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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูสังคมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 3 คน ใช้แบบสัมภาษณ์
และนักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษา 1 – 6 จำนวน 254 คน ใช้แบบสอบถาม นำเสนอข้อมูล การ
สัมภาษณ์โดยการบรรยายเชิงพรรณนา แบบสอบถามเป็นตารางบรรยายเชิงวิเคราะห์ ประมวลผล
โดยสถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ใช้เกณฑ์มาตรวัด 5 ระดับ
ผลการวิจัยพบว่า ครูสังคมศึกษาควรพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและองค์ความรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต จัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ นำบุคคล หรือองค์กรที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดกับนักเรียนมากขึ้น
จากแบบสอบถามสมรรถนะของครูสังคมศึก ษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของ
นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ด พิ ษ ณุโ ลก สอดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบตามกรอบ
สมรรถนะประจำสายงานของครู ผ ู ้ ส อน สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องมากที่สุด คือ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารหลัก สูตรและการ
จัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน ข้อเสนอแนะ พบว่า ครูสังคมศึกษาควรพัฒนาด้านการ
นำเทคโนโลยีเป็นสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และพัฒนา
ความรู้และการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
คำสำคัญ: สมรรถนะของครูสังคมศึกษา; คุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง; นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา
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Abstract
Objectives of this research paper were to study the competencies of the
Social studies teacher. The target groups were school director, social study,
religion, and cultural teachers, totaling 3 persons, applying the interview method
as the research instrument and the data were presented using the analytical
descriptive table. Another target group were the secondary school students from
level 1-6, totaling 254 persons, the questionnaires were used as the research
instrument and the data were processed by descriptive statistics, percentage,
mean and average, using 5-level scales.
The results revealed that social studies teachers should develop virtues
and ethics and the knowledge of the philosophy of sufficiency economy to be
applied as an example for living, and organize activities based on various learning
sources, by inviting people or organizations who applied the sufficiency economy
philosophy in their lives and businesses to convey the experience to students.
From the questionnaire, the competencies of the Social studies teacher that
promotes the sufficient lifestyle of the secondary school student in Phitsanulok
Province conform to the competency framework of the teachers of the Office of
the Basic Education Commission, Ministry of Education. The most conformation
was the learner’s development, curriculum and learning management, and
classroom management. However, the researcher suggested that the Social
studies teacher should apply the technology as a learning media for learning
management according to the sufficiency economy philosophy, in order to
develop the knowledge and the living by applying sufficiency economy
philosophy.
Keywords: Social Studies Teachers; Characteristic of Sufficiency Living; Ssecondary
School Students
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บทนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแก่พสก
นิกรชาวไทยตั้งแต่ปี 2517 พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในการดำเนินวิถีชีวิต
อย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 จึง
น้ อ มนำ ปรั ช ญาพระราชทาน “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” มาเป็ น ปรั ช ญานำทางในการจั ด ทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 พุทธศักราช 2555 – 2559 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542)
ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของแผน เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค
เป็น ธรรมและมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลง”สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2552–2559 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
2553) ได้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
ปรัชญาหลักในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากพระบรมราโชวาทข้างต้น นำมาสู่การจัดทำคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ความว่า การจัดการศึกษาต้องยึดกรอบ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ให้มีความพร้อมทั้งกาย
ใจ สติปัญญา มีจิตสำนึก วัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าของความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นพลัง ทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551) ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้เข้าสู่กระบวนการการศึกษาของประเทศ มีการ
กำหนดคุณลักษณะอย่างชัดเจน รวมระยะเวลาถึง 9 ปี ผ่านการเน้นบูรณาการไปทุกกลุ่มสาระวิชา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาสมรรถนะของครูส ังคมศึกษาที่ส ่ง เสริ ม
คุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ตามกรอบ
สมรรถนะประจำสายงานของครู ผ ู ้ ส อน สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะ
ของครูส ังคมศึกษาที่ส ่งเสริมคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูสังคมศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
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วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยมีการวิจัย เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ สำการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
สั ม ภาษณ์ ม ี ข ั ้ น ตอนดั ง นี ้ (1) สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ จ ากแนวคิ ด ทฤษฎี ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งและนำ
แบบสอบถามมาดำเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า คำนวณและนำ
แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนเนินมะปราง
ศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 3 คน และนำเสนอค่าทางสถิติโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ประมวลผล ในรูปแบบของการ
บรรยายและแสดงผลสรุปการสัมภาษณ์
สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิง ปริมาณได้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 254 คน โดยใช้วิธีการเลือกจากสูตรของเครจซี่และมอร์แกน และ
เลือกแบบบังเอิญเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้ (1) สร้างแบบสอบถามจาก
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและนำแบบสอบถามมาดำเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 30 คน ตามวิธีของ Cronbrach’s Alpha แล้วนำ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนเนินมะปราง
ศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 254 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถามด้วยค่าความถี่และ ค่าร้อยละ และนำเสนอในรู ปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินการตามสมรรถนะของครูสังคมศึกษาที่ส่งเสริม
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก นำเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย(Mean) โดยระดับการ
ปฏิบัติใช้เกณฑ์มาตรวัดความสำคัญ (Likert Scale) 5 ระดับ ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในการตีความพิจารณาประเด็นที่สำคัญโดย
นำเสนอในรูปแบบการบรรยายและสรุปผล
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ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จากโรงเรียนเนิน
มะปรางศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเพศชาย มีอายุ 56
ปี ประสบการณ์ในตำแหน่ง 30 ปี และระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา 4 ปี และ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 3 คน เป็นเพศหญิง มีอายุ 33 ปี,
54 ปี และ 34 ปี ประสบการณ์ในตำแหน่ง 8 ปี, 30 ปี และ 3 ปี และระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
ในสถานศึกษา 8 ปี, 30 ปี และ 3 ปี และผลจากการศึกษาสมรรถนะของครูสังคมศึกษาที่ส่งเสริม
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีความสอดคล้อง
กับกรอบสมรรถนะประจำสายงานของครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 6 สมรรถนะได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านภาวะผู้นำครู และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ จากข้อเสนอแนะ พบว่า ครูสังคมศึกษาควรพัฒนาเพิ่มเติมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมา
ถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป ควรเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และควรใช้สื่อเทคโนโลยีมาส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพี ยงกับนักเรียนมากขึ้น
หรือจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และควรนำบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรที่ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความหลากหลายมาถ่ายทอดกับนักเรียนมากขึ้น
ผลจากการศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 254 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 17 – 18 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีรายรับ
เฉลี่ย ต่อวัน 51 – 100 บาท และผลจากการศึกษาสมรรถนะของครูส ังคมศึกษาที่ส ่งเสริม
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
มีความสอดคล้องกับกรอบสมรรถนะประจำสายงานของครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสอดคล้องมากที่ส ุด คือ การพัฒ นาผู้เรี ยน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้นเรียน รองลงมาในระดับ
มาก คือ ภาวะผู้นำครู การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ จากข้อเสนอแนะพบว่า ครู สังคม
ศึกษาควรพัฒนาเพิ่มเติมด้านการนำเทคโนโลยีเป็นสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้มากขึ้น และควรพัฒนาด้านความรู้และการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาสมรรถนะของครูสังคมศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรีย นโรงเรี ย นเนิน มะปรางศึ กษาวิ ทยา จังหวัดพิษณุโ ลก มีความสอดคล้ อ งตามกรอบ
สมรรถนะประจำสายงานของครู ผ ู ้ ส อน สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนา
ผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อ พัฒนา
ผู้เรียน ด้านภาวะผู้นำครู และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ กาญจนา ใจทาหลี (2555) ที่พบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะ
ประจำสายงานของครูผู้สอนในโรงเรียนลำปางกัลยาณีอยู่ในระดับสูงกว่าโรงเรียนกวดวิชาในเขต
จังหวัดลำปาง โดยสมรรถนะทุกด้านอยู่ในระดับสูง ลำดับแรกคือ ด้านการพัฒ นาผู้เรี ย น
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านภาวะผู้นำครู และด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียน ขณะเดียวกันด้านที่ระดับปานกลาง คือ ด้านวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรีย น และด้านการสร้างความสัมพัน ธ์ และความร่ว มมื อกับชุ มชนเพื ่อ การจัด การเรี ย นรู้
สอดคล้องกับ เวโรจน์ รัตนกิตติโรจน์ (2555) ที่พบว่า สมรรถนะของครูสังคมศึกษาในการ
ส่งเสริมความเป็น พลโลกที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนั กงาน
การศึกษาเอกชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการส่งเสริมการเป็นพล
โลก ที่พึงประสงค์แก่นักเรียนที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรี ย นรู้ และยั ง สอดคล้ องกั บ ไพรบู รณ์ จารี ต (2553) ที ่ พบว่ า สมรรถนะของข้ าราชการครู
กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการนำไปสู่
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก รายด้าน พบว่า มี 3 ด้าน อยู่ในระดับ
มากที่สุด เรียงตามลำดับได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 2) ด้านคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพและ 3) ด้านภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับ อาลิษา ทองทวี
(2553) ที่พบว่า ข้าราชการครูสายการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตขอนแก่น เขต 1 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะของข้าราชการครูสายงานการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ 1) ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนถือว่าเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม 2) การกำหนดเป้าหมายและแนวทางทางปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการถือได้ว่าเป็นผู้มีสมรรถนะ ด้านจริยธรรม และ 3) ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น
ถือว่าเป็นสมรรถนะด้านความร่วมแรงร่วมใจ ตามลำดับ
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องค์ความรู้จากการวิจัย
1. สมรรถนะของครูสังคมศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีความสอดคล้องกับกรอบสมรรถนะประจำสายงานของ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 6 สมรรถนะใน
แบบสัมภาษณ์ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้าน
การบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านภาวะ
ผู้นำครู และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้และ
สอดคล้องในระดับปฏิบัติ มากที่สุด 3 สมรรถนะในแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้เรียน
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน รองลงมา
มีความสอดคล้องในระดับปฏิบัติมาก 3 สมรรถนะ ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำครู ด้านการวิเคราะห์
สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
2. จากข้อเสนอแนะ ทำให้ทราบสมรรถนะที่ต้องการให้ครูสังคมศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และองค์ความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้มา
ถ่ายทอดและปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนมากขึ้น ประสานชุมชนในการจัดกิจกรรมโดยนำ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต แก่นักเรียน การนำสื่อเทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ และบุคคลตัวอย่างที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาช่วยส่งเสริมคุ ณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียงแก่นักเรียนมากขึ้น
สมรรถนะของครูสังคมศึกษา
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะการอยู่
อย่างพอเพี ย งของนั กเรี ย น
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก

สมรรถนะมากทีส่ ุด
➢ ด้ า นการบริห ารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาสมรรถนะของครูสังคมศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง
ของนักเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมมีประสิทธิภาพดีมาก และควร
พัฒนาเพิ่มเติมดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และองค์ความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการอบรม
ทางด้านศาสนา และการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการอบรมต่าง ๆ เพื่อสามารถถ่ายทอดให้กับ
นักเรียนต่อไปได้อย่างแท้จริง
2. การนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยนำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้เป็นสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และควรนำ
บุคคลตัวอย่าง หน่วยงาน องค์กร ที่ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบที่มี
ความหลากหลายมาถ่ายทอดแก่นักเรียนมากยิ่งขึ้น
3. การนำองค์ความรู้ มาปฏิบัติเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดเพื่อให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจและตระหนักถึงการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับผู้เรียน เพื่อให้รู้สึกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. นำองค์ความรู้ที่ได้จาการวิจัยไปพัฒนาครูในพื้นที่การศึกษาหรือในหน่วยงานต้น
สังกัด โดยจัดในรูปแบบกิจกรรม โครงการ หรือหลักสูตรฝึกอบรม
2. นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป ควรเป็นแบบอย่างในการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และควรใช้สื่อเทคโนโลยีมาส่งเสริมคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียงกับนักเรียนมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาสมรรถนะของครูสังคมศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง
ของนักเรียนในด้านอื่น ๆ ในพื้นทีห่ รือบริบทที่แตกต่างกัน
2. ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะของครูสายสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21
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