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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 มีแนวคิดท่ีมี
ความต่อเน่ืองจากแนวคิดของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8–10 โดยยงัคงยึดหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ท่ีมุ่งให้ “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” และ “สร้างสมดุลการพฒันา” ในทุกมิติ แต่การ
ประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว และสร้างความมัน่ใจวา่การพฒันาจะเป็นไปในแนวทางท่ีย ัง่ยืนและสร้าง
ความสุขใหก้บัคนไทย จ าเป็นตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก และภายในประเทศอยา่งรอบ
ดา้นและวางจุดยืนการพฒันาในระยะยาว ภายใตว้ิสัยทศัน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 ซ่ึงพิจารณาถึง
บริบทการเปล่ียนแปลงในอนาคต และทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไดเ้ห็นพอ้งร่วมกนัก าหนดวสิัยทศัน์
ปี พ.ศ. 2570 ไวด้งัน้ี “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวติแห่งความพอเพียงยึด
มัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีทัว่ถึงมี
คุณภาพ สังคมมีความปลอดภยั และมัน่คง อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและ
กนั ระบบการผลิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความมัน่คงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขนัได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมี
ศกัด์ิศรี” 

เพื่อให้การศึกษาสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์โครงการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ คณะกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา
และเยาวชน โครงการวิจยัเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเป็นภาคีร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดนโยบายให้
หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการร่วมด าเนินการโครงการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประกอบด้วยหลัก  3 ห่วง 2 เง่ือนไขอัน
ประกอบด้วย พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และมีความรู้ มีคุณธรรม ซ่ึงจะน าสู่ชีวิต 
เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อมในการขับ เคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
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ส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการใน 3 ระดับ คือ (1) ระดับชาติ (2) ระดับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ (3) ระดบัปฏิบติัการ 

 นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการยงัได้ก าหนดให้ ด าเนินการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาผา่นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การจดัการเรียนรู้
ในระดบัปฏิบติัการอย่างเป็นรูปธรรม เน้นใน 3 ประเด็นหลกั คือ (1) การจดัท าหลกัสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) การจดัท าหน่วยการเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง (3) การจดัท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกระดบั ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ1 กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม) ก็เป็นกิจกรรมท่ีส าคญั
กิจกรรมหน่ึง ท่ีโรงเรียนด าเนินการตามกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เพื่อ
วางรากฐานให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ชใ้ห้สอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวติประจ าวนัจริง สามารถพึ่งตนเองไดแ้ละเป็นวถีิชีวติท่ีมัน่คงย ัง่ยนืสืบไป 

กิจกรรมการเกษตรเป็นกิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัซ่ึงประกอบดว้ย
การปลูกพืช เล้ียงสัตว์ และการประมง ตามกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต  มีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ  ขยนั อดทน การอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 งานเกษตรเป็นวิชาท่ีมี
ความส าคญัวิชาหน่ึง ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีช่วยพฒันาให้
ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง
สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวติ การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชป้ระโยชน์ในการท างานอยา่ง
มีความคิดสร้างสรรค ์และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการ
ท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งพอเพียงและมีความสุข 

โรงเรียนบ้านแม่งูด อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้ งแต่ระดับชั้ นอนุบาล 1 ถึง ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง มีฐานะยากจน และผูป้กครองของนักเรียนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทางโรงเรียนบ้านแม่งูด จึงได้จัดโครงการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงข้ึน ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 โดยมีการวางแผนการด าเนินงาน การจดัท า
แผนยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานทั้งทางดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษา ดา้นหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอนดา้น



 

 

3 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และดา้นการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรู้จกัพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล มีคุณธรรม ใชจ่้าย
เหมาะสมกบัฐานะของตนเอง และด าเนินชีวติตามแนววถีิไทย 

 นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นตน้มา โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสนับสนุนให้มีการ
ด าเนินการกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จากสถิติท่ีรวบรวมโดยกลุ่มงาน
กิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีได้ส ารวจเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม     
พ.ศ.2550 พบว่า มีจ  านวนนักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 118 คน แต่ในปี พ.ศ.2555 กลบัพบวา่มีนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเพียง 41 คน เท่านั้น 

จากสถิติดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ามีนักเรียนให้ความสนใจท่ีจะร่วมกิจกรรมการเกษตรตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดจ านวนลงเป็นอย่างมาก ดงันั้น ผูว้ิจยั ซ่ึงเป็นครูผูส้อนในรายวิชา
เกษตรกรรม จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรของนกัเรียน 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อจะไดท้ราบถึง
ปัจจยัท่ีเป็นปัญหา และเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้น
ความรู้และสังคม กบัการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้น
แม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ และผลการศึกษาอาจเป็นขอ้มูลท่ี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุง แกไ้ขกิจกรรมน้ีต่อไป 
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1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 

1.4.1 ความแตกต่างระหวา่งเพศของนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่งูด อ าเภอฮอด จังหวดั
เชียงใหม่ มีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4.2. ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาของนกัเรียน โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4.3. ความแตกต่างของระดบัผลการเรียนวิชางานเกษตรของนกัเรียน โรงเรียนบา้นแม่งูด 
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4.4. อาชีพที ่มุ ่งหวงัในอนาคต ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่งูด อ าเภอฮอด จังหวดั
เชียงใหม่ มีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4.5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนรวมกนั ของผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด
จงัหวดัเชียงใหม่ มีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4.6. อาชีพของผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มีผลต่อ
การเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4.7. ความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียน โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอ
ฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4.8. ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของครูเกษตร ที่ท  าการสอนนกัเรียน โรงเรียนบา้น
แม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.4.9. ความสะดวกในการเดินทางจากบา้นถึงสถานท่ีท ากิจกรรมของนกัเรียน โรงเรียนบา้น
แม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ มีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอ
ฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 124 คน ประกอบดว้ย 

      1) นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 41 คน 
      2) นกัเรียนท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                     จ  านวน 83 คน 

1.5.2. ขอบเขตด้ำนสถำนทีแ่ละเวลำ 

      1) สถานท่ีในการวิจยั คือ โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
     2) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั จ  านวน 1 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2555 

  1.5.3. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ 

     1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ดงัน้ี 

1.1) ปัจจัยพืน้ฐำนส่วนบุคคล ของนกัเรียน โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดั 
       เชียงใหม่ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษา ระดบัผลการเรียนวิชางานเกษตร  
1.2) ปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ ของนกัเรียน โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดั 
       เชียงใหม่ ไดแ้ก่ อาชีพท่ีมุ่งหวงัในอนาคตของนกัเรียน รายไดต่้อเดือนรวมกนั 
       ของผูป้กครองนกัเรียน อาชีพของผูป้กครองนกัเรียน 
1.3) ปัจจัยทำงด้ำนควำมรู้และสังคม ของนกัเรียน โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด  
       จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ 
       คิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของครูเกษตร ความสะดวกในการเดินทางเขา้ 
       ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

           2) ตัวแปรตำม (Dependent Variable) คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรตามหลกั 
       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนกัเรียน โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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1.6 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

             ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)                             ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 นิยำมศัพท์ 

ปัจจัย หมายถึง ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัทางดา้นความรู้
และสังคม ที่มีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตรของนกัเรียน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  

กำรเข้ำร่วมกิจกรรม หมายถึง การสมคัรเป็นสมาชิก และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอ
ฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

กิจกรรมกำรเกษตร หมายถึง การปฏิบตัิต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตร เช่น การปลูกพืช 
เล้ียงสัตว ์และการประมง ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

นักเรียน หมายถึง นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1–3 จ านวน 124 คน ที่ศึกษาอยูใ่น
โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนั ท่ี
อยูบ่นเง่ือนไขของความรู้ และคุณธรรม  

1. ปัจจยัพืน้ฐำนส่วนบุคคล 
– เพศ  
– ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษา  
– ระดบัผลการเรียนวิชางานเกษตร 

2. ปัจจยัทำงด้ำนเศรษฐกจิ 
– อาชีพท่ีมุ่งหวงัในอนาคตของนกัเรียน 

– รายไดต้่อเดือนรวมกนัของผูป้กครอง  
– อาชีพของผูป้กครองนกัเรียน 

3. ปัจจยัทำงด้ำนควำมรู้และสังคม 
– ความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

– ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของครูเกษตร 

– ความสะดวกในการเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร 

การเขา้ร่วมกิจกรรมการเกษตร
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นกัเรียน โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

– เขา้ร่วม 

– ไม่เขา้ร่วม 
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ความพอประมาณ  หมายถึงความพอดี ท่ีไม่นอ้ยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 

ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไป
อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
กระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ 

การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั  หมายถึงการเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบการเปล่ียนแปลงดา้น
ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้ง
ใกลแ้ละไกล 

เงื่อนไข การตดัสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศยั ทั้ ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน      

เง่ือนไขความรู้  ประกอบด้วยความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างรอบด้าน 
รอบคอบ ท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั  เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

เง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม  มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติไม่โลภและไม่ตระหน่ี 

 

 

 

 


