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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
              การวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้     มีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ การด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 9 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูจ านวน 10 คน สภานักเรียน 
จ านวน 8 คน รวมทั้ งสิ้น 28 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์                    
การสนทนากลุ่ม ตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายเดิม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้าน

แม่อ้อใน อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ พัฒนาขึ้นโดยกระบวนการที่ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และความถูกต้องตามแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษารวมทั้ง
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยยึดองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อันประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี  ซึ่งเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของเงื่อนไข 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ  

1. ด้านการบริหารจัดการ มี 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านนโยบาย องค์ประกอบ 
ด้านวิชาการ องค์ประกอบด้านงบประมาณ และองค์ประกอบด้านการบริหารทั่วไป  

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี 4 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบด้านหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบด้านการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน องค์ประกอบด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร มี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน องค์ประกอบด้านกิจกรรมนักเรียน และองค์ประกอบด้านกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

4. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการพัฒนา
บุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ประกอบด้านการติดตามและขยายผล 

5. ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ  มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านสถานศึกษา 
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบุคลากรของสถานศึกษาและด้านผู้เรียน 
 นอกจากการด าเนินการทั้ง 5 ด้านดังกล่าวแล้วการการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ให้ประสบผลส าเร็จ ควรมีการด าเนินการเพ่ิมเติมอีก 2 ด้าน คือ 
 1. การให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ขั้นตอนส าคัญทุกขั้นตอนตามแนวทาง ดังนี้ 1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการวางแผน 2) ร่วมให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3) ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
จัดสภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา และ 4) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการปฏิบัติตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาที่บ้านและสถานที่อ่ืน ๆ 
 2. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ติดตามและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยพิจารณาจาก  1) 
ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2) ผลงานและการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียน 3) การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน และ 4) ผลการประเมินโดยผู้
ประเมินภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน 
  2.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการ ขั้นตอน
และกิจกรรมการด าเนินการในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม การจัดระบบการบริหารจัดการ การให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนอันพึงประสงค์ 
  2.3 จัดให้ระบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ ทั้งการรายงานภายใน
สถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ 
 ส่วนที่ 2 แนวทางการการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ควรก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานดังนี้  
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 1. ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบาย
ส าคัญของสถานศึกษา  
 2. พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
 4. ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 5. จัดท า ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การของสถานศึกษา  
 6. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
 7. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 8. เสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 9. จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน   
 10. ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนส าคัญทุกข้ันตอน  
  

การอภิปรายผล 
 ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน
บ้านแม่อ้อใน อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จนั้น องค์ประกอบที่
ส าคัญคือ ผู้บริหารต้องมีความจริงใจ มีความตั้งใจจริง มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถครองใจเพ่ือนร่วมงานและเป็นที่นับถือศรัทธาของ
ชุมชน ท าให้เกิดความร่วมมืออย่างดี ทั้งยังประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความเสียสละสูง อุทิศ
ชีวิตเพ่ืองานและใช้ตนเองเป็นแบบอย่างให้ ครู นักเรียน ชุมชน ปฏิบัติตามซึ่งเป็นไปตามหลักการ
บริหารที่จะต้องมีผู้น าองค์กรที่ดี น าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับ กีรติวัฒน์ อัคเส (2543) 
พบว่า ปัจจัยทีเอ้ือต่อความส าเร็จของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านห้วยชันประกอบด้วย
ปัจจัยต่าง ๆ คือ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการท างาน ขยันขันแข็ง เอาใจใส่งานในหน้าที่ และ
เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ครูทุกคนในโรงเรียนเอาใจใส่งานในหน้าที่และงานที่ได้รับหมอบหมายและ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  
 ส่วนองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างได้ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
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 1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา พบว่า จากการที่มีผู้บริหารที่เป็นที่ยอมรับนับถือของ
กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง จึงท าให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกเรื่อง 
กรรมการสถานศึกษามีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจจริงที่จะร่วมมือกับโรงเรียน มีการขยายผล
จากโรงเรียนไปสู่ชุมชน เช่น โรงเรียนมีกิจกรรมปลูกผัก ชุมชนก็มีกิจกรรมปลูกผัก ช่วยกันดูแลแปลง
ผักให้ได้ผลผลิตใกล้เคียงกัน โรงเรียนมีธนาคารโรงเรียนก็เอ้ือให้ชุมชนมาเป็นสมาชิกได้ด้วย เรียกได้ว่า
เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมแบบมีประสิทธิภาพ บางแห่งเรียกว่า การมีส่วนร่วมในลักษณะ “บวร” 
คือ บ้าน (ชุมชนในท้องถิ่น) วัด (ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม) โรงเรียน (บูรณาการสู่การ
เรียนการสอน) การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และ
ชุมชน มีเครือข่ายการบริหารในพ้ืนที่จ านวนมาก เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล วัด บริษัท โรงงาน 
ท าให้การบริหารเป็นไปโดยง่าย กรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ โดย
การให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการประชุมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน ช่วยประสานจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนกิจการโรงเรียน สอดคล้องกับแนวทางการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา 
(ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์. 2550) ที่ระบุว่า การให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในขั้นตอนส าคัญทุกขั้นตอน คือ 1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการ
วางแผน 2) ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3) ร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การจัดสภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา 4) ส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ที่บ้าน และสถานที่อ่ืน ๆ และ 5) ร่วมติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ในส่วนของการบริหารงบประมาณสอดคล้องกับ จักรปรุฬห์  วิชา
อัครวิทย์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า งานบริหารงบประมาณ มีการจัดท าและเสนอของบประมาณตาม
ความเหมาะสมและความต้องการที่แท้จริง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็ นของ
สถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการจัดท ารายละเอียด
โครงสร้างแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ชัดเจน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความโปร่งใสและยุติธรรม 
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์ในการบริหารการเงิน บัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่า การจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระก็มีส่วนส าคัญที่สุดที่โรงเรียน ได้ด าเนินการจนถึงขั้นเป็นแบบอย่างได้ ผลการวิจัย พบว่า ครูส่วน
ใหญ่จะเน้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ให้เข้าถึงสาระส าคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้ฝึกคิดฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือร่วมกับกลุ่มนักเรียนด้วยกัน โดย
สอดแทรกคุณธรรมน าความรู้ที่เน้นกิจกรรมการทดลอง การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน ทั้งรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2550) และ สุเมธ ตันติเวชกุล (2550) ส าหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ใช้หลัก
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คุณธรรมน าความรู้จตุภาคี ประกอบด้วย ครู นักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัด ซึ่งรูปแบบการจัด
กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ วรากรณ์ สามโกเศศ (2550) ที่กล่าวว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงจะต้อง
มีการพ่ึงพาหลักของคุณธรรม โดยน ากิจกรรมที่จะส่งเสริมคุณธรรมเข้ามาร่วมด้วย รวมทั้งการน า
แนวทางที่ดี เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่มุ่งเน้นพัฒนาประเทศไทยสู่
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมน าความรู้ รู้เท่าทันโลก และยังสอดคล้องกับ จักรปรุฬห์  
วิชาอัครวิทย์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผล พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะเน้นการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ถึงรากฐานส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง และมีการวัดผลและประเมินผลตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีการก าหนดเครื่องมือวัด วิธีการ 
และเกณฑ์การประเมินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในภาพรวมสูงขึ้น และสอดคล้องกับจักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
สังเคราะห์บทเรียนการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
ก่อให้เกิดผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างได้พบว่า งานบริหารวิชาการ  มีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ โดยเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้ไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นการขยายผลสู่การปฏิบัติในครอบครัว ชุมชน ของตนเอง อันเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนอย่างมีสติปัญญาและยึดมั่นในทางสายกลาง และด าเนินชีวิตด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทนแบ่งปัน รับผิดชอบ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพความต้องการ ความ
จ าเป็นของสถานศึกษา เพ่ือวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้น
เรียนตามความรู้ ความสนใจ และศักยภาพของแต่ละคน และยังมีการประสานความร่วมมือในการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน และน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 นอกจากนั้น โรงเรียนบ้านแม่อ้อในยังได้พยายามใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและใน
ชุมชนให้มากที่สุด เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัว เป็นไปตามหลักเหตุผล หลักความพอประมาณและ
โรงเรียนตั้งอยู่ในชนบท มีสวนสมุนไพร มีสวนพฤกษาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่น
ตนเองและเป็นการปฏิบัติจริงจากสื่อและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้นักเรียนเห็นผลจากการ
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ปฏิบัติจริง และนักเรียนก็ตั้งใจที่จะเรียนอย่างมีความสุข สอดคล้องกับ สังคม รังทอง (2547) ที่ท าการ
วิจัยเรื่องพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่สู่การเรียนรู้มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการเพาะเห็ดจากวัสดุท้องถิ่นโดยใช้
โครงงาน พบว่า นักเรียนมีความสุข ตื่นเต้นในการเรียน สามารถเรียนรู้จากสภาพจริงด้วยการเรียนรู้
จากของจริงที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า นอกจากการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชา  
ต่าง ๆ ตามปกติแล้ว ยังพบว่า โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมเข้ามาอีกมากมาย เช่น การจัดท า
โครงการ “วิถีแม่อ้อใน วิถีงาม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กิจกรรมการสอนแบบ
โครงงาน การตั้งชมรมหรือชุมนุมที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เช่น กลุ่ม 
“เด็กดิน” แม่อ้อใน ท ากิจกรรมความมหัศจรรย์แห่งก้อนดิน คือ ปุ๋ยที่ได้จากดิน 5 แหล่ง ได้แก่การน า
จุลินทรีย์จากนมเปรี้ยว จุลินทรีย์จากแป้งข้าวหมาก จุรินทรีย์จากร าข้าว จุรินทรีย์ในดินปลวก และจุริ
นทรีย์ในดิน กอไผ่ มาท าเป็นปุ๋ยที่ได้จากการหมักให้จุรินทรีย์ย่อยสลายจนอยู่ในรูปที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างของดินและสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่พืชต้องการในกา ร
เจริญเติบโตได้ มีประสิทธิภาพในการฟ้ืนฟูสภาพดินและช่วยให้การเจริญเติบโตของพืช สามารถใช้ได้
กับพืชทุกชนิด ทั้งพืชไร่ พืชสวน และไม้ยืนต้นต่าง ๆ ในรูปแบบของปุ๋ยน้ าก็ได้ ตามความเหมาะสม
ของพืชแต่ละชนิด สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีหรือฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดี หรือที่
รู้จักในชื่อของ “ปุ๋ยเบญจคุณ”  ท าให้โรงเรียนเกิดการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับไปสู่การคัดเลือกเป็น
สถานศึกษาพอเพียง“รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.)” 
ปี 2560 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้เป็นผลส าเร็จ นอกจากกิจกรรมหลัก ๆ คือ 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างเสริมหลักคุณธรรมและระเบียบวินัยใน
ตัวแล้ว รองลงมาก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรที่เน้นการเพาะปลูกโดยตรงและกิจกรรมเกี่ยวกับการ
น าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นกิจกรรมที่สร้างงานและอาชีพให้กับเด็ก กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านการประหยัดและอดออม กิจกรมในเชิงสร้างสรรค์สังคม เช่น การคัดแยกขยะ 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขาด
แคลนตามล าดับ ซึ่งทุกกิจกรรมดังกล่าว ครูผู้สอนได้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนบุคลากร
เข้ากับหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการมอบหมายงานให้นักเรียนได้รับผิดชอบศึกษาค้นคว้าเป็น
โครงงาน เน้นนักเรียนปฏิบัติจริง สอดคล้องกับสุเมธ ตันติเวชกุล (2550) กล่าวว่า ครูจะต้องรู้จัก
บูรณาการการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งความเป็นองค์รวมนี้จะเกิดขึ้นได้ครูต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็น
ปัจจัยในการขับเคลื่อน โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรสาระเรียนรู้ต่าง ๆ และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนา
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ผู้เรียน เพื่อสอนให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับ 
จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า 1) มีการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ อย่าง
กลมกลืน ยึดหลักความมีเหตุผล และความพอประมาณ 2 ) กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดและอดออม 
มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของครู และนักเรียน รวมทั้งขยายผลไปสู่ชุมชน
ด้วย  3) กิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีจิตอาสา
และการด าเนินวิถีชีวิตที่พอเพียง 4) กิจกรรมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการด าเนินการที่
ได้ผลเป็นอย่างดี มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน มีเครือข่ายผู้ปกครอง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง และกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ส่วนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา พบว่า ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส าเร็จ นอกจากผู้บริหารจะมีวิธีการบริหารที่ดี
แล้ว ตัวครูเองมีส่วนส าคัญยิ่งในการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง โรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่นั้นเริ่มต้นด้วยการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อน ครูจึงสามารถจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ในแต่
ละกลุ่มสาระเพ่ือน าไปออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549) 
ที่กล่าวว่า การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษานั้น จะต้องมุ่งพัฒนาที่ตัวครู
ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ 
ให้แก่เด็ก ดังนั้น จึงควรส่งเสริมครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างถ่องแท้ก่อน เพราะเมื่อครูเข้าใจ ครูก็จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กได้ ครูสอนให้เด็กรู้จักพอ 
ครูต้องรู้จักพอก่อน โดยอยู่อย่างพอเพียงและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเด็กและยังสอดคล้องกับ สุเมธ 
ตันติเวชกุล (2550) ที่กล่าวว่า “หากครูต้องสอนเศรษฐกิจพอเพียง ครูต้องเข้าใจก่อนจึงจะถ่ายทอดได้
ถูกต้อง” เมื่อภายหลังจากด าเนินการพัฒนา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการคิด การปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดีบนพ้ืนฐานของการใช้คุณธรรมน าความรู้ การใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต และการใช้ความรู้ทาง
หลักวิชาอย่างรอบคอบ รอบรู้ ระมัดระวังเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล 
และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญเพ่ือการแก้ไขปัญหาเบื้องตันที่มีอยู่โดยทั่วไป เพราะ
หากไม่สร้างความรู้ความเข้าใจจนถึงขั้น “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” แล้วก็จะไม่มีลักษณะ “เกิด
จิตส านึก” จะท าให้ปัญหาต่าง ๆ เช่นบางโรงเรียนที่พบกันอยู่ทั่วไป สอดคล้องกับส านักผู้ตรวจ
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ราชการประจ าเขตตรวจราชการที่ 7 (2551) ที่พบว่า ปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร คือ บุลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสอดคล้องกับ ทวี ศันสนีย์พันธุ์ (2550) ที่ศึกษาพบว่าการด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 13 พบว่า การอบรมสัมมนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงน้อยมาก ท าให้บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูบางส่วนที่สนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
รวมทั้ง การเข้าร่วมชมนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่าง ๆ จึงท าให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงบ้าง แต่ก็ขาดความมั่นใจในการน ามาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอน การจัดท าการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแต่ละแห่ง เป็นไป
ตามความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนน าเหล่านั้น จึงท าให้ขาดทิศทางในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแต่ละคนให้มีหลักคิด หลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยใช้
คุณธรรมน าความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล 
ตลอดจนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน  ต่าง ๆ และยังสอดคล้องกับจักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ 
(2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในด้านงานบริหารบุคคล มีการวางแผนอัตราก าลังตามความต้องการและความจ าเป็นของ
สถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของ
สถานศึกษา และมีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองตาม
ความต้องการและความจ าเป็น  ตลอดจนมีความยุติธรรมในการขอเลื่อนขั้นและเลื่อนต าแหน่ง รวมทั้ง 
มีความเสมอภาคในการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
 5. ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ  มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านสถานศึกษา 
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบุคลากรของสถานศึกษาและด้านผู้เรียน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่มูลนิธิ
ยุว  สถิรคุณได้ให้แนวทางไว้ ( มูลนิธิสถิรคุณ, 2560 ) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรปรุฬห์  วิชา
อัครวิทย์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้กล่าวถึงผลลัพธ์ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ดังนี้คือ ด้านสถานศึกษา 1) สถานศึกษาเป็นแหล่งการ
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและชุมชน  2) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้จริง และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง 2) ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน า
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 3) สามารถถ่ายทอดประสบการณ์
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในสถานศึกษา และมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 4) มีการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอก ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 1) มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง สามารถจัดการเรียนรู้ โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจนเห็นผลชัดเจน 2) จัดการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์ 4) รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  5) ด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทาง
วัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์และมีการแบ่งปัน 
สามัคคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันรวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านผู้เรียน 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา 2) ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/ เศรษฐกิจ 3)  ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 4) มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอกสถานศึกษา  5) มีระเบียบวินัยในการเรียน การท า
กิจกรรมในโรงเรียน อาทิกิจกรรมหน้าเสาธง การท าความสะอาดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ มีวินัย
ในการรับประทานอาหาร 6) มีสติปัญญาในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากครูและแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ด้านคณะกรรมการสถานศึกษา 1) รับรู้การ
ขับเคลื่อน มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 2) เห็นคุณค่าและศรัทธาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 4) สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา และด้านชุมชน ให้การยอมรับและเห็นคุณค่าในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตและให้ความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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2. ควรจัดท าวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาต่างระดับและ

ต่างสังกัด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและครู 
 1. ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารสถานศึกษาอย่างถ่องแท้ และมีความมุ่งมั่นในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บริหารจัดการศึกษา 
 2. ครูควรเปิดใจรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
 3. ครูควรมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วน ามาประยุกต์ใช้
ในสถานศึกษา 
 4. ครูควรมีใจ/ เต็มใจที่จะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ถ่ายทอด บ่มเพาะ
นักเรียน และติดตามผลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 
 1. ชุมชนควรเห็นความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างเยาวชน 
 2. ชุมชนควรน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน และ
ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการบ่มเพาะเยาวชน 
 3. ชุมชนควรสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชนอื่น 
 ข้อเสนอแนะต่อผู้ปกครอง 
 1. ผู้ปกครองควรเข้าใจและเห็นความส าคัญ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ผู้ปกครองควรเข้าใจการด าเนินงานของโรงเรียนและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน 
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะต่อนักเรียน 
 1. นักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 2. นักเรียนควรถูกปลูกฝัง บ่มเพาะอย่างต่อเนื่องจนเกิดหลักคิดเรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในตัว และเห็นคุณค่าของความพอเพียง จนน าไปสู่วิถีชีวิตอันเป็นคุณลักษณะ
ของการอยู่อย่างพอเพียง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรจัดท าวิจัยลักษณะนี้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งอ่ืนๆ และสถานศึกษาในทุกระดับชั้น 
  
 




