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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์คณุคา่ของภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) เพ่ือวิเคราะห์การถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนิสิตนกัศึกษาครู วิธีการด าเนินการวิจยั ใช้วิธีวิจยัแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณค่าของภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย การพึง่พาตนเอง, เป็นทางสายกลาง, ใช้ในการแก้ปัญหา, ใช้เป็นหลกัในการด าเนินชีวิต คือ        
ความพอประมาณ มีเหตผุล มีภูมิคุ้มกนัท่ีดี 2) การถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู ได้แก่ การมีส่วนร่วมของนิสิตในการเรียนรู้, การมีส่วนร่วมของ
นิสิตในการถ่ายทอด, การมีส่วนร่วมของนิสิตในการพฒันาและตอ่ยอดองค์ความรู้, การบรูณาการในการ
สอน, การเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตนแก่ผู้ เ รียน, การถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน                    
3) แนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนิสิต
นกัศึกษาครู ได้แก่ เสริมสร้างทัศนคติและการตระหนกัถึงคุณค่า, พฒันาความรู้ ทกัษะและการปฏิบตัิ,
ประสานความร่วมมือทกุภาคสว่น 
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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 transfer-
ring 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: Phi-
losophy 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 Econo-
my 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. 
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บทน า 
  วิกฤตการณ์ของโลกท่ีผ่านมาท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตการณ์มานับครัง้ไม่ถ้วน              
แตก็่สามารถปรับตวัรักษาเอกลกัษณ์และเอกราชของชาติมาอย่างรอดปลอดภยั แม้ว่าประเทศเพ่ือนบ้าน
โดยรอบจะล่มสลายไปกบัการล่าอาณานิคม วิกฤตการณ์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยระบบ
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย กระแสวัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก เจป๊อบ เคป๊อบ   
ความเจริญท่ีทันสมัยแต่ไม่พัฒนา ได้แก่ การรับวัฒนธรรมบางอย่างมาโดยขาดการศึกษาเรียนรู้           
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ชาตบ้ิานเมืองอยา่งเหมาะสม เกิดการสญูเสียความเข้าใจและภาคภูมิใจในวฒันธรรม
ไทย วฒันธรรมท้องถ่ินของคนในชนบทถูกดถููกดแูคลน เพราะการรับวฒันธรรมต่างชาติเข้ามา โดยขาด
ความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง วฒันธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงามควรรักษาไว้ถกูเมินเฉย 
ถ้าไมห่นัมาให้ความส าคญัในท่ีสดุวฒันธรรมไทยท่ีงดงามของเราจะเส่ือมสลายไปอยา่งน่าเสียดาย 

ภูมิปัญญาไทยสะท้อนรากเหง้าความเป็นชาต ิของวฒันธรรมความเป็นไทย ท่ีเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจ 
และต้องได้รับการสืบทอด แต่คนยุคใหม่ท่ีอยู่ในยุคท่ีมีเทคโนโลยีข่าวสารมากมาย ท าให้การเห็นคณุค่า
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    ของภมูิปัญญาไทยเป็นก็ลดน้อยลงและการท่ีจะมีการสืบทอดภมูิปัญญาไทยไปสู่ชนรุ่นหลงัก็น่าจะน้อยลง 
ภูมิปัญญาถือเป็นรากเหง้าความเป็นไทยท่ีโดดเดน่ไม่เพียงแสดงถึงความเป็นชาติหากแตย่งัเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการพฒันาประเทศ (เทิดชาย ชว่ยบ ารุง,2554) 

งานวิจัยนีจ้ึงให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านนิสิตนักศึกษาครู ซึ่งเป็นบุคคลท่ีจะต้องท าหน้าท่ีในการพัฒนาเยาวชนรุ่นหลัง 
เพราะฉะนัน้ถือวา่เป็นกลุม่ท่ีมีพลงัในการขบัเคล่ือนการสืบทอดภูมิปัญญาไทยท่ีส าคญั งานวิจยัท่ีผ่านมา
ก็มกัจะให้ความส าคญักบัการวิจยัท่ีเน้นการเสาะหาภูมิปัญญาไทย และก็มาน าเสนอให้ชนรุ่นหลงั แตว่่า
สิ่งท่ียงัไม่ค่อยพบในการวิจยัก็คือการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเป็นระบบ 

ในมิติแห่งการพฒันา ความรู้ใหม่ท่ีรับเข้ามามิอาจแทนท่ีภูมิปัญญาสัง่สมหรือภูมิปัญญาเดิมได้
ทัง้หมด ภูมิปัญญาใหม่ย่อมได้รับการปรับเปล่ียน ดดัแปลงให้สอดคล้องกับบริบทสังคม สิ่งแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยมีภูมิปัญญาเดิมเป็นรากฐานท่ีจะช่วยยึดโยงให้ยั่งยืน และเราชาวไทยทุกคนควร
ตระหนกัถึงคณุคา่และความส าคญัของภมูิปัญญาไทยท่ีสมควรยกยอ่งให้เป็น “ภมูิปัญญาแหง่แผน่ดนิ” 

นอกจากนีภู้มิปัญญาไทยท่ีนบัเป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ท่ีนบัว่าล า้คา่ยิ่งก็คือ หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ท่ีคนไทยทกุคนโดยเฉพาะนิสิตนกัศกึษาครูจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และส่งตอ่องค์ความรู้นีไ้ป
ยงัคนรุ่นตอ่ไป 

 “...การรู้จกัประมาณตน ไดแ้ก่ การรู้จกัและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญา 
และความสามารถดา้นไหน เพียงใดและควรจะท างานดา้นไหน อย่างไร 
การรู้จกัประมาณตนนี ้จะท าใหค้นเรารู้จกัใช้ความรู้ความสามารถทีมี่อยู่ 
ไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบังาน และไดป้ระโยชน์สูงสดุเต็มตามประสิทธิภาพ 
ทัง้ยงัท าใหรู้้จกัขวนขวายศึกษาหาความรู้และเพ่ิมพนูประสบการณ์อยู่เสมอ 
เพือ่ปรับปรุงส่งเสริมศกัยภาพทีมี่อยู่ในตนเองใหย่ิ้งสูงข้ึน...” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 18 กรกฎาคม 2541(กรมศลิปากร:2541) 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นบัเป็นภมูิปัญญาแหง่แผน่ดินท่ีล า้คา่ยิ่ง คนไทยทกุคนจ าเป็น
จะต้องเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และสง่ตอ่องค์ความรู้นีไ้ปยงัคนรุ่นตอ่ไป ในมิติแห่งการพฒันา ความรู้ใหม่ท่ี
รับเข้ามามิอาจแทนท่ีภูมิปัญญาสั่งสมหรือภูมิปัญญาเดิมได้ทัง้หมด ภูมิปัญญาใหม่ย่อมได้รับการ
ปรับเปล่ียน ดดัแปลงให้สอดคล้องกบับริบทสงัคม สิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีภูมิปัญญาเดิมเป็น
รากฐานท่ีจะช่วยยึดโยงให้ยั่งยืน และเราชาวไทยทุกคนควรตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ       
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรม
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   นาถบพิตร ทรงใช้พระวิริยะอุตสาหะในการสัง่สอนประชาชนไทยให้ใช้แนวพระราชด ารินีไ้ปแก้ปัญหา
เศรษฐกิจความยากจนของคนไทย หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นภูมิปัญญาไทยท่ีสมควรยก
ยอ่งให้เป็น “ภมูิปัญญาแหง่แผน่ดนิ” 

ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงตระหนกัถึงคณุคา่ของภูมิปัญญาไทย และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึง
ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง “แนวทางในการถ่ายทอดภมูิปัญญาศาสตร์พระราชา:หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู” เพ่ือวิเคราะห์คณุคา่ของภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือวิเคราะห์การถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนิสิตนกัศึกษาครู และเพ่ือน าเสนอแนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์คณุคา่ของภมูิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพ่ือวิเคราะห์การถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู 
3. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

เลือกศึกษานิสิตนักศึกษาครูท่ีศึกษาในคณะครุศาสตร์ สถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษาใน
ประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และมหาวิทยาลยัสวนดสุิต โดยการใช้แบบสอบถามจ านวน
แห่งละ 100 คน  รวมทัง้สิน้จ านวน 200 คน   การจดัสนทนากลุ่มจ านวนแห่งละ 10 คน   และสมัภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 6 คน      

 
ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

การถ่ายทอด หมายถงึ การส่งต่อองค์ความรู้  แนวคิด จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง แนวคิด หลักคิด องค์ความรู้ ของคนไทยที่ เก ิดจากการสั่ งสม

ประสบการณ์ ผา่นการเรียนรู้ เลือกสรร ปรับปรุง พฒันา และถ่ายทอดสืบตอ่กนัมา 
ศาสตร์พระราชา หมายถงึองค์ความรู้ท ี่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ประชาชน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง แนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ     

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวคิดท่ีตัง้อยู่บนรากฐานของ
วฒันธรรมไทย ยดึหลกั พอประมาณ มีเหตผุล มีภมูิคุ้มกนั เง่ือนไขความรู้และคณุธรรม 
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    นิสิตนักศึกษาครู หมายถึงนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในคณะครุศาสตร์  ได้แ ก่  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ใช้วิ ธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ          
เชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

ในการวิจยัมีขัน้ตอนและรายละเอียดท่ีด าเนินการตามวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ คุณค่าของ                         

ภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญา
และของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู 

เลือกศึกษาโดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างประชากรแบบง่าย ( Simple Random Sampling ) ได้แก่ นิสิต
นักศึกษาครู ท่ีศึกษาในคณะครุศาสตร์  ไ ด้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย                     
สวนดสุิต จ านวนแหง่ละ 100 คน  รวมประชากรท่ีใช้เก็บข้อมลูในการวิจยัทัง้สิน้จ านวน 200 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ใช้แบบสอบถามส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูท่ีศกึษาในคณะครุศาสตร์  
วิธีการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัร่างแบบสอบถามตามประเด็นการศึกษาและเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคณุวุฒิ

จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สจุริต เพียรชอบ รองศาสตราจารย์ 
ดร.อาชญัญา รัตนอบุล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อคัวิทย์ เรืองรอง 

ขัน้ตอนท่ี 2  การศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ  โดยการจดัสนทนากลุม่นิสิตครู ดงันี ้
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น ประสบการณ์ และ

ความรู้สึกของผู้ ร่วมสนทนาในประเด็นต่างๆท่ีก าหนดไว้ เก่ียวกับคณุค่าของภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู  

ผู้ ร่วมสนทนากลุม่ ได้แก่  
นิสิตนกัศึกษาครูท่ีศึกษาในคณะครุศาสตร์ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต จ านวนแห่งละ 10 คน  โดยเลือกสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Sampling) เลือกนิสิต
นกัศกึษาครูท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัภมูิปัญญาไทย หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ขัน้ตอนท่ี 3  การสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ เพื่อน าข้อมลูท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางประกอบการน าเสนอ
แนวทางการถ่ายทอดภมูิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนิสิตนกัศกึษา
ครู 
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   สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 6 คน โดยใช้เกณฑ์การคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิ ดงันี ้                             
1. เป็นผู้ มีบทบาทส าคัญและมีหน้าท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา เ พ่ือการถ่ายทอด                        

ภมูิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู 
2. เป็นผู้ มีประสบการณ์เก่ียวกับการจดัการศึกษาเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู  
3. เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู 
ผู้ทรงคณุวฒุิ ได้แก่ 
1) รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพนัธุ์ สวุรรณมรรคา  

(ผู้ทรงคณุวฒุิจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
2) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภานพุงศ์ อดุมศลิป์ 

(ผู้ทรงคณุวฒุิจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) 
3) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ 

(ผู้ทรงคณุวฒุิจากมหาวิทยาลยัสวนดสุิต) 
4) อาจารย์ ดร.อจัฉรา ไชยปูถมัภ์ 
(ผู้ทรงคณุวฒุิจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

5) ดร.อรสดุา เจริญรัถ 
(ผู้ทรงคณุวฒุิจากมลูนิธิพระดาบส) 

6) พลโทหญิง จฑุานารถ ภเูจริญ 
(ผู้ทรงคณุวฒุิจากโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้าฯ) 

ขัน้ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลู  
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ โดยน าข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard division) 

การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยวิเคราะห์ตามกระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการน าข้อมลู
จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ภาพรวมในลกัษณะการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และผล
การวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วจะน ามาท าเป็นข้อสรุป 

การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ น าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้วิธีวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และน าข้อมูลสรุปท่ีได้มาวิเคราะห์

เนือ้หา เพ่ือสรุปเป็นแนวทางประกอบการน าเสนอแนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชาหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู 
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    ขัน้ตอนท่ี 5 การสรุปและประมวลผล โดยการน าเสนอผลการวิจัยและน าเสนอแนวทางการ
ถ่ายทอดภมูิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู 

 
ผลการวิจัย 
1.คุณค่าของภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณค่าของ     

ภมูิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย  
                1)การพึง่พาตนเอง  
                2)เป็นทางสายกลาง  
                3)ใช้ในการแก้ปัญหา  
                4)ใช้เป็นหลกัในการด าเนินชีวิต คือ ความพอประมาณ มีเหตผุล มีภมูิคุ้มกนัท่ีดี    
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามนิสิตนักศึกษาครูจาก คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา:        
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตระหนกัถึงคณุคา่ของหลกัการภมูิปัญญาไทย สรุปได้ดงันี ้
 
ตารางที่  1 ผลการ วิเ คร าะห์การ ถ่ายทอดหลักการภูมิปัญญาไทยส าหรับนิสิตนักศึกษาครู           
คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ด้านการตระหนกัถึงคณุคา่ของหลกัการภมูิปัญญาไทย 

 
  
 
 

ค าถาม 
สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพงึประสงค์ 

Mean S.D. Mean S.D. 
การตระหนักถงึคุณค่าของภูมิปัญญาไทย         
1.นิสิตนกัศกึษาครูตระหนกัถึงคณุคา่ของภมูิ
ปัญญาไทย 

3.93 0.77 4.68 0.53 

2. นิสิตนกัศกึษาครูภมูิใจในภมูิปัญญาไทย 4.24 0.75 4.74 0.65 
3. นิสิตนกัศึกษาครูเห็นความส าคญัและประโยชน์
ของภมูิปัญญาไทย 

4.06 0.81 4.74 0.51 

4. นิสิตนกัศกึษาครูต้องการให้ภูมิปัญญาไทยคงอยู่
ตอ่ไป 

4.46 0.66 4.76 0.61 

5. นิสิตนักศึกษาครูสนับสนุนให้บุคคลอ่ืนเห็น
คณุคา่และปฏิบตัติามภมูิปัญญาไทย 

4.05 0.86 4.65 0.63 

รวม 4.14 0.62 4.71 0.49 
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    สภาพปัจจุบัน 
 นิสิตนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในด้านการตระหนกัถึงคุณค่าของ
หลกัการภูมิปัญญาไทย สภาพปัจจุบนัพบว่า อนัดบั 1 ได้แก่ นิสิตนกัศกึษาครูต้องการให้ภูมิปัญญาไทย
คงอยูต่อ่ไป อนัดบั 2 ได้แก่ นิสิตนกัศกึษาครูภมูิใจในภูมิปัญญาไทย อนัดบั 3 ได้แก่ นิสิตนกัศกึษาครูเห็น
ความส าคญัและประโยชน์ของภมูิปัญญาไทย  
 สภาพท่ีพงึประสงค์ 
 นิสิตนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านการตระหนักถึงคุณค่าของ
หลักการภูมิปัญญาไทย สภาพท่ีพึงประสงค์พบว่า อันดับ 1 ได้แก่ นิสิตนักศึกษาครูต้องการให้                          
ภูมิปัญญาไทยคงอยูต่อ่ไป อนัดบั 2 ได้แก่ นิสิตนกัศกึษาครูภูมิใจในภูมิปัญญาไทย และนิสิตนกัศกึษาครู
เห็นความส าคญัและประโยชน์ของภมูิปัญญาไทย 
 

ตารางที่  2  ผลการวิเคร าะห์การ ถ่ายทอดหลักการภูมิปัญญาไทยส าหรับนิสิตนักศึกษาครู          
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ด้านการตระหนกัถึงคณุคา่ของหลกัการภมูิปัญญาไทย 

 
 

 สภาพปัจจุบัน 
 นิสิตนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านการตระหนักถึงคุณค่าของ
หลักการภูมิปัญญาไทย  สภาพปัจจุบันพบว่า อันดับ 1 ได้แก่ นิสิตนักศึกษาครูต้องการให้หลักการ               
ภูมิปัญญาไทยคงอยู่ต่อไป อนัดบั 2 ได้แก่ นิสิตนักศึกษาครูภูมิใจในหลักการภูมิปัญญาไทย อนัดบั 3 
ได้แก่ นิสิตนกัศกึษาครูเห็นความส าคญัและประโยชน์ของหลกัการภมูิปัญญาไทย  
 

ค าถาม 
สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพงึประสงค์ 

Mean S.D. Mean S.D. 
การตระหนักถงึคุณค่าของหลักการภูมิปัญญาไทย         

1.นิสิตนักศึกษาครูตระหนักถึงคุณค่าของหลักการ                 
ภมูิปัญญาไทย 

3.84 0.78 4.49 0.65 

2.นิสิตนกัศกึษาครูภมูิใจในหลกัการภมูิปัญญาไทย 4.11 0.87 4.58 0.68 
3.นิสิตนกัศกึษาครูเห็นความส าคญัและประโยชน์ของ
หลกัการภมูิปัญญาไทย 

3.95 0.87 4.46 0.73 

4.นิสิตนกัศกึษาครูต้องการให้หลกัการภมูิปัญญาไทยคง
อยูต่อ่ไป 

4.37 0.84 4.62 0.70 

5.นิสิตนกัศกึษาครูสนบัสนนุให้บคุคลอ่ืนเห็นคณุคา่และ
ปฏิบตัิตามหลกัการภมูิปัญญาไทย 

3.89 1.00 4.48 0.81 

รวม 4.03 0.72 4.52 0.61 
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     สภาพท่ีพงึประสงค์ 
 นิสิตนกัศกึษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ในด้านการตระหนกัถึงคณุคา่ของหลกัการ
ภูมิปัญญาไทย สภาพท่ีพึงประสงค์พบว่า อนัดบั 1 ได้แก่ นิสิตนกัศกึษาครูต้องการให้หลกัการภูมิปัญญา
ไทยคงอยู่ตอ่ไป อนัดบั 2 ได้แก่ นิสิตนกัศกึษาครูภูมิใจในหลกัการภูมิปัญญาไทย อนัดบั 3 นิสิตนกัศกึษา
ครูตระหนกัถึงคณุคา่ของหลกัการภมูิปัญญาไทย 
 
 2.วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามนิสิตนักศึกษาครูจาก คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา:หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านแนวทางการพฒันาการถ่ายทอดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สรุปได้ดงันี ้
 

ตารางที่  3  ผลการ วิเคร าะห์การ ถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงส าหรับนิสิต
นกัศึกษาครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ด้านวิธีการพฒันาการถ่ายทอดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

สภาพปัจจุบัน 
นิสิตนกัศึกษาครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านวิธีการพฒันาการถ่ายทอด

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สภาพปัจจบุนัพบว่า อนัดบั 1 ได้แก่  การอบรมความรู้ อนัดบั 2 ได้แก่  
การปฏิบตัจิริง อนัดบั 3 ได้แก่ การฝึกปฏิบตัิ 

สภาพท่ีพงึประสงค์      
นิสิตนกัศึกษาครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านวิธีการพฒันาการถ่ายทอด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สภาพท่ีพึงประสงค์พบว่า อันดบั 1 ได้แก่ การปฏิบตัิจริง  อนัดบั 2 
ได้แก่ การฝึกปฏิบตั ิอนัดบั 3 ได้แก่ การอบรมความรู้ 

ค าถาม 
สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพงึประสงค์ 

Mean S.D. Mean S.D. 
แนวทางการพัฒนาการถ่ายทอดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

        

1.การอบรมความรู้ 3.64 0.89 4.68 0.57 
2.การฝึกปฏิบตัิ 3.58 0.89 4.69 0.62 
3.การปฏิบตัจิริง 3.60 0.81 4.72 0.59 

รวม 3.60 0.79 4.69 0.55 
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   ตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์การ ถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงส าหรับนิสิต
นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้านวิธีการพัฒนาการถ่ายทอดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง                                     

 
 

สภาพปัจจุบัน 
นิสิตนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านวิธีการพัฒนาการถ่ายทอด             

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรูปแบบการพัฒนาการถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  สภาพปัจจบุนัพบว่า อนัดบั 1 ได้แก่  การอบรมความรู้ อนัดบั 2 ได้แก่ การฝึกปฏิบตัิ อนัดบั 3 
ได้แก่ การปฏิบตัจิริง               

สภาพท่ีพงึประสงค์      
นิสิตนกัศกึษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ในด้านวิธีการพฒันาการถ่ายทอดหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สภาพท่ีพึงประสงค์พบว่า อนัดบั 1 ได้แก่ การปฏิบตัิจริง อนัดบั 2 ได้แก่ 
การฝึกปฏิบตั ิอนัดบั 3 ได้แก่ การอบรมความรู้ 

 

 3.แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ในด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม นิสิตนักศึกษาครู  คณะครุ ศาสต ร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และนิสิตนกัศกึษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต เก่ียวกบัแนวทาง
การพฒันานิสิตนกัศึกษาครู ในด้านการถ่ายทอดศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สรุปได้ดงันี ้

1.การพฒันาตนเองโดยการปลกูฝังและพฒันาองค์ความรู้หลกัการภูมิปัญญาไทยและหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีดงันี ้

 

ค าถาม 
สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพงึประสงค์ 

Mean S.D. Mean S.D. 

แนวทางการพัฒนาการถ่ายทอดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

        

1. การอบรมความรู้ 3.60 0.80 4.48 0.70 

2. การฝึกปฏิบตัิ 3.48 0.82 4.53 0.66 

3. การปฏิบตัจิริง 3.46 0.90 4.58 0.57 

รวม 3.51 0.76 4.53 0.58 
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    1) สร้างความตระหนกัรู้ด้วยตนเอง 
2) ปลกูฝังความรู้ 
3) การทดลองปฏิบตั ิ
4) การจดัสภาพแวดล้อม บริบท เอือ้ตอ่ความเข้าใจหลกัการภูมิปัญญาไทยและหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. การพฒันาความร่วมมือของทกุภาคสว่น 
 จากการศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานิสิต
นกัศึกษาครู ในด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้
ดงันี ้

1. การพฒันาการมีสว่นร่วมของนิสิตนกัศกึษาครู ประกอบด้วย 
1) การมีสว่นร่วมของนิสิตนกัศกึษาครูในการเรียนรู้ 
2) การมีสว่นร่วมของนิสิตนกัศกึษาครูในการถ่ายทอด 
3) การมีสว่นร่วมของนิสิตนกัศกึษาครูในการพฒันาและตอ่ยอดองค์ความรู้  
2. การพัฒนาองค์ประกอบการพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ในด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์

พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
1) ด้านทศันคต ิ            
2) ด้านการคดิวิเคราะห์ 
3) ด้านจริยธรรม 
3. การพฒันาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จและล้มเหลวในการพฒันานิสิตนกัศกึษาครู ในด้านการ

ถ่ายทอดภมูิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
1) การบรูณาการการเรียนรู้และการถ่ายทอด 
2) ทศันคต ิ
3) การผสมผสานระหวา่งหลกัวิชาการ หลกัทฤษฎี และการปฏิบตัิ 
4) ครอบครัว สถาบนัการศกึษา สงัคมแวดล้อม ส่ือ 
4. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ในด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญา

ศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีดงันี ้
1) เสริมสร้างทศันคตแิละการตระหนกัในคณุคา่ 
2) พฒันาทัง้ความรู้ ทกัษะและการปฏิบตั ิ 
3) ประสานความร่วมมือทกุภาคสว่น 
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   การอภปิรายผล 
ภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา:หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นบัเป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน    

ท่ีล า้ค่ายิ่ง คนไทยทุกคนจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และส่งต่อองค์ความรู้นีไ้ปยงัคนรุ่นต่อไป       
ในมิติแห่งการพฒันา ความรู้ใหม่ท่ีรับเข้ามามิอาจแทนท่ีภูมิปัญญาสัง่สมหรือภูมิปัญญาเดิมได้ทัง้หมด      
ภูมิ ปัญญาใหม่ย่อมได้รับการปรับเปล่ียน ดัดแปลงให้สอดคล้องกับบริบทสังคม สิ่ งแวดล้อม                  
ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีภูมิปัญญาเดิมเป็นรากฐานท่ีจะช่วยยึดโยงให้ยัง่ยืน และเราชาวไทยทุกคนควร
ตระหนกัถึงคณุคา่และความส าคญัของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงใช้พระวิริยะอตุสาหะในการสัง่สอนประชาชนไทย
ให้ใช้แนวพระราชด ารินีไ้ปแก้ ปัญหาเศรษฐกิจความยากจนของคนไทย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นภมูิปัญญาไทยท่ีสมควรยกยอ่งให้เป็น“ภมูิปัญญาแหง่แผน่ดนิ” 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
พระมหากษัตริย์ผู้ ทรงงานหนัก ด้วยพระอัจฉริยภาพท่ีทรงสั่งสมจากการศึกษา เรียนรู้ ผสมผสาน          
กับประสบการณ์ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเย่ียมประชาชนในทุกภูมิภาคจนมีค ากล่าวท่ีว่า “ไม่มีท่ีไหนใน
ประเทศไทยท่ีพระเจ้าอยู่หวัเสด็จฯไปไม่ถึง”โครงการตามพระราชด าริตา่งๆ มีท่ีมาจากหลกัวิธีทรงงานใน
พระองค์ 3 หลกัใหญ่ คือ หลกัคดิ หลกัวิชา และหลกัปฏิบตั ิการศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของพระราชปณิธานท่ี
ทรงมุ่งเพ่ือประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม ทรงเป็นแบบอย่างให้ชาวไทยทุกคนได้น้อมน าหลักการ       
ทรงงานในพระองค์ไปประยกุต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง  

นอกจากนี ้ในการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในการภูมิปัญญาศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุด คือ 1)การได้อ่าน ศึกษาสาระส าคัญ       
ของทัง้ 2 เร่ืองและหลกัการ ทัง้ท่ีเป็นหลกัคิดและแนวปฏิบตัิให้เกิดผลอนัเป็นคณุคา่และประโยชน์เกือ้กลู           
2)การได้ฝึกฝน ปฏิบัติ จนเกิดความรู้จริงรู้แจ้ง เห็นคุณค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเอง        
ปฏิบัติจนเข้าใจจริงแท้ในปริยัติและเกิดปฏิเวธในมโนจิต 3)การได้ร่วมแบ่งปันความจริง ความดี        
ความงาม ของทัง้ 2 หลักนีแ้ละเห็นผล อันเป็นความคลายทุกข์เพิ่มสันติสุขอันสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้และ
ตามมา จนเห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าของการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสาน ถ่ายทอด 
แบ่งปัน เกือ้กูลกัน ด้วยความจริง ความดี ความงาม ของ 2 หลกัปฏิบตัินี ้(สัมภาษณ์,สิริพนัธุ์ สุวรรณ
มรรคา,20 กรกฎาคม 2561)            
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    แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูสู่เดก็และเยาวชนของชาต ิ                 

แนวทางการถ่ายทอดภมูิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนิสิต
นกัศกึษาครู จงึเป็นหลกัส าคญัท่ีจะช่วยให้องค์ความรู้ ทกัษะและการปฏิบตัิท่ีถกูต้องไปสู่เด็กและเยาวชน
ในรุ่นต่อๆไป การศกึษานัน้เร่ิมได้จากครอบครัว สถาบนัการศกึษา และจากประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือเป็นการพฒันาพฤตกิรรม ความรู้ ความรู้สกึตา่งๆ (ชนิตา รักษ์พลเมือง,2557) 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีนิสิตนักศึกษาครูจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทัง้
ผู้ เช่ียวชาญมุง่หวงัให้มีการพฒันาตามล าดบั คือ  

1. การเสริมสร้างความตระหนกัในคณุคา่ และจิตส านกึของนิสิตนกัศกึษาครู 
ภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัการท่ีนิสิตนกัศึกษาครู

จ าเป็นต้องน าไปถ่ายทอดแก่เยาวชนในรุ่นต่อๆไป แตก่่อนท่ีจะน าไปสอนหรือถ่ายทอดแก่บคุคลอ่ืน นิสิต
นกัศึกษาครูเองควรตระหนกัในคณุค่าและจิตส านึกในความเป็นครูท่ีมุ่งถ่ายทอดสิ่งท่ีดีและมีคณุค่าแก่
ศิษย์ โดยนิสิตนักศึกษาครูเองต้องตระหนักในเร่ืองนีอ้ย่างจริงจัง สอดคล้องกับท่ีอมรวิชช์ นาครทรรพ
(2545, น. 7)กลา่วไว้วา่ ครูเป็นวิชาชีพท่ีชว่ยขบัเคล่ือนการพฒันาสงัคม ชว่ยสร้างคน การถ่ายทอดคา่นิยม
และวัฒนธรรม การสร้างความสมานฉันท์ทางการเมืองและสังคม การจดัระเบียบสงัคม การแก้ปัญหา
สงัคมและกระตุ้นการเปล่ียนแปลงในสงัคม ดงันัน้นิสิตครูซึ่งจะเป็นครูในอนาคตจึงจ าเป็นต้องสร้างความ
ตระหนกัในเร่ืองหลกัการภูมิปัญญาไทยและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นองค์ความรู้ส าคญัท่ี
จะน าไปถ่ายทอดแก่ศิษย์เพ่ือเป็นแนวทางส าคญัในการด ารงชีวิตและแก้ปัญหาให้สังคมไทยในอนาคต
ตอ่ไป การสืบทอดต้องครบเคร่ือง คือมีสิ่งท่ีต้องสืบทอดทัง้ส่วนความรู้ท่ีมองเห็นได้ชดัเจน เปรียบเหมือน
ระดบัก่ิงก้านดอกใบท่ีจะแตกก่ิงก้านออกดอกต่อไปได้ ระดับท่ีสองคือล าต้น คือคุณค่าและหน้าท่ีของ
วัฒนธรรมนัน้ ระดับสามคือราก คือสิ่งท่ีอาจมองไม่เห็น ซ่อนอยู่ได้แก่ความเช่ือ ข้อห้าม ข้อปฏิบัต ิ
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการสืบทอดต้องมีสิ่งท่ีสืบทอดทัง้ 3 ระดบัท่ีกล่าวมา “....ผู้ส่งสารต้อง       
มีความรู้ครบถ้วนในขณะท่ีผู้ รับสารต้องมีความรู้บ้างหรือมีความรู้ร่วมจึงจะส่ือกนัเข้าใจและเห็นคณุคา่ท่ี
แท้จริง เกิดการสืบทอดและรักษาวฒันธรรมต่อไปได้อีก ในการรักษาวฒันธรรมเอาไว้นัน้ ต้องมีทัง้การ
อนรัุกษ์และปรับปรุงประยกุต์ท่ีต้องรู้ว่าสิ่งใดคือแก่นท่ีต้องอนรัุกษ์ สิ่งใดเป็นกระพีท่ี้ปรับได้บ้าง สิ่งใดเป็น
เปลือกท่ีปรับเปล่ียนได้...” (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ,2549, น. 40) สอดคล้องกับสิริพันธุ์  สุวรรณ
มรรคา (สมัภาษณ์,20 กรกฎาคม 2561) ท่ีว่า นิสิตนกัศึกษาครูควรยึดหลกัการทรงงาน 23 ประการของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลกัคิดส าคญั 
นิสิตนกัศึกษาครูในฐานะผู้ส่งสารไปยงัผู้ รับสารคือนักเรียน จึงจ าเป็นต้องสร้างความตระหนกัในคณุค่า 
และน าองค์ความรู้ภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดด้วย
จิตส านกึของการเป็นครูท่ีดี        
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   2. การอบรมความรู้ การฝึกทกัษะปฏิบตั ิและการปฏิบตัจิริงของนิสิตนกัศกึษาครู 
           การพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจากการศกึษาวิจยัพบวา่ การอบรมความรู้ การฝึกทกัษะปฏิบตัิ และการปฏิบตัิจริงของ
นิสิตนกัศึกษาครู เป็นแนวทางการพฒันาท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี 
(2561) ท่ีกล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนท่ีจัดขึน้อย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลกัปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือต่างๆโดยอาศยัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆเข้ามาช่วยให้
สภาพ      การเรียนการสอนนัน้เป็นไปตามหลกักการท่ียึดถือ ดงันัน้คณุลกัษณะส าคญัของรูปแบบการ
สอนจงึต้องประกอบด้วย 1) มีปรัชญาหรือทฤษฎีหรือหลกัการหรือแนวคดิหรือความเช่ือท่ีเป็นพืน้ฐานหรือ             
เป็นหลกัการของรูปแบบการสอนนัน้ๆ 2) มีการบรรยายหรืออธิบายสภาพหรือลักษณะของการจดัการ
เรียนการสอน 3)มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองค์ประกอบและความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของระบบ
ให้สามารถน าผู้ เรียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพิสูจน์ ทดลองถึงประสิทธิภาพของ
ระบบนัน้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาด้านพุทธิพิสยั (cognitive domain) การพฒันา
ด้านจิตพิสัย (affective domain) การพัฒนาด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain) การพัฒนา      
ด้านทกัษะกระบวนการ (process skills) หรือการบรูณาการ (integration) ทัง้นีรู้ปแบบดงักล่าวล้วนเป็น
รูปแบบ    การเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับสุมน อมรวิวัฒน์และคณะ(2538, น. 57) ท่ีกล่าวว่า การถ่ายทอด
ความรู้ในแบบคนไทย หมายถึง การสง่ตอ่ความรู้ โดยคนไทยใช้วิธีการสอนซึ่งการสอนของไทยแตเ่ดิมนัน้
มิได้เป็นการสอนหนงัสือเท่านัน้ แตเ่ป็นการสอนคนไปพร้อมๆกันด้วย จึงเรียกว่าการสัง่สอนของคนไทย 
กระบวนการบม่เพาะซึมซบัลกัษณะนิสยั การถ่ายทอดวฒันธรรมและศิลปะด้านตา่งๆ การให้วิชาความรู้
และฝึกปฏิบตัิจนช านาญ  ซึ่งวิธีการดงักล่าวหากน ามาปรับใช้ในการพฒันาของนิสิตนกัศึกษาครูทัง้ใน
ด้านการอบรมความรู้ การฝึกทกัษะปฏิบตัิ จนมีความเช่ียวชาญและสามารถน าไปปฏิบตัิจริงได้ก็จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ท่ีได้ก าหนดให้กระบวนการเรียนรู้ต้องส่งเสริม ศิลปะ 
วัฒนธรรม การศึกษาในระบบ การศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เน้นความส าคัญ        
ทัง้ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการในเร่ือง ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย     
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทัง้ยังก าหนดให้มีการน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความ ช านาญ และ         
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของบคุคลดงักล่าวมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ยกย่อง เชิดชู ผู้ ท่ีส่งเสริม 
และสนบัสนนุการจดัการศกึษาไว้ด้วย 
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    3. ความร่วมมือของทกุภาคสว่นในการสนบัสนนุการพฒันานิสิตนกัศกึษาครู 
ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจากการศกึษาวิจยัพบว่า ต้องอาศยัความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนบัสนนุการ
พฒันาสมรรถนะของนิสิตครู ทัง้ในส่วนของครอบครัว สถาบนัการศึกษา ชมุชน สงัคม หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สอดคล้องกับ ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ (2542) ท่ีกล่าวว่า การจัด
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนให้มีคณุภาพเพ่ือพฒันาชุมชนท้องถ่ินอย่างบูรณาการนัน้ จ าเป็นต้องอาศยั
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกส่วนของสังคม ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ นักวิชาการ 
สถาบนัการศึกษา ส่ือมวลชน ดงันัน้จึงเป็นหน้าท่ีของทกุภาคส่วนท่ีจะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในการถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูเ่ดก็และเยาวชนไทยรุ่นตอ่ๆไป 

น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :หลักการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดนิไทย     
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้

พระราชทานค าสอน หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นบัเป็นหลกัการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินไทย มา
ตลอดพระชนม์ชีพ จวบจนถึงทุกวันนี ้แม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสวรรคต แต่ค าสอนท่ีพระราชทานแก่พสกนิกรไทยยงัตราตรึงอยู่ในใจ
ของพวกเราชาวไทยทกุคน ถึงเวลาแล้วท่ีพวกเราจะต้องน้อมส านกึในพระมหากรุณาธิคณุและร่วมกนัตอบ
แทนคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการ
ประพฤติปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทัง้สืบทอดแนว
พระราชด าริหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอนัทรงคณุคา่นีไ้ปยงัลกูหลานไทย 
ให้ได้เข้าใจ เข้าถึง พฒันา และให้ตระหนกัรู้และปฏิบตัติามสืบไป โดยกลุ่มบคุคลท่ีสามารถจะน้อมน าแนว
พระราชด ารินีไ้ปสานตอ่ ถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชนตอ่ไปได้ดีท่ีสดุก็คือนิสิตนกัศกึษาครู ท่ีต้องเตรียมตวั
ให้มีความรู้ความสามารถท่ีพร้อมเพ่ือเป็นพลงัส าคญัของชาติในการถ่ายทอด“หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลกัการภมูิปัญญาแหง่แผน่ดนิไทย”ให้คงอยูสื่บไป    
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