
 

การพฒันาผูเ้รียนตามแนวนโยบายปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใน

สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราชเขต 2 

 

ณฐพรรณ  ขาวล้วน
1
 

รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า  ทองขาว
2
 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาผู้เรียนตาม

แนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2จ าแนกตามขนาด ที่ต้ัง และการได้รับรางวัล และเพ่ือศึกษา

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต2จ านวน 132โรงเรียนซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านด้านการก าหนด

นโยบายและแผนการพัฒนาผู้เรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  มีระดับการปฏิบัติสูงที่สุด

รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนและ ด้านการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน

นโยบายและแผน ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในสถานศึกษา จ าแนกตาม ขนาดและที่ต้ังของสถานศึกษา พบว่าโดยภาพรวมสถานศึกษาที่มีขนาด

แตกต่างกันและที่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลกับที่มีที่ต้ังอยู่นอกเขตเทศบาลมีการพัฒนาผู้เรียน

ตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ส่วนผลการเปรียบเทยีบการได้รับรางวัลจากการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  พบว่า สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัลมีการพัฒนาผู้เรียนตาม

แนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

ประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียน รองลงมาคือด้านการก ากับติดตาม

การด าเนินงานตามแผน และ ด้านการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนนโยบายและแผน ตามล าดับ  

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรมหาบณัฑติ สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลยัครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ที่ส าคัญคือ 

ควรมีการประเมินผลงานโครงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือจะทราบผลและวางแผนในการปรับปรุงงานน้ันให้

ดีขึ้น 

ค าส าคญั: การน าแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบัิติ, การพัฒนา

ผู้เรียน, การจัดการโรงเรียนประถมศึกษา 

 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบันโลกของเราได้ให้ความส าคัญทางด้านการศึกษามากย่ิงขึ้ น มีการส่งเสริม

การศึกษาด้วยวิธกีารต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเรียนการ

สอนยุคปัจจุบัน จึงท าให้เกิดการแข่งขันมากย่ิงขึ้ นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต วัยรุ่นกเ็ป็นกลุ่ม

บุคคลที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา เน่ืองจากเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากลอง 

ดังน้ันเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของวัยรุ่น อาทิ Facebook Twitter 

MSN รวมไปถึงเวบ็ไซต์ที่ให้ความรู้ความบันเทงิในรูปแบบต่างๆ  

ท าให้การศึกษาของวัยรุ่นเป็นการศึกษาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่เปิดกว้างมากกว่า

บทเรียนในต ารา สิ่งต่างๆบนโลกใบน้ีไม่มีสิ่งใดที่จะสมบูรณ์แบบและดีทุกด้าน เทคโนโลยีก็

เช่นกันหากไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ย่อมส่งผลร้ายต่อผู้บริโภค วัยรุ่นหลายต่อหลายคนตกเป็น

ทาสของเทคโนโลยี บ้างติดเกม บ้างติด Facebook ติดโทรศัพทม์ือถือ เป็นต้น  

จึงท าให้วัยรุ่นเหล่าน้ันขาดการแสวงหาความรู้เพ่ือการศึกษา ผลการเรียนตกต ่า บาง

คนติดเกมจนก้าวร้าวมีอารมณ์รุนแรง เพราะการเลียนแบบตัวละครในเกม สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นน้ี

เป็นเพียงผลกระทบส่วนหน่ึงจากการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสม ยังมีผลกระทบอีกมากมายที่

เกิดจากเทคโนโลยี หากเราใช้เทคโนโลยีอย่างพอดี ไม่มากจนเกินไป ตั้งตนอยู่บนทางสายกลาง 

จึงจะท าให้เราและเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าพร้อมกนั 

แต่ในปัจจุบันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเทา่น้ันที่เข้ามามีบทบาทกับตัวนักเรียนและสังคมไทย 

ยังรวมไปถึงค่านิยม ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เข้ามา ท าให้นักเรียนลืมความเป็นตัวเอง 

มองภาพความพออยู่พอมีพอกิน ของคนไทยที่เคยมีมาไม่ออกเลย ซ่ึงค่านิยมผิดๆเหล่าน้ันได้เข้า

มาอย่างรวดเรว็และหลากหลาย อย่างเช่น ค่านิยมการอยู่อาศัย คือนักเรียนบางคนที่ต้องการไปอยู่

หอพักกบัเพ่ือนทั้งที่อยู่ที่บ้านกส็ะดวกสบายดีแล้ว เพราะแค่ต้องการอยู่ได้อย่างคนอื่นๆ ในส่วนน้ี

เป็นการฟุ่มเฟือยเป็นอย่างมาก แทนที่จะช่วยทางครอบครัวประหยัดได้แต่กลับต้องเสียค่าใช้จ่าย

ตรงน้ีทั้งที่บ้านกบัโรงเรียนหรือสถานศึกษาไม่ได้ไกลกนั ค่านิยมทางการบริโภคอุปโภค คือ การใช้

สิ่งของที่มีราคาสูงย่ีห้อดังใช้จ่ายเงินเกินความจ าเป็นไปกับอาหารนอกบ้าน ดังน้ันจะเห็นได้ว่า 

วัฒนธรรมค่านิยมต่างๆที่เข้ามาล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าเราไม่รู้จักเดินทางสายกลางแล้วก้อจะ

ท าให้เรากลายเป็นคนที่ไม่รู้จักความพอประมาณ พอเพียง และพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่  และ
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ก าลังจะหลงลืมสิ่งที่ชุมชนท้องถิ่นของเราได้มีมาโดยปัญหาของนักเรียนเห่าน้ีเป็นปัญหาที่มีควรแก้

ตั้งแต่ต้นเหตุน้ันคือตัวนักเรียนเอง  

จากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2 โดยมองจากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าเดก็นักเรียนในเขต

พ้ืนที่มีปัญหาและสาเหตุมากจากเร่ืองน้ันๆแล้ว จะมีวิธีและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเอาหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเข้ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนคร้ังน้ี เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

สถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ตามขนาด ที่ต้ัง และการได้รับรางวัล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีขนาด

ต่างกนัมีการพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง แตกต่างกนั 

2. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ต้ังอยู่ใน

เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีการพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่าง

กนั 

3. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่เคยได้รับ

รางวัลและไม่เคยได้รับรางวัลมีการพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง แตกต่างกนั 

 

ระเบยีบวิธีการวิจยั 

ประชากรในการวิจัยคือ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต2จ านวน 206 โรงเรียนตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 จ านวน132

โรงเรียนโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling)โดยมีผู้บริหาร ครูที่
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รับผิดชอบโครงการและกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (key Informant)เคร่ืองมือ

ที่ใช้ในการเกบ็และรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากกรอบ

แนวคิดการวิจัยละหาคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) จากการวิเคราะห์

ความถูกต้องของข้อค าถามรายข้อกับผลรวมทั้งหมด (Corrected Item Total Correlation) ได้ค่า

สัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .97 การเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการโดย

มอบหมายให้ผู้แทนผู้วิจัยน าไปแจกให้กับสถานศึกษา แบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 369 ฉบับ 

ได้กลับคืนมา 369 ฉบับ เท่ากับ 132 โรงเรียน ส่วนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้มอบหมายให้ตัวแทน

ของผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ตามหัวข้อที่ก  าหนด  การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยการหาค่าเฉล่ีย 

( X  ) ร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)และการวิเคราะห์ค่าท ี(t-test) วิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว สถิติทดสอบเอฟF-test (One - Way Analysis of Variance) และ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่(Sheffe's Method)ส าหรับ

แบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยสร้างแบบมีโครงสร้าง เพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้แทนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต2 จ านวน 4 โรงเรียน และ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา

(Content Analysis) 

 

สรุปผลการวิจยั 

ก. ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 3 ข้อ มีรายละเอียดดังตาราง

ท ี1-4 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ( X  ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการพัฒนาผู้เรียนตาม

แนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2โดยภาพรวม (n = 132) 

 การพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 

( X  ) 
S.D. แปลผล อนัดับ 

1 ด้านการก าหนดนโยบายและแผนการ

พัฒนา ผู้ เ รียนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4.42 .44 มาก 1 

2 ด้านการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน

นโยบายและแผน 

4.33 .45 มาก 3 

3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                    

ตามแผน 

4.36 .46 มาก 2 

4 ด้านการก ากับติดตามการด าเนินงาน                

ตามแผน 

4.31 .48 มาก 4 

5 ด้ า น ก า รป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ป รั บป รุ ง                  

การด าเนินงานพัฒนาผู้เรียน 

4.26 .52 มาก 5 

 รวม 4.34 .35 มาก  

 

 จากตารางที่1 พบว่าการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ

มากโดยด้านที่มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงที่สุดและ รองลงมาได้แก่ ด้านการก าหนดนโยบายและ

แผนการพัฒนาผู้เรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 4.42) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนตามแผน ( X = 4.36) และ ด้านการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนนโยบายและแผน ( X = 

4.33) ตามล าดับ 
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ตารางที ่2การเปรียบเทยีบการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ขนาดสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ าแนก

ตามขนาดสถานศึกษา (n = 132) 

การจัดกจิกรรม  SS df MS F Sig 

ด้านการก าหนดนโยบาย

แ ล ะ แ ผ น ก า ร พั ฒ น า

ผู้เรียนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.089 

25.591 

25.681 

2 

129 

131 

.045 

.198 

.225 .799 

ด้านการจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนนโยบายและแผน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.411 

26.963 

27.374 

2 

129 

131 

.205 

.209 

.982 .377 

ด้ า น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม

พัฒนาผู้เรียนตามแผน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.973 

27.036 

28.009 

2 

129 

131 

.486 

.216 

2.321 .102 

ด้ านการก ากับติดตาม                  

การด าเนินงานตามแผน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.888 

27.844 

30.732 

2 

129 

131 

1.444 

.216 

6.691 .002 

ด้ า นก ารปร ะ เมิ นและ

ปรับปรุงการด าเนินงาน

พัฒนาผู้เรียน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.156 

33.591 

36.747 

2 

129 

131 

1.578 

.260 

6.059 .003 

รวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.889 

15.221 

16.111 

2 

129 

131 

.445 

.118 

3.769 .026 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตารางที่ 2ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบโดยภาพรวมโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่าง

กัน มีการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานและ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการก ากับติดตมการ

ด าเนินงานตามแผน และ ด้านการประเมินและ 

ปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้าน

อื่นๆนอกจากน้ีไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่3 เปรียบเทียบการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ าแนกตาม

ที่ต้ังของสถานศึกษา 

การจัดกจิกรรม 

ในเขตเทศบาล 

(n = 8) 

นอกเขตเทศบาล 

(n = 124) t p-value 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านการก าหนดนโยบายและ

แผนการพัฒนาผู้เรียนตามแนว

เศรษฐกจิพอเพียง 

4.05 .25 4.45 .44 -

4.095 

.002 

ด้ า น ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร

สนับสนุนนโยบายและแผน 

4.14 .51 4.35 .45 -

1.218 

.225 

ด้ านกา ร จัดกิ จ กรรมพัฒนา

ผู้เรียนตามแผน 

4.15 .37 4.37 .47 -

1.319 

.190 

ด้ า น ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม                  

การด าเนินงานตามแผน 

4.00 .19 4.33 .49 -

4.105 

.001 

ด้านการประเมินและปรับปรุง

การด าเนินงานพัฒนาผู้เรียน 

4.04 .42 4.27 .53 -

1.177 

.241 

รวม 4.08 .26 4.36 .35 -

2.187 

.031 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตารางที่  3ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทยีบโดยภาพรวม พบว่า การพัฒนาผู้เรียน

ตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 ที่มีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลและโรงเรียนที่มีที่ต้ังอยู่นอกเขต

เทศบาลมีการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานและ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาผู้เรียน

ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง และ ด้านการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆนอกจากน้ีไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4 เปรียบเทียบการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ าแนกตาม

การได้รับรางวัล 

การจัดกจิกรรม 

เคยได้รับรางวัล 

(n = 62) 

ไม่เคยได้รับรางวัล 

(n = 70) t p-value 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านการก าหนดนโยบายและ

แผนการพัฒนาผู้เรียนตามแนว

เศรษฐกจิพอเพียง 

4.40 .42 4.46 .46 -.81 .41 

ด้ า น ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร

สนับสนุนนโยบายและแผน 

4.38 .50 4.30 .42 .99 .32 

ด้ า นก าร จั ดกิ จก ร รม พัฒนา

ผู้เรียนตามแผน 

4.35 .45 4.37 .47 -.31 .75 

ด้ า น ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม                  

การด าเนินงานตามแผน 

4.29 .52 4.33 .46 -.40 .68 

ด้านการประเมินและปรับปรุง

การด าเนินงานพัฒนาผู้เรียน 

4.23 .58 4.28 .49 -.54 .59 

รวม 4.33 .38 4.35 .33 -.30 .75 

 

 จากตารางที่  4ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามผลงานของโรงเรียนที่มีการได้รับ

รางวัลและไม่ได้รับรางวัลในพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ในภาพรวม 

พบว่าไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่

แตกต่างกนั 

 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

ปัญหาในการพฒันาผูเ้รียนตามแนวนโยบายปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านการก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงสถานศึกษาได้ก าหนดนโยบายสู่การศึกษาทุกระดับแต่ยังขาดความต่อเน่ือง 

2. ด้านการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนนโยบายและแผนขาดงบประมาณสนับสนุน 
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3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผน ให้ระยะเวลาจ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาของกจิกรรมการเรียนการสอนรายวิชา. 

4. ด้านก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน ต้นสังกัดติดตามผลตามค าสั่ง ไม่

ต่อเน่ือง สถานศึกษาจึงปฏบัิติไม่ต่อเน่ือง 

5. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขาดความต่อเน่ือง

และขาดการรายงานผลการประเมิน 

 

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาผูเ้รียนตามแนวนโยบายปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ควรมีการให้ความส าคัญกบัการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและให้น าแผน

ไปปฏบัิติจริง 

2. จัดสรรงบประมาณพิเศษเพ่ิมเติมไปพร้อมกับการสรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นมาใช้แทน เพ่ือลดค่าใช่จ่าย ที่ไม่จ าเป็น 

3. สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

และขยายเวลาในการท ากจิกรรมให้เพ่ิมมากขึ้น 

4. ควรก ากบัติดตามได้ต่อเน่ือง เพ่ือได้น าผลการติดตามมาปรับปรุงการด าเนินการ 

5. ประเมินตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกิจกรรมพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินเพ่ือปรังปรุง

พัฒนาต่อไป 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ด้านการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนนโยบาย

และแผนขาดงบประมาณสนับสนุน รองลงมาคือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผน ให้

ระยะเวลาจ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาของกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา และด้านการ

ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาได้

ก าหนดนโยบายสู่การศึกษาทุกระดับแต่ยังขาดความต่อเน่ือง มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดสรร

งบประมาณพิเศษเพ่ิมเติมไปพร้อมกับการสรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้แทน เพ่ือลด

ค่าใช่จ่าย ที่ไม่จ าเป็น 

ข. ข้อค้นพบจากการสมัภาษณ์เชิงลึก 

ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ พบว่า สถานศึกษามีส่วนส าคัญย่ิงในการ

พัฒนาผู้เรียน โดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวีถีปฏบัิติที่

พระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยที่พระองค์ทรงเน้นย า้

แนวทางการพัฒนา  บนหลักแนวคิดพ่ึงตนเองเพ่ือให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่  

โดยใช้หลักความพอประมาณการค านึงถึงการมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรง

เตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาทตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นข้ันเป็นตอนที่ถูกต้องตาม

หลักวิชา  และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏบัิติและการด ารงชีวิตทางสถานศึกษาได้มีการมีการ

จัดท าโครงการที่น้อมน าหนักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประกอบด้วย การเพาะปลูก 
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การเล้ียงปลา การแปรรูปอาหารท าขึ้นเองโดยได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนใกล้สถานศึกษา 

ในการจัดท าโครงการเหล่าได้รับประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความสามัคคีการมีส่วน

ร่วมของชุมชนท้องถิ่น ท าให้เดก็มีการคิดและวางแผนในการต่อยอมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ ท าให้นักเรียน

และครอบครัวชุมชนได้มีรายรายเสริมจากการท าสินค้าออกจ าหน่ายและ มีไว้ใช้ภายในครัวเ รือน

ได้ ทางสถานศึกษา ผู้อ านวยการ และครูผู้ดูแลมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ได้น้อมน าแนวทางมาใช้

ในการพัฒนาทั้งผู้เรียน และ บุคลากรเอง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช่ชีวิตอย่างพอเพียงให้มี

ความสมดุล และยั่งยืนต่อไป 

 

การอภิปรายผล 

จากการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า การพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2โดย ภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจาก

มากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาผู้เรียน ด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน ด้านการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนนโยบายและแผน ด้านการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานตามแผน และด้านการประเมิน และปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนตามล าดับ 

แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2มีการน าแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในด้านต่างๆ อยู่ในระดับมาก 

จึงท าให้การพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ 

ปวิน มนีรักษ์เรืองเดช (2549,หน้า 45) ได้วิจัย เร่ือง การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปฏิบัติของประชาชนที่เข้าร่วม โครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ผลการวิจัย พบว่า 

ประชาชนมีการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏบัิติและรับรู้เกี่ยวกับโครงการและการ

ปฏิบัติตามโครงการชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก และรองลงมา

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรางลักษณ์ โรจน์พานิช (2546,หน้า 198) วิจัยเร่ืองการประยุกต์ใช้

แนวคิดเศรษฐกจิพอเพียงกับสถานสงเคราะห์: กรณีศึกษา: สถานสงเคราะห์เดก็และเยาวชนบ้าน

เบธาเนีย อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า การน าแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

น้ัน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้กับทุกเพศทุกวัยและทุกระดับการศึกษา แต่พบว่ามีข้อจ ากัดอยู่

บ้างในส่วนของการจัดการวิธีการในการน าไปใช้ เช่น กิจกรรมหรือโครงการบางอย่างไม่ว่าทุกคน

จะเข้าร่วมได้เหมือนกนั หากยึดกจิกรรมหรือโครงการเป็นตัวช้ีวัดการน าแนวคิดน้ีไปประยุกต์ใช้ก็

ควรค านึงถึงอุปสรรคด้านเวลาและความเหมาะสมของช่วงวัยด้วย  

จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนที่ มีขนาดแตกต่างกัน มีการพัฒนาผู้เรียนตาม

แนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2มีระดับการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ด้าน  พบว่า  การปฏบัิติงานด้านการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนและด้านการประเมิน

และปรับปรุงการด าเนินงานมีระดับการปฏบัิติงานที่แตกต่างกัน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนที่มี

ขนาดแตกต่างกันมีบุคลากรจ านวนไม่เท่ากัน  โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มีบุคลากรมากจึงมีบุคลากร

เพียงพอในการด าเนินกจิกรรมด้านการก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนและด้านการประเมิน

และปรับปรุงการด าเนินงาน  ส่วนด้านการก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาผู้เรียนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนนโยบายและแผน  และด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผน  มีระดับการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

กจิกรรมทั้งสามด้านน้ีไม่ต้องใช้บุคลากรในการด าเนินกจิกรรมมาก  จึงท าให้ขนาดของโรงเรียนไม่

ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพงษ์ เมืองเล็น 

(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.) ได้วิจัย เร่ือง การด าเนินงานกิจกรรม

การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอ

แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ

ค่อนข้างมาก  

จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนที่ มีที่ ต้ังแตกต่างกัน มีการพัฒนาผู้เรียนตาม

แนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีระดับการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน  พบว่า  ด้านการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน  มีระดับการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลมีการเดินทางที่สะดวกจึงท าให้คณะกรรมการ

สามารถออกติดตามการด าเนินงานได้สะดวกจึงส่งผลให้มีระดับการปฏิบัติงานแตกต่างจาก

โรงเรียนนอกเขตเทศบาล  ส่วนด้านการก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาผู้เรียนตามแนว

เศรษฐกจิพอเพียง  มีระดับการปฏบัิติงานที่ไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากงานด้านนโยบาย

เป็นงานที่โรงเรียนทุกโรงต้องปฏิบัติเหมือนๆกัน จึงท าให้ที่ต้ังของโรงเรียนไม่มีผลต่อระดับการ

ปฏิบัติงาน  ด้านการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนนโยบายและแผน มีระดับการปฏิบัติงานที่ไม่

แตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียนเหน็ความส าคัญของการพัฒนา

ผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้จัดสรรทรัพยากรมาให้โรงเรียนเท่าเทยีมกันจึงท า

ให้ที่ต้ังของโรงเรียนไม่ส่งผลต่อระดับการปฏบัิติงาน  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผน

มีระดับการปฏบัิติงานที่ไม่แตกต่างกัน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนทุกโรงได้ให้ความส าคัญต่อ

การพัฒนานักเรียนจึงท าให้ที่ ต้ังของโรงเรียนไม่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติงาน  และด้านการ

ประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนมีระดับการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน  ทั้งน้ี

อาจเน่ืองมาจากโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมเห็นความส าคัญของการประเมินและปรับปรุงการ

ด าเนินงานเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนจึงท าให้ที่ต้ังของโรงเรียนไม่ส่งผล

ต่อระดับการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ กาญจนา สร้างเอี่ยม (บัณฑิตวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2550.) ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้การน าไปใช้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 พบว่า ข้าราชการครูส่วนใหญ่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับมากจากการดูโทรทัศน์ โดยเร่ิมรู้จักมาประมาณ 1-2 ปี ก่อนเฉลิมฉลอง

ครองราชย์ 60 ปี และครูรับรู้ว่ามีความรู้ ความเข้าใจในระดับดีมาก เน่ืองจากช่ืนชอบและยอมรับ

ในหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และข้าราชการครูเกือบทั้งหมดน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช้โดยยึดหลักในการด าเนินชีวิตและทั้งหมดร้อยเปอร์เซน็ต์น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ครูส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปสู่การพัฒนาสังคม และ

ประเทศชาติได้อย่างย่ังยืนและมั่นคง เพราะท าให้สังคมมีความสงบสุขและสอดคล้องกับวิถีชีวิต

ของคนไทย 

จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลและไม่เคยได้รับรางวัลในการจัด

กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีระดับการปฏิบัติงานไม่

แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  พบทุกด้านมีระดับการปฏบัิติงานที่ไม่แตกต่างกัน  

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วได้เลง็เหน็ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการ

พัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเน่ือง  

ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลกเ็ห็นคุณค่า  เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาผู้เรียนตาม

แนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงอาจจะมุ่งหวังรางวัลเพ่ือเป็นเคร่ืองยืนยันถึง

ความส าเรจ็ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้พยายามจัด

กจิกรรมให้เกดิผลต่อนักเรียนให้มากที่สุด  ส่งผลให้การปฏบัิติงานของโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัล

และโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับรางวัลมีระดับการปฏบัิติงานที่ไม่แตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ นพรัตน์ ส่วนบุญ (2549, หน้า 54)ได้ท าการศึกษาการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของโรงเรียนบ้านน ้ากลาย ต าบลป่าแดง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลการศึกษา 

พบว่า มีกจิกรรมการด าเนินการ ที่ประกอบด้วย การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การบริหารจัดการงานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไปที่มีความ

สอดคล้องกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่มีการระดมทรัพยากรจาก

ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการจัดท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้บุคลากรใน

โรงเรียนมีความสะดวกในการสัญจรและจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน จัดท าร่องระบายน า้ 

รอบๆ บริเวณโรงเรียนทุกๆ ด้านปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้นภายในบริเวณโรงเรียนปรับปรุง

ห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
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ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช ้

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ควรสนับสนุนให้

โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา ดังน้ี  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณพิเศษให้ส าหรับ

สถานศึกษาและ ควรมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความแตกต่างของสถานศึกษาที่จะได้รับเงินอุดหนุน

เพ่ือใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดท าโครงการ 

2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการติดตามการด าเนินงานตามโครงการให้มาก

ขึ้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอและสามารถน าผล

การประเมินมาใช้ในการปรบปรุงและพัฒนาการด าเนินกจิกรรมต่อไป 

โรงเรียนควรด าเนินกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียนตามแนวนโยบายปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงในสถานศึกษา ดงันี้  คือ 

1. สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงาน

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะท าให้ผู้ปฏบัิติงานได้ทราบผลการด าเนินงาน ว่าเป็นไปในทศิทางทาง

ใดสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปปรับแก้ไข ท าให้งานโครงการน้ันมีประสทิธภิาพมากข้ึน 

2. สถานศึกษาควรมีการมุ่งเน้นในเร่ืองของการติดตามผลให้มากขึ้ นเพราะการ

ก ากบัติดตามผลเป็นส่วนส าคัญในความส าเรจ็ของโครงการที่ได้ท าข้ึนผู้บริหารควรมีการจัดระบบ

การติดตามผลเพ่ือให้ระบบการติดตามด าเนินงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

3. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุน การใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการเรียน

การสอนอย่างต่อเน่ือง และควรมีกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนให้มีความสนใจในการจัดท า

โครงการเศรษฐกจิพอเพียงอย่างต่อเน่ือง 

4. สถานศึกษาควรจัดระบบบริหารจัดการไปยังชุมชนและครอบครัวอย่างต่อเน่ือง

รัฐต้องมีการก าหนดนโยบายที่แน่นอนเด่นชัดต่อเน่ือง สามารถน านโยบายลงสู่การปฏบัิติได้ทนัท ี

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

1. การพัฒนาผู้เรียนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติน้ัน

โรงเรียนควรก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ และควรระบุไว้ในวิสยัทศัน์ พันธกจิ ของโรงเรียน  

2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ

กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมของตนเองร่วมกับครอบครัวอย่างต่อเน่ือง เช่น การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ 

การปลูกพืชผักสมุนไพร ควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนในโรงเรียน  
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