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หัวข้อเรื่อง 
3.1  การรู้จักพ่ึงพาตนเอง  และการรู้จักพอประมาณ 
3.2  การสร้างวินัยในตนเองและครอบครัว 
 
สาระสําคัญ  
 "พ่ึงตนเอง"  คือ พยายามพ่ึงตนเองให้ได้ก่อน ในแต่ละครอบครัวมีการบริหารจัดการอย่างพอดี 
ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย   สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต้องรู้จักตนเอง  เช่น  ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ใน
ครอบครัวของตนเอง     สามารถรักษาระดับการใช้จ่ายของตน ไม่ให้เป็นหน้ี และรู้จักดึงศักยภาพในตัวเองใน
เรื่องของปัจจัยสี่ให้ได้ในระดับหนึ่ง 
  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน   โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
  การจะพัฒนาวินัยในตนเองจะต้องเริ่มต้นต้ังแต่เด็กในวัยทารก  และให้แรงจูงใจทางจริยธรรมแก่
บุคคลที่โตแล้ว  การพัฒนาวินัยในตนเองจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันต่าง ๆ  ที่แวดล้อมตัวบุคคล
น้ันๆ  และต้องใช้วิธีการกระตุ้นหรือพัฒนาวินัยในตนเองอย่างเหมาะสมด้วย 
 
สมรรถนะผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 1.  นักศึกษาบอกความหมายของการรู้จักพ่ึงพาตนเอง การรู้จักพอประมาณ  และการสร้างวินัยใน
ตนเองและครอบครัวได้ 
 2.  นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างวินัยในตนเองและครอบครัว 
 2.  ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 
 จุดประสงค์ท่ัวไป  (จุดประสงค์ปลายทาง) 
 1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของการรู้จักพ่ึงพาตนเอง และการรู้จักพอประมาณได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2.  มีส่วนร่วมในการสร้างวินัยในตนเองและครอบครัว 
 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (จุดประสงค์นําทาง) 
 1.  บอกความหมายของการรู้จักพ่ึงพาตนเอง 

2.  บอกความหมายของการรู้จักพอประมาณ 
3.  มีส่วนร่วมในการสร้างวินัยในตนเองและครอบครัว 
4.  ยกตัวอย่างกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการรูจั้กพ่ึงพาตนเอง  การรู้จักพอประมาณ  และการสร้างวินัย

ในตนเองและครอบครัว 
5.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
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เนื้อหาสาระ 
หลักการและแนวทางเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามหลักทางสังคมวิทยามี 5 ประการ 

1. การพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี 
2. การพ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
3. การพ่ึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
4. การพ่ึงตนเองได้ทางจิตใจ 
5. การพ่ึงตนเองได้ทางสงัคม 

พระบรมราโชวาทและพระราชดําริเกี่ยวกับความพอประมาณ 
ลักษณะของผูมี้วินัยในตนเองและสถาบันท่ีมีส่วนในการพัฒนาวินัยในตนเอง 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้เทคนิควิธีสอนแบบอุปนัย) 
 
1.  ขัน้เตรียมการ 

1.1  ทบทวนความรู้เดิม  ตรวจสอบความพรอ้มในการเรียน ซักถามปัญหาและแนวทางแก้ไข 
1.2  กระตุ้นเตือนเร่ืองความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกันเป็นทีม  การให้ความร่วมมือกับกลุ่ม  
1.3  เสนอเน้ือหาและจุดประสงคใ์นการเรียนเรื่องการรู้จักพ่ึงพาตนเอง   การรู้จักพอประมาณ  และ

การสร้างวินัยในตนเองและครอบครัว  พร้อมกับนักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียน  
1.4  สร้างบรรยากาศความสนใจโดยการดูวีดีทัศน์ 
1.5  สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเม่ือดูวีดีทัศน์  โดยสนทนาพูดคุยในเรื่องวีดีทัศน์ท่ีได้ดูไปแล้ว 

2.  ขัน้เสนอตัวอย่าง 
  2.1  นําเสนอคลิปวีดีโอ เรื่อง คนไทยหัวใจไม่ฟุ่มเฟือย  จัดทําโดย  โฆษณาเคร่ืองด่ืมชูกําลัง ตรา ลกูทุง่ 
  2.2  นําเสนอวีดีทัศน์  ดอกไม้งามสื่อสารความดี  เรื่องชุมชนปลอดเหล้า 
 2.3  นําเสนอวีดีทัศน์  ดอกไม้งามสื่อสารความดี  เรื่องปฏิบัติการลดรายจ่าย 

2.4  นําเสนอวีดีทัศน์  ดอกไม้งามสื่อสารความดี  เรื่องเลิกเหล้า  เลิกโลภ  เลิกจน 
2.5  นําเสนอวีดีทัศน์  ดอกไม้งามสื่อสารความดี  เรื่องธนาคารศีล 5 
2.6  นําเสนอวีดีทัศน์  ดอกไม้งามสื่อสารความดี  เรื่องศูนย์เรียนรู้กสิกรรมพ่ึงตน 

3.  ขัน้เปรียบเทียบ 
 3.1 ผู้สอนแจกใบงานท่ี 3.1 ให้นักศึกษา 
         1) ให้นักศึกษาแต่ละคนใช้ความรู้และประสบการณ์ตลอดจนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับช่วยกันศึกษา
หาความหมายของการรู้จักพ่ึงพาตนเอง การรู้จักพอประมาณ และการสร้างวินัยในตนเองและครอบครัวตาม
ความคิด ความเข้าใจของแต่ละคน 
                 2) แต่ละคนออกมานําเสนอ (คนละประมาณ 3 นาที) 
                 3) นําเอกสารท่ีนําเสนอติดหน้าช้ันเรียน 
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4.  ขัน้สรุปกฎเกณฑ์ 
4.1 ให้นักศึกษาร่วมกันสรุป สาระสําคัญเกีย่วกับความหมายของการรู้จักพ่ึงพาตนเอง การรู้จัก

พอประมาณ และการสร้างวินยัในตนเองและครอบครัว   
           4.2 ให้นักศึกษาเสนอแนวทางในการใช้การรู้จักพ่ึงพาตนเอง การรู้จักพอประมาณ และการสร้างวินัย
ในตนเองและครอบครัว 

4.3  ผู้สอนแจกใบความรู้ท่ี 3.1 และ 3.2 ให้นักศึกษาได้ศึกษาทําความเข้าใจเป็นการสรุปอีกครั้งหนึง่ 
5.  ขัน้นําไปใช้ 
  5.1  ประเมินผลโดยใช้คําถามอัตนัย 3 ข้อ  
6. ส่ือการเรียนรู ้
     6.1  คลิปวีดีโอ เรื่อง คนไทยหัวใจไม่ฟุ่มเฟือย  โดยโฆษณาเครื่องด่ืมชูกําลัง ตรา ลูกทุ่ง 
  6.2  วีดีทัศน์  ดอกไม้งามสื่อสารความดี  เรื่องชุมชนปลอดเหล้า 
 6.3  วีดีทัศน์  ดอกไม้งามสื่อสารความดี  เรื่องปฏิบัติการลดรายจ่าย 

6.4  วีดีทัศน์  ดอกไม้งามสื่อสารความดี  เรื่องเลิกเหล้า  เลิกโลภ  เลิกจน 
6.5  วีดีทัศน์  ดอกไม้งามสื่อสารความดี  เรื่องธนาคารศีล 5     
6.6  วีดีทัศน์  ดอกไม้งามสื่อสารความดี  เรื่องศูนย์เรียนรูก้สิกรรมพ่ึงตน  
6.6  ใบความรู้ 

7. แหล่งการเรียนรู ้
     7.1 ห้องสมุด 
     7.2 INTERNET   
     7.3 ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิน่ของนักศึกษา 
8. การวัดผลและประเมินผล 

8.1 เรื่องที่จะการประเมิน 
         1) ความหมายของการรู้จักพ่ึงพาตนเอง  

      2) ความหมายของการรู้จักพอประมาณ 
      3) ความหมายการสร้างวินัยในตนเองและครอบครัว   

         4) ยกตัวอย่างกิจกรรมที่สอดคล้องกบัรู้จักพ่ึงพาตนเอง การรู้จักพอประมาณ   การสร้างวินัยใน
ตนเองและครอบครัว  ไปใช้ได้ถูกต้อง 
                5) ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

8.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
                 1) แบบทดสอบอัตนัย 3 ข้อ 

8.3 เกณฑ์การประเมิน 
                1) การตอบคําถามในแบบทดสอบอัตนัย 3 ข้อ สามารถตอบถูกต้อง 100% 
                2) การส่งงานทันตามกําหนดเวลาทุกครั้ง 
                3) การทํางานกลุ่มร่วมกันแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ความร่วมมือทุกครั้ง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและครอบครัว 

(จํานวนข้อสอบ 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
 
ช่ือ..............................................................รหัส....................................สาขา..................................... 
 
จงกาเครื่องหมายถูก หน้าขอ้ความท่ีถูก  และกาเครื่องหมายผิดหน้าข้อความท่ีผิด 
 
............  1. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบ

คุ้มกันในตัว 
............  2.  หลักการและแนวทางเพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามหลักทางสงัคมวิทยามี 5 ประการ 
............  3.  การพ่ึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี

อยู่ให้เกิดประโยชน์น้อยที่สุด 
............  4.  การรู้จักประมาณตน  คือการชอบเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น 
............  5.  การรู้จักประมาณตนและการรูจ้ักประมาณสถานการณ์จึงเป็นอุปการะอย่างสําคัญ ท่ีจะเกื้อกูลให้

บุคคลดําเนินชีวิตและกิจการงานไปได้อย่างราบรื่นและก้าวหน้า 
............  6.  การฟุ้งเฟ้อ  เป็นสิ่งท่ีควรทํา เพราะเป็นการอวดอ้างว่าตนเองรวย 
............  7.  ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง คือมีความตรงต่อเวลา 
............  8.  คนท่ีไม่ยอมรับในความผิดของตนเอง  จัดว่าเป็นคนมีวินัยในตนเอง 
............  9.  บิดามารดามีส่วนสําคัญในการสร้างวินัยในครอบครัว 
............  10. สื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ  มีบทบาทสําคัญย่ิงต่อการปลูกฝังหรือเปล่ียนแปลงเจตคติ  ตลอดจน 

รูปแบบพฤติกรรมของเด็กโดยเฉพาะวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจ……………………………………………… 
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ใบความรู้ท่ี 3.1 
เร่ือง การรู้จักพึ่งพาตนเอง 

  การพ่ึงตนเอง หมายถึง ความสามารถในการดํารงตนอยู่ได้อย่างอิสระ ม่ันคง สมบูรณ์ ซ่ึงการ
พ่ึงตนเองได้น้ัน มีท้ังในระดับบุคคล และชุมชน การพึ่งตนเอง ต้องสามารถผันเปลี่ยนไปตามเวลาได้ เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม สอดคล้อง และสมดุล 

หลักการและแนวทางเพื่อใหชุ้มชนสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักทางสังคมวิทยามี 5 ประการ คือ 

1. การพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี หมายถึง การมีปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีทางวัตถุ เช่น 
เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีทางสังคม เช่น การจัดวางโครงการ การจัดการ เป็นต้น การ
รู้จักใช้อย่างมีประสทิธิภาพ รวมท้ังการนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ หรอืประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

2. การพ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความสามารถในการทํามาหากินเลี้ยงชีพท่ีมีความม่ันคง
สมบูรณ์พูนสุขพอสมควรหรืออย่างมีสมดุล 

3. การพ่ึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความสามารถในการักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ดํารงอยู่ไม่ให้เสื่อมเสียไปจน
หมดสิ้น หรือไม่ให้เสียสมดุลธรรมชาติ  

4. การพ่ึงตนเองได้ทางจิตใจ หมายถึง การมีสภาพจิตใจที่กล้าแขง็ เพ่ือที่สามารถต่อสู้กับปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ทั้งการหาเลี้ยงชีพ การพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า การยึดม่ันปฏิบัติตนตามหลักทางสายกลาง 
หรือมัชฌิมาปฏิปทา 

5. การพ่ึงตนเองได้ทางสังคม หมายถึงการที่คนกลุ่มหนึง่มีความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่น มีผู้นําท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถนํากลุ่มคนเหล่านี้ให้ดําเนินการใดๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง หรือสามารถหา
ความช่วยเหลือจากภายนอกเข้ามาช่วย ทําให้ชุมชนช่วยตนเองได้ 

(ท่ีมา :  http://3armyarea-
rta.com/wpmu/blog/2009/05/20/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B
8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8
%87/  ค้นเม่ือวันท่ี  7 มิถุนายน 2553) 
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วันอาทิตย์ท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
พระบรมราโชวาทและพระราชดําริเก่ียวกับความพอประมาณ 

 
  "...การรู้จักประมาณตน ได้แก่การรู้จักและยอมรับตนเองว่าตนเองมีภูมิปัญญา และความสามารถใน
ด้านไหน เพียงใด และควรทํางานในด้านไหนอย่างไร การรู้จักประมาณตนนี้จะทําให้คนเรารู้จักใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ท้ังยังทําให้รู้จัก
ขวนขวายศึกษาหาความรู้ และเพ่ิมพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพ่ือปรับปรุง ส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้
สูงย่ิงขึ้น ส่วนการรู้จักประมาณการณ์นั้น ได้แก่การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ทราบชัด ถึง
ความเป็นมา และท่ีเป็นอยู่ รวมทั้งท่ีคาดว่าจะเป็นไปในอนาคต การรู้จักประมาณสถานการณ์ได้น้ี จะทําให้
สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการได้ถูกตรงกับปัญหาทันแก่สถานการณ์ และความจําเป็น อันจะทําให้งานท่ี
ทําได้ประโยชน์สมบูรณ์คุ้มค่า การรู้จักประมาณตนและการรู้จักประมาณสถานการณ์จึงเป็นอุปการะอย่าง
สําคัญ ท่ีจะเกื้อกูลให้บุคคลดําเนินชีวิตและกิจการงานไปได้อย่างราบร่ืนและก้าวหน้า..." 
  "...คนเราที่ฟุ้งเฟ้อ ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป้อนความฟุ้งเฟ้อได้ ความฟุ้งเฟ้อน้ีเป็นปากหรือเป็นสัตว์ท่ี
หิวไม่หยุด ความฟุ้งเฟ้อนี้อ้าปากตลอดเวลา จะป้อนไปเท่าไรๆ ก็ไม่พอ เม่ือป้อนเท่าไรๆ ไม่พอแล้ว      ก็หา
เท่าไรๆ ก็ไม่พอ ความไม่พอนี้ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาป้อนความฟุ้งเฟ้อน้ีได้ ฉะน้ันถ้าจะต่อต้านความ
เดือดร้อน ไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดมัธยัสถ์ จะต้องป้องกันความฟุ้งเฟ้อและป้องกันวิธีการท่ีมักจะใช้เพ่ือที่จะมา
ป้อนความฟุ้งเฟ้อน้ีคือความทุจริต ฉะน้ันการท่ีจะรณรงค์ท่ีจะต่อสู้เพ่ือให้คนมัธยัสถ์และประหยัดน้ันก็อยู่ท่ี
ตนเอง ไม่ใช่อยู่ท่ีคนอ่ืน เม่ืออยู่ท่ีตนเองไม่อยู่ท่ีคนอ่ืน การรณรงค์โดยมากมักออกไปข้างนอก จะไปชักชวนคน
โน้นชักชวนคนน้ีให้ทําโน่นทํานี่ ท่ีจริงตัวเองต้องทําเอง ถ้าจะใช้คําว่ารณรงค์ก็จะต้องรณรงค์กับตัวเอง ต้องฝึก
ตัวให้รู้จักความพอดี พอเหมาะ ถ้าไม่พอดี ไม่พอเหมาะมันจะเกิดทุจริตในใจได้..." 
(ท่ีมา : http://freebigblog.blogspot.com/2009/08/blog-post.html  ค้นเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2553) 
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ใบความรู้ท่ี 3.2 
เรื่อง การสร้างวินัยในตนเองและครอบครัว 

ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง 

ลัดดาวรรณ ณ ระนอง  (2525 : 6) ได้สรุปพฤติกรรมของผู้มีวินัยในตนเองไว้ดังน้ี 

1. มีความเช่ืออํานาจภายในตนเอง 
2. มีความเป็นผู้นํา  
3. มีความรับผิดชอบ 
4. ตรงต่อเวลา 
5. เคารพต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ท้ังต่อหน้าและรับหลังผู้อ่ืน 
6. มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
7. รู้จักหน้าที่ละกระทําตามหน้าที่เป็นอย่างดี 
8. รู้จักเสียสละ 
9. มีความอดทน 
10. มีความต้ังใจเพียรพยายาม 
11. ยอมรับผลการกระทําของตน 

แจ่มจันทร์  เกียรติกุล (2531 :7) ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย  

โดยวิธีการ Critical Incident Technical  แล้วนําพฤติกรรมด้านการมีวินัยในตนเองมาจัดกลุ่มได้ 4 ลักษณะ 
คือ 

1. มีความต้ังในในการทํางาน หมายถึง การทํางานที่ได้รับหมายให้เสร็จสิ้น  
2. เคารพสิทธ์ิของผู้อ่ืน หมายถึง การรู้ถึงสิทธิของตนเอง และการเคารพสิทธ์ิของผู้อ่ืน เช่นการ ไม่

หยิบของของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
3. การตรงต่อเวลา หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามเวลาท่ีกําหนด  
4. การปฏิบัติตนตามระเบียบของห้องเรียน หมายถึง การปฏิบัติตนตามกฎท่ีตกลงกันไว้ 
จากลักษณะการเป็นผู้มีวินัยดังกล่าว  จะช่วยให้ผู้ที่มีวินัยในตนเอง เป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี  

สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และยังช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นด้วย 

การปลูกฝัง เสริมสร้างและพัฒนาวินัยในตนเอง 
  การจะพัฒนาวินัยในตนเองจะต้องเริ่มต้นต้ังแต่เด็กในวัยทารก  และให้แรงจูงใจทางจริยธรรมแก่เด็ก
ท่ีโตแล้ว  การพัฒนาวินัยในตนเองจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันต่าง ๆ  ท่ีแวดล้อมตัวเด็ก  และต้องใช้
วิธีการกระตุ้นหรือพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กอย่างเหมาะสมด้วย 
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สถาบันท่ีมีส่วนในการพัฒนาวินัยในตนเอง 

สถาบันท่ีมีส่วนในการพัฒนาวินัยในตนเองให้แก่เยาวชนในปัจจุบัน  ได้แก่  ครอบครัว  การศึกษา
ศาสนา  ฯลฯ  ซ่ึงบุคคลต่าง ๆ ในสถาบันเหล่านี้จะต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการพัฒนาวินัยในตนเองให้แก่
เยาวชนไทย  ซ่ึง  ชําเลือง  วุฒิจันทร์  (2522  :  76-77)  และสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  
(2537  :  9)  ได้กล่าวถึงสถาบันหรือบุคคลท่ีมีส่วนในการพัฒนาวินัยในตนเองให้แก่เยาวชนไทย  สรุปได้
ดังนี้คือ 

1.1 บิดา  มารดา  บ้านหรือสถาบันครอบครัว  เป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดและเป็นแหล่งแรก 
ท่ีทําหน้าท่ีปลูกฝังและหล่อหลอมตลอดจนถ่ายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและจริยธรรม  รวมท้ังเรื่อง
ระเบียบวินัยแก่สมาชิกในครอบครัวทั้งทางตรงโดยการอบรมสั่งสอนและทางอ้อม  ซ่ึงเด็กจะเฝ้าสังเกตลักษณะ
และการกระทําต่าง ๆ ของผู้เลี้ยงดูยังต้องทําหน้าที่นี้ต่อแม้เด็กจะเข้าไปรับการศึกษาอบรมในโรงเรียนระดับ
ต่าง ๆ แล้วก็ตาม 

1.2 ญาติผู้ใหญ่และสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัว  เป็นผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมจริยธรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็กในครอบครัวเช่นกัน  โดยปกติเด็กจะเรียนรู้เจตคติเชิงจริยธรรม
จากผู้ใหญ่  ด้วยการสังเกตและเลียนแบบมากกว่าท่ีจะได้จากการฟังคําสั่งของผู้ใหญ่โดยตรง  ดังนั้นถ้าหาก
ผู้ใหญ่เป็นผู้มีลักษณะเด่นเป็นท่ียกย่องบูชาแก่เด็กมาก   เด็กกจ็ะมีแนวโน้มท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่
มากข้ึนเท่าน้ัน 

1.3 เพ่ือน ๆ ของเด็ก  เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดค่านิยมทางจริยธรรมด้านต่างๆ 
เช่นกัน  โดยเฉพาะวัยรุ่นเวลาจะทําอะไรก็มักจะคล้อยตามเพ่ือน ๆ การเรียนรู้พฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็ก
มิใช่มาจากการรับจากเพ่ือนแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังได้มาจากการได้ทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  การเข้าใจกัน
และกันในระหว่างเด็กวัยเดียวกันเองด้วย  ซ่ึงเพ่ือน  ๆ ดังกล่าวน้ีรวมท้ังเพ่ือนในโรงเรียนและเพ่ือนนอก
โรงเรียนด้วย 

1.4 พระสงฆ์หรือผู้นําทางจริยธรรมและคุณธรรมในหมู่บ้าน ตําบลหรืออําเภอหรือท้องถิ่นที่
เด็กอยู่  ซ่ึงเป็นที่เคารพนับถือของผู้ใหญ่ในสังคมนั้น  และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อบรมสั่งสอนด้านจริยธรรม
แก่ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่  การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์หรือผู้นําทางศาสนาในท้องถิ่นนั้นจะมีอิทธิพลต่อ
การปลูกฝังจริยธรรมด้านต่าง ๆ  แก่เด็กในท้องถิ่นน้ันด้วย 

1.5 สื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ  ได้แก่  หนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  ภาพยนตร์  บทเพลง
และหนังสือต่าง ๆ เป็นต้น  ต่างก็มีบทบาทสําคัญย่ิงต่อการปลูกฝังหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติ  ตลอดจนรูปแบบ
พฤติกรรมของเด็กโดยเฉพาะวินัยในตนเอง  ซ่ึงถ้าสื่อสารมวลชนเหล่าน้ีไม่สนใจหรือไม่รับผิดชอบในการ
ปลูกฝังจริยธรรมที่ดีแก่เด็ก  ก็ยังอาจเป็นเครื่องทําลายหรือขวางกั้นการปลูกฝังหล่อหลอมให้เด็กเป็นผู้มี
จริยธรรมที่ดีงามโดยเฉพาะวินัยในตนเองด้วย 
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1.6 โรงเรียนหรือสถานศึกษา   ซ่ึงรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาการบริหาร
และการให้บริการต่าง ๆ ในสถานศึกษา การเป็นตัวอย่างอันดีงามของครูอาจารย์การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ  
ตามหลักสูตร   การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับจริยศึกษาคือวิชาสังคมศึกษา  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา  ฯลฯ ก็มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังและสร้างเสริมจริยธรรมท่ีดีโดยเฉพาะด้านวินัยในตนเอง 
   1.7  สถาบันอาชีพ   การเข้าสู่อาชีพใด ๆ ของบุคคลก็ย่อมมีกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผน 
ปฏิบัติสําหรับกลุ่มอาชีพน้ัน ๆ กฎเกณฑ์ระเบียบดังกล่าวน้ีจะช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ปรับตัวอยู่ร่วมใน
กลุ่มอาชีพดังกล่าวได้ในที่สุด   ดังนั้นสถาบันอาชีพแต่ละอาชีพก็มีส่วนท่ีสําคัญต่อการเสริมสร้างวินัยให้กับผู้
ประกอบอาชีพดังกล่าว 

1.8  สถาบันการเมือง  สถาบันการเมืองที่หมายถึงคณะรัฐบาลและพรรคการเมือง 
มีส่วนสําคัญในฐานะเป็นองค์กรกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารประเทศ  ตลอดจนการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานราชการของข้าราชการประจําให้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังนั้นการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างวินัยของคนในชาติจึงเป็นสิ่งท่ีสถาบันการเมืองควรเข้ามามีบทบาท  โดยการนํามากําหนดเป็น
แนวทางนโยบายการดําเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมืองหนึ่ง ๆ นอกจากน้ีสําหรับตัวพรรคการเมือง
เองก็ยังสามารถช่วยเสริมสร้างวินัยให้กับสมาชิกพรรคได้โดยตรงด้วยการกําหนดเป็นระเบียบของพรรค ใน
ท้ายท่ีสุดพฤติกรรมตัวแบบของนักการเมืองท่ีมีการรักษาวินัยอย่างจริงจังก็จะช่วยให้ประชาชนท่ัว ๆ ไปใน
สังคมไทยยอมรับปฏิบัติตามได้เช่นกัน 

(ท่ีมา :  มะลิวัลย์  พร้อมจิตร ;  บทความเร่ืองวินัยในตนเองกับเยาวชนไทย) 
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ใบงานท่ี 3.1 
เรื่อง  การรู้จกัการพ่ึงพาตนเอง  การรู้จักพอประมาณ และการสร้างวินัยในตนเองและครอบครัว 

 
คําชี้แจง 
             1. นักศึกษาอ่านสาระในใบงานให้สมาชิกกลุ่มฟัง 
             2. นักศึกษาพิจารณาและทําความเข้าใจในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากใบงานโดยแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพ่ือนๆ  
             3. ให้นักศึกษาแต่ละคน  นําเสนอผลงาน (ให้เวลาคนละ  3  นาที) 
 
ช่ือ ..........................................................  รหัส........................................สาขา.................................................. 
 
1.  นักศึกษาจงเล่าประสบการณ์การรู้จักพ่ึงพาตนเองมา 1 เรื่อง (ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด) 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
2.  นักศึกษาจงเล่าประสบการณ์การรู้จักพอประมาณของตนเองมา 1 เร่ือง (ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด) 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
3.  นักศึกษาจงเล่าประสบการณ์การสร้างวินัยในตนเองและครอบครัวมา 1 เรื่อง (ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด) 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี : 3 
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและครอบครัว 
คาบรวม  4  คาบ 

 
 

 
65 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง  หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและครอบครัว 

(จํานวนข้อสอบ 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
 
ช่ือ..............................................................รหัส......................................สาขา..................................................... 
 

จงกาเครื่องหมายถูก  หน้าข้อความท่ีถูก  และกาเครื่องหมายผิด  × หน้าข้อความท่ีผิด 

 
............  1. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบ

คุ้มกันในตัว 
............  2.  หลักการและแนวทางเพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามหลักทางสงัคมวิทยามี 5 ประการ 
............  3.  การพ่ึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี

อยู่ให้เกิดประโยชน์น้อยที่สุด 
............  4.  การรู้จักประมาณตน  คือการชอบเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น 
............  5.  การรู้จักประมาณตนและการรูจ้ักประมาณสถานการณ์จึงเป็นอุปการะอย่างสําคัญ ท่ีจะเกื้อกูลให้

บุคคลดําเนินชีวิตและกิจการงานไปได้อย่างราบรื่นและก้าวหน้า 
............  6.  การฟุ้งเฟ้อ  เป็นสิ่งท่ีควรทํา เพราะเป็นการอวดอ้างว่าตนเองรวย 
............  7.  ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง คือมีความตรงต่อเวลา 
............  8.  คนท่ีไม่ยอมรับในความผิดของตนเอง  จัดว่าเป็นคนมีวินัยในตนเอง 
............  9.  บิดามารดามีส่วนสําคัญในการสร้างวินัยในครอบครัว 
............  10. สื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ  มีบทบาทสําคัญย่ิงต่อการปลูกฝังหรือเปล่ียนแปลงเจตคติ  ตลอดจน

รูปแบบพฤติกรรมของเด็กโดยเฉพาะวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ตรวจ……………………………………………… 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
เรื่อง  หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและครอบครัว 

(จํานวนข้อสอบ 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน) 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.  ถูก  2.  ถูก  3.  ผิด  4.  ผิด  5.  ถูก  
6.  ผิด  7.  ถูก  8.  ผิด  9.  ถูก  10.  ถูก  
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1.  ถูก  2.  ถูก  3.  ผิด  4.  ผิด  5.  ถูก  
6.  ผิด  7.  ถูก  8.  ผิด  9.  ถูก  10.  ถูก  
 


