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จากเป�าหมายการพัฒนาอยfางยั่งยืน ประเทศไทยมีกรอบการพัฒนาของตนเองที่กำลังใช*อยูfเพื่อให*

บรรลุเป�าหมายการพัฒนาอยfางยั่งยืน คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยหลักภูมิ

ป�ญญาและความซื่อสัตยgสุจริต ตลอดจนหลักการเดินทางสายกลาง ความสมเหตุสมผลและความ

รอบคอบตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร จุดเน*นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความยั่งยืนและได*รับการยอมรับวfาเป�นหลักการ

สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหfงชาติของประเทศไทยมาตั้งแตfป� พ.ศ. 2545 จากเหตุผล

ข*างต*น สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะสถาบันที่ทำหน*าที่ในการน*อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป�นองคg

ความรู*ในการดำเนินงานของสถาบัน ฯ เพ่ือนำไปสูfการประยุกตgใช*ระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ 

เพื่อใช*นวัตกรรมวิทยาศาสตรgและเทคโนโลยีสมัยใหมfผสมผสานกับเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียงให*เป�น International Role Model ของประเทศกำลังพัฒนา จึงได*กำหนด

แนวทางในการดำเนินการวิจัยประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน (SEP for SDGs) เพ่ือเป�นศูนยgกลางของความรู*เศรษฐกิจพอเพียงในเชิงวิชาการและภูมิป�ญญา

เพ่ือเป�นประโยชนgตfอการนำไปประยุกตgใช*ในวงกว*างตfอไป 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป�นสถาบันการศึกษาเพื่อท*องถิ่น ซึ่งภารกิจสำคัญประการหน่ึง 

คือ การบริการวิชาการแกfสังคม และการวิจัยเพื่อท*องถิ่นตามพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ผู*วิจัยจึง

เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยfางยิ่ง เป�าหมายท่ี 

4 การศึกษาที่เทfาเทียม ซึ่งการสfงเสริมให*เกิดการเรียนรู*ตลอดชีวิตที่จะนำไปสูfการมีภูมิคุ*มกันที่ดีใน

การดำเนินชีวิต และการมีทักษะท่ีจำเป�นในการประกอบอาชีพของเยาวชนผู*ซ่ึงจะเป�นอนาคตของชาติ

ตfอไป โดยการวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคg 1) เพื่อศึกษาบริบทและสถานการณgเกี่ยวกับทักษะชีวิต

และวิชาชีพของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสร*างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพ

สูfชีวิตวิถีถัดไปบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนจังหวัด

เชียงราย 3) เพื่อประเมินรูปแบบการสร*างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพสูfชีวิตวิถีถัดไปบนฐานปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 4) เพื่อถfายทอดและ

สร*างเครือขfายการนำองคgความรู*และรูปแบบการสร*างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพสูfชีวิตวิถีถัดไปบน

ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนสำหรับเยาวชนไปสูfการประยุกตgใช* โดย

ผลการวิจัยจะทำให*ได*ข*อมูลหรือองคgความรู*ใหมfในเรื่องบริบทและสถานการณgเกี่ยวกับทักษะชีวิตและ

วิชาชีพของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย รวมถึงรูปแบบการสร*างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพสูfชีวิตวิถี

ถัดไปบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนในจังหวัดเชียงรายท่ี



ตอบสนองตfอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสอดรับตfอเป�าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 

(Sustainable Development Goals (SDGs)) ในเรื ่องสร*างหลักประกันวfาทุกคนมีการศึกษาที่มี

คุณภาพอยfางครอบคลุมและเทfาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู*ตลอดชีวิต ที่จะชfวยเพ่ิม

จำนวนเยาวชนท่ีมีทักษะที่จำเป�น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สำหรับการจ*างงาน การมีงานท่ี

ดี และการเป�นผู*ประกอบการ ภายในป� 2573 ตfอไป 

ดังนั้น การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ครั้งนี้ จะเป�นการสร*างเสริม

ทักษะชีวิตและวิชาชีพสูfชีวิตวิถีถัดไปบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับเยาวชนจังหวัดเชียงราย ใช*ว ิธ ีว ิทยาการวิจ ัยแบบผสม (Mixed Methods Research) 

ดำเนินการในระยะที่ 1 ศึกษาบริบทและสถานการณgเกี่ยวกับทักษะชีวิตและวิชาชีพของเยาวชนใน

จังหวัดเชียงราย ด*วยเครื่องมือการสนทนากลุfม และแบบวัด พบวfา เยาวชนในจังหวัดเชียงรายมี

คfาเฉลี่ยโดยรวมเทfากับ 2.90 มีสfวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทfากับ 1.04 อยูfในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป�นรายด*าน พบวfา การปรับตัวและยืดหยุfนมีคfาเฉลี่ยสูงสุด (M=3.09 S.D.=1.22) รองลงมา

คือ การบริหารและจัดการเวลา (M=3.08 S.D.=1.08) ทักษะทางสังคมและการเรียนรู*ข*ามวัฒนธรรม 

(M=3.04 S.D.=1.19) ทักษะการทำงานเป�นทีม (M=3.01 S.D.=1.01) ภาวะผู*นำและความรับผิดชอบ 

(M=2.97 S.D.=1.09) ทักษะการคิด (M=2.95 S.D.=1.06) ความรู*ทางดิจิทัล (M=2.90 S.D.=1.16) 

ทักษะการสื่อสาร (M=2.85 S.D.=0.96) ทักษะการเป�นผู*ประกอบการ (M=2.82 S.D.=1.15) ความ

ฉลาดทางอารมณgและการตัดสินใจ (M=2.80 S.D.=1.14) การบริหารทางการเงินและหนี้สิน (M=

2.76 S.D.=1.27) สfวนเศรษฐกิจพอเพียงมีคfาเฉลี่ยต่ำสุด (M=2.57 S.D.=1.05) ตามลำดับ ระยะที่ 2 

การพัฒนาและประเมินรูปแบบการสร*างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพสูfชีวิตวิถีถัดไปบนฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย กลไกการสร*าง

เสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพสูfชีวิตวิถีถัดไปบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

สำหรับเยาวชนจังหวัดเชียงราย จากการดำเนินงานด*วยรูปแบบการสร*างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพ

บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนในจังหวัดเชียงราย พบวfา 

คfาดัชนีความสอดคล*องมีคfาระหวfาง 0.80 - 1.00 และหลักสูตรการสร*างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพ

บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนในจังหวัดเชียงราย พบวfา 

กfอนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล โดยรวมและรายด*าน พบวfา มีความแตกตfางกันอยfาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให*เห็นถึงรูปแบบการสร*างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพสูfชีวิตวิถี

ถัดไปบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนในจังหวัดเชียงราย

โดยรวมและรายองคgประกอบทุกด*านแตกตfางกัน สอดคล*องกับสมมติฐานของการวิจัย ระยะที่ 3 การ

ถfายทอดและสร*างเครือขfายการนำองคgความรู*และรูปแบบการสร*างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพสูfชีวิต

วิถีถัดไปบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อการพัฒนาที ่ยั ่งยืนสำหรับเยาวชนไปสู fการ



ประยุกตgใช* พบวfา กระบวนการขับเคลื่อนการสfงเสริมทักษะชีวิตและอาชีพภายใต*หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงผfานผู*เกี่ยวข*อง 4 สfวน ได*แกf เยาวชน ครอบครัว โรงเรียน และหนfวยงานภาคี

เครือขfาย เพื่อสร*างความตระหนักรู* ที่กfอให*เกิดความรู* ความเข*าใจ สูfการพัฒนาระบบและกลไก

ขับเคลื่อนอยfางบูรณาการและยั่งยืน รวมถึงการสร*างและผลักดันเครือขfายทุกรูปแบบ ทุกระดับ ให*มี

ศักยภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาแบบบูรณาการและสร*างการมีสfวนรfวมอยfางเป�นรูปธรรม 

 กระบวนการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงกfอเกิดประโยชนgในเชิงสาธารณะ คือ ข*อมูลหรือองคgความรู*

ใหมfในเรื่องบริบทและสถานการณgเกี่ยวกับทักษะชีวิตและวิชาชีพของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 

รวมถึงรูปแบบการสร*างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพสูfชีวิตวิถีถัดไปบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนในจังหวัดเชียงรายที่จะทำให*ชุมชนและสังคมตระหนัก

ถึงความสำคัญในการศึกษา และการเรียนรู*ตลอดชีวิตที่สfงผลตfอการเสริมสร*างให*เยาวชนมีทักษะท่ี

จำเป�น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สำหรับการจ*างงาน การมีงานที ่ด ี และการเป�น

ผู*ประกอบการ รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน เป�นบุคลากรของสังคมที่มีคุณคfา และกำลัง

สำคัญให*กับการพัฒนาประเทศตfอไป อีกทั้ง ผลของการวิจัยจะทำให*ชุมชนและสังคม เข*าใจและ

ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป�นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของเยาวชนและการบรรลุเป�าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และหนfวยงานการศึกษาและ

การจัดการเรียนรู*ตลอดชีวิต ทั้งในและนอกระบบเทศบาล องคgการบริหารสfวนท*องถิ่น จังหวัด และ

หนfวยงานที่เกี่ยวข*องกับเยาวชนได*แนวทางในการกำหนดรูปแบบและนโยบายการเสริมสร*างทักษะ

ชีวิตและวิชาชีพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน ซึ่งสอด

รับกับยุทธศาสตรgการพัฒนาประเทศ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรgการพัฒนาจังหวัดที่จะเป�นแนวทาง

ไปสูfเป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนตfอไป 

 

 

 

 

 

 
 


