
 
 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนบ้านเมืองคอง  อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้     มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านเมืองคอง    อ าเภอ    เชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ การด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือคณะกรรมการ
สถานศึกษา 9 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครู จ านวน 11 คน สภานักเรียน จ านวน 
11 คน รวมท้ังส้ิน 32 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 
ตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เช่ียวชาญและกลุ่มเป้าหมายเดิม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เนื้อหาและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

บ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ในการขับเคล่ือนการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ พัฒนาขึ้นโดยกระบวนการท่ีค านึงถึงความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 และความถูกต้องตามแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษารวมท้ังความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยยึดองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบ
ไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งเกิดขึ้น
บนพื้นฐานของเงื่อนไข 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน 
คือ 
 ส่วนท่ี 1 โรงเรียนบ้านเมืองคองมีการจัดองค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ  
 1. ด้านการบริหารงาน มี 4 องค์ประกอบ คือด้านนโยบาย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และ
ด้านการบริหารท่ัวไป  
 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี 4 องค์ประกอบ คือด้านหน่วยการ
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน ด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร มี 3 องค์ประกอบ คือด้านการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ด้านกิจกรรมนักเรียน และด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
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 4. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 2 องค์ประกอบ คือด้านการพัฒนาบุคลากรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการติดตามและขยายผล 
 5. ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ  มี 5 องค์ประกอบ คือด้านสถานศึกษา ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านบุคลากรของสถานศึกษาและด้านผู้เรียน 

 ส่วนท่ี 2 โรงเรียนบ้านเมืองคอง วางแนวทางการขับเคล่ือนการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังนี้  
 1. ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบาย
ส าคัญของสถานศึกษา  
 2. พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรท้ังผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
นักเรียนและชุมชนในการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
 4. จัดท า ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา  
 5. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 6. เสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
 7. จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน   
 8. ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนส าคัญทุกขั้นตอน   

อภิปรายผล 
 ในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
บ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้บริหารต้องมีความ
จริงใจ มีความต้ังใจจริง มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีมนุษย์
สัมพันธ์ สามารถครองใจเพื่อนร่วมงานและเป็นท่ีนับถือศรัทธาของชุมชน ท าให้เกิดความร่วมมืออย่างดี 
ท้ังยังประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและมีความเสียสละสูง อุทิศชีวิตเพื่องานและใช้ตนเองเป็นแบบอย่าง
ให้ ครู นักเรียน ชุมชน ปฏิบัติตามซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารท่ีจะต้องมีผู้น าองค์กรท่ีดี น าองค์กรไปสู่
ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับ กีรติวัฒน์ อัคเส (2543) พบว่า ปัจจัยทีเอื้อต่อความส าเร็จของโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านห้วยชันประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ คือ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ท่ีมุ่งมั่นใน
การท างาน ขยันขันแข็ง เอาใจใส่งานในหน้าท่ี และเป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ครูทุกคนในโรงเรียนเอาใจใส่
งานในหน้าท่ีและงานท่ีได้รับหมอบหมายและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  
 ส่วนองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีก่อให้เกิดผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างได้ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
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 1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา พบว่า จากการท่ีมี ผู้บริหารท่ีเป็นท่ียอมรับนับถือของ
กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง จึงท าให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกเรื่อง กรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ความสามารถ มีความต้ังใจจริงท่ีจะร่วมมือกับโรงเรียน มีการขยายผลจากโรงเรียน
ไปสู่ชุมชน เช่น โรงเรียนมีกิจกรรมปลูกผัก ชุมชนก็มีกิจกรรมปลูกผัก ช่วยกันดูแลแปลงผักให้ได้ผลผลิต
ใกล้เคียงกัน โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนฝากเงินออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงดาว 
โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมแบบมีประสิทธิภาพ บางแห่งเรียกว่า การมีส่วนร่วมในลักษณะ 
“บวร” คือ บ้าน (ชุมชนในท้องถิ่น) วัด (ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม) โรงเรียน (บูรณาการสู่
การเรียนการสอน) การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน 
มีเครือข่ายการบริหารในพื้นท่ีจ านวนมาก เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล วัด บริษัท โรงงาน ท าให้การ
บริหารเป็นไปโดยง่าย กรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ โดยการให้
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการประชุมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน ช่วยประสานจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
กิจการโรงเรียน สอดคล้องกับแนวทางการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา (ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์. 2550) ท่ีระบุว่า การให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในขั้นตอนส าคัญทุกขั้นตอน คือ 1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการวางแผน 2) ร่วมให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3) ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัด
สภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา 4) ส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ท่ีบ้าน และสถานท่ีอื่น ๆ และ 5) ร่วมติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ในส่วนของการบริหารงบประมาณสอดคล้องกับ จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ (2555) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง 
ผลการวิจัยพบว่า งานบริหารงบประมาณ มีการจัดท าและเสนอของบประมาณตามความเหมาะสมและ
ความต้องการท่ีแท้จริง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์
ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการจัดท ารายละเอียดโครงสร้างแผนงานโครงการและ
กิจกรรมท่ีชัดเจน โดยอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีความ
ซื่อสัตย์ในการบริหารการเงิน บัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่า การจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระก็
มีส่วนส าคัญท่ีสุดท่ีโรงเรียน ได้ด าเนินการจนถึงขั้นเป็นแบบอย่างได้ ผลการวิจัย พบว่า ครูส่วนใหญ่จะ
เน้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ให้เข้าถึงสาระส าคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง ได้ฝึกคิดฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือร่วมกับกลุ่มนักเรียนด้วยกัน โดยสอดแทรก
คุณธรรมน าความรู้ท่ีเน้นกิจกรรมการทดลอง การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน ท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (2550) และ สุเมธ ตันติ
เวชกุล (2550) ส าหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ใช้หลักคุณธรรมน าความรู้จตุภาคี 
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ประกอบด้วย ครู นักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัด ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ วรา
กรณ์ สามโกเศศ (2550) ท่ีกล่าวว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องมีการพึ่งพาหลักของคุณธรรม โดยน า
กิจกรรมท่ีจะส่งเสริมคุณธรรมเข้ามาร่วมด้วย รวมท้ังการน าแนวทางท่ีดี เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน 1 
อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมน าความรู้ 
รู้เท่าทันโลก และยังสอดคล้องกับ จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จะเน้นการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ถึงรากฐานส าคัญของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และมีการวัดผลและประเมินผลตรงตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีการก าหนดเครื่องมือวัด วิธีการ และเกณฑ์การประเมินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมสูงขึ้น และสอดคล้องกับจักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ (2555) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการสังเคราะห์บทเรียนการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีก่อให้เกิดผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างได้พบว่า งานบริหารวิชาการ  มีการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ โดยเน้นให้ผู้เรียนน า
ความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นการขยายผลสู่การปฏิบัติในครอบครัว ชุมชน ของตนเอง อันเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนอย่างมีสติปัญญาและยึดมั่นในทางสายกลาง และด าเนินชีวิตด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทนแบ่งปัน รับผิดชอบ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพความต้องการ ความ
จ าเป็นของสถานศึกษา เพื่อวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ครูท าการวิ จัยในช้ันเรียน
ตามความรู้ ความสนใจ และศักยภาพของแต่ละคน และยังมีการประสานความร่วมมือในการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น และน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้พยายามใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในโรงเรียนและในชุมชนให้มากท่ีสุด 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีใกล้ตัว เป็นไปตามหลักเหตุผล หลักความพอประมาณและโรงเรียนต้ังอยู่ในชนบท 
มีสวนสมุนไพร มีป่าชุมชน  แม่น้ าคอง แม่น้ าแม่แตงเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นตนเองและเป็น
การปฏิบัติจริงจากส่ือและวัสดุท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้นักเรียนเห็นผลจากการปฏิบัติจริง และ
นักเรียนก็ต้ังใจท่ีจะเรียนอย่างมีความสุข สอดคล้องกับ สังคม รังทอง (2547) ท่ีท าการวิจัยเรื่องพัฒนา
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แผนการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่สู่การเรียนรู้มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องการเพาะเห็ดจากวัสดุท้องถิ่นโดยใช้โครงงาน พบว่า นักเรียนมี
ความสุขและให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในการเรียน สามารถเรียนรู้จากสภาพจริงด้วยการเรียนรู้จากของ
จริงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 
 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า นอกจากการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชา  
ต่าง ๆ ตามปกติแล้ว ยังพบว่า โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมเข้ามาอีกมากมาย เช่น กิจกรรมการ
สอนแบบโครงงาน การต้ังชมรมหรือชุมนุมท่ีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
นอกจากกิจกรรมหลัก ๆ คือ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างเสริมหลักคุณธรรมและ
ระเบียบวินัยในตัวแล้ว รองลงมาก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรท่ีเน้นการเพาะปลูกโดยตรงและกิจกรรม
เกี่ยวกับการน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นกิจกรรมท่ีสร้างงานและอาชีพให้กับเด็ก กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการประหยัดและอดออม กิจกรมในเชิงสร้างสรรค์สังคม เช่น การคัดแยกขยะ 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมการช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจนและขาด
แคลนตามล าดับ ซึ่งทุกกิจกรรมดังกล่าว ครูผู้สอนได้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนบุคลากรเข้ากับ
หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการมอบหมายงานให้นักเรียนได้รับผิดชอบศึกษาค้นคว้าเป็นโครงงาน เน้น
นักเรียนปฏิบัติจริง สอดคล้องกับสุเมธ ตันติเวชกุล (2550) กล่าวว่า ครูจะต้องรู้จักบูรณาการการเรียนการ
สอนให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความเช่ือมโยงในมิติต่าง ๆ ท้ังด้านส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม และ
เศรษฐกิจ ซึ่งความเป็นองค์รวมนี้จะเกิดขึ้นได้ครูต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นปัจจัยในการขับเคล่ือน 
โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสาระเรียนรู้ต่าง ๆ 
และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสอนให้เด็กรู้จักการ
ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับ จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ (2559) 
ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า 1) มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ อย่างกลมกลืน ยึดหลักความมีเหตุผล และความพอประมาณ 
2 ) กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดและอดออม มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของครู 
และนักเรียน รวมท้ังขยายผลไปสู่ชุมชนด้วย  3) กิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีจิตอาสาและการด าเนินวิถีชีวิตท่ีพอเพียง 4) กิจกรรมสร้างระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีการด าเนินการท่ีได้ผลเป็นอย่างดี มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน มีเครือข่ายผู้ปกครอง มี
การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างครูกับผู้ปกครอง และกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ส่วนการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา พบว่า ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้การด าเนินงาน
ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส าเร็จ นอกจากผู้บริหารจะมีวิธีการบริหารท่ีดีแล้ว 
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ตัวครูเองมีส่วนส าคัญยิ่งในการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง โรงเรียนบ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่นั้นเริ่มต้นด้วยการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงก่อน ครูจึงสามารถจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระเพื่อ
น าไปออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549) ท่ีกล่าวว่า การ
ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษานั้น จะต้องมุ่งพัฒนาท่ีตัวครูก่อนเป็นอันดับแรก 
เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังส่ิงต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ดังนั้น จึงควร
ส่งเสริมครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ก่อน เพราะเมื่อ
ครูเข้าใจ ครูก็จะได้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็กได้ ครูสอนให้เด็กรู้จักพอ ครูต้องรู้จักพอก่อน โดยอยู่อย่าง
พอเพียงและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเด็กและยังสอดคล้องกับ สุเมธ ตันติเวชกุล (2550) ท่ีกล่าวว่า “หากครู
ต้องสอนเศรษฐกิจพอเพียง ครูต้องเข้าใจก่อนจึงจะถ่ายทอดได้ถูกต้อง” เมื่อภายหลังจากด าเนินการพัฒนา 
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการคิด การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีบนพื้นฐานของการใช้คุณธรรมน าความรู้ การใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต และการใช้ความรู้ทางหลักวิชาอย่างรอบคอบ รอบรู้ ระมัดระวังเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาตนให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล และพร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงด้านวัตถุ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมการด าเนินการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญเพื่อ
การแก้ไขปัญหาเบื้องตันท่ีมีอยู่โดยท่ัวไป เพราะหากไม่สร้างความรู้ความเข้าใจจนถึงขั้น “เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา” แล้วก็จะไม่มีลักษณะ “เกิดจิตส านึก” จะท าให้ปัญหาต่าง ๆ เช่นบางโรงเรียนท่ีพบกันอยู่
ท่ัวไป สอดคล้องกับส านักผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการท่ี 7 (2551) ท่ีพบว่า ปัญหาด้านการ
พัฒนาบุคลากร คือ บุลากรขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับ ทวี ศันสนีย์พันธุ์ (2550) ท่ีศึกษาพบว่าการด าเนินการ
ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เขตตรวจราชการท่ี 13 พบว่า การอบรมสัมมนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยมาก ท าให้บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการขับเคล่ือน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูบางส่วนท่ีสนใจศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง รวมท้ัง การเข้าร่วมชมนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่าง ๆ จึงท า
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงบ้าง แต่ก็ขาดความมั่นใจในการน ามาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอน การจัดท าการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแต่ละแห่ง เป็นไปตาม
ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนน าเหล่านั้น จึงท าให้ขาดทิศทางในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแต่ละคนให้มีหลักคิด หลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยใช้คุณธรรมน าความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล ตลอดจนพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงในด้าน  ต่าง ๆ และยังสอดคล้องกับจักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง



87 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านงานบริหารบุคคล 
มีการวางแผนอัตราก าลังตามความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ภารกิจ
และประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา และมีการส่งเสริมให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองตามความต้องการและความจ าเป็น  ตลอดจนมีความ
ยุติธรรมในการขอเล่ือนขั้นและเล่ือนต าแหน่ง รวมท้ัง มีความเสมอภาคในการได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ 
 5. ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ  มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านสถานศึกษา ด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบุคลากรของสถานศึกษาและด้านผู้เรียน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางท่ีมูลนิธิยุว  สถิร
คุณได้ให้แนวทางไว้ ( มูลนิธิสถิรคุณ, 2560 ) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ 
(2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้กล่าวถึงผลลัพธ์ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิด
ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ ดังนี้คือ ด้านสถานศึกษา 1) สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและชุมชน 2) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสามารถลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมได้จริง และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) สถานศึกษาสะอาด เป็น
ระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง 2) 
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา 3) สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
สถานศึกษา และมุ่งมั่นในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 4) มีการขยาย
ผลการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอก ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 1) มี
ความรู้ความเข้าใจและอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง สามารถจัดการเรียนรู้ โดยการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลชัดเจน 2) จัดการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่าง
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์ 4) รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ได้อย่างสมดุลและพร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  5) ด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และ
พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์และมีการแบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกันรวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้านผู้เรียน 1) มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละ
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ระดับช้ันปีการศึกษา2) ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในด้าน
วัตถุ/ เศรษฐกิจ 3)  ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในด้านสังคม 
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 4) มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอก
สถานศึกษา  5) มีระเบียบวินัยในการเรียน การท ากิจกรรมในโรงเรียน อาทิกิจกรรมหน้าเสาธง การท า
ความสะอาดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ มีวินัยในการรับประทานอาหาร 6) มีสติปัญญาในการศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง จากครูและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น         
ด้านคณะกรรมการสถานศึกษา 1) รับรู้การขับเคล่ือน มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 2)  เห็นคุณค่าและศรัทธาในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 4) สนับสนุนกิจกรรมการขับเคล่ือนและขยายผลหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา และด้านชุมชน ให้การยอมรับและเห็นคุณค่าในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตและให้ความร่วมมือในการขยายผลการขับเคล่ือน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและครู 
 1. ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจการบูรณาการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารสถานศึกษา และมีความมุ่งมั่นในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบริหารจัดการศึกษา 
 2. ครูควรเปิดใจรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วน ามาบูรณาการใช้ในสถานศึกษา 
 3. ครูควรมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วน ามาบูรณาการใช้ใน
สถานศึกษา 
 4. ครูควรมีใจ/เต็มใจท่ีจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ถ่ายทอด บ่มเพาะ
นักเรียน และติดตามผลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะต่อชุมชนท้องถ่ิน 
 1. ชุมชนท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้าง
เยาวชน 
 2. ชุมชนท้องถิ่นควรน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน 
และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการบ่มเพาะเยาวชน 
 3. ชุมชนท้องถิ่นควรสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องของการบูรณาการใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชนอื่น 
 ข้อเสนอแนะต่อผู้ปกครอง 
 1. ผู้ปกครองควรเข้าใจและเห็นความส าคัญการบูรณาการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 2. ผู้ปกครองควรเข้าใจการด าเนินงานของโรงเรียนและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน 
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะต่อนักเรียน 
 1. นักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
บูรณาการใช้ได้ 
 2. นักเรียนควรถูกปลูกฝัง บ่มเพาะอย่างต่อเนื่องจนเกิดหลักคิดเรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในตัว และเห็นคุณค่าของความพอเพียง จนน าไปสู่วิถีชีวิตอันเป็นคุณลักษณะของ
การอยู่อย่างพอเพียง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรจัดท าวิจัยในลักษณะนี้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในแห่งอื่น ๆ และสถานศึกษาในทุก
ระดับช้ัน 
 2. ควรจัดท าวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาต่างระดับและต่าง
สังกัด 
 
 
 




