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ชื่องานวิจัย   รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการ           
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้วิจัย    นายอภิวรุณ  โสมมา 
ปีท่ีพิมพ์วิจัย  2563 
 
   การพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนา          
การจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
2) เพ่ือปฏิบัติการและศึกษาผลการปฏิบัติการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
แบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพ่ือเปรียบเทียบระดับ           
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนก่อนและหลังปฏิบัติการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือศึกษา
บทเรียนการพัฒนาโรงเรียนผ่านรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม             
โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและการยอมรับ          
จากชุมชนและสังคม การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบ           
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระยะที่  2 การนำรูปแบบไปใช้ตามวงจรปฏิบั ติการของ  Kemmis & McTaggart 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การสังเกตผล และการสะท้อนผล 
ปฏิบัติการ 2 วงจร คือ วงจรที่ 1 ปีการศึกษา 2561-2562 และวงจรที่ 2 ปีการศึกษา 2562-2563 
ระยะที่ 3 การประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบ และระยะที่ 4 การศึกษาบทเรียนการพัฒนา            
การจัดการศึกษาของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านรูปแบบการพัฒนา           
การจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและการยอมรับจากชุมชนและสังคม 
   สรุปผลการวิจัย พบว่า 
    1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม           
โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนา 4 กลยุทธ์            
คือ 1) กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพครู 2) กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) กลยุทธ์การสร้าง
ศรัทธา และ 4) กลยุทธ์ความเป็นหุ้นส่วน  
    2. ผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ผ่านรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
แบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 13 โครงการ พบว่า           
ผลการดำเนินโครงการในวงจรที่ 1 ทั้ง 13 โครงการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกโครงการ 
และในวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากกว่า            
วงจร ที ่1 ทุกโครงการ 



    3. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
และผู้ปกครองนักเรียน  ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน           
แบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านที่เพ่ิมขึ้น 
ทุกด้าน  
    4. ผลการการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการ            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและการยอมรับจากชุมชน           
และสังคม พบว่านักเรียนกล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงออกมากขึ้น มีแรงบันดาลใจในการเรียน           
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  มีสัมมาคารวะ เกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้                
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)          
ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ  (PLC)  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน                   
เอ้ื อต่ อก าร เรี ยน รู้  ชุ มชนมี ส่ วน ร่ ว ม ในการจั ดก ารศึ กษ า  ผู้ ป กครองมี ค วามตระห นั ก                    
และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษามากขึ้น ผลการศึกษาขวัญกำลังใจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พบว่า มีเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มี            
ส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั้น พ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน                  
แบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่อย่างพอเพียง  :   
   ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านพรทิพย์   
ผู้ประเมิน  นายกัมพล   เจริญรักษ์ 
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัด     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  4   
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีท่ีพิมพ ์     2554 
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอยู่อย่าง
พอเพียง  :  ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านพรทิพย์   โดยใช้รูปแบบซิปป์  
(CIPP  Model)  ของสตัฟเฟิมบีม  (Stafflebeam)  ได้แก่  1)  การประเมินบริบทของโครงการ  2)  
การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ  3)  การประเมินกระบวนการของโครงการและ  4)  การ
ประเมินผลผลิตของโครงการ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  จำนวน  8  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน  9  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  จำนวน  48  คน  และผู้ปกครอง
นักเรียน  จำนวน  45  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  ฉบับที่  1  แบบสอบถาม
เกี่ยวกับบริบทของโครงการ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง  2.74 – 6.53   
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .92  ฉบับที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าของโครงการ  มี
ค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 4.81–9.97  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .95  ฉบับที่  3  
แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง  2.81–8.49  มี
ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .94  ฉบับที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ   
มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง  6.16 – 9.24  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94  ฉบับที่  5  
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีฉบับย่อยจำนวน  2  ฉบับ  คือฉบับแรกสำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -3  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  .25 - .75  มีค่าความยาก   
อยู่ระหว่าง  .43 - .75  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .82  ฉบับที่สองสำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  .25 - .69  มีค่าความยาก 
อยู่ระหว่าง  .50 - .65  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .89  และฉบับที่  6  แบบวัดความ 
พึงพอใจที่มีต่อการดำเนินการโครงการ  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  2.37 – 7.51  และ 
มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .86  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละ 
 ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอยู่อย่างพอเพียง  :  ประยุกต์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านพรทิพย์  สรุปผลการประเมินโครงการ 



ไดด้ังนี้ 
  1. ด้านบริบท  พบว่า  ความคิดเห็นในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการประเมินบริบทโครงการ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
  2. ด้านปัจจัยนำเข้า  พบว่า  ความคิดเห็นในภาพรวมของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการ 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
  3. ด้านกระบวนการ   พบว่า  ในภาพรวมครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อการประเมินกระบวนการโครงการ  มีระดับความคิดเห็น 
อยู่ในระดับมาก   
  4. ด้านผลผลิต  ในการประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพ่ือการอยู่อย่างพอเพียง  :  ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านพรทิพย์   
สรุปผลได้ดังนี้ 

   4.1  การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเกิดกับนักเรียน  ประกอบด้วย  
    4.1.1  ด้านมีระเบียบวินัย  การประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้เพ่ือการอยู่อย่างพอเพียง  :  ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน 
บ้านพรทิพย์  เมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรมสรุปผลได้ดังนี้ 

    1)  กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พบว่า  ในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นักเรียน
และผู้ปกครอง ประเมินผลผลิตของโครงการ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก    
     2)  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  พบว่า  ในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
นักเรียนและผู้ปกครอง ประเมินผลผลิตของโครงการ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
     4.1.2  ด้านมีคุณธรรม  การประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอยู่
อย่างพอเพียง  :  ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านพรทิพย์   
เมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรมสรุปผลได้ดังนี้ 
     1)  กิจกรรมฐานคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   พบว่า  ใน
ภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ประเมินผลผลิตของโครงการ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   

     2)  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พบว่า  ในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน
และผู้ปกครอง ประเมินผลผลิตของโครงการ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก    
     4.1.3  ด้านส่งเสริมการเรียนรู้  การประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้เพ่ือการอยู่อย่างพอเพียง  :  ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน 
บ้านพรทิพย์  เมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรมสรุปผลได้ดังนี้ 



    1)  กิจกรรมบูรณาการแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้  
พบว่า  ในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน
และผู้ปกครอง ประเมินผลผลิตของโครงการ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
      2)  กิจกรรมฐานการเรียนรู้เพ่ือการอยู่อย่างพอเพียง  พบว่า  ในภาพรวมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ประเมิน
ผลผลิตของโครงการ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
     4.1.4  ด้านการอยู่อย่างพอเพียง  การประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือการอยู่อย่างพอเพียง  :  ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน 
บ้านพรทิพย์  เมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรมสรุปผลได้ดังนี้ 
      1)  กิจกรรมส่งเสริมการออมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่า  ใน
ภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ประเมินผลผลิตของโครงการ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
      2)  กิจกรรมหนึ่งท่อ  ผักหนึ่งชนิดและกิจกรรมหนึ่งคน  ผลไม้หนึ่งต้น   พบว่า  ใน
ภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ประเมินผลผลิตของโครงการ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด   
   4.2  การประเมินผลผลิตด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียน  สามารถสรุปย่อยได้ดังนี้ 
    4.2.1  ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  พบว่า  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  หลังดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่ 
อย่างพอเพียง  :  ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านพรทิพย์  มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า
ก่อนการดำเนินการโครงการ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
    4.2.2  ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  พบว่า  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6  หลังดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่ 
อย่างพอเพียง  :  ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านพรทิพย์  มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า
ก่อนการดำเนินการโครงการ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
   4.3  การประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินการของโครงการ 
พบว่า  ในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นักเรียน
และผู้ปกครอง  ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอยู่อย่างพอเพียง  :  
ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านพรทิพย์  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 


