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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรของนักเรียน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบา้นแม่งูด อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด และงานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1. หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2. แผนยทุธศาสตร์ขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
2.3. โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่งูด อ าเภอฮอด 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
2.4. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยอมรับ 
2.5. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ 

 2.6. ผลงานวจิยั และงานเขียนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1. หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงส านกังาน คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (2549, หน้า 6) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู ่และปฏิบติัตน
ของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา และ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุค
โลกาภิวตัน์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
ระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก 
และภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่ง ในการน า
วิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐนกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบัให้มีส านึก
ในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทนการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกวา้งขวางทั้ งด้านวตัถุสังคม ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมจากโลก
ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 
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1. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหน่ึงๆ 
ในการผลิตสินคา้ และบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้นๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพาปัจจยัต่างๆ ท่ีเราไม่ได้
เป็นเจา้ของ 

2. เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้ น  คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่
เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอตัภาพ และท่ีส าคญัไม่หลงใหลไปตาม
กระแสของวตัถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 

3. หากกล่าวโดยสรุป คือ หันกลบัมายึดเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวิต ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับ 

หลกัการพึง่ตนเอง 

1. ดา้นจิตใจ ท าตนให้เป็นท่ีพึ่งตนเอง มีจิตส านึกท่ีดี สร้างสรรคใ์ห้ตนเองและชาติโดยรวมมี
จิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 

2. ดา้นสังคม แต่ละชุมชนตอ้งช่วยเหลือเก้ือกลูกนั เช่ือมโยงกนั เป็นเครือข่ายชุมชนท่ีแข็งแรง 
เป็นอิสระ 

3. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ให้ใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพิ่ม
มูลค่า โดยใหย้ดึอยูบ่นหลกัการของความย ัง่ยนื 

4. ดา้นเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีท่ีเขา้มาใหม่มีทั้งดี
และไม่ดี จึงตอ้งแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบา้น และเลือกใชเ้ฉพาะท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ และสภาพแวดลอ้ม และควรพฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาของเราเอง 

5. ดา้นเศรษฐกิจ แต่เดิมนกัพฒันามกัมุ่งท่ีการเพิ่มรายได ้และไม่มีการมุ่งท่ีการลดรายจ่าย ใน
เวลาเช่นน้ีจะตอ้งปรับทิศทางใหม่ คือ จะตอ้งมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นส าคญั และยึดหลกัพออยู ่พอกิน 
พอใช ้
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การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกจิแบบพอเพยีงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

1. ยึดความประหยดั ตดัทอนค่าใช้จ่ายในทุกดา้น ลดละความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพอย่าง
จริงจงั ดงัพระราชด ารัสวา่ “ความเป็นอยูท่ี่ตอ้งไม่ฟุ้งเฟ้อ ตอ้งประหยดัไปในทางท่ีถูกตอ้ง” 

2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกตอ้ง สุจริต แมจ้ะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการ
ด ารงชีพก็ตาม ดงัพระราชด ารัสท่ีวา่ “...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอ่มเกิดมาจากการประพฤติชอบ
และการหาเล้ียงชีพ ชอบเป็นหลกัส าคญั...” 

3. ละเลิกการแก่งแยง่ผลประโยชน์ และแข่งขนักนัในทางการคา้ขาย ประกอบอาชีพแบบต่อสู้
กนัอย่างรุนแรงดังอดีต ซ่ึงมีพระราชด ารัสเร่ืองน้ีว่า “...ความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงนั้นหมายถึง
ความสุขความเจริญท่ีบุคคลแสวงหามาไดด้ว้ยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระท าไม่ใช่ไดม้า
ดว้ยความบงัเอิญ หรือดว้ยการแก่งแยง่เบียดบงัมาจากผูอ่ื้น...” 

4. ไม่หยุดน่ิงท่ีจะหาทางให้ชีวิตหลุดพน้จากความทุกข์ยากคร้ังน้ี โดยตอ้งขวนขวายใฝ่หา
ความรู้ให้เกิดมีรายไดเ้พิ่มพูนข้ึน จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคญั พระราชด ารัสตอนหน่ึงท่ีให้
ความชัดเจนว่า “...การท่ีตอ้งการให้ทุกคนพยายามท่ีจะหาความรู้  และสร้างตนเองให้มัน่คงน้ีเพื่อ
ตนเอง เพื่อท่ีจะใหต้วัเองมีความเป็นอยูท่ี่กา้วหนา้ ท่ีมีความสุข พอมีพอกิน เป็นขั้นหน่ึง และขั้นต่อไป 
ก็คือใหมี้เกียรติวา่ยนืไดด้ว้ยตนเอง...” 

5. ปฏิบติัตนในแนวทางท่ีดีลดละส่ิงชัว่ให้ หมดส้ินไป ทั้งน้ีดว้ยสังคมไทยท่ีล่มสลายลงใน
คร้ังน้ี เพราะยงัมีบุคคลจ านวนมิใช่น้อยท่ีด าเนินการโดยปราศจากละอายต่อแผน่ดินพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวได้พระราชทานพระราโชวาท ว่า “...พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเคร่ืองท าลายตวั 
ท าลายผูอ่ื้น พยายามลดพยายามละความชัว่ท่ีตวัเองมีอยู ่พยายามก่อความดีให้แก่ตวัอยูเ่สมอ พยายาม
รักษา และเพิ่มพนูความดีท่ีมีอยูน่ั้น ใหง้อกงามสมบูรณ์ข้ึน...” 

นัยส าคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกจิแบบพอเพยีง 

1. เป็นระบบเศรษฐกิจท่ียึดถือหลกัการท่ีวา่ “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” โดยมุ่งเนน้การผลิตพืชผล
ให้เพียงพอ กบัความตอ้งการบริโภคในครัวเรือนเป็นอนัดบัแรก  เม่ือเหลือพอจากการบริโภคแลว้จึง
ค านึงถึงการผลิตเพื่อการคา้เป็นอนัดบัรองลงมา  ผลผลิตส่วนเกินท่ีออกสู่ตลาดก็จะเป็นก าไรของ
เกษตรกร ในสภาพการณ์เช่นน้ี เกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผูก้  าหนด หรือเป็นผูก้ระท าต่อตลาด 
แทนท่ีวา่ตลาดจะเป็นตวักระท า หรือเป็นตวัก าหนดเกษตรกรดงัเช่นท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี และหลกัใหญ่
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ส าคญัยิ่ง คือ การลดค่าใชจ่้าย โดยการสร้างส่ิงอุปโภคบริโภคในท่ีดินของตนเอง เช่น ขา้วน ้ า ปลา ไก่ 
ไมผ้ล พืชผกั ฯลฯ 

2. เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความส าคญักบัการรวมกลุ่มของชาวบา้น ทั้งน้ี กลุ่มชาวบา้นหรือ
องค์กรชาวบ้านจะท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุมทั้ง
การเกษตรแบบผสมผสานหัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การท าธุรกิจคา้ขาย และการท่องเท่ียวระดบั
ชุมชน ฯลฯ เม่ือองคก์รชาวบา้นเหล่าน้ีไดรั้บการพฒันาให้เขม้แขง็ และมีเครือข่ายท่ีกวา้งขวางมากข้ึน
แลว้ เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะไดรั้บการดูแลใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึนรวมทั้งไดรั้บการแกไ้ขปัญหาใน
ทุกๆ ดา้น เม่ือเป็นเช่นน้ี เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ ซ่ึง
หมายความวา่เศรษฐกิจสามารถขยายตวัไปพร้อมๆ กบัภาวการณ์ดา้นการกระจายรายไดท่ี้ดีข้ึน 

 3. เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความ
สามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจึงมิไดห้มายถึงรายไดแ้ต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยงัรวมถึงประโยชน์ในมิติอ่ืนๆดว้ย 
ได้แก่ การสร้างความมัน่คงให้กับสถาบนัครอบครัว สถาบนัชุมชน ความสามารถในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งการรักษาไว ้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทยใหค้งอยูต่ลอดไป 

หลกัแนวคิดของเศรษฐกจิพอเพยีง 

การพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท  โดยค านึงถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจและการกระท า 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ื้น เช่นการผลิต และการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่ง
มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จากการกระท า
นั้นๆ อยา่งรอบคอบ 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลง
ดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต
ทั้งใกลแ้ละไกล 
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เง่ือนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงนั้นตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างรอบด้าน
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน และความ
ระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. แผนยุทธศาสตร์ขับเคลือ่นหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่สถานศึกษา 

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต และวิถีปฏิบติัท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัทรงมี พระราชด ารัสช้ีแนะแก่ พสกนิกรชาวไทยมานานกวา่ 30 ปี ดงัจะเห็นไดว้า่ปรากฏ
ความหมายเป็นเชิงนยัเป็นคร้ังแรกใน พระบรมราโชวาท และพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
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เจา้อยูห่วั ในปี 2517 ท่ีพระองคไ์ดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางการพฒันา บนหลกัแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิด
ความพอมี พอกิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลกัความพอประมาณ การค านึงถึงการมีเหตุผล 
การสร้างภูมิคุ้มกนัท่ีดีในตวั และทรงเตือนสติ ประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการ
พฒันาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการ ปฏิบติัและ
การด ารงชีวติ 

 ในช่วงท่ีประเทศไทยประสบกบัภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 นบัเป็นบทเรียนส าคญัท่ีท า
ให้ประชาชนเขา้ใจถึงผลจากการพฒันา ท่ีไม่ค  านึงถึงระดบัความเหมาะสมกบัศกัยภาพของประเทศ 
พึ่งพิงความรู้ เงินลงทุน จากภายนอกประเทศเป็นหลกั โดยไม่ไดส้ร้างความ มัน่คงและเขม้แข็ง หรือ
สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีภายในประเทศ ให้สามารถพร้อมรับความเส่ียงจากความผนัผวนของปัจจยัภายใน
และภายนอก จนเกิด วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อสังคมไทย 

 รัฐบาล ตระหนักถึงความส าคญัในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดการพฒันาท่ี ย ัง่ยืนใน
สังคมไทยอย่างเป็นระบบ ด้วยการก าหนดนโยบาย ด้านการศึกษา โดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใช้คุณธรรม เป็น
พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือระหวา่ง สถาบนัการศึกษา สถาบนัครอบครัว 
ชุมชน สถาบนัทางศาสนา ให้มี ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ทกัษะ และเจต
คติ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งสมดุล และย ัง่ยนื 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อให้สถานศึกษาน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียน
การสอน การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และการบริหารจดัการสถานศึกษา เพื่อใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั
ในทุกระดบัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปล่ียน กระบวนทศัน์ ในการ
ด าเนินชีวติบนพื้นฐานของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยา่งต่อเน่ือง  

 

วสัิยทศัน์ 

 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งพฒันาสถานศึกษา ในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดั
การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่งผลสู่การด าเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของผูเ้รียน ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อยา่งต่อเน่ือง 
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เป้าหมาย 

ระยะที ่1 ปี 2550 
 ก าหนดให้มีสถานศึกษาท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง ในการจดักระบวนการเรียนการสอน และ
การบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ไม่ต ่ากวา่ จ  านวน 80 แห่ง 

ระยะที ่2 ปี 2551 – 2552 
 พฒันา และขยายเครือข่ายสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่าง ในการจดักระบวนการเรียน การสอน
และการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ทุกจงัหวดัเป็น จ านวน 800 แห่ง 

ระยะที ่3 ปี 2553 – 2554 
พัฒนาให้สถานศึกษา สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการจัด

กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจดัการ ท่ีเหมาะสมกบับริบทของแต่ละสถานศึกษาไดค้รบ
ทุกแห่งทัว่ประเทศ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลือ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาแนวทางการจดัการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการน าแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการ

การศึกษา 
1.2 จดัท าแนวทางการจดัการเรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ทุก

ระดบัการศึกษา โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงไวใ้นในสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนเพื่อให้เกิดการพฒันาตามล าดบัโดยเร่ิมให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้ระดบับุคคล และครอบครัว 
รู้จกัน าไปประยุกต์ใช้ น าไปขยายผลในครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศ 

1.3 จดัท าแนวทางการจดัระบบบริหารจดัการของสถานศึกษา ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาบุคลากร 
2.1 อบรมสัมมนาผูบ้ริหารการศึกษาให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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2.2 ฝึกอบรม และพฒันา ผูบ้ริหารสถานศึกษาขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากลุ่มเป้า หมาย ให้สามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การเรียน
การสอน และการบริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การขยายผลและพฒันาเครือข่าย 
3.1 ให้สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างเขา้ไปช่วยเหลือพฒันาสถานศึกษาท่ีเขา้ร่วม โครงการ 

1:10 แห่งในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน และ
การบริหารจดัการ 

3.2 ให้มีระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน ประสานการด าเนินงานของ
เครือข่าย 

3.3 จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศและเช่ือมโยงเครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
4.1 เผยแพร่การประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจดัการศึกษาโดยจดัท า

ส่ือรูปแบบต่าง ๆ 
4.2 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ความกา้วหนา้ ของการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันากระบวนการติดตามและประเมินผล 
5.1 จัดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับกระทรวง  ระดับภูมิภาค และระดับ

สถานศึกษาโดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีติดตาม ประเมินผล และรายงานผล การด าเนินงานใน
ภาพรวม ระดบัภูมิภาค และสถานศึกษา 

5.2 ก าหนดรูปแบบ แนวทาง เคร่ืองมือ และคู่มือในการติดตาม และประเมินผล 
5.3 ด าเนินการติดตามประเมินผล และรายงานผล 

 

 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

การติดตามประเมินผลไดก้ าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จไว ้4 ดา้น คือ 
1. ดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษา 
2. ดา้นหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน 
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3. ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4. ดา้นการพฒันาบุคลากร 

2.3. โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่งูด อ าเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ 

หลกัการและเหตุผล 

 กิจกรรมการเกษตรเป็นกิจกรรม ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวติประจ าวนั ซ่ึงประกอบ ดว้ย
การปลูกพืช เล้ียงสัตว์ และการประมง ตามกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต มีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ ขยนั อดทน การอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 งานเกษตรเป็นวิชาท่ีมี
ความส าคญัวิชาหน่ึง ซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีช่วยพฒันาให้
ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง
สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวติ การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชป้ระโยชน์ในการท างานอยา่ง
มีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการ
ท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งพอเพียง และมีความสุข 

โรงเรียนบ้านแม่งูด อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้ งแต่ระดับชั้ นอนุบาล 1 ถึง ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง มีฐานะยากจน และผูป้กครองของนักเรียนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร ทางโรงเรียนบา้นแม่งูด จึงไดจ้ดัโครงการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงข้ึน ในระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 โดยมีการวางแผนการด าเนินงาน การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานทั้งทางดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษา ดา้นหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน ดา้น
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และดา้นการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรู้จกัพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล มีคุณธรรม ใชจ่้าย
เหมาะสมกบัฐานะของตนเอง และด าเนินชีวติตามแนววถีิไทย 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2. เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัพึ่งตนเอง มีความรับผดิชอบ มีเหตุผล มีคุณธรรม ใชจ่้ายเหมาะสมกบั
ฐานะของตนเอง และด าเนินชีวติตามแนววถีิไทย 

เป้าหมาย 

 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ปีการศึกษา 2555 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

 โรงเรียนบา้นแม่งูด 

วธีิด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 
 2. ประชุมช้ีแจงจุดประสงคโ์ครงการใหแ้ก่คณะกรรมการโครงการ 
 3. ประชาสัมพนัธ์และเชิญชวนนกัเรียนแต่ละชั้นเขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการ 
 4. จดัอบรมและใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ฐาน คือ 1. สวนเกษตรผสมผสาน 2. เล้ียงหมู เพาะเห็ด เล้ียงไก่
เล้ียงปลา และ 3. ปลูกพืชผกัสวนครัว สมุนไพร 
 6. ใหน้กัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ใชเ้วลาวา่งหลงัเลิกเรียน มาท ากิจกรรมตามท่ีตนเอง
รับผดิชอบ 
 7.  สรุปผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

วนัเวลาและสถานทีด่ าเนินการ 

 ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา 2555 สถานท่ี โรงเรียนบา้นแม่งูด 

 

งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น)  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ    

1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2. ผูเ้รียนรู้จกัพึ่งตนเอง มีความรับผดิชอบ มีเหตุผล มีคุณธรรม ใชจ่้ายเหมาะสมกบัฐานะของ
ตนเอง และดาเนินชีวติตามแนววถีิไทย 

ผู้เสนอโครงการ   

     

      (นายวารุตม ์    วรัิศมี) 

         พนกังานราชการ โรงเรียนบา้นแม่งูด 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

     

                      (นายเวทย ์    วิรัศมี) 

        ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่งูด  

 

 

 

 

 

2.4. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการยอมรับ 

ปัญญา (2529:178) ได้กล่าวว่า กระบวนการยอมรับ (Adoption Process) ในการตดัสินใจ
ยอมรับวิทยาการแผนใหม่หรือส่ิงแปลกใหม่ของบุคคลทัว่ไปแลว้ กระบวนการยอมรับตอ้งใช้เวลา
เป็นอยา่งมาก บุคคลจะตอ้งไดรั้บทราบ ไดพ้บไดเ้ห็นส่ิงนั้นๆ มาก่อน บุคคลจะยอมรับไดใ้นบางอยา่ง
อาจจะตอ้งใช้เวลาหลายปี ก่อนท่ีเขาเหล่านั้นจะไดมี้การทดลอง หรือลองวิทยาการแผนใหม่นั้นเป็น
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คร้ังแรก และพิจารณาผลท่ีได้จากการทดลอง จึงจะยอมรับวิทยาการใหม่นั้ น และ    ชุฬหเทพ 
(2530:115–116) ไดก้ล่าววา่ วิธีการส่งเสริมหลายรูปแบบจะมีความเหมาะสมมากท่ีสุดกบัขั้นตอนใด
ขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการยอมรับหรือ การรับเอาของเกษตรกร การใชก้ารส่ือสารบางประการเช่น 
วิทยุ บทความ จดหมายข่าว และการสาธิตผลนั้น ก่อให้เกิดการรับรู้ให้เกษตรกรไดเ้กิดความเขา้ใจ 
บางคร้ังเกิดจากส่ือมวลชน แต่การสาธิตผลและการเยี่ยมเยือนเป็นรายบุคคล จะสามารถท าให้
เกษตรกรเกิดความสนใจได้ดีท่ีสุด ในการประเมินผลเราใช้การประชุมกลุ่มและการสาธิตวิธีให้
เกษตรกรเห็นขั้นตอนการปฏิบติัต่างๆ ในขั้นเร่ิมทดลองปฏิบติั พบวา่ การสาธิตในทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบติัตามขอ้แนะน ามีความจ าเป็นมากท่ีจะช่วยให้เกษตรกรมีความเขา้ใจอยา่งดี ขั้นตอนสุดทา้ยการ
ปฏิบติัซ ้ าหรือการน าวธีิการท่ีไดรั้บไปใชต่้อ 

กระบวนการยอมรับ (Adoption Process) เป็นการกระบวนการทางจิตใจของบุคคล ซ่ึงเร่ิมตน้
ดว้ยการเร่ิมรู้หรือไดย้ินเก่ียวกบัแนวความคิดใหม่ แลว้ไปส้ินสุดลงดว้ยการตดัสินใจยอมรับไปปฏิบติั 
แต่อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะการยอมรับของบุคคลจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ 
อย่าง ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้ท  าการเผยแพร่ ลกัษณะของเทคโนโลยี วิธีการติดต่อส่ือสารและลกัษณะของ
ผูรั้บเอง นอกจากน้ีแล้วขั้นตอนของการยอมรับของบุคคล ยงัแบ่งออกได้อีกหลายขั้นตอน แต่ละ
ขั้นตอนก็ยงัมีผลต่อการตดัสินใจยอมรับแนวความคิดใหม่ท่ีแตกต่างกนัออกไป และการท่ีบุคคลจะรับ
แนวความคิดใหม่ไปปฏิบติันั้น จะผา่นขั้นตอนท่ีส าคญั 5 ขั้นตอน (Roger and Shoemaker,1971) ดงัน้ี 

1) ข้ันเร่ิมรู้ หรือรับรู้ (Awareness) ขั้นน้ีเป็นขั้นเร่ิมตน้ท่ีบุคลไดรั้บรู้เก่ียวกบัแนวคิดใหม่หรือ
เร่ืองใหม่แต่ขาดรายละเอียด กล่าวคือ รู้ว่าเร่ืองนั้นเร่ืองน้ีเกิดข้ึนแลว้หรือท าไดแ้ลว้ แต่เป็นเร่ืองใหม่
ส าหรับตนเองเพราะไม่เคยไดย้ินหรือไดเ้ห็นมาก่อน การรับรู้อาจเกิดข้ึนโดยบงัเอิญดว้ยการพบเห็น
ดว้ยตนเอง หรือโดยการเผยแพร่ของเจา้หนา้ท่ี 

2) ขั้นสนใจ (Interest) เป็นขั้นท่ีบุคคลเม่ือรับรู้เก่ียวกับแนวความคิดใหม่แล้ว หากเขาไม่
สนใจเขาก็จะรู้สึกเฉยๆ แต่ถา้เขาเกิดความสนใจ เขาก็จะพยายามติดต่อหรือสอบถามผูรู้้ในรายละเอียด
และปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัแนวความคิดนั้น จุดส าคญัของขั้นน้ีคือวา่ หากเขาไดร้ายละเอียดมาไม่ดีก็อาจ
ท าใหเ้กิดความลม้เหลวในขั้นต่อไป 

3) ขั้นไตร่ตรอง (Evaluation) ขั้นน้ีบุคคลจะศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัแนวความคิดใหม่แลว้
คิดเปรียบเทียบดูกบังานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัวา่ ถา้รับเอาแนวความคิดใหม่มาปฏิบติัจะเกิดผลดีหรือไม่ดี
อย่างไรบา้งในขณะน้ี และในอนาคตควรหรือไม่ท่ีจะทดลองดูก่อน ถ้าไต่ตรองหรือประเมินดูแล้ว 
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และเห็นวา่จะเกิดผลดีมากกวา่ผลเสียเขาก็จะตอ้งตดัสินใจทดลองดู เพื่อให้เกิดความแน่นใจก่อนท่ีจะ
รับไปปฏิบติัจริง 

4) ขั้นทดลองท า (Trial) ขั้นน้ีบุคคลจะท าการทดลองท าตามแนวความคิดใหม่โดยท าการ
ทดลองแต่เพียงเล็กนอ้ย เพื่อดูวา่เขา้กนัไดห้รือไม่กบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัของตน และผลจะออกมา
ตามท่ีคาดคิดไวห้รือไม่ 

5) ขั้นน าไปปฏิบัติ (Adoption) ขั้นน้ีมกัเกิดข้ึนหลงัจากได้มีการลองท าและทราบผลเป็นท่ี
พอใจแล้ว จึงตดัสินใจยอมรับแนวความคิดใหม่ไปปฏิบติัในกระบวนการยอมรับทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น
เป็นเร่ืองของทฤษฎี ซ่ึงในทางปฏิบัติแล้วพบข้อบกพร่องในกระบวนการยอมรับหลายประการ
ประการแรก กระบวนการน้ีมกัจบลงดว้ยการตดัสินใจยอมรับนวตักรรม ซ่ึงตามความเป็นจริงแลว้เม่ือ
บุคคลใดบรรลุถึงขั้นไตร่ตรองแลว้อาจจะปฏิเสธก็ได ้ประการท่ีสอง ขั้นตอนทั้งห้าของกระบวนการ
ยอมรับบางขั้นตอนอาจจะถูกขา้มไปได้ประการท่ีสาม กระบวนการน้ีมกัจะจบลงด้วยการยอมรับ
นวตักรรม แต่หากบุคคลมีโอกาสในการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว อาจตดัสินใจยอมรับหรือไม่
ยอมรับนวตักรรมนั้นได ้(พงษศ์กัด์ิ, 2527 อา้งโดย วชัรีพร, 2539:10) 

2.5. แนวคิด และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการตัดสินใจ 

เสน่ห์ (2544:257–258) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจดงัน้ี 

1. การตดัสินใจ เป็นกระบวนการ (Process) หมายความวา่การตดัสินใจตอ้งผา่นกระบวนการ
คิด พิจารณา ไตร่ตรอง วิเคราะห์แล้วค่อยตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงการคิดตอ้งมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และผ่านกระบวนการชั่งใจ และตัดสินใจซ่ึงกระบวนการตัดสินใจ
ประกอบด้วยการค้นหาแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Search) การออกแบบ (Design) และการเลือก 
(Choice) เพื่อสามารถเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

2. การตดัสินใจ เก่ียวขอ้งกบัทางเลือก (Solution) การตดัสินใจเป็นการพยายามสร้างทางเลือก
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ทางเลือกท่ีน้อยอาจปิดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือทางเลือกท่ี
ดีกวา่ได ้ผูบ้ริหารท่ีดีจ  าเป็นตอ้งมีการฝึกฝนการสร้างทางเลือกท่ีมากข้ึนหลากหลายดว้ยวธีิการคิดแบบ
ริเร่ิม (Initiative) และคิดแบบสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 

 3. การตดัสินใจ เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างขององค์การ กล่าวคือผูบ้ริหารระดบัสูงจ าเป็นตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัแนวทางท่ีถูกตอ้ง
เพื่อใช้ทรัพยากรท่ีจ ากดั ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การท่ีก าหนดไว้
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ผูบ้ริหารระดบักลางจะตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการ (Management Decision) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบั
การปฏิบัติการ (Operational Decision) เป็นการตัดสินใจด าเนินการควบคุมงานให้ส าเร็จตาม
ระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

4. การตดัสินใจ เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของคน คือการตดัสินใจเก่ียวขอ้งตั้งแต่คนเดียว กลุ่ม 
และทั้งองคก์าร ซ่ึงพฤติกรรมคนแต่ละคนก็แตกต่างกนั Simon, (1960) อา้งโดย วิเชียร(2547:276) การ
ตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ คือ การหาโอกาสท่ีจะตดัสินใจ การหา
หนทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และการเลือกทางเลือกจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่

Amoroso, (1993) อ้างโดย นิตยาและอรุณี  (2545:12) ได้ให้ค  าจ  ากัดความของค าว่าการ
ตดัสินใจ ไวด้งัน้ี การตดัสินใจเป็นกระบวนการในการเก็บขอ้มูล สารสนเทศ แลว้น ามาประเมินเพื่อ
คน้หาทางเลือก และเลือกทางเลือกท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด และยงักล่าววา่การตดัสินใจในปัจจุบนั
มีความยุ่งยาก ในการหาขอ้สรุปทางเลือกท่ีดีท่ีสุดให้เป็นท่ีพอใจ ของผูเ้ก่ียวขอ้งมากท่ีสุดเน่ืองจาก
ปัจจยัหลายประการ เช่น ผูต้ดัสินใจมีความชอบท่ีหลากหลาย การตดัสินใจจะเขา้ไปเก่ียวข้องกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีมีความไม่แน่นอน มีความขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์ หรือความสนใจ การตดัสินใจ
อาจถูกควบคุมโดยบุคคลท่ีมีอ านาจเหนือกวา่ เช่นผูบ้งัคบับญัชา รวมทั้งเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจกลุ่ม 

วีระพล (2525:76) กล่าวถึงการตดัสินใจว่า มนุษยทุ์กชาติทุกภาษาส่วนใหญ่ประสบความ
ลม้เหลวก่อนแลว้จึงน าประสบการณ์เหล่าน้ีมาหาวธีิการปรับปรุงแกไ้ข การท่ีแต่ละคนพยายามหาแนว
ทางการตดัสินใจด้วยตนเองอาจใช้เวลานาน เพื่อไม่ให้การตดัสินใจผิดพลาด จึงตอ้งศึกษาขั้นตอน
หลกัการ และเทคนิคการตดัสินใจท่ีช่วยใหส้ามารถน าไปตดัสินใจในวถีิทางท่ีถูกตอ้งในระยะเวลาอนั
สั้ น อาจเลือกในการตดัสินใจ (Alternative) ตามปกติแล้วจะต้องมีอย่างน้อยสุด 2ทางเลือก ถ้าไม่มี
ทางเลือกก็ไม่มีการตดัสินใจ การตดัสินใจนั้นอาจแบ่งออก 3 ประเภท คือ การตดัสินใจภายในภาวะท่ี
แน่นอน การตดัสินใจภายในภาวะท่ีไม่แน่นอน และการตดัสินใจภายใตภ้าวะเส่ียง โดยถือเกณฑ์ท่ีวา่
การตดัสินใจไม่ข้ึนอยูก่บัสภาวการณ์ หรือทราบแน่นอนว่าสภาวการณ์ไหนจะเกิดข้ึน ถา้ไม่มีขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัสภาวการณ์แล้ว จะท าให้การตดัสินใจอยู่ใตภ้าวะไม่แน่นอน ส่วนกรณีท่ีไม่ทราบ
ความน่าจะเป็นของสภาวการณ์แล้วการตดัสินใจจะกลายเป็นการตดัสินใจภายใตภ้าวะความเส่ียง 
ขนาดการตดัสินใจท่ีประสบอยูใ่นชีวติประจ าวนั เป็นการตดัสินใจภายใตค้วามแน่นอนนอ้ยท่ีสุด การ
แกปั้ญหาจะตอ้งแกท่ี้สาเหตุแห่งปัญหาหมดไปปัญหาก็หมดไปโดยปริยาย เน่ืองจากปัญหามีหลาย
สาเหตุ ควรแก้สาเหตุท่ีก่อให้เกิดการตดัสินใจทางเลือกท่ีจะแก้ปัญหามากท่ีสุดท่ีจะท าให้บรรลุ
เป้าหมายผูต้ดัสินใจจะตอ้งเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
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ยดุา (2540:125–127) กล่าววา่ การตดัสินใจกบัการแกปั้ญหาวา่เป็นของคู่กนั เม่ือใดท่ีมีปัญหา
วา่เป็นของคู่ เม่ือใดท่ีมีปัญหาการตดัสินใจก็จะตามมาทนัที ซ่ึงผลการตดัสินใจน้ีคือ ส่ิงหน่ึงท่ีบอกวา่
การแก้ปัญหานั้ นจะส าเร็จหรือล้มเหลว นอกจากน้ียงักล่าวถึงองค์ประกอบ 3 ประการของการ
ตดัสินใจท่ีดีนั้นประกอบดว้ย 

1. คุณภาพ (Quality) คือ การตดัสินใจท่ีตอ้งท าให้เราไดใ้ชโ้อกาส (ปัญหา) ให้เกิดประโยชน์
ท่ีสุด ดงันั้นจึงตอ้งใชท้รัพยากรทั้งหมดท่ีมีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

2. ความเร็ว (Speed) ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วให้ทันกับสถานการณ์ หากชักช้าไม่ยอม
ตดัสินใจ ก็จะตอ้งเลือกทางเลือกต่างท่ีดอ้ยประสิทธิภาพลงตามเวลาท่ีผา่นไป 

3. พนัธะหน้าท่ี (Mission) ตอ้งรับผิดชอบในพนัธะหน้าท่ี และตอ้งพยายามให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานยอมรับในพนัธะหนา้ท่ีของพวกเขาดว้ย 

รศนา (2539:93–95) กล่าวถึงเกณฑ์ท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจวา่ในการตดัสินใจทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด จะตอ้งมีเกณฑใ์นการเลือก หรือขอ้ก าหนดท่ีตอ้งค านึงถึง ดงัน้ี 

1. นโยบาย ทางเลือกแต่ละวิธีจะตอ้งสอดคลอ้งสนองรับนโยบายทัว่ไป และนโยบายเฉพาะ
เร่ือง 

2. กลวิธี กลวิธีของทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมท่ีสุดนั้น มีความหมายรวมถึงว่ามีอตัราความ
เส่ียงต่อความลม้เหลวนอ้ยท่ีสุดดว้ย พึงระลึกเสมอวา่ แต่ละกลวธีิยอ่มมีขอ้ดีขอ้เสียต่างกนั วธีิหน่ึงอาจ
ดีส าหรับโอกาสหน่ึง เม่ือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียน วธีิอ่ืนอาจเหมาะสมกวา่ 

3. ค่าใช้จ่าย ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดย่อมหมายถึงว่า สามารถน าไปปฏิบัติได้ผลดีท่ีสุดโดยเสีย
ค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด 

4. ระยะเวลา ส าหรับการแกไ้ขปัญหาเร่ืองเดียวกนั ทางเลือกท่ีปฏิบติัส าเร็จลุล่วงในเวลาสั้ น
กวา่ยอ่มดีกวา่ 

5. วิธีปฏิบติั ในบางกรณีทางเลือกมีขั้นตอนปฏิบติัหลากหลายวิธี ลว้นสัมพนัธ์เก่ียวโยงกนั
มิใช่ปฏิบติัวธีิหน่ึงแลว้ส าเร็จไดใ้นตวัเอง ดงันั้น จึงตอ้งส ารวจและปฏิบติัใหค้รบถว้นกระบวนความ 

6. อุปสรรค เป็นเร่ืองส าคญัท่ีพึงระมดัระวงั ส ารวจ ตรวจหาขอ้บกพร่องอยา่งถว้นถ่ี หลีกเล่ียง
มิใหก้ลบักลายเป็นวา่วธีิปฏิบติัท่ีเลือกสรรนั้นก่อปัญหาอ่ืนเพิ่มเติม หรือร้ายยิง่กวา่เดิม 
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เกณฑ์ทั้ง 6 ประการน้ีจะใช้ประกอบในการตดัสินใจคน้หาทางเลือกปฏิบติัภายหลงัเม่ือได้
ตรวจสอบ วตัถุประสงค ์ความมุ่งหมายของโครงการด าเนินงานอยา่งแน่ชดัถูกตอ้ง 

กิตติ (2546:9–11) กล่าววา่การตดัสินใจจดัว่าเป็นระยะ (Phase) หน่ึงของกระบวนการแกไ้ข
ปัญหา (Decision Making Process) ของมนุษยเ์ม่ือพบวา่มีปัญหาเกิดข้ึนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว้ การ
แกไ้ขปัญหาจะผา่นขั้นตอนการตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดเพื่อน าไปสู่การปัญหาต่อไป 

กระบวนการตดัสินใจ (Decision Making Process) คือ การก าหนดขั้นตอนในการตดัสินใจ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กรอย่างมีหลกัเกณฑ์ ด้วยการก าหนดขั้นตอนตั้งแต่แรกจนถึงขั้น
สุดทา้ยเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

รูปแบบของกระบวนการตดัสินใจอาจแตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ อาจมีจ านวนขั้นตอนท่ี
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม หรือเห็นควรของผู ้เช่ียวชาญหรือนักวิชาการ จะอ้างถึง
กระบวนการตดัสินใจของ Herbert Simon ท่ีได้แบ่งแยกระยะของการตดัสินใจออกเป็น 3 ขั้นตอน
แรกของกระบวนการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ Intelligence Phase, Design Phase และ Choice Phase ต่อมา 
George Huber ไดน้ ามารวมเขา้กบักระบวนการแกไ้ขปัญหา จึงท าให้การตดัสินใจ และกระบวนการ
แก้ไขปัญหารวมแล้วจ านวนทั้ งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ Intelligence Phase, Design Phase, Choice 
Phase, Implementation Phase, และ Monitoring Phase 

 

 

ขั้นตอนที1่ การใช้ความคิด (Intelligence Phase) 

ประกอบดว้ยการคน้หาสาเหตุของปัญหา โดยศึกษาถึงตน้เหตุของปัญหา ประเมินผลท่ีจะ
เกิดข้ึนหากไม่ท าการแกไ้ขปัญหา วเิคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มของปัญหา เพื่อสร้างแบบจ าลองท่ีใชอ้ธิบาย
ลกัษณะ และสาเหตุของปัญหาโดยอาจใชก้ารจ าแนกปัญหาออกเป็นส่วนยอ่ย และคิดวิธีแกไ้ขปัญหา 
ซ่ึงผลท่ีไดใ้นขั้นตอนน้ี เรียกว่า “Decision Statement” หรือ “การระบุปัญหา”        ส่ิงส าคญั คือ ตอ้ง
ท าการจ าแนกหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาก่อนท าการแกไ้ข ไม่ควรแกไ้ข           ท่ีปลายเหตุ 

ขั้นตอนที ่2 การออกแบบ (Design Phase) 

เป็นขั้นตอนการสร้าง และวิเคราะห์ทางเลือกในการตดัสินใจ โดยทางเลือกท่ีสร้างข้ึนมา
จะต้องมีความเป็นไปได้ในการแก้ไขให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด และในขั้นตอนตอ้งมีการก าหนด
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วตัถุประสงค์ของการตดัสินใจ ในขั้นตอนน้ีอาจมีการสร้างแบบจ าลอง แผนโดยผลลัพธ์ท่ีได้จาก
ขั้นตอนน้ี ภาพการตดัสินใจแบบตน้ไม้ (Decision Tree) หรือ ตารางการตดัสินใจ (Decision Table) 
ทั้งน้ีเพื่อใชใ้นการพฒันาทางเลือกในการตดัสินใจ 

ขั้นตอนที ่3 การเลอืกทางเลอืกทีด่ีทีสุ่ด (Choice Phase) 

เป็นขั้นตอนของการคน้และการประเมินทางเลือกต่างๆ ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการออกแบบ และ
คดัเลือกใหเ้หลือทางเลือกเดียวคือ ทางเลือกเพื่อการน าไปใชจ้ริงในการแกปั้ญหา 

ขั้นตอนที4่ การน าไปใช้ (Implementation Phase) 

เป็นขั้นตอนการน าทางเลือกในการแก้ไขปัญหาท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 3 ไปลงมือปฏิบติัเพื่อ
แกไ้ขปัญหาจริง ซ่ึงอาจจะประสบความส าเร็จ หรืออาจจะประสบความล้มเหลวก็ได ้หากน าไปใช้
แลว้ลม้เหลว ก็อาจยอ้นกลบัไปสู่ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง เพื่อทบทวนกระบวนการใหม่ไดเ้สมอ (เป็น
กิจกรรมในขั้นตอนติดตามผล) 

ขั้นตอนที5่ การติดตาม (Monitoring Phase) 

การติดตามผล เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหาในขั้นตอนน้ี ผู ้
ตดัสินใจจะมีการประเมินผลหลงัจากน าแนวทางท่ีไดเ้ลือกแลว้ไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา หากผลท่ีได้
ไม่เป็นท่ีน่าพอใจจะตอ้งพิจารณาถึงสาเหตุวา่เกิดข้ึนจากขั้นตอนใด หรือขาดสารสนเทศส่วนใดบา้ง 
เพื่อน าไปปรับปรุงการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาใหม่อีกคร้ังหน่ึง ส าหรับขั้นตอนการตดัสินใจในดา้นการ
ส่งเสริมการเกษตรนั้น ดุษฎี (2543:14) ได้กล่าวไวว้่า การตดัสินใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบันัก
ส่งเสริมและเกษตรกรการตดัสินใจมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2. การก าหนดปัญหา 
3. การหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหลายๆ แนวทาง 
4. การตดัสินใจในการเลือกแนวทางแกไ้ขปัญหา 
5. การด าเนินงานตามท่ีไดต้ดัสินใจ 

2.6. ผลงานวจัิยและงานเขียนทีเ่กีย่วข้อง 

 ธนมนต ์(2540) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการประกอบอาชีพอิสระ
เพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียนสาขาเกษตรกรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ผลจากการศึกษา พบว่า นกัเรียนสาขาเกษตรกรรมท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการประกอบอาชีพอิสระ
เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีระดับผลการเรียนสูง มีความตอ้งการท่ีจะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผูป้กครองมีรายไดค้่อนขา้งต ่ามีอาชีพเป็นเกษตรกร และมีความรู้เก่ียวกบั
กิจกรรมโครงการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนมากกว่านักเรียนท่ีไม่เขา้ร่วม
กิจกรรม 

 วชัรินทร์ (2551) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าท่ีหมกัดว้ยสารเร่ง
พด.2 ของเกษตรกร อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ ผลจากการศึกษา พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ า โดยใชส้ารเร่งพด.2 ของเกษตรกร มี 4 ตวัแปร คือ 
รายได้ของเกษตรกร แหล่งวตัถุดิบท่ีน ามาใช้ท าปุ๋ยอินทรียน์ ้ า การสนับสนุนจากเจา้หน้าท่ี  ความรู้
เก่ียวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น ้ า ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ  คือ  อายุ ระดับการศึกษา  ขนาดพื้น ท่ีถือครอง
ประสบการณ์การใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ า วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยอินทรีย  ์การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี ทศันคติต่อการ
ใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าท่ีหมกัดว้ยสารเร่ง พด.2ของ
เกษตรกรอ าเภอแม่แตง 

วรรณพงษ์ (2551) ได้ศึกษา การด าเนินงานกิจกรรมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม ่ผลจากการศึกษา พบวา่ โรงเรียนไดจ้ดั
กิจกรรมดา้นการท าหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การด าเนินงานกิจกรรมการเกษตร และเกษตร
ทฤษฎีใหม่ท่ีหลากหลาย มากน้อยแตกต่างกนัตามสภาพบริบทของโรงเรียน และมุ่งเน้นให้นกัเรียน
ปฏิบติัตามกรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการวางแผนการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจดัการเรียนรู้ ก าหนดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายของโรงเรียน น านกัเรียนไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปลูกพืชสมุนไพร และพืชผกั ใช้จุลินทรีย์ อีเอ็มในกิจกรรม
การเกษตรท าการเกษตรแบบผสมผสาน  ด าเนินการสอนวิชาเกษตรโดยการฝึกปฏิบติัจริง  ฝึกให้
นกัเรียนออมทรัพย  ์และส่งเสริมให้นกัเรียนน าความรู้การเกษตร ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ซ่ึง
สนองต่อกรอบแนวคิดของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั และเง่ือนไข
ความรู้ ขณะเดียวกนัก็ใชกิ้จกรรมการเกษตรฝึกคุณธรรมดา้นความมีวินยั ความขยนัความอดทน การ
ประหยดั ความรับรับผดิชอบ ความสามคัคี ความเสียสละและช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสนอง
ต่อเง่ือนไขคุณธรรม อนัเป็นคุณธรรมพื้นฐานส าคญัในการด าเนินชีวิตซ่ึงจะน าไปสู่การด าเนินชีวิตท่ี
สมดุลกบัสภาพเศรษฐกิจ และสังคมใหย้ ัง่ยนื ตามหลกัแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ธวชั (2552) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมโครงการฟ้ืนฟูและพกัหน้ีเกษตรกรรายยอ่ย
และยากจนของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัน่าน ผลจากการศึกษา 
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พบวา่ ลูกคา้ ธ.ก.ส. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีปัจจยัท่ีส่งผลให้ตอ้งเขา้ร่วมโครงการฟ้ืนฟูและพกัช าระ
หน้ีเกษตรกรรายย่อย และยากจนเป็นอนัดบัแรกเพราะการไดรั้บการเล่ือนก าหนดช าระคืนตน้เงินกู้
ออกไปเป็นเวลา 2 ปี รองลงมาคือ ดอกเบ้ียเงินกูท่ี้เกิดข้ึนในระหวา่งการพกัช าระหน้ีรัฐบาลเป็นผูจ่้าย
ใหก้บัธนาคารแทนเกษตรกรลูกคา้ และการไดรั้บค าแนะน าจากพนกังาน ธ.ก.ส. 

 งามฉวี (2552) ได้ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการผลิตสับปะรดตาม
การเกษตรดีท่ี เหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดล าปาง  ผลจากการศึกษา พบว่า  ปัจจัย  ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม มี 6 ปัจจยัคือ 
(1) การได้รับขอ้มูลข่าวสารด้านการเกษตรมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการผลิต
สับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (2) ประสบการณ์ในการผลิตสับปะรดมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (3) ประสบการณ์ในการผลิต
สับปะรดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการผลิตสับปะรด ตามระบบเกษตรดีท่ี
เหมาะสม (4) ความรู้ในการผลิตสับปะรดมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการผลิต
สับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (5) ทศันคติในการผลิตสับปะรดมีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจเข้าร่วมโครงการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (6) การปฏิบติัในการผลิต
สับปะรดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วม โครงการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีท่ี
เหมาะสม อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.001 และปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเข้าร่วม
โครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม มี 8 ปัจจยั คือ (1) เพศ (2) อาย ุ(3) ระดบัการศึกษา 
(4) พื้นท่ีปลูกสับปะรด (5) รายไดจ้ากการผลิตสับปะรด (6) รายไดร้วมของครอบครัว (7) แรงงานใน
ครัวเรือนท่ีช่วยดา้นการเกษตร (8) แหล่งเงินทุนและสินเช่ือในการผลิตสับปะรด 

อนุวฒัน์ (2552) ไดศึ้กษา การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ ผลจากการศึกษา พบวา่ มีปราชญ์ชาวบา้นท่ีสมคัร
ใจเป็นครูภูมิปัญญา 5 คน และพบว่ากระบวนการพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินท้องถ่ินวิถีเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอน ดงัน้ี 1) วิเคราะห์ประเด็นและเน้ือหา
การเกษตรท่ีนักเรียนสนใจ  2) วิเคราะห์แนวทางของหลักสูตรเกษตรผสมผสานจากทัศนะของ
เกษตรกร 3) วิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการจดัการเรียนการสอนของประเด็นและเน้ือหาท่ีนกัเรียน
ตอ้งการ 4) รวบรวมทีมวิจยัจากครูแลนกัเรียนท่ีสมคัรใจ 5) เลือกครูภูมิปัญญาจากเกณฑ์ท่ีทีมวิจยัได้
พฒันาร่วมกนั 6) ดูงานครูภูมิปัญญา 7) สร้างแบบสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญา 8) สัมภาษณ์ครูภูมิปัญญา 9) 
ก าหนดเน้ือหาของหลกัสูตรจากองคค์วามรู้ของครูภูมิปัญญา 10) ทดลองจดัการเรียนการสอนแบบมี
ส่วนร่วม 11) ประเมินผลการเรียนรู้และทกัษะแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน ครูภูมิปัญญา และครู
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เจา้ของวิชา 12) ประมวลขอ้เสนอแนะจากผูอ้  านวยการโรงเรียน  ครู ครูภูมิปัญญา และนักเรียน 13) 
ร่างหลกัสูตร 

 ยุทธพงศ์ (2551) ไดศึ้กษา การพฒันาชุมชน และส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบา้นร่องกาศใต ้ต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ผลจากการศึกษา พบว่า ชุมชนบา้น
ร่องกาศใต้มีการส ร้างความ เข้มแข็ งของชุมชน จน เกิด เป็นพลังขับ เค ล่ือนชุมชน  (Group 
Empowerment) จากการน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) มาด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ มีการจดัการภายในชุมชน (Community Management) สร้างทุนทางสังคมภายในครอบครัว ส่ง
ต่อไปยงัชุมชน การมีส่วนร่วม (Participation) ในกิจกรรมต่างๆตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การ
พึ่งตนเองจาก การพึ่งท่ีจะมีคุณภาพชีวิตตามหลกัปัจจยั 4 อาหาร เคร่ืองนุงห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยูอ่าศยั 
การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข มีความมัน่คงในทรัพยากร เกิดการเปล่ียนในชุมชน เป็นผลจากการพฒันา 
ท่ีจะน าไปสู่  การมีชีวิตท่ีมีความสมดุล  เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมมั่นคง พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในอนาคต ไดอ้ยา่งยนืนาน 

 


