในเรื่ องหลักการภูมิปัญญาไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็ นองค์ความรู้สาคัญที่
จะนาไปถ่ายทอดแก่ศิษย์เพื่อเป็ นแนวทางสาคัญในการดารงชีวิตและแก้ ปัญหาให้ สังคมไทยในอนาคต
ต่อไป การสืบทอดต้ องครบเครื่ อง คือมีสิ่งที่ต้องสืบทอดทังส่
้ วนความรู้ ที่มองเห็นได้ ชดั เจน เปรี ยบเหมือน
ระดับกิ่ งก้ านดอกใบที่จะแตกกิ่งก้ านออกดอกต่อไปได้ ระดับที่สองคือลาต้ น คือคุณค่าและหน้ าที่ของ
วัฒ นธรรมนัน้ ระดับ สามคือ ราก คื อ สิ่ ง ที่ อ าจมองไม่เ ห็ น ซ่อ นอยู่ไ ด้ แ ก่ ค วามเชื่ อ ข้ อ ห้ า ม ข้ อ ปฏิ บัติ
ความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อม ซึ่งการสืบทอดต้ องมี สิ่งที่สืบทอดทัง้ 3 ระดับที่กล่าวมา “....ผู้ส่งสารต้ อง
มีความรู้ ครบถ้ วนในขณะที่ผ้ รู ับสารต้ องมีความรู้ บ้างหรื อมีความรู้ ร่วมจึงจะสื่อกันเข้ าใจและเห็นคุณค่าที่
แท้ จริ ง เกิดการสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมต่อไปได้ อีก ในการรักษาวัฒนธรรมเอาไว้ นนั ้ ต้ องมีทงการ
ั้
อนุรักษ์ และปรับปรุ งประยุกต์ที่ต้องรู้ ว่าสิ่งใดคือแก่นที่ต้องอนุรักษ์ สิ่งใดเป็ นกระพี ้ที่ปรับได้ บ้าง สิ่งใดเป็ น
เปลือกที่ปรับเปลี่ยนได้ ...” (กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ,2549, น. 40) สอดคล้ องกับสิริพันธุ์ สุวรรณ
มรรคา (สัมภาษณ์,20 กรกฎาคม 2561) ที่ว่า นิสิตนักศึกษาครู ควรยึดหลักการทรงงาน 23 ประการของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็ นหลักคิดสาคัญ
นิสิตนักศึกษาครู ในฐานะผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารคือนักเรี ยน จึงจาเป็ นต้ องสร้ างความตระหนักในคุณค่า
และน าองค์ค วามรู้ ภูมิ ปัญ ญาศาสตร์ พ ระราชา หลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปถ่า ยทอดด้ ว ย
จิตสานึกของการเป็ นครูที่ดี
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2. การอบรมความรู้ การฝึ กทักษะปฏิบตั ิ และการปฏิบตั จิ ริงของนิสิตนักศึกษาครู
การพัฒ นานิ สิ ต นัก ศึก ษาครู ใ นการถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาศาสตร์ พ ระราชา หลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจากการศึกษาวิจยั พบว่า การอบรมความรู้ การฝึ กทักษะปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิจริ งของ
นิสิตนักศึกษาครู เป็ นแนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญเป็ นอันดับแรก สอดคล้ องกับ ทิศนา แขมมณี
(2561) ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนที่จัดขึน้ อย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลักปรัชญา
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื่อต่างๆโดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆเข้ ามาช่วยให้
สภาพ การเรี ยนการสอนนันเป็
้ นไปตามหลักกการที่ยึดถือ ดังนันคุ
้ ณลักษณะสาคัญของรู ปแบบการ
สอนจึงต้ องประกอบด้ วย 1) มีปรัชญาหรื อทฤษฎีหรื อหลักการหรื อแนวคิดหรื อความเชื่อที่เป็ นพื ้นฐานหรื อ
เป็ นหลักการของรู ปแบบการสอนนัน้ ๆ 2) มีการบรรยายหรื ออธิบายสภาพหรื อลักษณะของการจัดการ
เรี ยนการสอน 3)มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบของระบบ
ให้ สามารถนาผู้เรี ยนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพิสูจน์ ทดลองถึงประสิทธิ ภาพของ
ระบบนัน้ เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นการพัฒนาด้ านพุทธิพิสยั (cognitive domain) การพัฒนา
ด้ า นจิ ต พิ สั ย (affective domain) การพัฒ นาด้ านทัก ษะพิ สัย (psychomotor domain) การพัฒ นา
ด้ านทักษะกระบวนการ (process skills) หรื อการบูรณาการ (integration) ทังนี
้ ้รูปแบบดังกล่าวล้ วนเป็ น
รูปแบบ การเรี ยนการสอนที่มีลกั ษณะเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
นอกจากนีย้ ังสอดคล้ องกับสุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ(2538, น. 57) ที่กล่าวว่า การถ่ายทอด
ความรู้ในแบบคนไทย หมายถึง การส่งต่อความรู้ โดยคนไทยใช้ วิธีการสอนซึ่งการสอนของไทยแต่เดิมนัน้
มิได้ เป็ นการสอนหนังสือเท่านัน้ แต่เป็ นการสอนคนไปพร้ อมๆกันด้ วย จึงเรี ยกว่าการสัง่ สอนของคนไทย
กระบวนการบ่มเพาะซึมซับลักษณะนิสยั การถ่ายทอดวัฒนธรรมและศิลปะด้ านต่างๆ การให้ วิชาความรู้
และฝึ กปฏิบตั ิจนชานาญ ซึ่งวิธีการดังกล่าวหากนามาปรับใช้ ในการพัฒนาของนิสิตนักศึกษาครู ทงใน
ั้
ด้ านการอบรมความรู้ การฝึ กทักษะปฏิบตั ิ จนมีความเชี่ยวชาญและสามารถนาไปปฏิบตั ิจริ งได้ ก็จะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ที่ได้ กาหนดให้ กระบวนการเรี ยนรู้ ต้องส่งเสริ ม ศิลปะ
วัฒ นธรรม การศึกษาในระบบ การศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธ ยาศัย เน้ นความส าคัญ
ทังความรู
้
้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้ และการบูรณาการในเรื่ อง ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
การประยุก ต์ ใ ช้ ภูมิ ปั ญ ญาทัง้ ยัง ก าหนดให้ มี ก ารน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความ ช านาญ และ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ยกย่อง เชิดชู ผู้ที่ส่งเสริ ม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาไว้ ด้วย

ภูมิปัญญาศาสตร์ พระราชา : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
The Wisdom of King’s Philosophy: Philosophy of Sufficiency Economy

77

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

3. ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการพัฒนานิสิตนักศึกษาครู
ในการพัฒ นานิสิ ตนักศึกษาครู ในการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาศาสตร์ พ ระราชา หลักปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจากการศึกษาวิจยั พบว่า ต้ องอาศัยความร่ วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการ
พัฒนาสมรรถนะของนิสิตครู ทังในส่
้ วนของครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สอดคล้ อ งกับ ประที ป วี ร ะพัฒ นนิ รั น ดร์ (2542) ที่ ก ล่าวว่า การจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ ในชุมชนให้ มีคณ
ุ ภาพเพื่อพัฒนาชุมชนท้ องถิ่นอย่างบูรณาการนัน้ จาเป็ นต้ องอาศัย
ความร่ วมมือร่ วมใจจากทุกส่วนของสังคม ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ นักวิชาการ
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ดังนันจึ
้ งเป็ นหน้ าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้ องสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือใน
การพัฒ นานิ สิ ต นัก ศึก ษาครู ในการถ่ ายทอดภูมิ ปั ญ ญาศาสตร์ พ ระราชา หลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปสูเ่ ด็กและเยาวชนไทยรุ่นต่อๆไป
น้ อมนาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :หลักการภูมิปัญญาแห่ งแผ่ นดินไทย
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ได้
พระราชทานคาสอน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็ นหลักการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินไทย มา
ตลอดพระชนม์ชี พ จวบจนถึงทุกวันนี ้ แม้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศรมหาภูมิ พ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสวรรคต แต่คาสอนที่พระราชทานแก่พสกนิกรไทยยังตราตรึ งอยู่ในใจ
ของพวกเราชาวไทยทุกคน ถึงเวลาแล้ วที่พวกเราจะต้ องน้ อมสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และร่วมกันตอบ
แทนคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้ วยการ
ประพฤติ ป ฏิ บัติ ต นในการด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งรวมทัง้ สื บ ทอดแนว
พระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอันทรงคุณค่านี ้ไปยังลูกหลานไทย
ให้ ได้ เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา และให้ ตระหนักรู้และปฏิบตั ติ ามสืบไป โดยกลุ่มบุคคลที่สามารถจะน้ อมนาแนว
พระราชดารินี ้ไปสานต่อ ถ่ายทอดให้ เด็กและเยาวชนต่อไปได้ ดีที่สดุ ก็คือนิสิตนักศึกษาครู ที่ต้องเตรี ยมตัว
ให้ มีความรู้ความสามารถที่พร้ อมเพื่อเป็ นพลังสาคัญของชาติในการถ่ายทอด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินไทย”ให้ คงอยูส่ ืบไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
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