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ชื่อเรื่อง

: รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สูการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
ผูรายงาน

: นางญาณิศา คําภิระ

บทคัดยอ
รายงานผลการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู ก ารปฏิ รู ป
การศึกษาโรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการ
พัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิรูปการศึกษาและเพื่อศึกษาความ
พึ งพอใจของบุ คลากร นั กเรี ย น และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้น ฐานเกี่ย วกับ การพั ฒ นา
บุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิรูปการศึกษาของ โรงเรียนพราววิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปการศึกษา 2555 โดยการจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิรูปการศึกษาขึ้น ประชากรและกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาคือ ผูบริหารโรงเรียนพราววิทยาคม จํานวน 4 คน ครูผูสอน จํานวน 84 คน
นักเรียน จํานวน 313 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จํานวน 15 คน
เครื่องมือในการศึกษาคือ แบบสอบถามและแบบประเมิน เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา
1.ผลการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม สรุปประเด็นไดดังนี้
การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสราง
ความรูความเขาใจและตระหนักในคุณคาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ในภาพรวม
บุคลากรสวนใหญมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการบุคลากรของสถานศึกษา ที่มีสวนรวมมาก
ที่สุดคือ การดําเนินการตามโครงการ รองลงมาคือ มีสวนรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการ ที่มีสวนรวมนอยที่สุดคือ มีสวนรับผิดชอบในการชี้แจงผูที่เกี่ยวของไดรับรูการดําเนินการ
การเข า ร ว มประชุ ม /อบรม/สั ม มนา/ศึ ก ษาดู ง านแหล ง เรีย นรู ต างๆ เพื่อ ส ง เสริ ม การ
ประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหนาที่ พบวา ในภาพรวม
บุคลากรสวนใหญไดเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อสงเสริมการ
ประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหนาที่ ที่เขารวมมากที่สุดคือ
ไดเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูในสถานศึกษา รองลงมาคือ ไดนําผล/
ความรู/ประสบการณ ที่ไดจากการจัดการไดเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหลง
เรียนรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในสถานศึกษา และที่นอยที่สุดคือเขารวมการประชุม/
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา

ข

การแสวงหาความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร พบวา ใน
ภาพรวมบุคลากรสวนใหญมีการแสวงหาความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการ
แสวงหาความรูโดยการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานมากที่สุด รองลงมาคือ มีการ
แสวงหาความรูจากอินเทอรเนต ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอ
มากที่สุด และดานการประยุกตใชความรูโดยการดํารงตนเปนพลเมืองดีของสังคมมากที่สุด รองลงมา
คือมีการดําเนินชีวิตอยางสงบสุขในครอบครัว
การดํ าเนิน ชีวิ ตและการปฏิบัติภารกิจ หนาที่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งของ
บุคลากร พบวา ในภาพรวมบุคลากรสวนใหญมีการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหนาที่ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจ
หนาที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานวัตถุ/สังคม/สิ่งแวดลอม/วัฒนธรรม บุตลากรมีการ
เขารวมมากที่สุด ดานการมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรบุคลากรมีสวนรวมมากที่สุด ดานการเขา
รวมกิจกรรมที่สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตนเองที่บุ คลากรปฏิบัติมากที่สุดคือ การประหยัด
รองลงมาคือ การเห็นแกประโยชนสวนรวม และดานการขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีการขยาย
ผลสูครอบครัวมากที่สุด รองลงมาคือ การขยายผลสูชุมชน
บุคลากรมีการติดตามผลปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม พบวาใน
ภาพรวมมีการติดตามผลปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดานการติดตามผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการมากที่สุดคือ มีผูรับผิดชอบในการติดตามผล รองลงมาคือ มี
การรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานแกผูเกี่ยวของ และดานการปรับปรุง/พัฒนาการดําเนิน
โครงการ/กิ จ กรรม ที่ มากดํ า เนิ น การที่สุ ด คือ มีก ารแกไ ข/ปรั บ ปรุ ง/พัฒ นา รองลงมาคือ มีก าร
พิจารณาหาแนวทางแกไข/ปรับปรุง/พัฒนา
การเผยแพร ห ลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและผลการปฏิบัติภารกิจหนาที่ของ
บุคลากร พบวา ในภาพรวมบุค ลากรมีการเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผลการ
ปฏิบัติภารกิจหนาที่ของบุคลากร ดานวิธีการเผยแพร/ขยายผลมีการขยายผล บุคลากรมีวิธีการ
เผยแพร/ขยายผล โดยใชเอกสารประชาสัมพันธมากที่สุด รองลงมาคือ การใชแผนพับ ที่นอยที่สุด
คือ ใชหอกระจายขาวในชุมชน ดานกลุมเปาหมายในการเผยแพรเปนบุคลากรในโรงเรียนมากที่สุด
และดานการมีสวนรวมในการเผยแพร ขยายผลอยูในระดับมาก
ด า นผลลั พ ธ / ความสํา เร็ จ ของการดํา เนิ น การพัฒ นาบุคลากรตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พบวา ในภาพรวมผลลัพธ/ความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวนใหญเปนไปตามที่ตั้งวัตถุประสงคไว ดานการจัดการทรัพยากร
และดํ า เนิ น ชี วิ ตด า นเศรษฐกิ จ บุ คลากร มีวินัย ในการใชจาย ไมฟุม เฟอย สุรุย สุรายมากที่สุ ด
รองลงมาคือ ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ดานการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งบุ ค ลากรมี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ไ ม ทํ า ให ต นเองและผู อื่ น เดื อ ดร อ นมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปน ดานการรูจักใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบุคลากรมีการใชอยางประหยัดมากที่สุด รองลงมาคือ ใชอยางคุมคา ดานการดําเนินชีวิต
อยางมีฐานรากทางวัฒนธรรมทบุคลากรสวนใหญมีการใชภาษาไทย รับประทานอาหารไทย แตงกาย
ดวยผาไทย รวมกิจกรรมที่เปนการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทยและมีสวนรวมรณรงค
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ใหโรงเรียนและชุมชน/สังคม สืบทอด สานตอ รักษาวัฒนธรรมไทยและมรดกของชุมชน/สังคม/
ประเทศชาติ และดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรสวนใหญ
รูความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
สรุปประเด็นไดดังนี้
ดา นความพึง พอใจตอขั้น ตอนการพัฒ นาบุคลากรในโรงเรีย น พบว า ในภาพรวม
บุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจตอขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ที่มากที่สุดคือการจัด
กิจกรรมสงเสริมการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหนาที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก
บุคลากรของสถานศึกษาอยูในระดับดีเยี่ยม รองลงมาคือการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึ กษาเพื่ อสร า งความรู ความเขา ใจ และตระหนักในคุ ณคาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงอยูในระดับดีเยี่ยม และขั้นตอนการพัฒนาที่บุคลากรมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือการขยาย
ผลและเผยแพร ผลการดํ า เนิ น ชี วิ ต และปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หน า ที่ ข องบุ ค ลากรตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับดี
ดานความพึงพอใจตอผลที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน พบวา ในภาพรวม
บุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ผลที่เกิดจากการ
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ผูบริหารและครูเปนแบบอยางในการมีอุปนิสัย
เอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปน ชวยเหลือผูอื่น บริจาค ทําบุญตามความเชื่อทางศาสนา และมีสวนรวมใน
การทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม อยางสม่ําเสมออยูในระดับดีเยี่ยม รองลงมาคือผูบริหารและครู
เปนแบบอยางในการวางแผนและมีวินัยในการใชจาย ไมฟุมเฟอย สุรุยสุราย และมีการออมทรัพย
ตามศักยภาพ อยูในระดับดีเยี่ยม และผลที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่บุคลากรมีความ
พึงพอใจนอยที่สุดคือผูบริหารและครูเปนแบบอยางในการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา มี
สวนรวมในการดูแลการใชประโยชนจากสาธารณะสมบัติ อยางประหยัดและคุมคาผูบริหารและครู
เปนแบบอยางในการมีวินัยในตนเอง และดําเนินชีวิตที่ไมทําใหตัวเองและผูอื่นเดือดรอนอยูในระดับดี

