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สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
              การวิจยัเร่ืองการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ี     มีวตัถุประสงค์เพื่อขบัเคล่ือน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอ    
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  การด าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ
คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน  1  คน ครู จ านวน 19 คน  สภา
นกัเรียน จ านวน 11 คน  รวมทั้งส้ิน 46 คน    เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม ตรวจสอบขอ้มูลโดยผูเ้ช่ียวเชาญและกลุ่มเป้าหมายเดิม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
การวเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 

การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
บา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  ในการขบัเคล่ือนการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในคร้ังน้ี พฒันาข้ึนโดยกระบวนการท่ีค านึงถึงความสอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 และความถูกตอ้งตามแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษารวมทั้งความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยยึดองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนั
ประกอบไปดว้ย 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
ซ่ึงเกิดข้ึนบนพื้นฐานของเง่ือนไข 2 ประการ คือ เง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม ซ่ึงประกอบดว้ย
เน้ือหา 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที ่1 องคป์ระกอบของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ  
 1. ด้านการบริหารจดัการ มี 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านนโยบาย องค์ประกอบ
ดา้นวชิาการ องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ และองคป์ระกอบดา้นการบริหารทัว่ไป  
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 2. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน มี 4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ
ดา้นหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบด้านการบูรณาการหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน องค์ประกอบด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และองค์ประกอบด้านการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3, ดา้นการพฒันาบุคลากร มี 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นการแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน องค์ประกอบด้านกิจกรรมนักเรียน และองค์ประกอบด้านกิจกรรมเพื่อพฒันา
สังคมและสาธารณะประโยชน์ 
 4. ด้านการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการพฒันา
บุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองคป์ระกอบดา้นการติดตามและขยายผล 
 5) ดา้นผลลพัธ์/ภาพความส าเร็จ  มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบดา้นสถานศึกษา ดา้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นบุคลากรของสถานศึกษาและดา้นผูเ้รียน 
 นอกจากการด าเนินการทั้ง 5 ดา้นดงักล่าวแลว้การการขบัเคล่ือนการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวดั
เชียงใหม่ใหป้ระสบผลส าเร็จ ควรมีการด าเนินการเพิ่มเติมอีก 2 ดา้น คือ 
 1. การให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ขั้นตอนส าคญัทุกขั้นตอนตามแนวทาง ดังน้ี 1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการวางแผน 2) ร่วมให้
ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 3) ร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการ
จดัสภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา และ 4) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการปฏิบติัตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาท่ีบา้นและสถานท่ีอ่ืน ๆ 
 2. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดงัน้ี 
  2.1 ติดตามและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน โดยพิจารณาจาก 1) ผล
การทดสอบความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลงานและการปฏิบติักิจกรรม
ของผูเ้รียน 3) การปฏิบติัตนในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน และ 4) ผลการประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก
หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียจากทุกภาคส่วน 
  2.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการ ขั้นตอนและ
กิจกรรมการด าเนินการในด้านการพฒันาหลักสูตร การจดัการเรียนการสอน การจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้ม การจดัระบบการบริหารจดัการ การให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนอนัพึงประสงค ์
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  2.3 จัดให้ระบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ ทั้ งการรายงานภายใน
สถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานหน่วยงานตน้สังกดัตามล าดบั 
 ส่วนที่ 2 แนวทางการการขบัเคล่ือนการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ควรก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานดงัน้ี  
 1. ก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบาย
ส าคญัของสถานศึกษา  
 2. พฒันาความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรทั้งผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ส่งเสริมใหป้ฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
 4. ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 5. จดัท า ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการ
ของสถานศึกษา  
 6. ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา  
 7. จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
 8. เสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  
 9. จดัระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน   
 10. ใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้ร่วมในการจดัการศึกษาในขั้นตอนส าคญัทุกขั้นตอน  
  
การอภิปรายผล 
 ในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
บา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงไปสู่การปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผูบ้ริหารตอ้งมีความ
จริงใจ มีความตั้งใจจริง มีความรู้ความสามารถ ความเขา้ใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีมนุษย์
สัมพนัธ์ สามารถครองใจเพื่อนร่วมงานและเป็นท่ีนบัถือศรัทธาของชุมชน ท าให้เกิดความร่วมมืออย่าง
ดี ทั้ งยงัประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและมีความเสียสละสูง อุทิศชีวิตเพื่องานและใช้ตนเองเป็น
แบบอยา่งให้ ครู นกัเรียน ชุมชน ปฏิบติัตามซ่ึงเป็นไปตามหลกัการบริหารท่ีจะตอ้งมีผูน้ าองคก์รท่ีดี น า
องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ สอดคลอ้งกบั กีรติวฒัน์ อคัเส (2543) พบว่า ปัจจยัทีเอ้ือต่อความส าเร็จของ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบา้นห้วยชนัประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็น
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ผูท่ี้มุ่งมัน่ในการท างาน ขยนัขนัแข็ง เอาใจใส่งานในหนา้ท่ี และเป็นผูท่ี้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ครูทุกคนใน
โรงเรียนเอาใจใส่งานในหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บหมอบหมายและส าเร็จตามวตัถุประสงคทุ์กประการ  
 ส่วนองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีก่อให้เกิดผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอยา่งได ้ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 
 1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา พบว่า จากการท่ีมีผูบ้ริหารท่ีเป็นท่ียอมรับนับถือของ
กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผูป้กครอง จึงท าให้ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีในทุกเร่ือง กรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจจริงท่ีจะร่วมมือกบัโรงเรียน มีการขยายผลจากโรงเรียน
ไปสู่ชุมชน เช่น โรงเรียนมีกิจกรรมปลูกผกั ชุมชนก็มีกิจกรรมปลูกผกั ช่วยกนัดูแลแปลงผกัให้ได้
ผลผลิตใกลเ้คียงกนั โรงเรียนมีธนาคารโรงเรียนก็เอ้ือให้ชุมชนมาเป็นสมาชิกไดด้ว้ย เรียกไดว้า่เป็นการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมแบบมีประสิทธิภาพ บางแห่งเรียกว่า การมีส่วนร่วมในลกัษณะ “บวร” คือ บา้น 
(ชุมชนในท้องถ่ิน) วดั (ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม) โรงเรียน (บูรณาการสู่การเรียนการ
สอน) การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู ้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน มี
เครือข่ายการบริหารในพื้นท่ีจ  านวนมาก เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล วดั บริษทั โรงงาน ท าให้การ
บริหารเป็นไปโดยง่าย กรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนช่วยในการบริหารจดัการ โดยการให้
ขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะในการประชุมต่าง ๆ กบัทางโรงเรียน ช่วยประสานจดัหาทรัพยากรสนับสนุน
กิจการโรงเรียน สอดคล้องกับแนวทางการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษา (ส านัก
นโยบายและยทุธศาสตร์. 2550) ท่ีระบุวา่ การให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาในขั้นตอนส าคญัทุกขั้นตอน คือ 1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการวางแผน 2) ร่วมให้
ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 3) ร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดั
สภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา 4) ส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ท่ีบา้น และสถานท่ีอ่ืน ๆ และ 5) ร่วมติดตามและประเมินผลการจดั
การศึกษา ในส่วนของการบริหารงบประมาณสอดคล้องกับ จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ (2555) ได้
ศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการวิจยัพบว่า งานบริหารงบประมาณ มีการจดัท าและเสนอของบประมาณตามความเหมาะสมและ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์
ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการจดัท ารายละเอียดโครงสร้างแผนงานโครงการและ
กิจกรรมท่ีชดัเจน โดยอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและยุติธรรม สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนมี
ความซ่ือสัตยใ์นการบริหารการเงิน บญัชี และการจดัซ้ือจดัจา้ง  
 2. ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบวา่ การจดัการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระก็มี
ส่วนส าคญัท่ีสุดท่ีโรงเรียน ไดด้ าเนินการจนถึงขั้นเป็นแบบอย่างได ้ผลการวิจยั พบว่า ครูส่วนใหญ่จะ
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เน้นการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ให้เขา้ถึงสาระส าคญัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเรียนรู้
จากการปฏิบติัจริง ไดฝึ้กคิดฝึกแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองหรือร่วมกบักลุ่มนกัเรียนดว้ยกนั โดยสอดแทรก
คุณธรรมน าความรู้ท่ีเน้นกิจกรรมการทดลอง การปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนั ทั้ งรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวทางของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (2550) และ 
สุเมธ ตนัติเวชกุล (2550) ส าหรับรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ ใชห้ลกัคุณธรรมน าความรู้จตุ
ภาคี ประกอบดว้ย ครู นกัเรียน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวดั ซ่ึงรูปแบบการจดักิจกรรมดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบั วรากรณ์ สามโกเศศ (2550) ท่ีกล่าวว่า หลกัเศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งมีการพึ่งพาหลกัของคุณธรรม 
โดยน ากิจกรรมท่ีจะส่งเสริมคุณธรรมเขา้มาร่วมดว้ย รวมทั้งการน าแนวทางท่ีดี เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และยงัสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ท่ีมุ่งเน้นพฒันาประเทศไทยสู่สังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั คน
ไทยมีคุณธรรมน าความรู้ รู้เท่าทนัโลก และยงัสอดคลอ้งกบั จกัรปรุฬห์  วิชาอคัรวิทย ์(2559) ศึกษาวิจยั
เร่ืองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวดัเชียงใหม่
ผลการวิจยัพบวา่ 1) ดา้นการพฒันาหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล พบวา่ การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะเน้นการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้คิด วิเคราะห์ ถึง
รากฐานส าคญัของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และมีการวดัผลและ
ประเมินผลตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้ มีการก าหนดเคร่ืองมือวดั วิธีการ และเกณฑ์การประเมินตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมสูงข้ึน และ
สอดคล้องกับจกัรปรุฬห์  วิชาอคัรวิทย์ (2555) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยัพบว่า ผลการสังเคราะห์บทเรียนการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีก่อให้เกิดผลส าเร็จและสามารถเป็น
แบบอยา่งไดพ้บวา่ งานบริหารวิชาการ  มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ผ่านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ โดยเนน้ให้ผูเ้รียนน าความรู้ไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเป็นการขยาย
ผลสู่การปฏิบัติในครอบครัว ชุมชน ของตนเอง อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนอย่างมี
สติปัญญาและยึดมัน่ในทางสายกลาง และด าเนินชีวิตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทนแบ่งปัน รับผิดชอบ 
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด้านการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาจดัให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพความต้องการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา เพื่อวิจยัและ
พฒันาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ครูท าการวิจยัในชั้นเรียนตามความรู้ ความสนใจ และศกัยภาพ
ของแต่ละคน และยงัมีการประสานความร่วมมือในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษากบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน และน า
ผลการวจิยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 นอกจากนั้น โรงเรียนบ้านปางมะเยายงัได้พยายามใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและใน
ชุมชนให้มากท่ีสุด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีใกล้ตวั เป็นไปตามหลกัเหตุผล หลกัความพอประมาณและ
โรงเรียนตั้งอยู่ในชนบท มีสวนสมุนไพร มีสวนพฤกษาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองราวของทอ้งถ่ิน
ตนเองและเป็นการปฏิบติัจริงจากส่ือและวสัดุท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน ซ่ึงจะท าให้นักเรียนเห็นผลจากการ
ปฏิบติัจริง และนกัเรียนก็ตั้งใจท่ีจะเรียนอย่างมีความสุข สอดคลอ้งกบั สังคม รังทอง (2547) ท่ีท าการ
วจิยัเร่ืองพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่สู่การเรียนรู้มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองการเพาะเห็ดจากวสัดุทอ้งถ่ินโดยใช้โครงงาน 
พบว่า นกัเรียนมีความสุข ต่ืนเตน้ในการเรียน สามารถเรียนรู้จากสภาพจริงดว้ยการเรียนรู้จากของจริงท่ี
มีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า นอกจากการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชา  
ต่าง ๆ ตามปกติแลว้ ยงัพบวา่ โรงเรียนมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเสริมเขา้มาอีกมากมาย เช่น กิจกรรมการ
สอนแบบโครงงาน การตั้งชมรมหรือชุมนุมท่ีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน 
นอกจากกิจกรรมหลกั ๆ คือ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ซ่ึงเป็นกิจกรรมสร้างเสริมหลกั
คุณธรรมและระเบียบวินัยในตัวแล้ว รองลงมาก็มีกิจกรรมเก่ียวกับการเกษตรท่ีเน้นการเพาะปลูก
โดยตรงและกิจกรรมเก่ียวกบัการน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นกิจกรรมท่ีสร้างงานและอาชีพ
ให้กบัเด็ก กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตดา้นการประหยดัและอดออม กิจกรมในเชิงสร้างสรรคส์ังคม 
เช่น การคดัแยกขยะ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และกิจกรรมการช่วยเหลือนกัเรียน
ท่ียากจนและขาดแคลนตามล าดบั ซ่ึงทุกกิจกรรมดงักล่าว ครูผูส้อนไดบู้รณาการในการจดัการเรียนการ
สอนบุคลากรเข้ากับหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการมอบหมายงานให้นักเรียนได้รับผิดชอบศึกษา
คน้ควา้เป็นโครงงาน เน้นนกัเรียนปฏิบติัจริง สอดคลอ้งกบัสุเมธ ตนัติเวชกุล (2550) กล่าววา่ ครูจะตอ้ง
รู้จักบูรณาการการเรียนการสอนให้ เด็กและเยาวชนเห็นถึงความเช่ือมโยงในมิติต่าง ๆ ทั้ งด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึงความเป็นองค์รวมน้ีจะเกิดข้ึนไดค้รูตอ้งใช้ความรู้และ
คุณธรรมเป็นปัจจยัในการขบัเคล่ือน โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของหลกัสูตรสาระเรียนรู้ต่าง ๆ และประยุกต์หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อสอนให้เด็กรู้จกัการใชชี้วิตไดอ้ยา่งสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดคลอ้งกบั จกัรปรุฬห์  วิชาอคัรวิทย ์(2559) ศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบวา่ 1) มีการจดักิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ไดน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ อย่าง
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กลมกลืน ยึดหลกัความมีเหตุผล และความพอประมาณ 2 ) กิจกรรมส่งเสริมการประหยดัและอดออม มี
การปฏิบติัอยา่งจริงจงัและส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของครู และนกัเรียน รวมทั้งขยายผลไปสู่ชุมชนดว้ย  
3) กิจกรรมส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีจิตอาสาและการ
ด าเนินวถีิชีวติท่ีพอเพียง 4) กิจกรรมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีการด าเนินการท่ีไดผ้ลเป็นอยา่ง
ดี มีกิจกรรมการเยี่ยมบา้น มีเครือข่ายผูป้กครอง มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างครูกบัผูป้กครอง และ
กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม ส่วนการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้การด าเนินงาน
ขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส าเร็จ นอกจากผูบ้ริหารจะมีวิธีการบริหารท่ีดีแลว้ 
ตวัครูเองมีส่วนส าคัญยิ่งในการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง โรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่นั้ นเร่ิมต้นด้วยการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อน ครูจึงสามารถจดัท าหน่วยการเรียนรู้และแผนจดัการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระเพื่อน าไปออกแบบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนซ่ึงสอดคล้องกบั ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549) ท่ี
กล่าววา่ การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษานั้น จะตอ้งมุ่งพฒันาท่ีตวัครูก่อน
เป็นอนัดบัแรก เพราะครูถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังส่ิงต่าง ๆ ให้แก่
เด็ก ดงันั้น จึงควรส่งเสริมครูให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ถ่องแทก่้อน เพราะเม่ือครูเขา้ใจ ครูก็จะไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่เด็กได ้ครูสอนให้เด็กรู้จกัพอ ครูตอ้ง
รู้จกัพอก่อน โดยอยู่อยา่งพอเพียงและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัเด็กและยงัสอดคลอ้งกบั สุเมธ ตนัติเวชกุล 
(2550) ท่ีกล่าวว่า “หากครูตอ้งสอนเศรษฐกิจพอเพียง ครูตอ้งเขา้ใจก่อนจึงจะถ่ายทอดได้ถูกตอ้ง” เม่ือ
ภายหลงัจากด าเนินการพฒันา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการคิด การปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีบนพื้นฐาน
ของการใชคุ้ณธรรมน าความรู้ การใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต และการใช้ความรู้ทางหลกัวิชาอยา่ง
รอบคอบ รอบรู้ ระมดัระวงัเพื่อน าไปสู่การพฒันาตนให้กา้วหนา้ไปพร้อมกบัความสมดุล และพร้อมรับ
กบัการเปล่ียนแปลงด้านวตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมการด าเนินการพฒันาบุคลากรของ
โรงเรียนถือวา่เป็นกระบวนการส าคญัเพื่อการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตนัท่ีมีอยูโ่ดยทัว่ไป เพราะหากไม่สร้าง
ความรู้ความเขา้ใจจนถึงขั้น “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” แลว้ก็จะไม่มีลกัษณะ “เกิดจิตส านึก” จะท าให้
ปัญหาต่าง ๆ เช่นบางโรงเรียนท่ีพบกันอยู่ทัว่ไป สอดคล้องกับส านักผูต้รวจราชการประจ าเขตตรวจ
ราชการท่ี 7 (2551) ท่ีพบว่า ปัญหาดา้นการพฒันาบุคลากร คือ บุลากรขาดความรู้ความเขา้ใจและความ
ตระหนกัเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลอ้งกบั ทวี ศนัสนีย์
พนัธ์ุ (2550) ท่ีศึกษาพบว่าการด าเนินการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เขต
ตรวจราชการท่ี 13 พบว่า การอบรมสัมมนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านกังานเขต
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พื้นท่ีการศึกษามีกิจกรรมพฒันาบุคลากรดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยมาก ท าให้บุคลากรขาด
ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูบางส่วนท่ีสนใจศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง รวมทั้ง การเขา้ร่วมชมนิทรรศการทาง
วิชาการเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่าง ๆ จึงท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงบา้ง แต่ก็ขาดความมัน่ใจในการน ามาประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอน การจดัท าการเรียนการ
สอนเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแต่ละแห่ง เป็นไปตามความรู้ความเข้าใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูแกนน าเหล่านั้น จึงท าให้ขาดทิศทางในการพฒันาเด็กและเยาวชนแต่ละคนให้มีหลกั
คิด หลกัปฏิบติัในการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง โดยใช้คุณธรรมน าความรู้เพื่อพฒันาตนเองให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล ตลอดจนพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในด้าน  
ต่าง ๆ และยงัสอดคล้องกับจกัรปรุฬห์  วิชาอคัรวิทย์ (2555) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในดา้นงานบริหารบุคคล มีการวางแผน
อตัราก าลงัตามความตอ้งการและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ภารกิจและประเมิน
สภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา และมีการส่งเสริมให้ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการพฒันาตนเองตามความตอ้งการและความจ าเป็น  ตลอดจนมีความยุติธรรมในการขอ
เล่ือนขั้นและเล่ือนต าแหน่ง รวมทั้ง มีความเสมอภาคในการไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ 
 5. ดา้นผลลพัธ์/ภาพความส าเร็จ  มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบดา้นสถานศึกษา ดา้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นบุคลากรของสถานศึกษาและดา้นผูเ้รียน ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ีมูลนิธิยุว  
สถิรคุณไดใ้ห้แนวทางไว ้( มูลนิธิสถิรคุณ, 2560 ) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรปรุฬห์  วิชาอคัร
วิทย ์(2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้กล่าวถึงผลลัพธ์ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ ดงัน้ีคือ ด้านสถานศึกษา 1) สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้หลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและชุมชน 2) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและ
สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้จริง และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) 
สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มร่ืน ปลอดภยั เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิต ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 1) มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยา่งถูกตอ้ง 2) ปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 3) สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในสถานศึกษา และมุ่งมัน่ในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา 4) มีการขยายผลการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอก ด้าน
บุคลากรของสถานศึกษา 1) มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
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ถูกตอ้ง สามารถจดัการเรียนรู้ โดยการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนใน
ทุกกลุ่มสาระจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลชัดเจน 2) จดัการ
ทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์ 
4) รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุลและพร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ  5) ด าเนินชีวิตอยา่งมีฐานรากทางวฒันธรรม และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมจากกระแสโลกาภิวตัน์และมีการแบ่งปัน สามคัคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนัรวมถึงมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอยา่งต่อเน่ือง ด้านผู้เรียน 1) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดบัชั้นปีการศึกษา 
2) ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในด้านวตัถุ/ เศรษฐกิจ        
3)  ปฏิบติัตนให้ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นสังคม วฒันธรรม
และส่ิงแวดล้อม 4) มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอก
สถานศึกษา  5) มีระเบียบวินัยในการเรียน การท ากิจกรรมในโรงเรียน อาทิกิจกรรมหน้าเสาธง การท า
ความสะอาดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ มีวินยัในการรับประทานอาหาร 6) มีสติปัญญาในการศึกษา
หาความรู้ดว้ยตนเอง จากครูและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ด้าน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 1) รับรู้การขบัเคล่ือน มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 2)  เห็นคุณค่าและศรัทธาในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 4) สนบัสนุนกิจกรรมการขบัเคล่ือนและขยายผลหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา และด้านชุมชน ให้การยอมรับและเห็นคุณค่าในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิตและให้ความร่วมมือในการขยายผลการขบัเคล่ือน
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและครู 
 1. ผูบ้ริหารควรมีความรู้ความเขา้ใจการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารสถานศึกษาอยา่งถ่องแท ้และมีความมุ่งมัน่ในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บริหารจดัการศึกษา 
 2. ครูควรเปิดใจรับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว้น ามาประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษา 
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 3. ครูควรมีความรู้ความเขา้ใจถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว้น ามาประยกุตใ์ชใ้น
สถานศึกษา 
 4. ครูควรมีใจ/ เตม็ใจท่ีจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้ถ่ายทอด บ่มเพาะ
นกัเรียน และติดตามผลนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
 ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 
 1. ชุมชนควรเห็นความส าคญัของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างเยาวชน 
 2. ชุมชนควรน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการจดักิจกรรมของชุมชน และ
ใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนในการบ่มเพาะเยาวชน 
 3. ชุมชนควรสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองของการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัชุมชนอ่ืน 
 ข้อเสนอแนะต่อผู้ปกครอง 
 1. ผูป้กครองควรเขา้ใจและเห็นความส าคญัการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. ผูป้กครองควรเขา้ใจการด าเนินงานของโรงเรียนและให้ความร่วมมือกบัทางโรงเรียน 
ตลอดจนสนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะต่อนักเรียน 
 1. นกัเรียนควรมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
 2. นกัเรียนควรถูกปลูกฝัง บ่มเพาะอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดหลกัคิดเร่ืองหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงข้ึนในตวั และเห็นคุณค่าของความพอเพียง จนน าไปสู่วถีิชีวิตอนัเป็นคุณลกัษณะของ
การอยูอ่ยา่งพอเพียง 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรจดัท าวจิยัในลกัษณะน้ีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในแห่งอ่ืน ๆ และสถานศึกษาในทุก
ระดบัชั้น 
 2. ควรจดัท าวจิยัเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาต่างระดบัและ
ต่างสังกดั 
 
 
 




