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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1)ขั้นวางแผนพัฒนา(Plan) 2)ขั้นด าเนินการพัฒนา 
(Act) 3)ขั้นสังเกตการณ์(Observe)  4)ขั้นสะท้อนผล(Reflect) ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 447 คน ดังนี้ 1)ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน 2)ครู  
จ านวน 14  คน 3)นักเรียน จ านวน 219 คน 4)ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 204 คน 5)คณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 9 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการระดมสมอง จ านวน 38 คนได้แก่ 1) ครู จ านวน 14 
คน 2)นักเรียน จ านวน 12 คน 3)ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 12  คน 
รวมจ านวน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  จ านวน 27คน ได้แก่ 1)
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน 2) ครู จ านวน 14 คน 3)ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา 
จ านวน 12 คน  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวทางการระดม
สมอง และแบบสังเกต และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การหาคุณภาพของเครื่องมือใช้วิธีการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์(Index of  Item – Objective  Congruence หรือ 
IOC)จากผู้ เชี่ยวชาญ และการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient) 
ของครอนบัค วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูล
เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้วน าเสนอผลวิจัยโดยใช้วิธีการพรรณนา  ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน
ชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน 
ดังนี้  1)ขั้นวางแผนพัฒนา(Plan) 2)ขั้นด าเนินการพัฒนา (Act) 3)ขั้นสังเกตการณ์ (Observe)          
4)ข้ันสะท้อนผล(Reflect)  ซึ่งมีการด าเนินงาน 10 กิจกรรม ได้แก่ 1)วิเคราะห์เอกสารและการระดม
สมองเพ่ือศึกษาประเด็นส าคัญปัญหาและสภาพและความต้องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อมพบว่าในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาครูมีการโยกย้าย 
และบรรจุใหม่ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ชัดเจน ส าหรับนักเรียนเริ่มมี
พฤติกรรมหลงใหลค่านิยมต่างชาติ สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักประมาณตน เลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสม  ขาดความซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด อดทน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และการคิดวิเคราะห์  ครู นักเรียน 
และผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความต้องการให้นักเรียนเรียนรู้โดยยึดหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2)วางแผนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยน า
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และการระดมสมองมาจัดท าตารางการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 3)ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ผู้ปกครองนักเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 จ านวน 12 โครงการ เสร็จแล้วน าเสนอและวิพากษ์ร่วมกัน จนได้
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารสถานและครู
น าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมติดตามผลการ
ด าเนินงานเพ่ือน าผลมาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงานครั้งต่อไป 4)ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
โครงการพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่
คณะครูและฝึกปฏิบัติเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 6 โครงการ  5) อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งครูเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มอบหมายให้ครูจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคนละ 1 หน่วยการเรียนรู้  รวม 11 หน่วยการ
เรียนรู้ 6)นิเทศติดตามการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่าการออกแบบหน่วยการเรียนรู้จ านวน 9 หน่วย 
สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนได้ครบถ้วน ส่วน
อีก 2 หน่วยการเรียนรู้ ยังมีปัญหาในด้านโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับปัญหาในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ครูยังมีปัญหาในเรื่องการเขียนชุดค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง แนวทางที่ครูน า
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  ครูยังมีปัญหาในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากปัญหาที่พบผู้วิจัยได้เข้าไปให้
ความรู้และช่วยแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหาในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 7)หาคุณภาพของหน่วยการจัดการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ และ
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับ
จุดประสงค์ (IOC) จากผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านพบว่าเครื่องมือมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา          
ข้อค าถามมีความเหมาะสมถูกต้องทางภาษาและสอดคล้องกับประเด็นที่จะศึกษาสามารถน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้ 8)จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยท า
การทดสอบก่อนเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ด าเนินการทดสอบหลังเรียน  9)นิเทศการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสังเกต
และจัดประชุมเป็นระยะเพ่ือสอบถามปัญหา ช่วยเหลือ และแก้ไข ปัญญาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ เมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 และกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้วิจัยให้ผู้บริหาร
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สถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10)ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครู  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับทราบถึงผลการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่  

2. ผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน
ชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลจากแบบประเมินการ
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสรุปได้ดังนี้ 

2.1  ผลประเมินการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อมในภาพรวมปฏิบัติงานอยู่ในระดับคุณภาพมากเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าทุกด้านมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับคุณภาพมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการสถานศึกษา รองลงมาคือด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ และด้านหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า 

2.1.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินงานของโรงเรียน รองลงมา
คือการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  และการจัดท า
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนการสอนตามล าดับ ส่วนรายการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่การน าผลการติดตาม มาพัฒนาปรับปรุง 
การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น  รองลงมาคือการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการน าหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพอเพียงตามล าดับ ส่วนรายการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่การมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น  

2.1.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การมี
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้อยู่อย่างพอเพียง รองลงมาคือการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามล าดับ ส่วนรายการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่การน าผลการติดตามมา ปรับปรุง
การด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การ
ประชุม สัมมนาหรือศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่  รองลงมาคือการมีโครงการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
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การส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ าเสมอ
ตามล าดับ ส่วนรายการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่การขยายผลและเผยแพร่ผลการด าเนินชีวิตและปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2.1.5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่องค์ประกอบ 
ผู้บริหารสถานศึกษา รองลงมาคือองค์ประกอบครู และองค์ประกอบนักเรียนตามล าดับ ส่วน
องค์ประกอบทีม่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่องค์ประกอบสถานศึกษา  

2.2 ผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ
พบว่า 

2.2.1 องค์ประกอบสถานศึกษา รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่โรงเรียนสะอาด 
เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัยโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ
รองลงมาคือโรงเรียนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2.2 องค์ประกอบผู้บริหารสถานศึกษา รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือผู้บริหาร
สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณกับ
ศักยภาพของตนและสอดคล้องกับภูมิสังคม ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้คุณธรรมน าความรู้ใน
การด าเนินชีวิต 

2.2.3 องค์ประกอบครู รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ครูมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ
ครูเป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณี 
ศาสนาและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นและครูเป็นแบบอย่างในการมีวินัยในตนเอง ไม่ท า
ให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามล าดับ 
ส่วนรายการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ครูเป็นแบบอย่างในการใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า  

2.2.4 องค์ประกอบนักเรียน รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา
คือนักเรียนมีการปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน
สิ่งแวดล้อม และนักเรียนมีการปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อมตามล าดับ ส่วนรายการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่นักเรียนมีการปฏิบัติตน
ในการด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ  
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อภิปรายผลการวิจัย  

การที่จะขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ให้ประสบความส าเร็จผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานโครงการ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เอกสารและการระดม
สมองเพ่ือค้นหาประเด็นส าคัญจากข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน สภาพและความต้องการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ท าให้สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนีกร วงศ์จิราษฎร์ (2559)ได้ศึกษาบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่ม
โรงเรียนค่ายพระเจ้าตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า 
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ประสบความส าเร็จควรสร้างบรรยากาศและจัดแหล่งเรียนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน 
มีการก ากับติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จากนั้นเข้าสู่การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ
ทักษะที่ดีขึ้นซึ่งอัจฉราพร ภักดีสมัย(2555) ได้ศึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดย
ใช้กลยุทธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศติดตามผล ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิเทศติดตามพบว่า โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับคุณภาพมาก สอดคล้องกับเฉลิมชัย ตาระกา (2558) ที่
ได้ศึกษาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 
ปรียาดา สุขสว่าง (2557) ที่ได้ศึกษาการบริหารจัดการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยภาพรวมผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับคุณภาพมาก ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้  

1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่การน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินงานของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้วิจัยได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมติดตามผลการ
ด าเนินงานเพื่อน าผลมาปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงสอดคล้องกับ ชนากานต์ กาหลง (2560) ได้ศึกษาสภาพและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่ได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีสู่การปฏิบัติและต้องบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการวัดและประเมินผล  

2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การจัดท า
หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยร่วมกับ
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ผู้บริหารส่งครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมมอบหมายให้ครูออกแบบหน่วยการจัดการ
เรียนรู้คนละ 1 หน่วย ท าให้ครูเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการปลูกฝังคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง มีการนิเทศก ากับ
ติดตามเป็นระยะๆ และน าผลการนิเทศติดตามมาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จันทร์จิรา บุญมี (2557) ได้ศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42  ทีไ่ด้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูทุกคน จัดท าตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ จัดท าระบบนิเทศติดตาม 
ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การมีโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้อยู่อย่างพอเพียง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ครูในการจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อาทิ เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว  การเสริมสร้างอาชีพ  สหกรณ์โรงเรียน  พร้อมทั้งมีการนิเทศ
ก ากับติดตามเป็นระยะๆ และน าผลการนิเทศติดตามมาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง  สอดคล้องกับ 
จุฑามาส พัฒนศิริ (2560) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ที่
ได้จัดท ากิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนอย่างพอเพียง จัดตั้งเป็นชุมนุมหรือชมรม และน า
ผลงานมาจัดประกวดเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การประชุม 
สัมมนาหรือศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจัดท าโครงการพัฒนา
บุคลากรที่ส่งเสริมสนับให้มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  
ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการจัดกิจกรรมน าเสนอผลงาน จัดท าประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่อง
และส่งเสริมบุคลากรที่ประพฤติตนเป็นต้นแบบของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการก ากับติดตามและน าผลงานมาปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ สอดคล้องกับสุดารัตน์ กุมขุนทด 
(2559) ได้วิจัยเรื่องแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ที่ได้พัฒนาบุคลากรโดย
การส่งเสริมจัดให้มีการแสดงผลงานการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรในการจัดกิจกรรม โครงการ
ต่าง ๆ  ส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาพอเพียง 

5. ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่องค์ประกอบที่ 2 ผู้บริหาร
สถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจึงเป็นตัวจักรส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาครู   
ในหลายรูปแบบ เช่น การเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่ครู  การส่งครูเข้ารับการอบรมจากศูนย์
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สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนงานโครงการ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เช่น โครงการปลูกพืชผักสวนครัว  การเสริมสร้างอาชีพ  
สหกรณ์โรงเรียน ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด  เครื่องดื่มสุขภาพ  และการออมทรัพย์ และนักเรียน
น าเสนอผลงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ สอดคล้องกับ จุฑามาศ (2559) ได้ศึกษาแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ที่ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการออม เช่นจัดตั้ง
ธนาคารโรงเรียน มีการบูรณาการให้มีวิชาเรียน หรือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีในครัวเรือน 
การทาบัญชีรับ – จ่าย ให้นักเรียนน าเสนอผลงานในรูปแบบโครงงานหรือจัดนิทรรศการเพ่ื อ
ประเมินผลการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีความสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย  เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้นักเรียนรู้จักความ
พอประมาณ ประหยัด  อดออม  ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนใฝ่รู้  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลใน
การตัดสินใจ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รู้จักแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน สอดคล้องกับ ชนากานต์ กาหลง (2560)    ได้ศึกษา
สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างผลงาน
ที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา    ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะต่าง ๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินการวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอ
ข้อเสนอแนะแยกเป็นประเด็น ๆ ดังนี้  

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปประยุกตใ์ช้  
1.1 ก่อนด าเนินการวิจัยควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย 

1.2 ควรให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะท าให้เกิดความ
ตระหนักรับผิดชอบและเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ 

1.3 การการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจึงเป็นตัวจักรส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้
ความเข้าใจในการที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนงาน
โครงการ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมให้
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เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการก ากับติดตามและน า
ผลงานมาปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเชิงลึกโรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ประสบความส าเร็จเพ่ือที่จะได้น าแนวทางมาขยายผลการปฏิบัติได้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 




