การประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาพฤติกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
จังหวัดกาญจนบุรี
The implemented The King Working Styles (SAPAE) model for the sufficiency
economy and active learning behaviors development for teachers and learners
in the royal initiatives in Border Patrol Police school
โดย ดร. ศุภลักษณ สัตยเพริศพราย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

บทคัดยอ
การประยุกตใชแ นวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาพฤติกรรม
เศรษฐกิจ พอเพีย งและพฤติ กรรมใฝรูของครูและนั กเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากรเปนโรงเรียน ตชด. จังหวัดกาญจนบุรี 12 โรงเรียน สุมกลุมตัวอยาง
จํานวน 3 โรงเรียนจาก 12 โรงเรียน คือ โรงเรียนตชด.เฮงเค็ลไทย โรงเรียนตชด.บานแมน้ํานอยและ
โรงเรียนตชด.สุธาสินี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมใฝ
รูและเพื่ อประยุก ตใชแ นวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) ในการพัฒนาพฤติกรรม
เศรษฐกิ จพอเพีย ง และพฤติ กรรมใฝรู ของครูและนั กเรีย นโรงเรีย นตํา รวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
จังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งศึกษาผลกระทบดานวัฒนธรรมและความมั่นคงของชุมชนและประเทศชาติ
วิธีดําเนินการวิจัย ดําเนินการวิจัยตามแนวทางการตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) 5 ขั้นตอน
คือ การสํารวจปญหา (S) การวิเคราะหปญหา (A) การวางแผนแกปญหา (P) การดําเนินการ
แกปญหา (A) และประเมินผล (E) โดยขั้นที่ 1 การสํารวจปญหา (S) ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ
การศึกษาแนวทางการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) การสํารวจ
ขอมูลพื้นฐาน และสรุปผลการสํารวจขอมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การวิเคราะหปญหา (A) เปนการระบุตัว
บงชี้พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมใฝรู
และระบุกิจกรรมที่ดําเนินการและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ขั้นที่ 3 การวางแผนแกปญหา (P) เปนการวางแผนประยุกตใชแนวทางการ
ทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ การยกรางแนวทางการ
ประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมใฝรูและพฤติกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง พบวาแผนประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูที่โรงเรียนตชด.ทั้ง 3 โรงเรียนตองการ คือ การ
จัดทําหลักสูตรปลูกพืชผักสวนครัว และหลักสูตรเลี้ยงเปดเทศ ขั้นที่ 4 ขั้นดําเนินการแกปญหา (A)
โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูไปใชในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทั้ง 3
โรงเรียนโดยดําเนินการสอนตามหลักสูตรที่วางไวในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ขั้นที่ 5 การ
ประเมินผล (E) ตอนที่ 1 เปนการประเมินเชิงปริมาณ 3 ดาน คือ 1) การประเมินการประยุกตใช
แนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรู
ของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 2) การประเมินดานวัฒนธรรม และ 3)
การประเมินดานความมั่นคง และตอนที่ 2 เปนการประเมินเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก (in -

2

depth interview) ตัวแทนครู ผูบริหารและผูปกครองที่สามารถในขอมูลหลักทั้ง 3 โรงเรียน แลว
ผูวิจัยนํามาสรุปรวบรวมประเด็นเพื่อวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis)
สรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
1. ผลการศึกษาพัฒนาตัวบงชี้พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง พบวามีตัวบงชี้ 5 ประการ คือ
ความมีเหตุผล ความพอประมาณ มีภูมิคุมกัน บนเงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม สวนตัวบงชี้
พฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี พบวา
มีตัวบงชี้ 2 ประการ คือ การแสวงหาความรู และเจตคติตอการแสวงหาความรู
2. ผลการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) ในการพัฒนา
พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
(ตชด.)
จังหวัดกาญจนบุรีโดยครูผูสอนและนักเรียนทั้งในภาพรวมและจําแนกตามโรงเรียนพบวา
คาเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองของครูและนักเรียนทั้งในภาพรวมและจําแนกตามโรงเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา หลังการทดลองทั้งครูและนักเรียนทั้งใน
ภาพรวมและจําแนกตามโรงเรียนมีความรูความเขาใจการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอย
พระยุคลบาทสูงกวากอนการทดลอง
3.
ผลดานวัฒนธรรมจากการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท
(SAPAE) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนในการคําเนิน
โครงการตามพระราช ดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี จากการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติครูและนักเรียนทั้งในภาพรวมและจําแนกตามโรงเรียน พบวา คาเฉลี่ยกอนและหลัง
การทดลองของของครูและนักเรียนทั้งในภาพรวมและจําแนกตามโรงเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาหลังการทดลองของครูทั้งในภาพรวมและจําแนกตาม
โรงเรียนมีผลกระทบดานวัฒนธรรมสูงกวากอนการทดลอง
4. ผลกระทบจากการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE)
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูตามการดําเนินงานโครงการตาม
พระราชดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับสํานึกความเปนคน
ไทยและการสรางความมั่นคงใหกับชุมชนและประเทศชาติ พบวากอนการทดลองทั้งครูและนักเรียน
ในภาพรวมและจําแนกตามโรงเรียนมีความตระหนักอยูในระดับสูง
แตหลังการประยุกตใชแนว
ทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูของ
ครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ทั้งครูและนักเรียน
ในภาพรวมและจําแนกตามโรงเรียนมีผลการปฏิบัติอยูในระดับสูง

Abstract
The implementation of the following the King working styles (SAPAE) was to
develop sufficient economic behaviors and learning behaviors of teachers and
students in Kanchanaburi border patrol police schools (frontier police). The sample
group consisted of 3 Kanchanaburi border police patrol schools from 12 schools.
They were Henkel Thai School, Banmanamnoi School, and Suthasinee School. The
purpose was to develop the indicators of sufficient economic behavior and learning
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behaviors in order to implement the following of King working styles (SAPAE) on
developing sufficient economic behavior and learning behaviors of teachers and
students in Kanchanaburi border patrol police schools (frontier police), including the
impact of cultural and security of the community and the nation.
To conduct research. Five steps of the King working styles (SAPAE) were to
survey the problem (S) analysis (A) the planning problem (P) the solution (A) and
evaluation (E). The first step - to survey the problem (S) consisted of three activities:
the study of implementation of the following the King working styles (SAPAE) , the
survey the basic information and the results of the survey the basic information.
Second step - analysis (A) identify the indicators of sufficient economic behavior,
learning behavior and showed the activities undertaken and comment on activities.
Step 3: Plan to solve the problem (P) consisted of 3 activities - drafting guidelines for
the implementation of the King working styles to develop learning behaviors and
sufficient economic behaviors found that the plan of implementation of following
the King working styles (SAPAE) in order to develop the sufficient economic behavior
and learning behavior at the 3 border police patrol schools were to prepare
students to grow and the course the party Epedets. Step 4 to Analysis (A : the main
activity was the implementation of the following the King working styles to conduct
sufficient economic behaviors and learning behaviors in the border police schools
(continued. compensation.), the three schools started teaching the curriculum in
Term 1, Year 2010. Step 5: Evaluation (E) of Part 1 of the assessment of three
aspects: 1) assessment of the implementation of the following the King working
styles in order to develop sufficient economic behaviors and learning behaviors of
teachers, students in the border patrol police schools. (frontier police) 2) Evaluation
of culture, and 3) assessment of the security and part 2 was a qualitative
assessment of the in-depth interviews the representative teachers, administrators and
parents, and then the researcher collected them content analysis.
The results of this study were as follows:
1. The study of developing the indicators of sufficient economic behaviors
found five indicators; reason, sufficiency, immunity deal, the condition of
knowledge, and moral condition. Learning behaviors of teachers and students in
Kanchanaburi border patrol police schools (frontier police) found two - the pursuit
of knowledge and attitude towards the pursuit of knowledge.
2. The implementation of the following the King working styles (SAPAE) to
develop sufficient economic behaviors and learning behaviors of teachers and
students in Kanchanaburi border patrol police schools (frontier police) by teachers
and students, both overall and by school showed that the average pre- and posttesting of teachers and students as a whole and by different schools of statistical
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significance at the 0.05 level . It showed that after the trial, both teachers and
students, both overall and by school, understand the implementation of following
the King working styles was higher than the previous experiments.
3. The implementation of the following the King working styles (SAPAE) on
culture was to develop sufficient economic behaviors, learning behaviors of teachers
and students on the project under the Act. in Kanchanaburi border police school.
Testing the statistical significance, teachers and students, both overall and by school
showed that the average before and after the trial of the teachers and students,
both overall and by school differ significantly statistically, level of 0.05. It showed
that after the trial of teachers, both overall and by school were affected on cultural
impact higher than previous treatments.
4. Affected by the implementation of the following the King working styles
(SAPAE) was to develop the sufficient economic behaviors on the project by
Kanchanaburi border patrol police schools (frontier police) about the realization of
the Thai people and strengthened communities and the nation. Previous
experiments showed that both teachers and students as a whole and by schools
with high levels of awareness, but after implementing the King working styles to
develop sufficient economic behaviors and learning behaviors of students, teachers
in Kanchanaburi border patrol police schools (frontier police), Kanchanaburi Province
revealed that both teachers and students as a whole and by schools had high
levelsofperformance.

ความสําคัญของปญหา
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
(ตชด.) ตองการที่จะนําแนวทางการทรงงานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู แตปญหาที่เกิดขึ้น
คือ ยังไมมั่นใจถึงความรู ความเขาใจถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง จึงทําใหสวนหนึ่งเกิด
ความไมมั่นใจ วิธีการแกไขปญหา คือ หลายหนวยงานตองทํางานรวมกันใหความชวยเหลือกัน ดังนั้น
ผูวิจัยจึงสนใจนําแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท
พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและ
พฤติกรรมใฝรู ภารกิจสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันอุดมศึกษา มารวมกันพัฒนา
ครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด. เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและการปฏิรูปการเรียนรูในจังหวัด
กาญจนบุรี
การวิจัยนี้
จึงเปนการนําปญหาขางตนมาตอยอดศึกษาตอเพื่อศึกษาการประยุกตใชแนว
ทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและ
พฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึง
ผลที่เกิดขึ้นทั้งดานวัฒนธรรม และดานความมั่นคงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางหนึ่งของการ
พัฒนาการเรียนรูซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาในดานอื่นๆ ตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อวิจัยพัฒนาตัวบงชี้พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) ในการพัฒนา
พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
(ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อศึกษาผลการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนในการคําเนินโครงการตาม
พระราชดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งผลของโครงการและผลดาน
วัฒนธรรมของผูที่เกี่ยวของ
4.
เพื่อศึกษาผลกระทบจากการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท
(SAPAE) พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรู เพื่อดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ดานการเกิดความตระหนัก (awareness) ความ
พยายาม (attempt) หรือผลการปฏิบัติ (achieve) เกี่ยวกับสํานึกความเปนคนไทยและการสราง
ความมั่นคงใหกับชุมชนและประเทศชาติ

ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง เนนการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท
(SAPAE) และการวิจัยแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรู
ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี โดย
มีประชากรเปนโรงเรียน ตชด. จังหวัดกาญจนบุรี 12 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนสุนทรเวช โรง
เรียนสหธนาคารกรุงเทพ โรงเรียนทิไลปา โรงเรียนบานเรดาร โรงเรียนวิจิตรวิทยาคาร โรงเรียนบาน
แมน้ํานอย โรงเรียนบานบองตี้ลาง โรงเรียนเฮงเค็ลไทย โรงเรียนบานตนมะมวง โรงเรียนบานประตู
ดาน โรงเรียนมิตรมวลชน 2 และโรงเรียนสุธาสินี ทําการสุมตัวอยาง โดยใชโรงเรียนเปนหนวยสุม ได
โรงเรียน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนตชด.เฮงเค็ลไทย โรงเรียนตชด.บานตนมะมวง และโรงเรียนตชด.
สุธาสินีเปนกลุมตัวอยาง
2. ขอบเขตดานพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ใชวิธีการคัดเลือกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดดําเนินการไวแลว จากนั้นจึงเลือกใชแนวทางที่เห็นวา
เหมาะสม / สอดคลอง กับบริบทของโรงเรียน ตชด. ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการศึกษา สวน
ขอบเขตดานพฤติกรรมใฝรู ประกอบดวย พฤติกรรมการแสวงหาความรู และเจตคติตอการแสวงหา
ความรู
3. ขอบเขตดานระเบียบวิธีวิจัย เปนการบูรณาการการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตาม
รอยพระยุคลบาท (SAPAE) กับกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมเปนหลัก เพื่อพัฒนาพฤติกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูตามโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
(ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี มี 5 ขั้นตอนดวยกัน คือ สํารวจปญหา วิเคราะหปญหา วางแผนแกปญหา
ปฏิบัติการแกปญหา และประเมินผล
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สมมติฐานในการวิจัย
การประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) ทําใหพฤติกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
(ตชด.)
จังหวัดกาญจนบุรีพัฒนาไดดีขึ้น รวมถึงทําใหดานวัฒนธรรมและดานความมั่นคงของชุมชนที่เกี่ยวของ
ดีขึ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
เปนการบูรณาการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) กับ
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ สํารวจปญหา วิเคราะหปญหา วางแผน
แกปญหา ปฏิบัติการแกปญหา และประเมินผล มาใชเพื่อพัฒนาพฤติกรรมใฝรูดานการแสวงหา
ความรู และเจตคติตอการแสวงหาความรู และพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการ
สําคัญ 3 ประการ คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และระบบภูมิคุมกัน เพื่อใหเกิดความรอบ
รู มีคุณธรรม และดําเนินชีวิตดวยความพากเพียร ที่ตั้งอยูบน 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู และ
เงื่อนไขคุณธรรม โดยนําโครงการในพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จํานวน 8
โครงการ คือ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการ
สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห โครงการฝกอาชีพ โครงการสงเสริมสหกรณ และโครงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาประยุกตใชในการวิจัย

นิยามศัพทเฉพาะ
แนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) หมายถึง แนวทางการทรงงาน 5
ขั้นตอน คือ สํารวจปญหา วิเคราะหปญหา วางแผนแกปญหา ปฏิบัติการแกปญหา และประเมินผล
พฤติกรรมใฝรู หมายถึง พฤติกรรมการแสวงหาความรูและเจตคติตอการแสวงหาความรู
เปนความรูสึกตอการแสวงหาความรู และพฤติกรรมการคนควาหาความรูของตนเอง พฤติกรรมการ
แสดงออกในการศึกษาหาความรู การกําหนดประเด็นคนควา คาดเดาผล เลือกวิธีการในการศึกษา
คนควาและดําเนินการไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถวิเคราะหและสรุปผลการคนควาของตน
พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พฤติกรรมความพอเพียงตามคุณลักษณะสําคัญ 3
ประการ คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และระบบภูมิคุมกัน เพื่อใหเกิดความรอบรู มี
คุณธรรม และดําเนินชีวิตดวยความพากเพียร ที่ตั้งอยูบน 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู และเงื่อนไข
คุณธรรม
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม หมายถึง การวิจัยที่ทํารวมกันระหวางผูวิจัยและโรงเรียน
ตชด.เฮงเค็ลไทย โรงเรียนตชด.บานแมน้ํานอย และโรงเรียนตชด.สุธาสินี โดยกระบวนการวิจัยแบง
ออกเปน 5 ขั้นตอน คือ สํารวจปญหา วิเคราะหปญหา วางแผนแกปญหา ปฏิบัติการแกปญหา และ
ประเมินผล
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โครงการในพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) หมายถึง โครงการใน
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับโรงเรียน ตชด. จํานวน 8
โครงการ ประกอบดวย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร โครงการสงเสริมคุณภาพ
การศึกษา โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห โครงการฝกอาชีพ โครงการสงเสริมสหกรณ และ
โครงการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วิธีดําเนินการวิจัย
ดําเนินการวิจัยตามแนวทางการทรงงาน 5 ขั้นตอน คือ การสํารวจปญหา (S) การวิเคราะห
ปญหา (A) การวางแผนแกปญหา (P) การดําเนินการแกปญหา (A) และประเมินผล (E) ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสํารวจปญหา (S) ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมหนึ่งเปนการศึกษาแนว
ทางการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) กิจกรรมหนึ่งเปนการสํารวจ
ขอมูลพื้นฐาน ซึ่งเปนการสนทนากลุมเพื่อระบุกิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ การ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบงชี้พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมใฝรู และกิจกรรมที่ควร
นําพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนมาพัฒนา และอีกกิจกรรมหนึ่ง
เปนการสรุปผลการสํารวจขอมูลพื้นฐาน และการตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลพื้นฐาน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหปญหา (A) เปนการระบุตัวบงชี้พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรม
ใฝรู และระบุกิจกรรมที่ดําเนินการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ขั้นที่ 3 การวางแผนแกปญหา (P) เปนการวางแผนประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอย
พระยุคลบาท (SAPAE) ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การยกรางแนวทางการประยุกตใช
แนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาพฤติกรรมใฝรูและพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานในการรายงานผลระยะที่ 1 พบวาแผนประยุกตใชแนวทางการทรงงาน
ตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูที่โรงเรียน
ตชด.ทั้ง 3 โรงเรียนตองการ คือ การจัดทําหลักสูตรปลูกพืชผักสวนครัว 1 หลักสูตรและหลักสูตรเลี้ยง
เปดเทศ 1 หลักสูตร
ขั้นที่ 4 ขั้นดําเนินการแกปญหา (A) โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การประยุกตใชแนวทางการทรง
งานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูไปใชในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทั้ง 3 โรงเรียน โดยประยุกตใชกับการเรียนการสอนและโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แลวจึงใหโรงเรียนตชด. แตละโรงดําเนินการสอนตามหลักสูตรที่วางไวใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (E) และสรุปผลการพัฒนา ตอนที่ 1 เปนการประเมินเชิงปริมาณ 3
ดาน คือ 1) การประเมินการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
(ตชด.) 2) การประเมินดานวัฒนธรรม และ 3) การประเมินดานความมั่นคง ตอนที่ 2 เปนการ
ประเมินเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก (in - depth interview) ตัวแทนครู ผูบริหารและ
ผูปกครองที่สามารถในขอมูลหลักทั้ง 3 โรงเรียน แลวผูวิจัยนํามาสรุปรวบรวมประเด็นเพื่อวิเคราะห
เชิงเนื้อหา (content analysis)
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพัฒนาตัวบงชี้พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง พบวามีตัวบงชี้ 5 ประการ คือ
ความมีเหตุผล ความพอประมาณ มีภูมิคุมกัน บนเงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม สวนตัวบงชี้
พฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี พบวา
พบวามีตัวบงชี้ 2 ประการ คือ การแสวงหาความรู และเจตคติตอการแสวงหาความรู
2. ผลการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) ในการพัฒนา
พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
(ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรีโดยครูผูสอนและนักเรียนทั้งในภาพรวมและจําแนกตามโรงเรียนพบวา ดาน
เนื้อหา ดานกระบวนการ และดานระยะเวลา เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองของ
ครูและนักเรียนทั้งในภาพรวมและจําแนกตามโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แสดงใหเห็นวา หลังการทดลองทั้งครูและนักเรียนทั้งในภาพรวมและจําแนกตามโรงเรียนมี
ความรูความเขาใจดานเนื้อหา ดานกระบวนการ และดานระยะเวลา สูงกวากอนการทดลอง ซึ่ง
เปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย
3.
ผลดานวัฒนธรรมจากการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท
(SAPAE) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนในการคําเนิน
โครงการตามพระราชดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี จากการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติครูและนักเรียนทั้งในภาพรวมและจําแนกตามโรงเรียน พบวา คาเฉลี่ยกอนและหลัง
การทดลองของของครูและนักเรียนทั้งในภาพรวมและจําแนกตามโรงเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา หลังการทดลองของครูทั้งในภาพรวมและจําแนกตาม
โรงเรียน มีผลกระทบดานวัฒนธรรมสูงกวากอนการทดลอง
4. ผลกระทบจากการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE)
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรู
ตามการดําเนินงานโครงการตาม
พระราชดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี ดานการเกิดความตระหนัก
(awareness) ความพยายาม (attempt) หรือผลการปฏิบัติ (achieve) เกี่ยวกับสํานึกความเปนคน
ไทยและการสรางความมั่นคงใหกับชุมชนและประเทศชาติ พบวา กอนการทดลองทั้งครูและนักเรียน
ในภาพรวมและจําแนกตามโรงเรียนมีความตระหนักอยูในระดับสูง
แตหลังการประยุกตใชแนว
ทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูของ
ครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ทั้งครูและนักเรียน
ในภาพรวมและจําแนกตามโรงเรียนมีผลการปฏิบัติอยูในระดับสูง
จึงควรมีการเผยแพรการประยุกตใชแนวทางทรงงานตามรอยพระยุคลบาทที่จัดทําเปน
หลักสูตรที่พัฒนาเสร็จแลว เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทราบขอคนพบและนําไปประยุกตใชตอไปได ควร
เผยแพรการประยุกตใชแนวทางทรงงานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอื่น ๆ ใหเกิดขึ้น
ในตัวของผูเรียน เนื้อหาที่ควรพัฒนา ควรพัฒนาดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถิ่น
วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.
ควรกําหนดนโยบายของการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนโรงเรียน
(SAPAE)
ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่นที่ครบวงจรให
เหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียน โดยเนนการปลูกจิตสํานึกใหเห็นความสําคัญดานวัฒนธรรม
และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงมีการจัดสรรหรือจัดงบประมาณสนับสนุนตามความจําเปน
2. จากการยกรางทั้งหลักสูตรการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมใฝรูและพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องปลูกพืชผักสวนครัว และเรื่องการเลี้ยงเปด
เทศ พบวาครูผูสอนตองการพัฒนาตนเองในดานกระบวนการจัดทําหลักสูตร และการทําแผนการ
เรียนรูในการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทเพิ่มเติมทางดานเกษตรอินทรีย
การจัดการสหกรณ และการปลูกจิตสํานึกดานวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ ควรกําหนด
นโยบายที่ชัดเจนเพื่อสงเสริมหรือสนับสนุนใหครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสเขา
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองขางตน อยางทั่วถึง และตอเนื่อง
3. จากผลการวิจัยที่พบวา การประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนโรงเรียน
(SAPAE)
ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี ทําใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
จังหวัดกาญจนบุรีพัฒนาไดดีขึ้น รวมถึงทําใหดานวัฒนธรรมและดานความมั่นคงของชุมชนที่เกี่ยวของ
ดีขึ้น
จึงควรมีนโยบายกําหนดใหการพัฒนาหลักสูตรเปนกิจกรรมบูรณาการในลักษณะการกับ
หลักสูตรกลุมสาระอื่นๆ หรือหลักสูตรแฝงตามความเหมาะสม
4. นโยบายสงเสริม หรือสนับสนุนใหครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาไดฝกอบรมใน
สาระที่เกี่ยวของกับ 3 ประเด็น คือ การพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชแนวทางการ
ทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) ในการพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอม การปลูกจิตสํานึกดาน
วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ ควรเปนวิธีเชิงระบบ (systematic approach) โดยเนนให
เกิดปจจัยในการฝกอบรมที่ดี มีการจัดกระบวนการฝกอบรมที่ดี เพื่อนําความรู ไปใชประโยชนไดอยาง
เต็มที่
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรมีการศึกษาการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อ
ดําเนินงานในโครงการตามพระราชดําริ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน และทองถิ่น
2. ควรมีการวิจัยเชิงประเมิน เพื่อศึกษาติดตามผลหลังจากการประยุกตใชแนวทางการทรง
งานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูเพื่อให
เกิดความตอเนื่องและยั่งยืน หรือการประยุกตใชในลักษณะอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหไดแนวทางที่เหมาะสม
ที่จะใชกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน หรือนําไปใชกับโรงเรียนหรือทองถิ่นแตละแหง
3. การวิจัยครั้งตอไปที่ควรดําเนินการ คือ การพัฒนาเกษตรอินทรีย การพัฒนาแหลงเรียนรูที่
เปนภูมิปญญาชาวบาน เพื่อขยายแนวคิด แนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท พฤติกรรมใฝรู
และพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปยังชุมชน
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
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1.
ควรเผยแพรการประยุกตใชประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท
พฤติกรรมใฝรู พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของไดทราบ เพื่อจะไดเปนรูปแบบ
ตัวอยาง หรือแนวคิดกับหนวยงาน หรือบุคคลใชเปนแนวทางศึกษาประเด็นที่คลายคลึงกันจะได
ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเรียนรูตอไปอีก
2. ในสวนที่เปนรายละเอียดของการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนโรงเรียน
(SAPAE)
ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรการปลูกพืชผักสวนครัว และการเลี้ยงเปด
เทศที่กําหนดไว สามารถปรับเปลี่ยนหรืออาจนําแนวคิดไปปรับประยุกตใช หรือเพิ่มเติมรายละเอียด
ไดตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแตละแหงได
3. โรงเรียนยังมีความตองการที่จะประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทใน
การเรียนการสอน การปฏิบัติงานในลักษณะอื่น ๆ อีก ดังนั้น จึงควรจัดฝกอบรมเพิ่มเติมทางดานการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท
4. การนําผลของการประยุกตใชแนวทางการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝรูของครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรีไปใช ไมควรเนนผลในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง แตควรศึกษา
ขั้นตอนในภาพรวมใหเขาใจกอน
แลวศึกษาวาแตละขั้นตอนหรือแตละกิจกรรมมีจุดเนนใดและ
เกี่ยวของเชื่อมโยงกับอีกแตละขั้นตอน หรือแตละกิจกรรมอยางไร ในแตละกิจกรรมควรดําเนินการใน
ชวงเวลาใด มีใครบางที่ควรเขามาเกี่ยวของกับกิจกรรมในขั้นตอนนั้นๆ เปนตน

