
บทที่ 6 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

 การวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research) โดยมีสาระของวตัถปุระสงค์การวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั การอภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือสงัเคราะห์บทเรียนการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในครัง้นี  ้ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) การด าเนินการวิจยั แบง่ออกเป็น 3 ระยะ คือ 

 ระยะที่ 1 การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีคาดหวงั เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนท่ีสอดคล้องกบักฎหมายและนโยบาย
ท่ีเก่ียวข้อง 
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 ระยะที่ 2 การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีเป็นไปได้  ด้วยวิธี
กรณีศึกษาในสถานศึกษา 10 แห่ง เพ่ือได้รายละเอียดของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นไปได้ตามบริบทของจังหวัด
เชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

 ระยะที่  3 การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีเหมาะสม เพ่ือได้
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีเหมาะสมและอยู่บนพืน้ฐานของความถูกต้อง ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในครัง้นี ้พัฒนาขึน้โดยกระบวนการท่ีค านึงถึงความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และความถกูต้องตาม
แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร รวมทัง้ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  โดยยึด
องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ซึ่งเกิดขึน้บนพืน้ฐานของเง่ือนไข 2 
ประการ คือ เง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคณุธรรม ซึง่ประกอบด้วยเนือ้หา 2 สว่น คือ 

 ส่วนที่  1 องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  
 1) ด้านการบริหารจัดการ มี 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านนโยบาย 
องค์ประกอบด้านวิชาการ องค์ประกอบด้านงบประมาณ และองค์ประกอบด้านการบริหารทัว่ไป  
 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี 4 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบด้านหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบด้านการบรูณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน องค์ประกอบด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3) ด้านการพฒันาบคุลากร มี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการแนะแนวและ
ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน องค์ประกอบด้านกิจกรรมนกัเรียน และองค์ประกอบด้านกิจกรรมเพ่ือ
พฒันาสงัคมและสาธารณะประโยชน์ 
 4) ด้านการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน มี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการพฒันา
บคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ประกอบด้านการตดิตามและขยายผล 
 นอกจากการด าเนินการทัง้ 4 ด้านดงักล่าวแล้วรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ประสบผลส าเร็จ ควรมีการ
ด าเนินการเพิ่มเตมิอีก 2 ด้าน คือ 
 1. การให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในขัน้ตอนส าคญัทกุขัน้ตอนตามแนวทาง ดงันี  ้1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการ
วางแผน 2) ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสตูร  3) ร่วมจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน และการจดัสภาพและบรรยากาศภายในสถานศกึษา และ 4) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการ
ปฏิบตัติามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษาท่ีบ้านและสถานท่ีอ่ืน ๆ 
 2. การตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดงันี ้
  2.1 ติดตามและประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ เรียน โดยพิจารณาจาก 
1) ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2) ผลงานและการ
ปฏิบตัิกิจกรรมของผู้ เรียน 3) การปฏิบตัิตนในชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน และ 4) ผลการประเมินโดยผู้
ประเมินภายนอกหรือผู้ มีสว่นได้เสียจากทกุภาคสว่น 
  2.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการ 
ขัน้ตอนและกิจกรรมการด าเนินการในด้านการพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน การจดั
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม การจดัระบบการบริหารจดัการ การให้ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามี
สว่นร่วมในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และการประเมินคณุลกัษณะของผู้ เรียนอนัพงึประสงค์ 
  2.3 จดัให้ระบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ ทัง้การรายงานภายใน
สถานศกึษา การรายงานตอ่สาธารณชน และการรายงานหนว่ยงานต้นสงักดัตามล าดบั 
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 ส่วนที่ 2 แนวทางการน ารูปแบบการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปใช้ควรก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานดงันี  ้ 1) ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นนโยบายส าคญัของสถานศกึษา 2) พฒันาความรู้ความเข้าใจแก่บคุลากรทัง้ผู้บริหาร 
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 4) ทบทวนหรือปรับปรุง
โครงสร้างและพฒันาการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) จดัท า ปรับปรุง 
หรือเพิ่มเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 6) 
ปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา 7) จดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 8) 
เสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรียนรู้  9) จัดระบบนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน และ 10) ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมในการจัด
การศกึษาในขัน้ตอนส าคญัทกุขัน้ตอน  
 โดยเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรอยู่ภายใต้เง่ือนไขของผลลัพธ์ / ภาพความส าเร็จ ซึ่งมี 4 
องค์ประกอบ 12 ตวัชีว้ดั ดงันี ้ องค์ประกอบท่ี 1 สถานศึกษา ตวัชีว้ดัท่ี 1 คณุลกัษณะของ
สถานศกึษาพอเพียง องค์ประกอบท่ี 2 ผู้บริหารสถานศกึษา ตวัชีว้ดัท่ี 2 คณุลกัษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาพอเพียง องค์ประกอบท่ี 3 บุคลากรของสถานศึกษา ตวัชีว้ดัท่ี 3 บุคลากรของ
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตวัชีว้ดัท่ี 4 บุคลากร
จดัการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตวัชีว้ดัท่ี 5 บคุลากรอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตนเพ่ือส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์  ตวัชีว้ดัท่ี 6 บคุลากรรู้จกั
ใช้และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดลุและพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ ตวัชีว้ัดท่ี 7 บุคลากรด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมจากกระแสโลกาภิวตัน์ องค์ประกอบท่ี 4 ผู้ เรียน ตวัชีว้ดัท่ี 8 ผู้ เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของแตล่ะระดบัชัน้ปีการศกึษา ตวัชีว้ดัท่ี 9 ผู้ เรียนปฏิบตัิตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดลุ
และพร้อมรับตอ่การเปล่ียนแปลงในด้านวตัถุ/ เศรษฐกิจ ตวัชีว้ดัท่ี 10 ผู้ เรียนปฏิบตัิตนให้ด าเนิน
ชีวิตได้อยา่งสมดลุและพร้อมรับตอ่การเปล่ียนแปลงในด้านสงัคม ตวัชีว้ดัท่ี 11 ผู้ เรียนปฏิบตัิตนให้
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ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดลุและพร้อมรับตอ่การเปล่ียนแปลงในด้านวฒันธรรม  ตวัชีว้ดัท่ี 12 ผู้ เรียน
ปฏิบตัตินให้ด าเนินชีวิตได้อยา่งสมดลุและพร้อมรับตอ่การเปล่ียนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม 
 
การอภปิรายผล 
 
 จากการวิเคราะห์เอกสารวิจยัค้นพบข้อสรุปจากสถานศกึษาพอเพียงแบบอย่างทัง้ 10 
แห่ง การด าเนินงานการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาท่ี
ประสบผลส าเร็จนัน้ เป็นเพราะผู้บริหารมีความจริงใจ มีความตัง้ใจจริง มีความรู้ความสามารถ 
ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีมนษุย์สมัพนัธ์ สามารถครองใจเพ่ือนร่วมงานและ
เป็นท่ีนบัถือศรัทธาของชุมชน ท าให้เกิดความร่วมมืออย่างดี ทัง้ยงัประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
และมีความเสียสละสงู อทุิศชีวิตเพ่ืองานและใช้ตนเองเป็นแบบอย่างให้ ครู นกัเรียน ชมุชน ปฏิบตัิ
ตามซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารท่ีจะต้องมีผู้ น าองค์กรท่ีดี น าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 
สอดคล้องกับ กีรติวฒัน์ อคัเส (2543) พบว่า ปัจจัยทีเอือ้ต่อความส าเร็จของโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านห้วยชนัประกอบด้วยปัจจยัต่าง ๆ คือ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ ท่ีมุ่งมัน่ใน
การท างาน ขยนัขนัแข็ง เอาใจใส่งานในหน้าท่ี และเป็นผู้ ท่ีมีมนุษย์สมัพนัธ์ดี ครูทกุคนในโรงเรียน
เอาใจใสง่านในหน้าท่ีและงานท่ีได้รับหมอบหมายและส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ทกุประการ 
 ผลการวิจัยยงัพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบน
พืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีก่อให้เกิดผลส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้
 1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา พบวา่ จากการท่ีมีผู้บริหารท่ีเป็นท่ียอมรับนบัถือของ
กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ ปกครอง จึงท าให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกเร่ือง 
กรรมการสถานศกึษามีความรู้ความสามารถ มีความตัง้ใจจริงท่ีจะร่วมมือกบัโรงเรียน มีการขยาย
ผลจากโรงเรียนไปสู่ชมุชน เช่น โรงเรียนมีกิจกรรมปลกูผกั ชมุชนก็มีกิจกรรมปลกูผกั ช่วยกนัดแูล
แปลงผกัให้ได้ผลผลิตใกล้เคียงกนั โรงเรียนมีธนาคารโรงเรียนก็เอือ้ให้ชมุชนมาเป็นสมาชิกได้ด้วย 
เรียกได้ว่าเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมแบบมีประสิทธิภาพ บางแห่งเรียกว่า การมีส่วนร่วมใน
ลักษณะ “บวร” คือ บ้าน (ชุมชนในท้องถ่ิน) วัด (ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม) 
โรงเรียน (บูรณาการสู่การเรียนการสอน) การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ บริหาร
สถานศกึษา ครู นกัเรียน และชมุชน มีเครือขา่ยการบริหารในพืน้ท่ีจ านวนมาก เช่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบล วดั บริษัท โรงงาน ท าให้การบริหารเป็นไปโดยง่าย กรรมการสถานศกึษาและชุมชนมี
ส่วนช่วยในการบริหารจัดการ โดยการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการประชุมต่าง ๆ กับทาง
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โรงเรียน ช่วยประสานจัดหาทรัพยากรสนับสนุนกิจการโรงเรียน สอดคล้องกับแนวทางการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษา (ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์. 2550) ท่ีระบุว่า 
การให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในขัน้ตอนส าคญัทุก
ขัน้ตอน คือ 1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการวางแผน 2) ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร 3) ร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดัสภาพและบรรยากาศ
ภายในสถานศกึษา 4) สง่เสริมการเรียนรู้และการปฏิบตัติามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศกึษา ท่ีบ้าน และสถานท่ีอ่ืน ๆ และ 5) ร่วมตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 
 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่า การจดัการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระก็มีส่วนส าคญัท่ีสุดท่ีโรงเรียนทัง้ 10 โรงเรียน ได้ด าเนินการจนถึงขัน้เป็นแบบอย่างได้ 
ผลการวิจยั พบวา่ ครูสว่นใหญ่จะเน้นการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนคดิวิเคราะห์ให้เข้าถึงสาระส าคญัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง ได้ฝึกคิดฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือ
ร่วมกับกลุ่มนักเรียนด้วยกัน โดยสอดแทรกคุณธรรมน าความรู้ ท่ีเน้นกิจกรรมการทดลอง การ
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน ทัง้รายบุคคลและเป็นกลุ่ม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (2550) และ สุเมธ ตนัติเวชกุล (2550) ส าหรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ใช้หลักคุณธรรมน าความรู้จตุภาคี ประกอบด้วย ครู 
นกัเรียน ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัด ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมดงักล่าวสอดคล้องกับ วรากรณ์ สาม
โกเศศ (2550) ท่ีกล่าวว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องมีการพึ่งพาหลักของคุณธรรม โดยน า
กิจกรรมท่ีจะส่งเสริมคุณธรรมเข้ามาร่วมด้วย รวมทัง้การน าแนวทางท่ีดี เช่น  โรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และยงัสอดคล้องกับวิสยัทศัน์ของประเทศไทย ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ท่ีมุ่งเน้นพฒันาประเทศไทยสู่สงัคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
คนไทยมีคณุธรรมน าความรู้ รู้เทา่ทนัโลก 
 นอกจากนัน้ โรงเรียนทัง้ 10 โรงเรียนได้พยายามใช้แหล่งเรียนรู้ทัง้ในโรงเรียนและใน
ชมุชนให้มากท่ีสุด เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีใกล้ตวั เป็นไปตามหลกัเหตผุล หลกัความพอประมาณ
และโรงเรียนตัง้อยู่ในชนบท มีสวนสมุนไพร มีสวนพฤกษาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองราวของ
ท้องถ่ินตนเองและเป็นการปฏิบตัิจริงจากส่ือและวสัดท่ีุมีอยู่ในท้องถ่ิน ซึ่งจะท าให้นกัเรียนเห็นผล
จากการปฏิบตัิจริง และนักเรียนก็ตัง้ใจท่ีจะเรียนอย่างมีความสุข สอดคล้องกับ  สังคม รังทอง 
(2547) ท่ีท าการวิจัยเร่ืองพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทฤษฏีใหม่สู่การเรียนรู้มุ่งสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เร่ืองการเพาะเห็ด
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จากวสัดทุ้องถ่ินโดยใช้โครงงาน พบว่า นกัเรียนมีความสขุ ต่ืนเต้นในการเรียน สามารถเรียนรู้จาก
สภาพจริงด้วยการเรียนรู้จากของจริงท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ิน 
 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบวา่ นอกจากการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
วิชาตา่ง ๆ ตามปกตแิล้ว ยงัพบวา่ โรงเรียนต้นแบบมีกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนเสริมเข้ามาอีกมากมาย 
เชน่ กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน การตัง้ชมรมหรือชมุนมุท่ีหลากหลายตามความถนดัและความ
สนใจของผู้ เรียน นอกจากกิจกรรมหลัก ๆ คือ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ซึ่ง เป็น
กิจกรรมสร้างเสริมหลักคุณธรรมและระเบียบวินัยในตัวแล้ว รองลงมาก็มีกิจกรรมเก่ียวกับ
การเกษตรท่ีเน้นการเพาะปลูกโดยตรงและกิจกรรมเก่ียวกบัการน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปร
รูปเป็นกิจกรรมท่ีสร้างงานและอาชีพให้กับเด็ก กิจกรรมท่ีส่งเสริมคณุภาพชีวิตด้านการประหยดั
และอดออม กิจกรมในเชิงสร้างสรรค์สังคม เช่น การคดัแยกขยะ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน และกิจกรรมการช่วยเหลือนกัเรียนท่ียากจนและขาดแคลนตามล าดบั ซึ่งทุก
กิจกรรมดงักลา่ว ครูผู้สอนได้บรูณาการในการจดัการเรียนการสอนบคุลากรเข้ากบัหลายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีการมอบหมายงานให้นกัเรียนได้รับผิดชอบศึกษาค้นคว้าเป็นโครงงาน เน้นนกัเรียน
ปฏิบตัจิริง สอดคล้องกบัสเุมธ ตนัติเวชกลุ (2550) กล่าวว่า ครูจะต้องรู้จกับรูณาการการเรียนการ
สอนให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความเช่ือมโยงในมิติต่าง ๆ ทัง้ด้านสิ่งแวดล้อม วฒันธรรม สงัคม 
และเศรษฐกิจ ซึ่งความเป็นองค์รวมนีจ้ะเกิดขึน้ได้ครูต้องใช้ความรู้และคณุธรรมเป็นปัจจยัในการ
ขบัเคล่ือน โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตร
สาระเรียนรู้ตา่ง ๆ และประยกุต์หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
เพ่ือสอนให้เดก็รู้จกัการใช้ชีวิตได้อยา่งสมดลุตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา พบว่า ปัจจัยส าคญัท่ีส่งผลให้การ
ด าเนินงานขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส าเร็จ นอกจากผู้บริหารจะมี
วิธีการบริหารท่ีดีแล้ว ตวัครูเองมีสว่นส าคญัยิ่งในการน าไปปฏิบตัใิห้เกิดผลจริง ในโรงเรียนต้นแบบ
นัน้พบข้อมูลในท านองเดียวกันว่ามีการเร่ิมต้นด้วยการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อน ครูจึงจะสามารถจดัท าหน่วยการ
เรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระเพ่ือน า ไปออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนซึ่ง
สอดคล้องกับ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549) ท่ีกล่าวว่า การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการศึกษานัน้ จะต้องมุ่งพัฒนาท่ีตวัครูก่อนเป็นอันดบัแรก เพราะครูถือว่าเป็น
ทรัพยากรท่ีส าคญัในการถ่ายทอดความรู้และปลกูฝังสิ่งตา่ง ๆ ให้แก่เด็ก ดงันัน้ จึงควรส่งเสริมครู
ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ก่อน เพราะเม่ือครู
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เข้าใจ ครูก็จะได้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็กได้ ครูสอนให้เด็กรู้จกัพอ ครูต้องรู้จกัพอก่อน โดยอยู่
อยา่งพอเพียงและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัเดก็และยงัสอดคล้องกบั สเุมธ ตนัติเวชกลุ (2550) ท่ีกล่าว
ว่า “หากครูต้องสอนเศรษฐกิจพอเพียง ครูต้องเข้าใจก่อนจึงจะถ่ายทอดได้ถกูต้อง” เม่ือภายหลงั
จากด าเนินการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการคิด การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตผุล การสร้างภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดีบน
พืน้ฐานของการใช้คณุธรรมน าความรู้ การใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต และการใช้ความรู้ทาง
หลกัวิชาอย่างรอบคอบ รอบรู้ ระมดัระวงัเพ่ือน าไปสู่การพฒันาตนให้ก้าวหน้าไปพร้อมกบัความ
สมดุล และพร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมการ
ด าเนินการพฒันาบคุลากรของโรงเรียนแบบอย่างทัง้ 10 โรงเรียนนัน้ ถือว่าเป็นกระบวนการส าคญั
เพ่ือการแก้ไขปัญหาเบือ้งตันท่ีมีอยู่โดยทั่วไป เพราะหากไม่สร้างความรู้ความเข้าใจจนถึงขัน้ 
“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” แล้วก็จะไม่มีลกัษณะ “เกิดจิตส านึก” จะท าให้ปัญหาต่าง ๆ เช่น
บางโรงเรียนท่ีพบกันอยู่ทั่วไป สอดคล้องกับส านักผู้ ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการท่ี 7 
(2551) ท่ีพบว่า ปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร คือ บุลากรขาดความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนกัเก่ียวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับ ทวี 
ศนัสนีย์พันธุ์  (2550) ท่ีศึกษาพบว่าการด าเนินการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา เขตตรวจราชการท่ี 13 พบว่า การอบรมสมัมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงน้อยมาก ท าให้บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการขับเคล่ือนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีผู้บริหารสถานศกึษาและครูบางส่วนท่ีสนใจศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง รวมทัง้ การเข้าร่วมชมนิทรรศการทางวิชาการเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสตา่ง ๆ จึง
ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงบ้าง แต่ก็ขาดความมั่นใจในการน ามา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน การจัดท าการเรียนการสอนเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนแตล่ะแห่ง เป็นไปตามความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารสถานศกึษาและครูแกนน าเหล่านัน้ 
จึงท าให้ขาดทิศทางในการพฒันาเด็กและเยาวชนแตล่ะคนให้มีหลกัคิด หลกัปฏิบตัิในการด าเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียง โดยใช้คุณธรรมน าความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และ
ก้าวหน้าไปพร้อมกบัความสมดลุ ตลอดจนพร้อมรับตอ่การเปล่ียนแปลงในด้านตา่ง ๆ 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการ 
 1. กระทรวงศกึษาธิการควรมีนโยบายท่ีชดัเจนในการก าหนดให้สถานศกึษาประยกุต์ใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษา 
 2. ควรมีการมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบโดยเฉพาะ และ
ต้องมีความรู้และความเข้าใจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
สถานศกึษาอยา่งถ่องแท้ และต้องเป็นหนว่ยงานท่ีมีใจท่ีขบัเคล่ือน (เสียสละ) 
 3. ควรมีการติดตามผลและประเมินผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารสถานศกึษาเป็นระยะ 
 ข้อเสนอแนะต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 1. ผู้บริหารทุกระดับควรมีความเข้าใจและให้ความส าคญักับการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษา และก าหนดนโยบายท่ีจะขบัเคล่ือนอย่าง
ชดัเจน โดยแตง่ตัง้ทีมงานผู้ รับผิดชอบโดยตรง 
 2. ควรให้ความส าคญัในการจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศกึษา ตลอดจนตดิตามผลและประเมินผลเป็นระยะ 
 ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา 
 ผู้บริหาร 
 1. ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารสถานศึกษาอย่างถ่องแท้ และมีความมุ่งมั่นในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบริหารจดัการศกึษา 
 ครู 
 1. ครูควรเปิดใจรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วน ามาประยุกต์ใช้ใน
สถานศกึษา 
 2. ครูควรมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วน ามา
ประยกุต์ใช้ในสถานศกึษา 
 3. ครูควรมีใจ/ เต็มใจท่ีจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ถ่ายทอด บ่ม
เพาะนกัเรียน และตดิตามผลนกัเรียนอยา่งตอ่เน่ือง 
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 ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 
 1. ชุมชนควรเห็นความส าคญัของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้าง
เยาวชน 
 2. ชมุชนควรน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจดักิจกรรมของชมุชน 
และให้ความร่วมมือกบัโรงเรียนในการบม่เพาะเยาวชน 
 3. ชมุชนควรสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองของการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัชมุชนอ่ืน 
 ข้อเสนอแนะต่อผู้ปกครอง 
 1. ผู้ปกครองควรเข้าใจและเห็นความส าคญัการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. ผู้ปกครองควรเข้าใจการด าเนินงานของโรงเรียนและให้ความร่วมมือกบัทางโรงเรียน 
ตลอดจนสนบัสนนุกิจกรรมของโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะต่อนักเรียน 
 1. นักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ 
 2. นกัเรียนควรถกูปลกูฝัง บม่เพาะอย่างตอ่เน่ืองจนเกิดหลกัคิดเร่ืองหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขึน้ในตัว และเห็นคุณค่าของความพอเพียง  จนน าไปสู่วิ ถีชีวิตอันเป็น
คณุลกัษณะของการอยูอ่ยา่งพอเพียง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรจดัท าวิจยัในลกัษณะนีใ้นสถานศกึษาทัว่ไปท่ีไมใ่ชส่ถานศกึษาพอเพียงต้นแบบ 
 2. ควรจดัท าวิจยัในลกัษณะนีใ้นสถานศึกษาสงักัดอาชีวศกึษาและระดบัอดุมศึกษา 
 3. ควรจดัท าวิจยัเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารสถานศกึษาในสถานศกึษาตา่งระดบั
และตา่งสงักดั 




