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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
สถานศึกษา สังกัดสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้เทคนิ คเดลฟายสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 21 ท่านด้วยวิธี Snowball Sampling และแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 94 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.816
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารและ ครูในสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นต้นแบบสถานศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้วิธีสุ่ม
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ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง 395 คนสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่ามัธยมฐานค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาประกอบด้ ว ย 4
องค์ป ระกอบดังนี้ 1.ด้านการสร้ างความรู้ ค วามเข้าใจ 2.ด้านการน าสู่ การปฏิบั ติ 3.ด้า นการ
ประสานความร่วมมือ 4.ด้านการติดตามประเมินผล
2. ผลประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลประเมิน พบว่า มีความสาคัญ
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการนาสู่การปฏิบัติ มีความสาคัญมาก
ทีส่ ุดเป็นลาดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านการติดตามประเมินผลด้านการประสานความร่วมมือ และ
ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามลาดับ
คาสาคัญ : การพัฒนารูปแบบ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ABSTRACT
The purposes of thisstudy were 1) to study management components
of vocational education in accordance with philosophy of sufficiency economy
for schools under the office of Vocational Education Commission, and 2) to
develop the management model of vocational education in accordance with the
philosophy of sufficiency economy for schools under the office of Vocational
Education Commission. Delphi technique was used to interview 21 experts who
were selected by using snowball sampling and 94 items of a 5-rating scale
questionnaire which the reliability was 0.98. The samples consisted of
administrators and teachers in schools providingas the learning centers of the
philosophy of sufficiency economy or schools as the master schools of the
philosophy of sufficiency economy. Taro Yamane formula was used to calculate
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the sample size of 395 informants. Data were analyzed by using median,
interquartile range, mean, and standard deviation.
The research results were found as follows:
1. As regards the management components of vocational education
in accordance with philosophy of sufficiency economy for schools under the
office of Vocational Education Commission, there were 4 components as follows:
1) Creating knowledge and understanding, 2) Applying an implementation, 3)
Cooperating, and 4) Monitoring and evaluating.
2. As regards the evaluation results of the management model of
vocational education in accordance with the philosophy of sufficiency economy
for schools under the office of Vocational Education Commission, it was found
that the significant was at the highest level. When considering by each aspect, it
was found that in terms of
The research found that
applying theimplementation was at the first highest level, followed by in terms
of monitoring and evaluating, coordinating, and creating knowledge and
understanding, respectively.
Keywords : Model Development, Philosophy of Sufficiency Economy

1. บทนา
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ.2560 – 2579 และแผนยุ ท ธศาสตร์ อ าชี ว ศึ ก ษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐบาลได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) เป็ น แนวทางหลั กในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งสร้ างความมั่น คง และ
ความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สร้างโอกาส ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560
– 2579 ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2560 – 2579) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1)การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 2)การผลิตและพัฒนากาลังคม การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะสร้างการ
เข้าถึงทางการศึกษา ความเท่าเทียม คุณภาพ ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์บริบทที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การดาเนิน การขั บเคลื่ อนหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งในสถานศึกษาสั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการดาเนินการหลากหลายรูปแบบ ตามบริบทและ
ความพร้อมของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอนมีทั้งระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เพื่อผลิตกาลังคน ให้ตรงกับความ
ต้องการ ของตลาด แรงงาน และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รูปแบบ
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา แตกต่างกัน ไม่เป็นเอกภาพ
และยังไม่มีการกาหนดรูปแบบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
สังกัดสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ชัดเจน การศึกษาและ พัฒนารูปแบบการ
จัดการอาชีวศึกษาตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งของสถานศึกษา สั งกัดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน จะทาให้เกิดการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย จึงได้ทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
อาชี ว ศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ น าข้ อ มู ล ผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา การ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และไปในทิศทางที่สอด
รับซึ่งกันและกันมีรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา และ การ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาองค์ป ระกอบการพัฒนาการจั ดการอาชีว ศึกษาตามหลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขั้น ตอนที่ 2 พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขั้น ตอนที่ 3 ประเมินรู ป แบบการจัดการอาชีว ศึกษาตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพื่อพัฒนาแบบสอบถาม
2) นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านพิจารณาความสอดคล้อง
3) นาแบบสอบถามไป ทดลองใช้ (try-out) กับประชากร ที่ไม่ใช่กลุ่มตั วอย่าง
จานวน 30 คน
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 395 คน
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการรวบรวมความ
คิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญ 21 คน จานวน 3 รอบ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
พบว่า (1) ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วยกับองค์ประกอบการจัดการ
อาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น (2)
ด้านการน าสู่ การปฏิบั ติผู้ เชี่ยวชาญ เห็ นด้วยกับองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้าน
การนาสู่การปฏิบัติของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายวิชาการ และ ฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาในระดับมากที่สุดทุกประเด็น (3) ด้านการประสานความร่วมมือ
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ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วยกับองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือ ของ
ฝ่ายแผนงานและความร่ วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ของฝ่ ายวิชาการ และ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น (4) ด้านการติดตามประเมินผลผู้เชี่ยวชาญ เห็น
ด้วยกับองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการติดตามประเมินผลของฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาในระดับมากที่สุดทุกประเด็น
ส่วนฝ่ายบริหารทรัพยากร ในระดับมากที่สุด เกือบทุกประเด็น ยกเว้น ตรวจสอบขอบข่ายงานตาม
หน้าที่ และการดาเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการ อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย
กับองค์ประกอบในระดับมาก
4.2 ผลการพั ฒ นารู ปแบบการจั ดการอาชีว ศึ กษาตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย งของสถานศึ กษา สั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา จากการศึ กษา
องค์ ประกอบของรู ปแบบการจั ดการอาชี วศึ กษาตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงของ
สถานศึกษา พบว่า มีองค์ประกอบ 4 ด้านดังนี้
1) ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจประกอบด้วย (1) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กาหนดและเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กาหนด
แผนงาน โครงการ ของสถานศึกษา แบบมีส่วนร่วม ทั้งภายในและภายนอก (2) ฝ่ายบริหาร
ทรั พ ยากร ได้ แ ก่ จั ด ท าคู่ มื อ แนวปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
จัดประชุม/อบรมสัมมนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสร้างความตระหนักการใช้จ่ายงบประมาณ
และทรัพยากรอื่นๆ อย่างคุ้มค่าและการการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล (3) ฝ่ายวิชาการ
ได้แก่จั ดทาคู่มือครูการจั ดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอน
ในพัฒนาหลั กสู ตร จั ดทาแผนการเรี ยน การจั ดทาแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอน
(4) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาได้แก่จัดทาสื่อการเรียนรู้พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช แ ล ะ ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
จั ดกิจกรรมส่ งเสริ มความรู้ สร้ างความตระหนั ก ให้ กั บนักเรียน นักศึ กษา ในการน้อมนาหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง และ ให้บริการระบบการให้
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คาปรึกษา แนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2) ด้านการนาสู่การปฏิบัติประกอบด้วย (1) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้แก่
การกาหนดเป็นนโยบายระดับสถานศึกษา มีแผนงาน งาน โครงการ งบประมาณและปฏิทิน ในการ
ดาเนินงาน กาหนดเป้าหมาย มาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษา ประชุมชี้แจง และมอบหมาย
หน้าที่ กากับติดตามการการดาเนินงานตามแผน และมุ่งพั ฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาร่วมกัน
กาหนดนโยบาย วิเคราะห์และใช้ทรัพยากร กาหนดแนวปฏิบัติ พัฒนาตนเป็นแบบอย่างพึ่งตนเอง
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ มีการควบคุม ติดตาม การปฏิบั ติโครงการ โดยประยุกต์ใช้วงจร
คุณภาพ (PDCA) (3) ฝ่ายวิชาการได้แก่ส่งเสริมให้ครูทุกคน จัดทาและปรับปรุงพัฒนาแผนการ
สอน การจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกรายวิชา
ควบคุมการใช้วัสดุฝึก สร้างครูแกนนาและ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานครู ผลงานนักเรียน และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (4) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นั กศึ กษา ได้ แก่ ก าหนดคู่ มื อ และแนวทางปฏิ บั ติ กิ จกรรม ส่ งเสริ มให้ ผู้ บริ หาร ครู นั กเรี ยน
นักศึกษา มีส่วนร่วมจัดทาโครงการ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึ กษา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง และสร้างนักเรียนแกนนาเพื่อเป็นแบบอย่าง
3) ด้านการประสานความร่วมมือประกอบด้วย (1) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ได้แก่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ กาหนด
กรอบและข้อตกลงการทางานแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่าย และการทางานเป็นทีม เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม เพื่อการขับเคลื่อนหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา (2) ฝ่ ายบริหาร
ทรัพยากร ได้แก่ประสานชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการระดม
ทรัพยากร คณะกรรมการวิทยาลัย ภูมิปัญญาท้ องถิ่น วัฒนธรรม หลักศาสนา ตามความจาเป็น
และนามาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) ฝ่ายวิชาการได้แก่ประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ จัดหา พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังนักเรียน นักศึกษา ให้ตระหนักและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุ่มชน และผู้ที่มี ส่วนร่วม และ ผู้เรียน
ได้นาเสนอผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาให้เป็นที่
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ประจักษ์ (4) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้แก่การประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการ
กับบุคคลภายนอก ชุมชนหรือหน่ วยงานอื่น แต่งตั้งคณะกรรมการประสานกิจกรรม ในการจัด
กิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจิตอาสาใน
ชุมชน วัด และ แหล่งอื่นๆ และให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
4) ด้านการติดตามประเมินผลประกอบด้วย (1) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้แก่
วางแผนและกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน งาน โครงการ มาตรฐานตัวชี้วัด ทั้ง
รายบุคคล กลุ่มบุคคล และการประเมินตนเองมีการนาผลการติดตาม มาพัฒนา มีการสรุปรายงาน
ผล และเผยแพร่สู่สาธารณชน (2) ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้แก่มีระบบและคณะกรรมการกากับ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประเมินสภาพแวดล้อมตรวจสอบขอบข่ายงานตามหน้าที่มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน ทุก
ระดับ มีการสรุปผลประเมินจัดทารายงานวิจัย สรุปประเมินผลโครงการ/งานต่างๆ และ มีการนา
ผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (3) ฝ่ายวิชาการได้แก่ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาเครื่องมือวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
เชื่อมโยงสู่วิถีชุมชน ทาบันทึกหลังสอน และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนมีคณะกรรมการ
นิเทศ และดาเนินการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการสอนแบบ
บูรณาการมีการนาผลการนิเทศ ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารวิชาการ และการจัดการ
เรียนการสอนและจัดเวทีสาหรับครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษา (4) ฝ่ายพัฒนา
กิจการนั กเรี ยนนั กศึกษา ได้แก่ส่งเสริ มให้ นักเรียน นักศึกษาจัดทาสมุดความดี และแฟ้มสะสม
ผลงานของตนเองตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง มี คณะกรรมการและมี การติ ดตาม
ประเมินผลกิจกรรม ประเมินพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของนักเรียนในภาพรวมและรายบุคคล
ให้คาปรึกษา แนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน คัดเลือกนักเรียนแบบอย่าง มีการนาผลประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา จัดทาสรุปรายงานผลและรายงานวิจัยจากผลการประเมิน
4.3 ผลประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1)
คุ ณ ลั กษณะทั่ ว ไป ของผู้ บ ริ ห ารและ ครู ในสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จานวน 395 คน ส่วนมากเป็น เพศชาย จานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.92 มี
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ประสบการณ์ทางานในสถานศึกษามากกว่า 20 ปี - 30 ปีจานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70
สถานะภาพในสถานศึกษาเป็นครูผู้สอนจานวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 94.43 และ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขับเคลื่อน จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.65
2) ผลประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการนาสู่การปฏิบัติมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายฝ่าย พบว่า ทุกฝ่ายมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ฝ่ายพัฒนากิจการ
นั กเรี ยนนั กศึ กษาฝ่ ายวิ ชาการและฝ่ ายที่ มี ความคิ ดเห็ นน้ อยที่ สุ ดได้แก่ ฝ่ ายบริหารทรั พยากร
ด้านการติดตามประเมินผล เมื่อพิจารณาเป็นรายฝ่ าย พบว่า ทุกฝ่ายมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีฝ่ายแผนงานและความร่วมมือระดับรองลงมาได้แก่ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร และ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ส่วนฝ่ายที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ได้แก่ฝา่ ยวิชาการ
ด้านการประสานความร่วมมือ เมื่อพิจารณาเป็นรายฝ่าย พบว่า ทุกฝ่ายมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองลงมาได้แก่ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ ฝ่ายที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุดได้แก่ฝ่ายวิชาการ
ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายฝ่าย พบว่า ทุกฝ่ายมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดคือฝ่ายบริหารทรัพยากรรองลงมาได้แก่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายที่มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุดได้แก่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการรวบรวมความ
คิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วยกับองค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้าน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการนาสู่การปฏิบัติด้านการประสานความร่วมมือและ ด้านการ
ติดตามประเมินผล ในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับ Ministry of Education (2011 : 4 – 5)
ได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา โดยกาหนด
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แผนดาเนินงานหลักไว้ 4 ประการคือ 1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 2) การนาสู่การปฏิบัติ 3)
การประสานความร่ว มมือ และ 4) การติดตามประเมินผล ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มาเป็นส่วนหนึ่งของ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
5.2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่า มีองค์ประกอบ 4
ด้าน ได้แก่
1) ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจพบว่า ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กาหนดและเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กาหนดแผนงาน
โครงการ ของสถานศึกษา แบบมีส่วนร่วม ทั้งภายในและภายนอก ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีหน้าที่
จั ดท าคู่ มื อแนวปฏิ บั ติ งานตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง จั ดประชุ ม/อบรมสั มมนา
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสร้างความตระหนักการใช้จ่ายงบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ อย่าง
คุ้มค่าและการการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ จัดทาคูมือครูการจัดการ
เรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง พร้ อ มทั้ ง จั ด ประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการ/อบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอน ในพัฒนาหลักสูตร
จัดทาแผนการเรียน การจัดทาแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอนและ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษามีหน้าที่ จัดทาสื่อการเรียนรู้พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ สร้างความ
ตระหนั ก ให้ กับนั กเรี ยน นั กศึกษา ในการน้ อมนาหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง และ ให้บริการระบบการให้คาปรึกษา แนะแนว และดูแลช่วยเหลือ
นั ก เรี ย น เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสอดคล้ อ งกั บ
Rapeephan Kanarit, (2011) ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ผลการวิจัย
พบว่าในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ผู้บริหารได้แสวงหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ก่อนการตัดสินใจ
ลาดับ 4 คือ วางแผนงานด้วยความรอบรู้ ระมัดระวัง ศึกษาบุคคลอื่น และเข้าใจชุมชนอย่าง
ลึกซึ้ง ด้านการบริหารงานที่ตั้งอยู่บนคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2) ด้านการนาสู่การปฏิบัติ พบว่า ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่ กาหนดเป็น
นโยบายระดับสถานศึกษา มีแผนงาน งาน โครงการ งบประมาณและปฏิทิน ในการดาเนินงาน

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
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กาหนดเป้าหมาย มาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษา ประชุมชี้แจง และมอบหมายหน้าที่ กากับ
ติดตามการการด าเนิ นงานตามแผน และมุ่ งพั ฒนาเป็นศู นย์ เรี ยนรู้หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงฝ่ายบริหารทรัพยากร มีหน้าที่ดาเนินการให้ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษา
ร่วมกันกาหนดนโยบาย วิเคราะห์และใช้ทรัพยากร กาหนดแนวปฏิบัติ พัฒนาตนเป็นแบบอย่าง
พึ่ งตนเอง แต่ งตั้ งคณะกรรมการรั บผิ ดชอบ มี การควบคุ ม ติ ดตาม การปฏิ บั ติ โครงการ โดย
ประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ ส่งเสริมให้ครูทุกคน จัดทาและปรับปรุง
พัฒนาแผนการสอน การจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
ครบทุกรายวิชา ควบคุมการใช้วัสดุฝึก สร้างครูแกนนาและ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานครู
ผลงานนักเรียน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและ ฝ่าย
พัฒนากิจการนั กเรียนนักศึกษา มีหน้าที่กาหนดคู่มือ และแนวทางปฏิบัติกิจกรรม ส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมจัดทาโครงการ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง และสร้างนักเรียนแกนนาเพื่อเป็นแบบอย่าง
สอดคล้องกับ Ajarawan Chaiyakaln, (2012) ได้ทาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 :
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสันกอง อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผลวิจัย พบว่า มีแนวทางการ
ดาเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน คือ (1) การ
บริหารจัดการสถานศึกษา ได้กาหนดนโยบายโดยจัดทาแผนปฏิบัติงาน (2) ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนจัดให้มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น (3) ด้าน
การจั ด กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นจั ด ให้ มี การแนะแนวและระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อผู้ เ รีย น จั ดให้ มี
กิจกรรมนักเรียนทั้งกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชมรม ชุมชุม ส่งเสริมในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์ (4) ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(5) จั ดท าโครงการในโรงเรี ย นที่ส ะท้ อนถึง การน้อ มน าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย งสู่
สถานศึกษา จานวน 12 โครงการ
3) ด้านการประสานความร่วมมือ พบว่าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ กาหนดกรอบและ
ข้อตกลงการทางานแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่าย และการทางานเป็นทีม เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม เพื่อ
การขับเคลื่ อนหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู สถานศึกษาฝ่ ายบริหารทรัพยากร มีหน้าที่
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ประสานชุ มชน สถานประกอบการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ในการระดมทรั พยากร
คณะกรรมการวิทยาลัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม หลักศาสนา ตามความจาเป็นและนามาใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีหน้าที่การประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการกับบุคคลภายนอก ชุมชน
หรื อหน่ วยงานอื่น แต่ งตั้ งคณะกรรมการประสานกิจกรรม ในการจั ดกิ จกรรมพัฒนานักเรี ยน
นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน วัด และ แหล่งอื่นๆ
และให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ Chaijairin Chaivisit, (1996)
ทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้
นักเรียนและชุมชนด้วยโครงการงานอาชีพ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีการใช้จ่ายในโครงการ
อย่างประหยัด มีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า มีการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ เครื่องมือ
และความรู้ต่างๆ นาเศษสิ่งที่เหลือใช้ในโครงการมาใช้ประโยชน์ ปรึกษากับคนในครอบครัวและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น โดยทุกคนในครอบครัวให้ความร่วมมือสนับสนุน
4) ด้านการติดตามประเมินผลพบว่าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่วางแผนและ
กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน งาน โครงการ มาตรฐานตัวชี้วัด ทั้งรายบุคคล
กลุ่มบุคคล และการประเมินตนเองมีการนาผลการติดตาม มาพัฒนา มีการสรุปรายงานผล และ
เผยแพร่สู่สาธารณชนฝ่ายบริหารทรัพยากร มีหน้าที่มีระบบและคณะกรรมการกากับติดตามผลการ
ปฏิ บั ติ งานประเมิ นสภาพแวดล้ อมตรวจสอบขอบข่ ายงานตามหน้ า ที่ มี การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน ทุกระดับ
มีการสรุปผลประเมินจั ดทารายงานวิจัย สรุ ปประเมินผลโครงการ/งานต่างๆ และ มีการนาผล
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาเครื่องมือวัดและ
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น และรายงานผลการจั ด การเรี ย นการสอนมี
คณะกรรมการนิ เทศ และดาเนิ นการนิ เทศ ติ ดตามประเมิ นผลการจัดการเรียนการสอน ตาม
แผนการสอนแบบบูรณาการมีการนาผลการนิเทศ ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารวิชาการ มี
การนาผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา จัดทาสรุปรายงานผลและรายงานวิจัยจากผลการ
ประเมินสอดคล้องกับ Bunjadnon Thamarn (2008) ได้ทาการศึกษาสภาพการจัดการศึกษา
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง ผลการวิจัย
พบว่าการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด้านการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ด้านการจัดภูมิทัศน์ การจัดแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมแนะ
แนว การจัดนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอน และการติดตามประเมินผล
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5.3 ผลประเมินรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่า ผลประเมินรูปแบบการ
จั ดการอาชี วศึ กษาตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงของสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวม พบว่า มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านการนาสู่การปฏิบัติ มีความสาคัญมากที่สุดเป็นลาดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้าน
การติดตามประเมินผลด้านการประสานความร่ วมมือ และ ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ตามลาดับสอดคล้องกับ Rapeephan Kanarit, (2011) ได้ทาวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ผลวิจัยพบว่า ระดับของการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พบว่า ทั้งภาพรวมรายด้าน และรายข้ออยู่ในระดับมาก

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ควรมีการวิจั ย ทดลองใช้รูป แบบการจั ดการอาชีว ศึกษาตามหลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ ความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับ ผู้บริหาร ครู
บุคลากร และ ผู้เรียน
6.2 ควรมีการวิ จั ยเพื่อศึ กษาแนวทางการบูร ณาการโครงการพระราชดาริใ น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
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