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This research aims to study the management of the sufficiency economy
philosophy in schools. Under the Office of Elementary ago. And to the school
administrators. By the operational position and size of the school. Looks a scale (Rating
Scale) 5 with a confidence level of 0.90 were used for data analysis. Is the frequency,
percentage, mean and standard deviation. One-way analysis of variance (One Way
ANOVA) and t test (t-test).
The results showed that the
1. The principal philosophy of economic self-sufficiency in school. Area under
the Office of Education and the Province that included all 4 sides at a high level.
2. Opinions of teachers working in schools with the administration of educational
philosophy of Sufficiency Economy in schools. Under the Office of Elementary
ago. Different sized schools are administered by the philosophy of sufficiency economy.
Both overall and in the three areas of academic administration. Budget management And
general administration Differences are statistically significant at the .05 level with one side
that is no different. The administration
3. Opinions of teachers working in schools with school administrators GAAP.
Philosophy of Sufficiency Economy in schools. Area under the Office of Education in four
Samut the duties assigned by the comment, not different.

สารนิพนธ
เรื่อง
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ของ
ศรประภา พงษหัตถาศิลป
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

…………………………………………………………….. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล)
วันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
…………………………………
(เรือเอก ดร.อภิธีร ทรงบัณฑิตย ร.น.)

คณะกรรมการสอบปากเปลา
………………………………………. ประธาน
(เรือเอก ดร.อภิธีร ทรงบัณฑิตย ร.น.)

………………………………………. กรรมการ
(อาจารยดร.สมชาย เทพแสง)

………………………………………. กรรมการ
(อาจารย ดร.สรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน)

ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีโดยไดรับความกรุณาและความอนุเคราะหจากบุคคล
หลายทานโดยเฉพาะอยางยิ่ง เรือเอก ดร.อภิธีร ทรงบัณฑิตย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ได
กรุณาสนับสนุนใหแนวทางการศึกษา และการคนควาในการทําสารนิพนธตลอดมา จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.พวงรั ต น เกสรแพทย ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร ดร.สมชาย เทพแสง หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา ดร.จารุวรรณ
พลอยดวงรัตน ดร.สรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงสารนิพนธ และเปน
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ที่ไดใหความกรุณาแนะนําขอคิดเห็นเพิ่มเติม แกไขขอบกพรอง และ
ใหกําลังใจมาโดยตลอดจนทําใหสารนิพนธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.สักรินทร อยูผอง อาจารย ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน
อาจารย ดร.สรภัคสรณ ฉั ต รกมลทัศ น นายวิท ยุท ธ ไรสูงเนินผูอํานวยการชํ านาญการพิเ ศษ
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ นายเกรียงศักดิ์ ฤกษงาม ครูชํานาญการพิเศษ วิทยากรดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตนแบบศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดชวยกรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบแกไข ปรับปรุง แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจน
เปนที่เรียบรอย
ขอขอบพระคุ ณ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร
ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนตางๆในจังหวัดสมุทรสาครทุกทานที่
เมตตาและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อใชประกอบในการทําสารนิพนธครั้งนี้
คุ ณ ค า และประโยชนข องสารนิ พ นธฉ บั บ นี้ ผู วิจั ย ขอน อ มระลึ ก ถึ ง พระคุณ บิ ดา มารดา
สมาชิกในครอบครัวทุกทาน ครูอาจารย เพื่อนครูโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณและผูที่มีพระคุณตอ
ผูวิจัยทุกทาน ที่ไดเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ใหกําลังใจดวยความหวงใยอยางดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาและทําวิจัย

ศรประภา พงษหัตถาศิลป

สารบัญ
บทที่
หนา
1
1 บทนํา......................................................................................................................
ภูมิหลัง...................................................................................................................
1
ความมุงหมายของการวิจัย......................................................................................
5
ความสําคัญของการวิจัย.........................................................................................
5
ขอบเขตของการวิจยั ...............................................................................................
5
ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย...................................................
6
ตัวแปรที่ศึกษา........................................................................................................
6
นิยามศัพทเฉพาะ...................................................................................................
7
กรอบแนวคิดในการวิจัย..........................................................................................
9
สมมติฐานในการวิจยั ..............................................................................................
11
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ………………………………………………………
การบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร..........................................................................................................
ขอมูลดานการศึกษา.........................................................................................
แนวการจัดการศึกษา........................................................................................
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................
ความเปนมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...................................................
แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...........................................................
ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง....................................................
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา...................................
การวิเคราะหหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารสถานศึกษา……………
การบริหารการศึกษา.............................................................................................
ความหมายของการบริหาร..................................................................................
การบริหารสถานศึกษา........................................................................................
ขอบขายและภารกิจการบริหารสถานศึกษา.........................................................
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา..............
การบริหารวิชาการ..............................................................................................

12
13
13
15
17
17
18
19
21
26
29
29
31
32
40
41

สารบัญ (ตอ)
บทที่
2 (ตอ)

หนา

การบริหารงบประมาณ.....................................................................................
การบริหารงานบุคคล.......................................................................................
การบริหารทั่วไป..............................................................................................
งานวิจัยที่เกี่ยวของ............................................................................................
งานวิจัยในประเทศ..........................................................................................
งานวิจัยตางประเทศ........................................................................................

42
42
43
43
43
50

3 วิธีการวิจัย..............................................................................................................
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง......................................................
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย.........................................................................................
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย............................................................................
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล..............................................................................................
การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล....................................................................
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล.................................................................................

52
52
53
53
54
54
55

4 ผลการวิเคราะหขอมูล............................................................................................
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล.......................................................................
การวิเคราะหขอมูล..................................................................................................
ผลการวิเคราะหขอมูล.............................................................................................

56
56
57
57

5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ.................................................................
ความมุงหมายของการวิจัย......................................................................................
ประชากรและกลุมตัวอยาง.......................................................................................
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย..........................................................................................
การเก็บรวบรวมขอมูล.............................................................................................
การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล....................................................................
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล…...................................................................................

69
69
69
70
70
71
71

สารบัญ (ตอ)
บทที่
หนา
5 (ตอ)
อภิปรายผล………………………………………………………………………………. 73
ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………... 79
บรรณานุกรม………….....................................................................................................

81

ภาคผนวก…………..........................................................................................................
ภาคผนวก ก……………..….......................................................................................
ภาคผนวก ข……………..….......................................................................................
ภาคผนวก ค……………..….......................................................................................

89
90
96
107

ประวัติยอผูทําวิจัย..........................................................................................................

111

บัญชีตาราง
ตาราง
หนา
1 ตารางจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดโรงเรียนและตําแหนง
หนาที่ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาสมุทรสาคร.........................
53
2 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม.............................................
58
3 ตารางคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โดยรวมและรายดาน......................
59
4 ตารางคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตราฐานการบริหารการศึกษาระดับบริหาร
ดานบริหารวิชาการ โดยรวมและรายขอ.................................................................
60
5 ตารางคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตราฐานการบริหารการศึกษาระดับบริหาร
ดานบริหารงบประมาณ โดยรวมและรายขอ...........................................................
61
6 ตารางคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตราฐานการบริหารการศึกษาระดับบริหาร
ดานบริหารงานบุคคล โดยรวมและรายขอ..............................................................
62
7 ตารางคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตราฐานการบริหารการศึกษาระดับบริหาร
63
ดานบริหารทั่วไป โดยรวมและรายขอ.....................................................................
8 ตารางคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
และรายดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน............................................................ 64
9 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจําแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ตา งกัน……..
65
10 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจําแนกตามขนาดของโรงเรียนดานวิชาการ
ของกลุมตัวอยางเปนรายคู……………………………………………………………..
66
11 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจําแนกตามขนาดของโรงเรียนดานบุคคล
ของกลุมตัวอยางเปนรายคู……………………………………………………………..
67
12 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจําแนกตามขนาดของโรงเรียนดานบริหาร
ทั่วไปของกลุมตัวอยางเปนรายคู…
 ……………………………………………………. 67
13 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจําแนกตามตําแหนงหนาที่ครูที่ตางกัน……….
68

บัญชีภาพประกอบ
ภาพประกอบ
หนา
1 กรอบแนวคิดในการวิจัย…………………………………………………………………
11

1

บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ในยุ ค แห ง เทคโนโลยี แ ละข อ มู ล ข า วสารส ง ผลต อ สั ง คมยุ ค ป จ จุ บั น เป น อย า งมาก
การเตรียมคน เพื่อใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทัน (สนั่น สุขเหลือ.
2547:1) ภายใตสภาวการณของสังคมยุคปจจุบัน การดําเนินชีวิตใหสามารถอยูอยางสงบสุขตองมี
การนอมนําพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประกอบการดําเนินชีวิต ซึ่งปจจุบันนี้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติได
ขยายวงกวางสูองคการหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการกําหนดเปนนโยบายเพื่อให
ประชาชนทุกภาคสวนไดถือปฏิบัติ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 78และ
มาตรา 83 ที่กําหนดใหรัฐตองสงเสริมสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ไดอัญเชิญปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติควบคูกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มีคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา(ประภาพร สุปญญา. 2550: 5)
ในสวนของรัฐบาลไดมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาเปนหลักในการกําหนด
นโยบายเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายดานเศรษฐกิจ และนโยบายดานสังคม ซึ่งเห็นไดชัดเจนมาตั้งแต
พ.ศ. 2549 โดยรัฐบาลซึ่งมีพลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ขณะนั้นเรื่อยมาจนถึงรัฐบาล
ปจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1-5) เพื่อใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” อันเปนการเสริมสราง
ประโยชนสุขใหแกประชาชนโดยถวนหนา ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตเพื่อปรับตัวและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกยุคโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับ
ทุกภาคสวน (เพ็ญนภา ธีรทองดี. 2552: 3)
ตอเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันที่จะนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญา
นําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องเพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันที่ดีในสังคมรวมถึงการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงอยางเหมาะสมอันจะชวยใหการพัฒนาประเทศมุงสูความสมดุลและยั่งยืน
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2555: คํานํา.)
จากทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศดั ง กล า วที่ เ น น คนเป น ศู น ย ก ลางการพั ฒ นา
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะกระทรวงหลักดานการพัฒนาคนจึงไดประกาศนโยบายเรงรัดการปฏิรูป
การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 เพื่อใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนหลัก
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นํ า ไปสู ก ารแก ป ญ หาทั้ ง มวลไม ว า จะเป น ป ญ หาสั ง คม เศรษฐกิ จ หรื อ การเมื อ ง(สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2550: 3) พรอมทั้งกําหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาใน 2 สวน คือ สวนที่หนึ่ง การบริหารสถานศึกษาโดยนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการสถานศึกษา เปน
หลักการบริหารจัดการและประสานกับทุกภาคสวนในการใชทรัพยากรรวมกัน ในสวนที่สองคือการ
จัดการเรียนรู ของผู เ รี ยน โดยทํ าหลักสูตรและสาระการเรียนรูใ นห องเรียนบูร ณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการเรียนการสอนในทุกระดับ
โดยกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาใหหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดยึดเปนหลักในการปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 –
2559) โดยกําหนดวิสัยทัศนของกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา คือ “พัฒนาการศึกษาใหคนไทย
ทุกคนมีการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ มีความสมบูรณทั้งดานสุขภาพ รางกาย จิตใจ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีสมานฉันท ดํารงชีวิตอยางสันติวิธี มีวิถีประชาธิปไตย มีความภาคภูมิใจในความเปน
มนุษยและความเปนคนไทยบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนพลโลกที่มีคุณภาพ
มี ค วามรั ก ในสถาบั น ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย มี ค วามรู ค วามสามารถด า นภาษา
ทั้ ง ภาษาไทย ภาษาสากล และภาษาที่ ใ ช ใ นการสื่ อ สาร การใช เ ทคโนโลยี มี ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และแบบกลุมจนติดตัวตลอดชีวิต มีจิตสาธารณะ รักการ
ทํางาน มีความอยูดีมีสุข สามารถพึ่งตนเอง มีทักษะการประกอบอาชีพ รูจักรักษา และพัฒนา
ทรัพยสินทางปญญา มีศักยภาพทั้งการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดย
คํานึงถึงการดูแลรักษาวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการแขงขันในสังคม
เศรษฐกิจฐานความรูไดอยางยั่งยืน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2551: 54)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ค วามตระหนั ก ในภารกิ จ ที่ สํ า คั ญ ดั ง กล า วเพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ
แผนพัฒนาประเทศจึงไดรวมมือกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย มูลนิธิสยามกัมมาจล
และสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร (นิดา) กําหนดยุทธศาสตรเพื่อดําเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา โดยระยะที่1 ป 2550 กําหนดใหสถานศึกษาที่สามารถเปน
แบบอยางในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม
ต่ํากวา 80แหง ระยะที่ 2 ป 2551-2552 พัฒนาและขยายเครือขายสถานศึกษาที่เปนแบบอยางใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุก
จังหวัดเปน 800 แหง ระยะที่ 3 ป 2553-2554 พัฒนาใหสถานศึกษาสามารถนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของ
แตละสถานศึกษาไดครบทุกแหงทั่วประเทศ และกําหนดเปนยุทธศาสตรและแนวทางการขับเคลื่อน
5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 1.การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.การ
พัฒนาบุคลากร 3.การขยายผลและพัฒนาเครือขาย 4.การเผยแพรประชาสัมพันธ 5.การพัฒนา
กระบวนการติดตามและประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 36) เพื่อปลูกฝงใหเด็กและ
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เยาวชนรูจักการใชชีวิต ที่พอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ ฝกการอยูรวมกับผูอื่นอยาง
เอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ แ ละแบ ง ป น มี จิ ต สํ า นึ ก รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มและเห็ น คุ ณ ค า ของวั ฒ นธรรม
(คณะกรรมาธิการโลกวาดวยวัฒนธรรมและการพัฒนา.2541: 36)
นอกจากนี้ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549: คํานํา) หัวหนาโครงการวิจัย เศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง และประธานคณะทํางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ดานสถาบันการศึกษาและเยาวชน
ไดกลาวถึงการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารการศึกษาวาควรเริ่มจากใน
สถานศึก ษา ผู อํา นวยการตองบริห ารสถานศึก ษา งบประมาณ วั สดุ ครุภัณ ฑ งานธุรการ งาน
สถานที่ เชน การบริหารบุคคลโดยใชหลักนี้ ผูบริหารตองกระจายงานอยางเปนเหตุเปนผล ใครเกง
ดานไหนมอบหมายงานใหตรงกับความถนัดความชอบของเขา (put the right man to the right job)
ทําอยางไรที่จะมอบหมายงานแลว ไมทําใหผูใตบังคับบัญชาทะเลาะกัน ทําอะไรตองไมประมาท
เสริมสรางใหมีการรวมกลุมกันทํางานอยางสามัคคี ก็ตองใชหลักธรรมความถูกตอง ความยุติธรรม
ความเปนเหตุเปนผล ความเด็ดขาด ชัดเจน กระตุนใหเกิดขวัญกําลังใจ มีความอดทน ความเพียรที่
จะรวมกันทํางานจนบรรลุเปาหมาย เปนตน
แตในสวนของผูบริหารหรือครูอาจเขาใจผิดวาการประกาศนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงลงสู
สถานศึกษา ตองสรางงานหรือกิจกรรมขึ้นมาใหมความจริงไมใช แตเปนการนําหลักการ กรอบ
แนวคิด และแนวทางการปฏิบัติมาประยุกตใชในกระบวนการทํางานที่ทําอยูแลวใหมีความสมดุล
และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงใน 4 ดานคือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดาน
วัฒนธรรม โดยเริ่มจากการทําความเขาใจใหถูกตองชัดเจนวาพระองคทานรับสั่งเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือวิถีชีวิตพอเพียงอยางไร ที่มักจะเรียกสั้น ๆ วา หลัก 3 หวง 2 เงื่อนไข มีหมายความวา
อะไร สงผลตอการคิด พูด ทํา อยางพอประมาณ อยางเปนเหตุเปนผล และตองมีภูมิคุมกันที่ดี โดย
ใช คุ ณ ธรรมกํ า กั บ ความรู ใ นการสร า งความพอเพี ย ง ยกตั ว อย า ง การบริ ห ารสิ่ ง แวดล อ มของ
สถานศึกษา เชน ถาตองการปรับบรรยากาศแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหงบประมาณไมบานปลาย
จากที่เคยประชุม วางแผนเตรียมการและลงมือดําเนินการก็ลองนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปเป น แนวทาง เริ่ มตั้ งแต คิด วางแผนวา จะจั ด งานอย า งไรใหป ระหยัด แลว เกิ ด ประโยชน แ ละมี
ความสุขดวย คิดถึงความคุมคาของทรัพยากรทุกอยางที่นํามาใช ใชงานนี้แลวใชประโยชนอะไรได
อีก เปนตน
ผูบริหารสถานศึกษาถือไดวาเปนผูมีสวนสําคัญตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา
ของแตละโรงเรียน เพราะเปนผูรับนโยบาย รับผิดชอบในการดําเนินงานและการบริหารใหเปนไป
ตามจุ ด มุ ง หมายของการศึ ก ษาที่ กํ า หนดไว ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห ารจึ ง จํ า เป น จะต อ งบริ ห ารงานด ว ย
กระบวนการตางๆ ในอันที่จะกอใหเกิดความรวมมืออยางจริงใจและรวมแรงแข็งขันจากครูทุกคน
ตองมองเห็นปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้น ตองเปนผูนําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แกไขปรับปรุงให
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว เพื่อใหเกิดสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดในการจัดการศึกษา(ภิญโญ สาธร.
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2549: 363) ซึ่งสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษา (2551: 32) ไดกลาวถึงมาตรฐานดานผูบริหาร ตามเกณฑของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาไวอยู 5 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะ
ผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง
และการบริ ห ารงานอย า งเป น ระบบครบวงจร ให บ รรลุ เ ป า หมายการศึ ก ษา มาตรฐานที่ 12
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มาตรฐานที่ 13
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
และมาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา ดังนั้นผูบริหารจึงจําเปนที่จะตองพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหได
มาตรฐาน ซึ่งผลการปฏิรูปดังกลาวนี้เปนผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม
อย า งรวดเร็ ว และความล ม เหลวจากการจั ด การศึ ก ษาเดิ ม ที่ ไ ม ส ามารถสร า งคนให มี จิ ต ใจที่ มี
ศักยภาพอยางพอเพียง รวมทั้งความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่แผกระจายไป
อยางไมมีขอบเขตจํากัด ไปสูสังคมสากลที่ตองใชวิธีการทางปญญาดังนั้นในการบริหารสถานศึกษา
ใหไดมาตรฐานนั้นผูบริหารสถานศึกษา จําเปนที่จะตองมีหลักและทฤษฎีในการบริหารจัดการ หลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป น แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ ส ามารถนํ า มาบู ร ณาการกั บ การบริ ห ารจั ด
การศึกษาไดเปนอยางดี
สํ าหรั บ สํานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาสมุท รสาคร เปน หนว ยงานหนึ่ งใน
กระทรวงศึกษาธิการที่รับนโยบายมาปฏิบัติใหปรากฏเปนรูปธรรม และยังเปนหนวยงานที่ดูแล
บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ไดตระหนักถึงคุณคาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในนําไปใชในสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาตองการบริหารสถานศึกษา
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ ซึ่งจะมีผลตอการบมเพาะนักเรียนใหมี
จิ ต สํานึกของการดํ าเนินชี วิ ตตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล องกับ บริ บทของสั งคม
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาครจึ ง ดํ า เนิ น ตามแนวนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการโดยสงเสริมใหแตละโรงเรียนไดดําเนินการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอันกอใหเกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรมชัดเจนในสวนของสถานศึกษานั้นๆ
การนํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช ใ นการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาตาม
ขอบขายงานทั้ง 4 ดาน อันไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา เปนการตอบสนองแนวทางการจัดการ
เรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษา แตงานวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผานมา
พบวามีเงื่อนไขปจจัยหลายประการที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากงานวิจัยของศรีพร แกวโขง. (2554: 66) พบวา ประสบการณเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของครู มีผลตอการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสวน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ประกอบดวยโรงเรียนในสังกัดที่มีหลายขนาดและแต
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ละโรงเรี ย นผ า นการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระยะที่ แ ตกต า งกั น
จากปจจัยดังกลาวอาจสงผลตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแตละ
โรงเรียน ประกอบกับที่ผานมายังไมมีงานวิจัยใดสะทอนผลการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร อยางชัดเจน
ซึ่งทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครวาอยูในระดับใด เพื่อใหไดผลการวิจัยมา
เปนขอมูลแลกเปลี่ยนเรียนรูและเเนวทางการกําหนดวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนก
ตามขนาดของโรงเรียนและตําแหนงหนาที่ครู

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพดานการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครซึ่ง
หนวยหน วยงานต นสังกั ดสามารถนํ าไปวางแผนและกําหนดนโยบายในการสงเสริมพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดานเนื้อหา ประชากร กลุมตัวอยางและ
ตัวแปรที่ศึกษา ไวดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูตอการบริหารสถานศึกษาในขอบขายงาน 4 ดานคือ1) การบริหารวิชาการ
2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารบุคคลและ 4) การบริหารทั่วไป จําแนกตามปจจัยดาน
ขนาดของโรงเรียนและตําแหนงหนาที่ครู
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2. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
2.1
ประชากรไดแกครูในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสังกัด
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2556รวมประชากร 1,495 คน ใน 104 โรงเรียน จําแนกเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก 60 โรงเรียน ครู 397 คน โรงเรียนขนาดกลาง 32โรงเรียน ครู 548 คนและโรงเรียนขนาด
ใหญ12 โรงเรียน ครู 550 คน
2.2 กลุมตัวอยางไดแก ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ปการศึกษา 2556 โดยการกําหนดตามตารางเครจซี่และมอรแกน (กนกรดา ผงสูงเนิน.
2549: 6 อางอิงจาก Krejcie; & Morgan. 1970: 608) จากนั้นสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random
Sampling)โดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั้นแลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)โดย
การจั บ ฉลาก เพื่ อ หาโรงเรี ย นที่ ใ ช เ ป น กลุ ม ตั ว อย า ง ได ก ลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 306 คนแบ ง เป น
โรงเรียนขนาดใหญจํานวน 113 คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 112 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวน 81 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยมีดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย
1.1 ขนาดของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร แบง
ออกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก จํานวนนักเรียนต่ํากวา 300 คน ขนาดกลาง จํานวนนักเรียน
301 – 1,000 คน ขนาดใหญ 1,001 – 2,000 คน ตามเกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)
1.2 ตําแหนงการปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน ประกอบดวย ครูผูสอนและหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ
2. ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ทั้ง 4 ดาน คือ
1) ดานการบริหารวิชาการ
2) ดานการบริหารงบประมาณ
3) ดานการบริหารงานบุคคล
4) ดานการบริหารงานทั่วไป

7

นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดคํานิยามศัพทเฉพาะเพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนใน
การศึกษาไว ดังนี้
1. การบริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง การดํ า เนิ น กิ จ กรรมในการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาในขอบขายงาน 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักคิดและหลักปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิตเพื่อนําไปสูความพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของคน
ไทย สังคมไทยเพื่อใหกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความกาวหนาไปพรอมกับความ
สมดุลและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ ทางดานสังคม
ทางดานสิ่งแวดลอมและดานวัฒนธรรม ถาใชหลักความพอเพียงเปนหลักคิดและหลักปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต ก็จะสามารถอยูไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ปรับตัวและพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงไดเสมอ
3. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การที่ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเปนแบบอยางตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมกิจกรรมการบริหารสถานศึกษาตามขอบขายของงาน 4 ดาน
ภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังตอไปนี้
3.1 การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการบริหารจัดการงานวิชาการโดยการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดานไดแก หลักความพอประมาณ หลักเหตุผล หลักการสราง
ภูมิคุมกัน หลักความรูและหลักคุณธรรม มาบูรณาการกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให ส อดแทรกในกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ทุ ก ชั้ น ทุ ก กลุ ม สาระอย า งครบถ ว นตามหลั ก ความ
พอประมาณ สงเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมสอดคลองกับวัสดุธรรมชาติของทองถิ่นอยางมีเหตุผล
เลื อ กพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ให เ ป น เสมื อ นภู มิ คุ ม กั น ตนเองในชุ ม ชน กํ า หนด
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนชัดเจนตามหลักสูตรแกนกลางโดยเนนคุณธรรมนําความรู
กําหนดกิจกรรมทางวิชาการใหสามารถยืดหยุนทันกับการเปลี่ยนแปลง มีนโยบาย เปาหมายมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน สงเสริมบุคลากรใหเขารับการศึกษาอบรม จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เนน
การนําคุณธรรมนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต พัฒนาแนวการแนะแนวการศึกษาตอใหผูเรียน
สงเสริมใหจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่หลากหลายใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจของผูเรียน
3.2 ดานการบริหารงบประมาณ หมายถึงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้ง 5 ดานไดแก หลักความพอประมาณ หลักเหตุผล หลักการสรางภูมิคุมกัน หลักความรูและหลัก
คุณธรรม มาบูรณาการกับมาตรการการใชทรัพยากร การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงดานงบประมาณ กําหนดแผนงานกลยุทธในการบริหาร
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งบประมาณโดยมุ ง เน น ที่ ผู เ รี ย นเป น หลั ก บริ ห ารจั ด การงบประมาณอย า งมี เ หตุ ผ ล แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการใชงบประมาณ พัฒนาผูปฏิบัติงานดานงบประมาณใหมีความรู ใช
หลั ก การการมี ส ว นร ว มในการบริห ารจัด การงบประมาณ ความโปร งใส สามารถตรวจสอบได
ผูบริหารงบประมาณ มีความเปนธรรมในการจัดสรรงบประมาณ
3.3
ดานการบริหารบุคคลหมายถึงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง
5 ดานไดแก หลักความพอประมาณ หลักเหตุผล หลักการสรางภูมิคุมกัน หลักความรูและหลัก
คุณธรรม มาบูรณาการกับการสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาใหปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
สั ง คม ดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งพอประมาณ จั ด สรรงบประมาณตามความจํ า เป น กํ า หนดหน า ที่
ผูรับผิดชอบในกิจกรรมของโรงเรียนอยางชัดเจน มีการวางแผนกรอบอัตรากําลังของสถานศึกษาให
พอดีกับปริมาณงาน สงเสริมเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อที่
หลากหลาย สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางมีวิสัยทัศน มีการกําหนดระเบียบใน
องคกรที่สงเสริมความมีวินัย กํากับติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได
3.4 ดานงานบริหารทั่วไป หมายถึงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง
5 ด านได แก หลั กความพอประมาณ หลั กเหตุผลหลักการสรางภูมิคุมกัน หลั กความรู แ ละหลัก
คุณธรรม มาบูรณาการการบริหารที่มีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานที่ปรับเปลี่ยน
ไดตามสถานการณ มีการวางแผนที่เนนความคุมคาและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ประชุมเตรียม
ความพรอมเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทุกครั้งกอนปฏิบัติงานตามแผน บริหารการปรับสภาพ
ภูมิทัศนใหรมรื่นนาอยู บริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษาอยางปลอดภัย บริหารจัดสรรสื่อการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหไดประโยชนสูงสุด สงเสริมครูผูสอนใหจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
เปนปจจุบันทันตอการใชงาน สงเสริมความรูในการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อ
ตอการเรียนรู ใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมรับผิดชอบการบริหารจัดการสถานศึกษา
บริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑใหเปนไปตามความตองการของบุคลากร
4. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร หมายถึง
โรงเรียนของรัฐที่เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 หรือเปดสอนตั้งแตระดับชั้น
อนุบาลถึ งชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 3 ตั้งอยูใน 3 อําเภอของจังหวัดสมุทรสาคร ไดแก อําเภอเมือง
อําเภอกระทุมแบนและอําเภอบานแพว รวมทั้งสิ้น 104 โรงเรียน
5. ขนาดของโรงเรียน หมายถึงโรงเรียนที่แบงตามจํานวนนักเรียน ตามเกณฑของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)
ขนาดเล็ก
จํานวนนักเรียน นอยกวา 300 คน
ขนาดกลาง จํานวนนักเรียน 301 - 1,000 คน
ขนาดใหญ จํานวนนักเรียน 1,000 - 2,000 คน
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6. ตํ า แหน ง หมายถึ ง ตํ า แหน ง การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสั ง กั ด
สํานักงานการประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ ตําแหนงครูผูสอนและหัวหนา
กลุม สาระการเรี ย นรู ทั้ ง 8 กลุ มคื อ หั ว หน า กลุม สาระภาษาไทย หั ว หน า กลุ ม สาระคณิต ศาสตร
หัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หัวหนากลุม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา หัวหนากลุมสาระศิลปะ หัวหนากลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
และหัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการศึกษาเอกสาร ขอมูล แนวคิดและงานวิจัยตางๆ
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจําแนกตามขอบขายการ
บริหารสถานศึกษาเปน 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับสนั่น สุขเหลือ (2547: 52) กลาวถึง
บทบาทของผูบริหารตอการสงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ (เศรษฐกิจพอเพียง) ไววาบทบาท
ของผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบในขอบขายงาน 4 ดานดวยวิธีการที่เปนระบบและมี
ขั้นตอนสอดคลองสัมพันธกัน ดังนี้
ดานการบริหารวิชาการ จากการศึกษางานวิจัยของ สกุลรัตน กุมุทมาศ (2551: 99)
กลาวถึงการบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 พบวา ผูบริหารการศึกษาบริหารโรงเรียนโดยเนนการสรางความ
พอประมาณ เปนอันดับหนึ่ง สวนวีระ ปนทรัพย (2551:บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม พบวา การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานการจัด
กิจกรรมการสอน ดานสื่อการสอนและแหลงการเรียนรู และดานการวัดประเมินผล โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก ซึ่งสะทอนวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนที่สามารถนํามาบูรณาการใน
การบริหารสถานศึกษาดานงานวิชาการ
ดานการบริหารงานงบประมาณ จากการศึกษางานวิจัยของสินี ศิวาธรณิศร (2548:
105-109) ไดกลาววาความพรอมในการรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา11 พบวา การบริหารงานงบประมาณ โรงเรียน
ขนาดเล็กมีความพรอมในการบริหารอยูในระดับนอยกวาโรงเรียนขนาดใหญ สอดคลองกับงานวิจัย
ของดวงใจ ชวยตระกูล (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดยผลการวิจัยพบวา ปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ ดานการเรียนการสอน ดานการเงิน ดานความมั่นใจ
ทางการศึกษา ดานสิ่งแวดลอมและดานการบริหารจัดการความปลอดภัย และแนวทางการบริหาร
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ความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน ควรใช
วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง ดังนั้นการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนในยุคปจจุบันตองใชหลักเหตุผลในการบริหารงบประมาณเพื่อลดความ
เสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด
ดานการบริหารงานบุคคล จากการศึกษางานวิจัยของกานตชนิต ตะนัย (2551: 115)
ไดทําวิจัยเรื่องการนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในโรงเรียนบานเทิดไทย อําเภอแม
ฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ไดใหขอเสนอแนะวา ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูควรมีการปลูกฝง
คานิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดกับนักเรียนใหมาก คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ควรได รั บ การอบรมสั ม มนาหรื อ ศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงดวย รวมทั้งใหครูไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ตามแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการบริหารงานทั่วไป จากการศึกษางานวิจัยของรณชัย ทิพยอุทัย (2554: 88)
เรื่องการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 พบวาผูบริหารใหความสําคัญในขั้นเสริมสรางบรรยากาศในสถานศึกษาสามารถแยก
ออกเป น ประเด็ นใหญ คื อ เสริม สร า งบรรยากาศในทางวั ต ถุ เ ช น อาคารสถานที่ แ ละเสริ มสร า ง
สิ่งแวดลอมทั้งนี้อาจเปนเพราะการเสริมสรางบรรยากาศดังกลาวเปนสิ่งที่ปรากฏเห็นเดนชัดเปน
รูปธรรม
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง ต อ งการศึ ก ษาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ใน 4 ด า นคื อ ด า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ ด า นการบริ ห ารงาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานทั่วไป
จากแนวคิดดังกลาวขางตนผูวิจัยสามารถเขียนเปนแผนภาพประกอบแนวความคิด ในการ
วิจัยไดดังภาพประกอบ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขนาดของสถานศึกษา

การบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

y ร.ร.ขนาดเล็ก
• ร.ร.ขนาดกลาง

1) ดานการบริหารวิชาการ

• ร.ร.ขนาดใหญ

2) ดานการบริหารงบประมาณ
3) ดานการบริหารงานบุคคล

ตําแหนงหนาที่ครู

4) ดานการบริหารงานทั่วไป

• ครูผูสอน
• หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
1. ระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยูในระดับมาก
2. ความคิดเห็นของครูตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนและตําแหนงหนาที่ครู แตกตางกัน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีหัวขอตามลําดับ ดังนี้
1. การบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร
1.1 ขอมูลดานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
1.2 แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 ความเปนมาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 แนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
2.5 การวิเคราะหปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารสถานศึกษา
3. การบริหารการศึกษา
1.1 ความหมายของการบริหาร
1.2 การบริหารสถานศึกษา
1.3 ขอบขายและภารกิจการบริหารสถานศึกษา
4. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
4.1 การบริหารงานวิชาการ
4.2 การบริหารงานงบประมาณ
4.3 การบริหารงานบุคคล
4.4 การบริหารงานบริหารทั่วไป
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศ
5.2 งานวิจัยตางประเทศ
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1. การบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร
1.1 ขอมูลดานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนสวนราชการการบริหารราชการ
สวนกลางสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเปนผูบริหารสูงสุดในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครและ
เปนผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตั้งอยูเลขที่ 2 / 3 หมู 8 ถนนเศรษฐกิจ1 ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 104
โรงเรี ย น เป น โรงเรี ย นที่ เ ป ด สอนในระดั บ อนุ บ าลศึ ก ษาและระดั บ ประถมศึ ก ษา จํ า นวน 77
โรงเรียน ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 26 โรงเรียน
ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 โรงเรียน มีจํานวน
ขาราชการครู 1,720 คน บุคลากรทางการศึกษา 68 คน พนักงานราชการและลูกจางประจํา
88 คน มีลูกจางชั่วคราว 111 คน มีครูอัตราจาง 333 คน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จํานวน 39,801 คน ไดแก กอนประถมศึกษา 7,547 คน
นักเรียนประถมศึกษา 27,499 คน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 4,486 คน นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 123 คน และเพิ่ ม เติ ม ในส ว นของนั ก เรี ย นที่ เ ป น เด็ ก พิ ก ารและกลุ ม พิ เ ศษ จํ า นวน
513 คน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสมุทรสาคร เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่ดําเนินงานให
เปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ.
2546: บทนํา) มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่ใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการ
ของทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานตนสังกัดทราบ กํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชงบประมาณของหนวยงานในสังกัด
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตามประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
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5. ศึ ก ษา วิ เ คราะห วิ จั ย และรวบรวมสารสนเทศด า นการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
6. ประสานงานระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการประสาน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสานสงเสริมการดําเนินงานของอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปน
หนาที่ของผูใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได กํ า หนดโครงสร า งของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประกอบดวย 6 กลุมงานและ 1 หนวย คือ 1) กลุมอํานวยการ 2) กลุมบริหารงานบุคคล 3) กลุม
นโยบายและแผน 4) กลุมสงเสริมการศึกษา 5) กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และ 6) กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และ 7) หนวยงานตรวจสอบภายใน
วิสัยทัศน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนหนวยงานหลักในการจัด
และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง ภายในป พ.ศ. 2558 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผูเรียนมีคุณภาพโดดเดน สงางามในประชาคมอาเซียน
พรอมกาวสูประชาคมโลก บุคลากรมีอาชีพ รูเทาทันเทคโนโลยี ภายใตการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ ระบบเครือขายเขมแข็งยั่งยืน บริหารงบประมาณตามหลักธรรมาธิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ใหมีผลการบังคับใช ตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เปนตนไป ทําใหระบบการปฏิรูป
การศึกษา ระบบบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งบุคลากร ทรัพยากร ไดมีการเปลี่ยนแปลงยุบ
หนวยงานทางการศึกษาเปนหนวยเดียวกัน จากผลบังคับใชดังกลาว สํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเดิมตองถูกยุบเลิกไป และไดประกาศจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 175 เขต ซึ่งอยูภายใตการจัดการ ควบคุม ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรา 39 แหง
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่ของสํานักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษาโดยตรง (สํานักงาน
การปฏิรูปการศึกษา. 2545: คํานํา)
จากพระราชบัญญัติดังกลาว จังหวัดสมุทรสาครจึงมีเขตพื้นที่การศึกษาเพียงเขตเดียวคือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีหนาที่ดูแลจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน
3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอกระทุมแบนและอําเภอบานแพว
1.2 แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของบุคคลและ
สังคมมีความสําคัญยิ่ง ในการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ระบุไววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรา 81 ระบุไววารัฐตองจัด
การศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู คูคุณธรรม เปาหมายการ
ปฏิรูปการศึกษาจึงมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนให “เปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา
ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข” (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ) การจัดการศึกษาตองยึดหลัก
วา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได จึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพ การศึ ก ษาทุ ก ระบบต อ งเน น ความสํ า คั ญ ทั้ ง ความรู คุ ณ ธรรม
กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามความ
สนใจของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิดผูเรียนไดเรียนรู จากประสบการณจริง ปลูกฝงคุณธรรม
คานิยมที่ดีงามครูตองจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและ สื่อการเรียนเพื่อสรางการเรียนรู ประสาน
ความรวมมือกับทุกฝาย รัฐสงเสริมการจัดแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบมีการวัดและประเมินผล
อยางเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 7)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545
มาตรา 8(2) กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการศึกษา มาตรา 10 ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรั บ การศึก ษาขั้ นพื้ น ฐานไม น อยกวา 12 ปที่ รัฐ ต องจั ดให ทั่ว ถึ งและมีคุ ณ ภาพโดยไม เ ก็ บ
คาใชจาย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546:
6) การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและสามารพัฒนาตนเองได และผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545
มาตรา 27 ระบุใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
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ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตาม
วัตถุประสงคดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะ
อั น พึ่ ง ประสงค เพื่ อ เป น สมาชิ ก ที่ ดี ข องครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คมและประเทศชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 13)
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ โดยกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครและสถานศึกษา ซึ่ง
เปนหนวยงานที่จัดการศึกษาในระดับพื้นที่ ตองปฏิรูปการบริหารและการจัดการเพื่อรองรับการ
กระจายอํานาจ (มาตรา 39) โดยมีกรอบสําหรับเปนแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธทางการศึกษา
(พ.ศ. 2550-2552) ไดแก
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540 มาตรา 73 และมาตรา 81
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 -11
4. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
5. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
นโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2550 – 2551
กระทรวงศึกษาธิการ ไดนํานโยบายดานสังคมโดยเฉพาะดานการศึกษาที่มีการเรงรัด
การปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู มุงมั่นขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให
กวางขวางและทั่วถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริมสราง
ความตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ความสมานฉั น ท สั น ติ วิ ธี วิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช คุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรี ยนรูที่ เ ชื่อมโยงความ
รวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษาจะ
เนนการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของ
ประชาชนและภาคเอกชน เพื่ อ ให ก ารศึกษาสรา งคนและสรา งความรูสูสังคมคุ ณ ธรรมคุณ ภาพ
สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ กําหนดเปนนโยบายและเปาหมาย คือเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา
โดยยึดคุณธรรมนําความรู โดยมีเปาหมายใหผูเรียนไดรับการปลูกฝงคานิยมในการนําคุณธรรมเปน
หลักในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. 2550: ออนไลน)
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดทบทวนสภาพแวดลอมขององคกรจาก
การนําผลการดําเนินงานตามกลยุทธ ป 2550 ที่พิจารณาจากเปาหมาย จุดเนนของกิจกรรมสําคัญที่
ไดติดตามจากทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํามาปรับปรุงงานหลักตามนโยบาย และงานสนอง
นโยบายใหมีมิติความตอเนื่อง แกจุดบกพรองและพัฒนาใหเกิดความกาวหนาสงผลตอนโยบายดาน

17

สังคมของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังมีรายละเอียดของวิสัยทัศน พันธิกิจ
และกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนองคกรหลั กในการจั ดและสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหประชาชนวัยเรียนอยางทั่วถึง มีคุณธรรมนําความรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
พันธกิจ
ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนวัยเรียนทุกคน ไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลที่
มี คุ ณ ธรรมนํ า ความรู ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ
กิจกรรมสําคัญที่ เปนจุดเนนกลยุทธคุณธรรมนําความรูนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ ประกอบดวยสถานศึกษาทุกแหงจัดกิจกรรมคุณธรรมนําความรูที่เชื่อมโยงสู
การเรียนการสอนตามกลุมสาระตางๆ และสูวัฒนธรรมองคกรในระดับตางๆ ทั้งนี้ใหความสําคัญแก
การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติเปนพิเศษ
กลาวโดยสรุป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแล
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่ กํากับ ติดตาม จัดการศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญของการปฏิรูป
การศึกษาจึงนํานโยบายดานสังคม คือใหผูเรียนตระหนักและเห็นคุณคาของการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนนโยบายเรงดวนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํานโยบาย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาในความดูแลตั้งแตระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
จํานวน 104 โรงเรียน ไดนํานโยบายดังกลาวมาเปนแนวทางใหสถานศึกษาในแตละแหงดําเนินการ
จัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาตอไป

2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 ความเปนมาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณ
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยู
ได อ ย า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ภายใต ก ระแสโลกาภิ วั ต น แ ละความเปลี่ ย นแปลงต า ง ๆ (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2550: 3)
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การพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนนพื้นฐานการพึ่งตัวเองเปนสําคัญ โดยพยายาม
นํ า ทรั พ ยากรในท อ งถิ่ น มาใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะต อ งไม เ ป น การทํ า ลาย
ทรั พ ยากรธรรมชาติ หรื อ สิ่ ง แวดล อ ม และถ า หากเป น ไปได ต อ งฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมใหดีข้ึนดวยหรือเปนการพัฒนาที่เพิ่มพูนในทุกประเภทไมวาทุนมนุษย ซึ่งประกอบดวย
ความเพียร ความสามารถ สติปญญา และการพัฒนาจิต ทุนสังคม คือ การชวยเหลือ เผื่อแผ ความ
ซื่อสัตยสุจริต ที่กอใหเกิดการรวมมือกัน ทําสิ่งที่เปนประโยชนแกตนเอง และสวนรวม ทุนทางดาน
กายภาพ ไม ว า จะเป น เงิ นทุ น เครื่ องมื อ เครื่ องจั กร และเทคโนโลยีต า ง ๆ ซึ่ง เกิ ด สถานการณ
ดังกลาวไดจะตองปราศจากซึ่งความโลภหรือความเห็นแกตัวมากจนเกินไป ซึ่งจะทําใหเราสามารถมี
ชีวิตอยูไดโดยรูจักพอ คือ พอมีพอกิน หรือพอมีพอใช และตั้งอยูในความไมประมาท ซึ่งก็เปนการ
สรางภูมิคุมกันที่ดี สาหรับการพัฒนาประเทศโดยรวมจะตองมีการพัฒนาเปนขั้นเปนตอนโดยใชหลัก
วิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมแกแตละขั้นตอนของการพัฒนา (อภิชัย พันธเสน. 2550: 1-9)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นําเอาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางโดยมุงพัฒนา สังคมใหอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green
and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนําความรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและ
ทรั พ ยากรยั่ ง ยื น อยู ภ ายใต ร ะบบบริ ห ารจั ด การประเทศที่ มี ธ รรมาภิ บ าล ดํ า รงไว ซึ่ ง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริยเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี (ธีรพงษ
มหาวีโร. 2550: 42) ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559)
ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญา
นําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องเพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและการบริหารจัดการลดความ
เสี่ยงอยางเหมาะสมเพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2555: คํานํา)
2.2 แนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ปรียานุช พิบูลสราวุธ.2550: 10) เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนว
ทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย
สามารถนํามาประยุกตใ ชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู
ตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
กลาวคือ เปนการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี
หลักแนวคิดของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และภูมิคุมกันในตัวที่ดี คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ 3
ประการดังนี้ (ณัฏฐพงศ ทองภักดี. 2550: ข)
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1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไปโดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
การกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ
3. การมี ภู มิคุ มกั น ในตั ว ที่ดี หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให พร อ มรั บ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับความพอเพียงนั้นตอง
อาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ
1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ อยางรอบดานความ
รอบคอบที่จะนํ าความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
2. เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบดวยความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตความ
อดทนและความเพียร การใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภและไมตระหนี่
จากหลักคิดดังกลาวสรุปไดวา การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือการ
พัฒนาซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง ที่คํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ระบบภูมิคุมกันในตั ว ที่ดี โดยอาศัยความรู และคุณธรรมในการวางแผนและการดํา เนินการทุก
ขั้นตอนของบุคคลในทุกระดับชั้น
2.3 ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549: 15) ไดสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไวดังนี้
1. แนวคิดหลัก เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
2. เป า หมาย มุ งให เ กิ ด ความสมดุ ล และพร อ มต อ การรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย า ง
รวดเร็วและกวางขวาง ทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
3. หลั ก การ ความพอเพี ย ง หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล การสร า ง
ภูมิคุมกันที่ดีในตัวพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน
4. เงื่อนไขพื้นฐาน (ความรูคูคุณธรรม)
4.1 จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา
วิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน
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4.2 การเสริมสรางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ
นักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบรู
เกษม วัฒนชัย (2550: 18) ไดกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไววา หลักของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนสําหรับทุกประเทศในโลก โดยเฉพาะการสราง
ความเขมแข็งเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2550: 146-147) ไดให
คําจํากัดความ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผูทรงคุณวุฒิคณะหนึ่งที่ติดตามพระราชดํารัสและ พระราช
กระแสอยางใกลชิด และนํามาเรียบเรียงกอนนําขึ้นกราบบังคมทูลเกลาฯ ถวายขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตนําออกเผยแพรมีใจความวา ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ชี้ถึงแนวการดํารงอยู
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
บริหารและพัฒนาประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจกาวทันตอ
โลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่
จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งนี้ตองอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา
วิช าการต า ง ๆ มาใช ใ นการวางแผนและการดํา เนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน และขณะเดี ย วกั น จะต อ ง
เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางดี
สุรีพร เอี้ยวถาวร (2550: 10) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการดําเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติตนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทย ซึ่ง
เป น การพั ฒ นาที่ ตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของทางสายกลางและความไม ป ระมาท โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบกับการวางแผน การตัดสินใจและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจใหมี
สํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความ
เพียร มีสติปญญาและความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
สุรยุทธ จุลานนท (2551: ปาฐกถาพิเศษ) ไดกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไววา เปนแนวทาง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงชี้ใหประชาชนไดเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่ควรจะเปน
เพื่อใหสามารถดารงชีพไดโดยที่ไมเดือดรอน ซึ่งที่จริงแลวก็เปนแนวทางที่มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต
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ดั้งเดิมของคนไทย และสามารถนาไปใชไดในทุกระดับ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึง
ระดับประเทศ
รุงทิวา สันติผลธรรม.(2552: 38) เศรษฐกิจพอเพียง คือ วิธีการดําเนินชีวิตอยางไม
ประมาทโดยมีการประมาณตนเอง และรูจักพึ่งตนเองโดยใชภูมิปญญาในทองถิ่นมาศึกษาพัฒนาตอ
ยอดใหเกิดเปนองคความรูใหม และสามารถแกปญหาใหกับตนเองและชุมชน มีการใชจายอยาง
ประหยั ด รู จั ก อดทน อดออม อดกลั้ น พั ฒ นาตนเองให มี ค วามรู รู จั ก ใช แ ละรู จั ก รั ก ษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละในสั ง คม และในพัฒ นาสิ่ ง แวดล อ ม มีจิ ต สํ า นึ กที่ ดีต อ ตนเองและสัง คม
ชวยเหลือเกื้อกูลตอบุคคลชุมชนทุกโอกาส
สรุปเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดําเนินชีวิตของไทยที่ยึดเสนทางสายกลางของความ
พอดี ใหประเทศไทยสามารถพัฒนาอยางมั่นคงภายใตกระแสโลกาภิวัตนและเห็นความสําคัญกับ
การสรางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรสามารถ
ปรับตัวพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงมีความอดทน เพียรพยายาม ใชปญญานําไปสูความสุขของ
ประชาชน
2.4 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ขณะนี้ไดมีการนําเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษา
ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงระดับอาชีวศึกษานอกโรงเรียน โดย
เนนการเรียนรูจากการปฏิบั ติฝกฝนให เด็กและเยาวชนคิดวิเคราะหเปนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และสรางคานิยมในการทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมและกําลังมีการ
ทดลองนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาดวย ความพยายาม
ดังกลาวไดผลก็ตอเมื่อครูและผูบริหารโรงเรียนเห็นคุณคา มีความศรัทธาและมีแรงจูงใจในการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ ไดนอมนําปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน
โดยไดกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2542-2559) ขึ้น โดยได
กํ า หนด กรอบความคิ ด วิ สั ย ทั ศ น วั ต ถุ ป ระสงค และนโยบาย ดั งนี้ (สํา นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา. 2551: 54-55)
1. กรอบแนวคิด
การศึกษาเปนกลไกการพัฒนาคนใหเกิดคุณธรรมนําความรู สมานฉันท สันติวิธี มีวิถี
ประชาธิปไตย มีความภาคภูมิใจในความเปนมนุษยและความเปนคนไทยบนพื้นฐาน หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา มีความคิดสรางสรรค รูจักประมาณตน มี
เหตุผล มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน มีทักษะใน การดําเนินชีวิตและการ
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ประกอบอาชี พ เกิดการสรางสังคมภูมิปญญา รั กษาและพั ฒนาทรั พยสินทางปญญา การรัก ษา
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเรียนรูตลอดชีวิต และการสรางสังคมเศรษฐกิจฐานความรู
นําไปสูความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ ศักยภาพ และความสามารถในการแขงขัน
2. วิสัยทัศน
พัฒนาการศึกษาใหคนไทยทุกคนมีการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ มีความ
สมบูรณทั้งดานสุขภาพรางกาย จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมานฉันท ดํารงชีวิตอยางสันติวิธี มี
วิถี ป ระชาธิ ป ไตย มี ค วามภาคภู มิใ จในความเป น มนุ ษ ยแ ละความเป น คนไทย บนพื้ น ฐานหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนพลโลกที่มีคุณภาพ มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย มีความรูความสามารถดานภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาสากล และภาษาที่ใชในการ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยี มีทักษะการคิด วิเคราะห สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและกลุมจนติดตัว
ตลอดชีวิต มีจิตสาธารณะ รักการทํางาน มีความอยูดี มีสุข สามารถพึ่งตนเอง มีทักษะการประกอบ
อาชีพ รูจักรักษา และพัฒนาทรัพยสินทางปญญา มีศักยภาพทั้งการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
สังคม ประเทศชาติ โดยคํานึงถึงการดูแลรักษาวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถ
ในการแขงขันในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ไดอยางยั่งยืน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปลูกฝงและพัฒนาใหคนมีคุณธรรมนําความรู เปนคนดี มีเหตุผล มี
ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีจิตสาธารณะ รูจักประมาณ รูจักอนุรักษ
สรางเสริมพัฒนาวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภูมิคุมกัน มีความสามารถในการ
แกปญหา มีสมรรถนะและทักษะในการประกอบอาชีพ พรอมเผชิญ การเปลี่ยนแปลงภายใตกระแส
โลกาภิวัตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันมีความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและนําประเทศกาวสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู
3.2 เพื่อสรางเสริมสังคมภูมิปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท สันติวิธี และมีวิถีประชาธิปไตยอยางยั่งยืน
3.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคนและสราง
สังคมคุณธรรมภูมิปญญาและการเรียนรู
4. นโยบาย
เร ง ปฏิ รู ป การศึ ก ษาโดยยึ ด คุ ณ ธรรมนํ า ความรู ปลู ก ฝ ง และเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม คานิยม สํานึกในคุณคาของความเปนพลเมืองไทยและพลโลก มีความตระหนักในคุณคา
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รูจัก
รั ก ษาและพั ฒ นาวั ฒ นธรรม ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มี ค วามสมานฉั น ท สั น ติ วิ ธี วิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิปไตย และคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเกิดแกผูเรียนทุกระดับและประเภท
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5. เปาหมาย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ชวลิ ต จั น ทร ศ รี . 2550: 22-23) ได กํ า หนดเป า หมายการ
ดําเนินการ ดังนี้
5.1 สร างประบวนการเรียนรู เรื่อ งเศรษฐกิจพอเพี ยงในผู เ รี ย นและบุค ลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ
5.2 สร า งความรู ค วามเข า ใจและกระแสสนั บ สนุ น เกี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5.3 สรางผูนําสถานศึกษาตนแบบเกิดการพัฒนาและสรางคนที่มีความรูและ
ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.4 นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอน
5.5 การขยายผลสูสถานศึกษาระดับองคกรหลัก
5.6 องคกรหลักนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุก
มิติและขับเคลื่อนสูหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดอยางจริงจังและตอเนื่อง
5.7 เชิญ ชวนโรงเรีย นเข ารว มโครงการโดยความสมั ค รใจ เพื่อเป นโรงเรี ย น
ตนแบบ
5.8 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
ตามลําดับความสําเร็จที่กําหนด ทั้งการมีสวนรวมของภาคีตาง ๆ ใหเกิดการดําเนินงานที่สอดคลอง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไปประยุกตใชในทุกระดับ อยางตอเนื่องและ
หลากหลายภายใตสถานการณที่แตกตางกัน
5.9 การติดตามประเมินผลและรายงาน
5.10 นํ า ทู ล เกล า ร ว มเฉลิ ม ฉลองในพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 80
พรรษา
5.11 กําหนดนโยบายตอเนื่องสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน
6. กลยุทธในการดําเนินการไปสูเปาหมาย
เพื่อใหการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 22-23)
จึงไดกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานไวดังนี้
6.1 ใชแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองสะริราชสมบัติครบ 60 ป
และปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ป ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550
6.2 ให ส ถานศึ ก ษาเป น ผู นํ า การพั ฒ นาความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํ าริใหสอดคลองกับ วิถีชีวิต และภูมิป ญญาท องถิ่น เพื่ อให
สามารถพึ่งตนเองได และเปนวิถีชีวิตที่อยูบนพื้นฐานของความพอเพียงอยางยั่งยืน
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6.3 ปลูกฝงใหเ ด็ก เยาวชน และประชาชน มี ความขยันหมั่นเพียร ประหยัด
ซื่อสัตย อดทน มีระเบียบวินัย รูจักใหแบงปน รับผิดชอบ รูรักสามัคคี และมีคารวะธรรม
6.4 ศึ ก ษา วิ จัย พั ฒ นา การนํา หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตาม แนว
พระราชดําริไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
6.5 เผยแพรแนวทางการพัฒนา การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา
7. มาตรการในการดําเนินการ
เพื่อใหการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด กระทรวงศึกษาธิการ(2550: 2223) จึงไดกําหนดมาตรการในการดําเนินงานไวดังนี้
7.1 ใหสถานศึกษาตนแบบ เพื่อพัฒนาการนําหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใช ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา
7.2 พัฒนาหลักสูตร โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การเรียนการสอนใน 8 กลุมสาระการเรียนรูขั้นพื้นฐานทุกกลุมสาระรวมทั้งการศึกษานอกโรงเรียน
และอาชีวศึกษา
7.3 พัฒนาการจัดการเรียนรู และผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรความรู ความ
เขาใจใหกั บนักเรียน นักศึ กษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูบ ริหาร หนว ยงาน/สถานศึกษา มี
ความรูความเขาใจ และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาชีวิตขั้นพื้นฐาน
7.4 สถานศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรูและเผยแพรแนวทางการ
ดําเนินการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูชุมชน
7.5 สงเสริมการวิจัย และพัฒนารูปแบบการพัฒนา การประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.6 ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและชุมชน
ในลักษณะภาคีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนํารูปแบบการพัฒนา การ
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริไปใชใหบังเกิดผลอยางจริงจัง และเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงอยางเหมาะสม
วัตถุประสงค เพื่อใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให
เกิดผลในทางปฏิบัติใ นทุกระดับไดอย างมีประสิ ทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง มี
วิ สั ย ทั ศ น คื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมุ ง พั ฒ นาสถานศึ ก ษาในการนาหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลสูการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของผู เ รี ย น ผู บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง สํ า หรั บ
เป า หมายนั้ น ในระยะที่ 1 ป 2550 กํ า หนดให ส ถานศึ ก ษาที่ ส ามารถเป น แบบอย า งในการจั ด
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กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมต่ํากวา
จานวน 80 แหง ระยะที่ 2 ป 2551-2552 พัฒนาและขยายเครือขายสถานศึกษาที่เปนแบบอยางใน
การจัดกระบวน การเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
จังหวัดเปนจํานวน 800 แหง และระยะที่ 3 ป 2553-2554 พัฒนาใหสถานศึกษาสามารถนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับบริบทของแตละสถานศึกษาไดครบทุกแหงทั่วประเทศ
ยุทธศาสตรและแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา มีดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแนวทางการขับเคลื่อน
1.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัยแนวทางการนาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
การศึกษา
1.2 จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการ
สอนทุกระดับการศึกษา โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงไวในสาระการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อใหเกิดการพัฒนาตามลาดับโดยเริ่มใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูระดับบุคคลและ
ครอบครัว รูจักนําไปประยุกตใช นําไปขยายผลในครอบครัวและชุมชนเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคม
และประเทศ
1.3 จัดทําแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบุคลากร แนวทางการขับเคลื่อน
2.1 อบรมสัมมนาผูบริหารการศึกษาใหเกิดความรู ความเขาใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ฝกอบรมและพัฒนา ผูบริหารสถานศึกษาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษากลุมเปาหมาย ใหสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การขยายผลและพัฒนาเครือขาย แนวทางการขับเคลื่อน
3.1 ใหสถานศึกษาที่เปนแบบอยางเขาไปชวยเหลือพัฒนาสถานศึกษาที่เขารวม
โครงการ 1:10 แหงในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ
3.2 ใหมีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสงเสริม สนับสนุน ประสานการดาเนินงาน
ของเครือขาย
3.3 จัดทาระบบขอมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
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4. ยุทธศาสตรที่ 4 การเผยแพรประชาสัมพันธ แนวทางการขับเคลื่อน
4.1 เผยแพรการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา
โดยจัดทําสื่อรูปแบบตาง ๆ
4.2 เผยแพรขอมูลขาวสาร ความกาวหนาของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล แนวทางการ
ขับเคลื่อนในการติดตามและประเมินผลเพื่อทราบการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการและการพัฒนาเครือขายโดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
5.1 จัดใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค และ
ระดับ สถานศึกษา โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การดําเนินงาน
ในภาพรวมระดับภูมิภาคและสถานศึกษา
5.2 กําหนดรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือและคูมือในการติดตามและประเมินผล
5.3 ดําเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ การติดตามประเมินผลไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไวคือ
6.1 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา
6.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
6.3 ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
6.4 ดานการพัฒนาบุคลากร
จากที่ไดกลาวมาสรุปไดวา การนําแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนสู
สถานศึกษา เพื่อประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนและการ
บริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อใหเกิดผลในทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิด
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สงผลสูการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของผูเรียน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
2.5 การวิเคราะหปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารสถานศึกษา
หลักความพอประมาณ ไดแก
1.พอประมาณกับจํานวนบุคลากรที่มีอยูและสามารถจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. พอประมาณกับจํานวนนักเรียนที่มีในแตละปการศึกษา
3. พอประมาณกับงบประมาณและวัสดุครุภัณฑที่ไดรับจัดสรร
4. พอประมาณกับจํานวนหองเรียนที่มีอยู
5. พอประมาณกับสถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรมตางๆ
หลักความมีเหตุผล ไดแก
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1. การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพทําใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดเต็ม
ศักยภาพทั้งดานความรู  ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค
2. การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ทําใหครูไดใชความสามารถของ
ตนเองอยางเต็มที่กอใหเกิดผลงานจากการเรียนการสอนที่ใชพัฒนาสมรรถนะของตนเองได
3.การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ทําใหโรงเรียนไดรับการยอมรับจาก
ผูปกครอง ชุมชน สังคม วามีคุณภาพ สมควรไดรับการไววางใจที่จะนําบุตรหลานมาใหโรงเรียนจัด
การศึกษา
หลักภูมิคุมกัน ไดแก
1. การรูจักคุณภาพของครูและบุคลากรอยางลึกซึ้ง
2. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. การมอบหมายหนาที่ใหครูอยางถูกตองกับความรู ความสามารถ
4. การมียุทธศาสตรในการพัฒนาครูและนักเรียนที่ชัดเจน
5. การมีสื่อการสอนที่ทันสมัยจะสามารถตอบสนองตอการเรียนรูของนักเรียน
ไดเปนอยางดี
6. มีการวัดผล ประเมินผลที่ชัดเจนและเที่ยงตรง
7. มีการแนะแนวการศึกษาใหผูเรียนไดรูจักตนเองและกําหนดเปาหมายของ
การศึกษาไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของตนเอง
เงื่อนไขคุณธรรม ไดแก
1. ความยุติธรรมในการใหความดี ความชอบหรือผลตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ
แกผูรวมงาน
2. ความเสียสละอดทนของเพื่อนครู
3. ความขยันหมั่นเพียรของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งผูบริหาร ครู นักเรียน รวมถึง
บุคลากรอื่นๆ
4. การตรงตอเวลา
5. ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
6. ความซื่อสัตยสุจริต
7. การทํางานโดยใชสติปญญา
เงื่อนไขความรู ไดแก
1. ความรูเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
2. ความรูเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. ความรูเรื่องการวัดผล ประเมินผล การเทียบโอนการศึกษา
4. ความรูเรื่องวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ความรูเรื่องการพัฒนาแหลงเรียนรู
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6. ความรูเรื่องการนิเทศการศึกษา
7. ความรูเรื่องการการแนะแนวการศึกษา
8. ความรูเรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
9. ความรูเรื่องการสงเสริมวิชาการแกบุคคล องคกร หนวยงานอื่นที่จัด
การศึกษา
10. ความรูเรื่องการประสานงานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
11. ความรูเรื่องการรับนักเรียน
12. ความรูเรื่องการประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ความเชื่อมโยงสู 4 มิติ
สังคม – การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพทําใหสังคมไทยไดเยาวชนที่มี
ความรูความสามารถที่จะเติบโตเปนพลเมืองที่ชวยพัฒนาสังคมไดในทุกภาคสวน
เศรษฐกิจ – การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสามารถเปนฐานรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดีและคนที่มีการศึกษาดีจะสามารถสรางรายไดที่ดีไดเชนกัน
วัฒนธรรม – การศึกษาทําใหคนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรม สามารถสืบสาน
งานประเพณีตางๆ ไดกวางขวางขึ้นโดยใชการศึกษาเปนเครื่องมือ
สิ่งแวดลอม – ความรูความสามารถดานวิชาการทําใหคนเห็นความสําคัญของการ
รักษาสิ่งแวดลอม สามารถใชความรูรณรงครักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนได
ปญหาของครูกับการขับเคลื่อนการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
สภาพปญหา/แนวแกไข
1. ความไมเขาใจในตัวปรัชญา
1.1 ใหความรูโดยการศึกษาอบรม ดูงาน
2. ภาระในหนาที่รับผิดชอบมาก
2.1 ใหรูจักแบงเวลา
2.2 สรางแรงจูงใจ
3. คานิยมไมเปนแบบอยางที่ดี
3.1 หาจุดเดนที่ทําไดบางประการแลวขยายผลสูหลักการอื่นๆ
4. ไมสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนได
4.1 อบรมเขียนแผนบูรณาการ
4.2 มีแผนฯ หรือหลักสูตรสําเร็จให
5. ตอตาน ไมเห็นดวย
5.1 ผูบริหารกําหนดเปนนโยบาย
5.2 มีคําสั่งใหปฏิบัติงาน
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5.3 ใหวางเฉย
กล า วได ว า ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ห ลั ก การสํ า คั ญ คื อ การพั ฒ นาที่ ตั้ ง อยู บ น
พื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท คํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สรางภูมิคุมกัน โดยการใชความรู คูคุณธรรมเปนเงื่อนไขสําคัญรองรับ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา ควรมุงเพื่อสงเสริมการเรียนรูปลูกฝง และ
เสริ ม สร า งนิ สั ย ให ผู เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหมีความรูความเขาใจในหลักการของปรัชญา ตระหนักในความสําคัญ และ
ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาควรมี
การจัดระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในดาน
ตาง ๆไดแก การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ภายใน การจัดระบบบริหารจัดการ การใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมและการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาซึ่งแตละสถานศึกษาอาจทําการวิจัยระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบกิจกรมในแตละดานใหเหมาะสมกับองคกร สวนขั้นตอนในการนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
เริ่มจากการกําหนดนโยบายการจั ดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาบุคลากรทั้งผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนัก
มีทักษะการปฏิบัติและนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถือปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวัน เผยแพร
ความรูประชาสัมพันธ สรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของอื่นๆ ปรับปรุงโครงสรางและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา
จัดทําหรือเพิ่มเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาให
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยบูรณาการเนื้อหาสาระ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่บูรณาการ
เนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงไวแลวโดยใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม เสริมสราง
บรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการดําเนินการใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาทราบ

3. การบริหารการศึกษา
3.1 ความหมายของการบริหาร
การบริ ห ารการศึ ก ษามาจากคํ า ว า การบริ ห าร และการศึ ก ษา ซึ่ ง หากพิ จ ารณาคํ า ว า
การบริหาร อาจพิจารณาไดสองทาง คือ พิจารณาในรูปของกิจกรรมที่มนุษยรวมกันดําเนินงาน เพื่อ
การอยูรอดและความเจริญกาวหนาของสังคมประการหนึ่ง และพิจารณาในรูปของศาสตร คือหลัก
วิชา อันเปนสาขาหนึ่งที่เกี่ยวพันกับทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และปจจัยที่จะชวยใหมนุษย
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สามารถดําเนินงานของหนวยงานองคการ สังคม และประเทศชาติอยางเปนระบบระเบียบเพื่อให
การพัฒนา ไปตามแนวทางที่กลุมชนนั้นมีความประสงค ไดมีนักวิชาการและหนวยงานทางดาน
การศึกษาไดใหความหมายของการบริหารและการบริหารการศึกษาสรุปไดดังนี้
จันทรานี สงวนนาม. (2547: 11) ไดกลาววา การบริหารเปนเรื่องของการทํากิจกรรม
โดยผู บ ริ ห ารและสมาชิ ก ในองค ก ร เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด ว ยการใช
ทรัพยากรและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. (2542: 6) กลาววาการบริหาร หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคล
หลายคนภายในองค ก รร ว มกั น ดํ า เนิ น การ เพื่ อ พั ฒ นาสมาชิ ก ของสั ง คมในทุ ก ๆ ด า น นั บ แต
บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความ
ตองการของสังคม โดยกระบวนการตางๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคล และอาศัย
ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม เพื่อใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของ
สังคมที่ตน
วิโรจน สารรัตนะ (2546: 1) ไดใหคําจํากัดความไววา การบริหารเปนกระบวนการ
ดําเนินการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุจุดหมายขององคการโดยอาศัย หนาที่การบริหารที่สําคัญ หนาที่
การบริหารที่สําคัญไดแก การวางแผน (Planning) การจัดการองคการ (Organizing) การนํา
(Leading) และการควบคุม (Controlling)
วีรยุทธ ชาตะกาจญน. (2552: 33) กลาววา การบริหาร หมายถึง การรวมมือกันปฏิบัติงาน
ของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงคเดียวกันและมีวัตถุประสงครวมกัน โดยรูปแบบการ
บริหารมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้
1) การบริหารเปนกิจกรรมของกลุมบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป
2) การบริหารเปนการที่กลุมบุคคลรวมมือกันทํากิจกรรม
3) การบริหารเปนการทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน
4) การบริหารเปนการทํากิจกรรมโดยใชกระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม
สุ ญ าณี ฉิ ม อ่ํ า .(2550:11) กล า วว า การบริ ห ารของผู บ ริ ห ารที่ ต อ งมี เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารมา
ดําเนินการโดยการนํากลุมตางๆ ที่มีคนหมูมากมารวมกันและรวมกันทํางานเพื่อวัตถุประสงคที่ตั้งไว
จนสําเร็จผลโดยไดประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตางๆ ที่ไดตั้งไว โดยใช
ทรัพยากรตางๆใหเปนประโยชนและคุมคามากที่สุด
สรุปไดวา การบริหารหมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปใชศาสตรและ
ศิลป รวมมือกันดําเนินภารกิจตาง ๆ เพื่อใหภารกิจนั้นบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางที่บุคคลรวมกันกําหนด พัฒนาการทํางานของบุคคลในองคกร เพื่อใหเกิดการบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุงเนนใหหนวยงาน
หรื อ องค ก รนั้ น ทํ า งานอย า งเต็ ม ความสามารถ มี ร ะบบ และนํ า มาซึ่ ง ความสํ า เร็ จ ลุ ล ว งในการ
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ปฏิบัติงาน การยอมรับจากบุคคลภายในและนอกองคกร สรางความสําเร็จใหกับองคกรโดยอาศัย
กระบวนการที่เปนระบบและใชทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม
3.2 การบริหารสถานศึกษา
การบริ ห ารสถานศึ ก ษา เป น กระบวนการและภาระงานของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ที่ จ ะนํ า
โรงเรียนนั้นกาวไปสูความสําเร็จตามยุทธศาสตรที่โรงเรียนไดกําหนดไว โดยทั้งนี้เปนกระบวนการที่
ผูบริหารโรงเรียนตองใชกระบวนการทั้งศาสตรและศิลป ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหโรงเรียน
ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ มีผูใหความหมายของการบริหารโรงเรียน
ไวหลากหลายดังนี้
สมคิด บางโม (2544: 153) กลาววา การบริหารโรงเรียนเปนแหลงพัฒนาประชากรของ
ประเทศสําคัญยิ่ง เนื่องมาจากโรงเรียนเปนหนวยงานที่ใช คน เงิน วัสดุอุปกรณ จํานวนมาก เพื่อใช
ในการพัฒนาคน หากการจัดการบริหารงานในโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ ผลผลิตของโรงเรียน คือ
นักเรียนที่สําเร็จออกไป ยอมมีประสิทธิภาพตางๆ ซึ่งสงผลไปถึงการพัฒนาประเทศยอมจะลาชา
ตามไปดวย
ภิญโญ สาธร (อางอิงใน สมคิด บางโม. 2544: 2) ใหความหมายวา การบริหารโรงเรียน
คือ กิจกรรมตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดาเนินการพัฒนา เด็ก
เยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน เชน ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม
คานิยม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกที่ดี และมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับ
ของสังคม โดยกระบวนการตางๆ ทั้งที่เปนระเบียบแบบแผน ทั้งในโรงเรียนและ นอกโรงเรียน
สรุปไดวา การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการที่ใชทั้งศาสตรและศิลปของกลุม
บุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดรวมกันปฏิบัติ เพื่อเปนการพัฒนากระบวนการทางานใหประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายที่โรงเรียนตั้งไว ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและ
ผลผลิตของโรงเรีย น คื อ นักเรียนที่ สํา เร็จการศึกษาออกไปมีคุ ณภาพตามมาตรฐานและเปนที่
ยอมรับของสังคม ดังนั้นการที่จะบริหารโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายแลว ผูบริหาร
จํ าเปน ตองมี ค วามรู และทัก ษะในการบริห ารองคกร รวมทั้งความรูใ นหลาย ๆ ด าน เชน ด า น
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมวิทยา จิตวิทยา การเมือง การปกครอง ชีววิทยา และภูมิศาสตรเปนตน
ผูบริหาร ที่หวังผลในการบริหารจาเปนที่จะตองเรียนรูหลักการ ทฤษฎีทางการบริหาร เพื่อใหทันตอ
ความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม ผูบริหารที่มีความรูและประสบการณ
ยอมประสบความสําเร็จมากกวาผูบริหารที่มีแตประสบการณอยางเดียว ความรูเรื่องการบริหารจึง
เปนสิ่งจาเปนที่ผูบริหารจะนําไปประยุกตใช เปนพื้นฐานในการศึกษาหาความรูใหกวางขวางยิ่งขึ้น
การบริหารจึงจําเปนทั้งศาสตรและศิลป แตการที่จะนําศาสตรไปบริหารอยางเปนศิลปนั้น

32

ผูบ ริ หารจํ าเป นต องมี ทั ก ษะเพื่อนําความรู ไ ปประยุ กตใ ชไดอย างถู กต องเหมาะสมกับ
กาลเทศะ บุค คล และสถานการณ โดยเขาใจธรรมชาติของการบริหารอย างแท จริง นอกจากนี้
ผูบริหารจําเปนตองรูและเขาใจปรัชญาในการบริหารองคกรวาควรจะใชแบบใดจึงจะเหมาะสม
3.3 ขอบขายและภารกิจการบริหารสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 33)ไดมีการกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารโรงเรียน
โดยกําหนดขอบขายการบริหารงานของโรงเรียน ไว 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งสรุปสาระดังนี้
3.3.1 การบริหารวิชาการ
การบริหารวิชาการ เปนภาระงานของผูบริหารและบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของกับการศึกษา
จะตองใหความสําคัญเพราะเปนงานที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ไดมีผูที่ใหความหมายของการบริหารวิชาการ และขอบขายภารกิจ พอสรุปไดดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 33-38) ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 วางานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจ
หลักของสถานศึกษา ที่มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวย
เจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดาเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
สุทธิวชั ร ทับเจริญ. (2550: 15) กลาววา การบริหารวิชาการ คือ การจัดการผสมผสาน
ทรัพยากรและกิจกรรมทางการศึกษา เพือ่ ใหเกิดการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดผลดี มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทาใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และ
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
2) เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึ กษา และการประเมินคุ ณภาพภายใน เพื่ อพัฒนา
ตนเองและการประเมินจากหนวยงานภายนอก
3) เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4) เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวาง
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ขอบขายและภารกิจ
(1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู
(3) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
(4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(6) การพัฒนาแหลงเรียนรู
(7) การนิเทศการศึกษา
(8) การแนะแนวการศึกษา
(9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
(11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
(12)
การสงเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคลากร ครอบครัว องคกร
หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
3.3.2 การบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ ไดมีผูที่ใหความหมายและขอบขายภารกิจไว พอสรุปไดดังนี้
สมเดช สีแสง (2549: 31-32) กลาววา การบริหารงบประมาณ หมายถึง การ
กําหนดแนวทาง หรือแผนการดําเนินงานอันเกี่ยวเนื่องกับการเงิน สาหรับผูปฏิบัติในการดําเนินงาน
นั้น ๆ โดยใหเสียคาใชจายใหนอยที่สุด และสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสอดคล องกับวัต ถุประสงคของการดาเนินงานดังกลาว นอกจากนี้ งบประมาณยังเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพไดอีกดวย
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 39-50) การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนน
ความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหาร
มุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์ และบริ ห ารงบประมาณแบบมุง เน น ผลงาน ให มี ก ารจั ด หาผลประโยชน จ าก
ทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทาง
การศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน
วัตถุประสงค
(1) เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว
โปรงใสตรวจสอบได
(2) เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ
(3) เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ
ขอบขายและภารกิจ
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(1) การจัดทาและเสนอของบประมาณ
(2) การจัดสรรงบประมาณ
(3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดาเนิน
งาน
(4) การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
(5) การบริหารการเงิน
(6) การบริหารบัญชี
(7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย
สรุปไดวา การบริหารงบประมาณ หมายถึง การดําเนินการทางการเงินของเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประกอบดวย การจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหาร
พัสดุและสินทรัพย โดยตองอาศัยความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย ที่
ไดวางไวและกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและทางราชการมากที่สุด
3.3.3 การบริหารงานบุคคล
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 51-63) กลาววา การบริหารบุคคลในสถานศึกษาเปน
ภารกิจที่สําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา
ทั้งนี้เพื่อดําเนินการดานการบริหารบุคคลใหเกิดความคลองตัวอิสระ ภายใตกฎระเบียบ เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ
มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ
วัตถุประสงค
(1) เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็วเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
(2) เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ
ภารกิจ ที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
(3) เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยยึดมั่น
ในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ
(4) เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดรับ
การยกย องเชิดชูเ กียรติ มีค วามมั่น คง และความกา วหนา ในวิช าชีพ ซึ่งจะส งผลต อ การพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ
ขอบขายและภารกิจ
(1) การวางแผนอัตรากาลังและกําหนดตําแหนง
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(2) การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
(3) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(4) วินัยและการรักษาวินัย
(5) การออกจากราชการ
กล า วโดยสรุ ป ได ว า การบริ ห ารงานบุ ค คล หมายถึ ง การใช ทั้ ง ศาสตร แ ละศิ ล ป ใ นการ
ดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน ใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค
โดยการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ อบรมเสริมความรู
ทั้งนี้ก็ยังคงคํานึงถึงศักยภาพในการทํางานของแตละบุคคลเพื่อใหเกิดผลประโยชนตอโรงเรียนและ
ราชการมากที่สุด
3.3.4 การบริหารทั่วไป
การบริหารทั่วไป ไดมีผูใหความหมายและขอบขายภาระงานดังนี้
ธีระ รุญเจริญ (2546: 89) ไดกลาวถึงหลักการและแนวคิดไววา การบริหารทั่วไป
ควรยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษาดวยตนเองใหมากที่สุด
โดยเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากํ า กั บ ดู แ ล ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานในเชิ ง นโยบาย ให
สถานศึ ก ษาให เ ป น ไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ หลั ก การบริ ห ารงานเน น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก เนนความโปรงใส ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวน
ร ว มของบุ ค คล ชุ ม ชน องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ ง มุ ง พั ฒ นาให เ ป น องค ก รสมั ย ใหม โดยนํ า นวั ต กรรม
เทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงเครือขายการติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 64-73) การบริหารทั่วไป เปนงานที่เกี่ยวของกับการ
จัด ระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่
กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกอยาง
เหมาะสม สงเสริมในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดตลอดจนการมี
ส ว นร ว มของบุ ค คล ชุ ม ชน และองค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
วัตถุประสงค
(1) เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการใหการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอ
สาธารณชนซึ่งจะกอใหเกิดความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
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ขอบขายและภารกิจ
(1) การดําเนินงานธุรการ
(2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
(4) การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
(5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
(6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(7) การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
(8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
(9) การจัดทําสามะโนผูเรียน
(10) การรับนักเรียน
(11) การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ ตาม
อัธยาศัย
(12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(13) การสงเสริมกิจการนักเรียน
(14) การประชาสัมพันธ
(15) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชนองคกร
หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
(16) งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น
(17) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
(18) งานบริการสาธารณะ
(19) งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น
สรุ ป ได ว า การบริหารทั่ ว ไป หมายถึง กระบวนการทํางานที่เ กี่ย วของกับการจัดระบบ
บริหารองคกร ใหบริหารงานอื่นๆไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงหวังใหการบริหารงานนั้น บรรลุผล
ตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งมีภารกิจในการบริหารงานทั่วไป ไดแก การ
ดําเนินงานธุรการ การพั ฒนาระบบและเครือขายขอมูล สารสนเทศ การดูแลอาคารสถานที่แ ละ
สภาพแวดลอม การประชาสัมพันธ งานบริการสาธารณะ และงานที่ ไมไดร ะบุไวในการบริห าร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ และ การบริหารงานบุคคลเพื่อใหเกิดประโยชนกับโรงเรียนและ
ราชการมากที่สุด
กลาวโดยสรุปภาพรวมของขอบขายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4
ดาน ดังกลาวขางตน เปนภารกิจที่สถานศึกษาควรดําเนินการใหบรรลุผล ซึ่งแนวการจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาจดําเนินการในงานการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดานได
ดังนี้
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1. ดานการบริหารวิชาการ
ภารกิจหลักของงานวิชาการประกอบดวย การจัดทําหลักสูตร แบบเรียน การวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา การกํากับติดตามการดําเนินการตามแผน
ตลอดจนการกําหนดนโยบาย หรือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และการ
จัดทํา มาตรฐานของสถานศึกษา รวมถึงงานประกันคุณภาพการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ. 2546: 16)
ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ใชอยูในปจจุบัน ไดมีแนวคิดในการดําเนินงาน
ตามระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPI) ทั้งนี้เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 3 ขั้นตอน คือ 1) การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพ และการพัฒนาสถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน 2) การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบ
และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 3) การประเมินคุณภาพ เปนการ
ประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหนวยงานที่กํากับดูแลในเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานตน
สังกัด โดยดาเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเปนระยะ ๆ ตามที่กําหนด เพื่อใหการ
ชวยเหลือและสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ อันเปนการเตรียมความพรอมกอนรับการ
ประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ: 2550) ซึ่ง
เปนองคกรมหาชน
ในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดการศึ กษา ผูบริหาร
สถานศึกษา จึงเปนผูนําที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการกําหนดนโยบายและการประสาน สัมพันธกับ
หน ว ยงานต า ง ๆ ทุ ก ภาคส ว นในการสนั บ สนุ น ให นํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ไป
ประยุกตใชในการจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสม (สุชาดา นันทะไชย.2549:15)
2. ดานการบริหารงบประมาณ
การบริหารดานงบประมาณ มีภารกิจในการดําเนินงาน เกี่ยวกับการจัดสรร จัดตั้ง จัดหา
และอนุมัติการบริหารการเงินและพัสดุของสถานศึกษา รวมถึงการติดตามตรวจสอบ ดูแล การใช
งบประมาณตาง ๆ ที่ดําเนินการตามโครงการที่ตั้งไวในสถานศึกษา สามารถดําเนินงานตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล กล า วคื อ การจั ด ตั้ ง จั ด สรรและจั ด หา
งบประมาณมาใชในการบริหารจัดการไดถูกตองตามกฎระเบียบอยาง ซื่อสัตย มีความโปรงใสและให
ผูมีส วนเกี่ ยวของได มีสว นร วมในการติดตาม ตรวจสอบ และรว มวางแผนการบริหารจัดการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะกอใหเกิดภูมิคุมกันในการบริหารงานใน
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการวางแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นกับงบประมาณ ซึ่งความเสี่ยงมีความหมายในหลายนัย ดังที่ เจริญ เจษฎาวัลย (2546: 15)
ใหความหมายวา เปนโอกาสที่องคการจะเกิดการดําเนินงานที่ขาดทุนหรือไมสามารถดาเนินการให
ประสบความสําเร็จตามแผนงานหรือเปาหมายที่ตั้งไว
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3. ดานบริหารงานบุคคล
ภารกิจในการดําเนินงานบริหารดานบุคลากร คือการพิจารณากําหนด แตงตั้ง จัดหา
บุคลากรตามความต องการของสถานศึกษา กํ าหนดนโยบายหรื อแนวทางในการพัฒนาครูและ
บุคลากรอื่นในสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ. 2546:19) ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนทุกคน
ไดเ รียนรูทฤษฎี หลักคิด หลักวิ ชาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวเกิดการพัฒนาความเขมแข็งของ
สถานศึกษาอยางยั่งยืน โดยมีการดาเนินงานหลัก 4 ดาน คือ
1) การสรางความรูความเขาใจ
2) การนาสูการปฏิบัติ
3) การประสานความรวมมือ และเชื่อมโยงเครือขาย
4) การติดตามประเมินผล
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารงานบุคคลเปน การวางแผน
กรอบอัตรากําลัง การกําหนด แตงตั้ง บุคลากรในการดําเนินงานนั้น ตองคํานึงถึงศักยภาพความ
เหมาะสมของผูสอนและผูเรียนและทองถิ่น ในการดําเนินการสอน ผูบริหาร ครู นักเรียน ตองมี
ความรูความเขาใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการจัดกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อปลูกฝงใหผูบริหาร ครู และนักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียง โดยเนนใหบุคลากรใน
สถานศึ ก ษามี ค วามพอประมาณในการดาเนิ น ชี วิ ต ไม โ ลภ ไม ฟุ ง เฟ อ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป น
แบบอยางที่ดีมี การตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล ฝกใหมีการมองไปขางหนาและเตรียมตัวให
พรอมกับความผันผวนของเหตุการณตาง ๆ อยางรูเทาทัน รวมถึงการหมั่นแสวงหาความรูเพื่อให
เกิดความรอบรูในดานตาง ๆ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องอัน
จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหดํารงอยูอยางเขมแข็งและพอเพียงภายใตกระแสของโลกาภิวัตน
4. ดานการบริหารทั่วไป
การบริหารทั่วไป เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกรใหบริหารงานอื่น ๆ
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสาน สงเสริม
สนับสนุน และการอํานวยการความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริหารการศึกษาทุกรูปแบบ ไดแก ดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ งานบุคคลและบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
การจัดทําสามะโนนักเรียน การรับนักเรียน การสงเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอั ธ ยาศั ย การระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา การส ง เสริ ม กิ จ การนั ก เรี ย น การ
ประชาสัมพันธงานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนและประสานงาน จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน การ
บริการสาธารณะ งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น อาจสามารถบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได ดวยการประสานรวมมือกับชุมชนทองถิ่นและสังคมในทุกระดับในการจัดการเรียนรูจาก
สภาพจริงที่เปนอยูโดยการเรียนรูอาจเกิดการศึกษาแบบอยางที่มีอยูแลว และการระดมความคิด
รวมกันระหวางครู นักเรียนผูปกครอง ผูนําชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นรวมกันพัฒนาโครงการที่สอด
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ตองเหมาะสมกับสังคมของโรงเรียน ชุมชนโดยเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ดานการจัดกิ จกรรมการเรียนรู ครูควรเปดโอกาสใหนั กเรี ยนมีสวนร วมในการวางแผน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระการเรียนรูตาง
ๆ จากแนวทางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดการศึกษาในขั้น
พื้นฐานตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งควรเผยแพรขยายผลสูระดับครอบครัว
ผูปกครอง ไปจนถึงระดับชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและสงผลใหสังคมมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาจะใชแนวทางในการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ 4 ดาน ของ
สถานศึกษา ดังนี้
1. ดานการบริหารวิชาการ แนวปฏิบัติ คือ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ประกอบดวย 3 หวง 2 เงื่อนไข เขาไปในหนวยการเรียนรูทุกชั้นและทุกกลุมสาระ กําหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการผลิตสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา ตลอดจน
พัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลที่เที่ยงตรงครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค สอดคลองกับหนวยการเรียน และเหมาะสมกับผูเรียน พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น มี การแนะแนวการศึ กษาต อใหผูเ รียนไดรูจักตนเองและกํ าหนดเปาหมายการศึ กษาได
เหมาะสมกับความรูความสามารถของตน เพื่อปลูกฝงคานิยมใหผูเรียน มีความพอประมาณ รูจัก
ประมาณตน มีเหตุผล ปฏิบัติสิ่งตาง ๆ บนพื้นฐานของความมีสติปญญา ยึดทางสายกลางในการ
ปฏิบัติ มีภูมิคุมกันที่ดีในตัวพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ มีความรอบรูในเรื่อง
ที่เกี่ยวของ สามารถวิเคราะห และปฏิบัติดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมจริยธรรม ความ
รับผิดชอบและอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและยั่งยืน
2. ดานการบริหารงบประมาณ แนวปฏิบัติ คือ การดําเนินงานตองกําหนดยุทธศาสตร
และกลยุท ธที่มุงผลสัมฤทธิ์ข องงานโดยมุงที่ผูเรียนเปนหลัก บริหารจัดการงบประมาณ โดยใช
โรงเรียนเปนฐานเนนการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ยึดหลักธรรมาภิบาลที่เนน ความ
ถูกตองของระเบียบ กฎหมาย ความเปนธรรมในการจัดสรรงบประมาณ มีความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ใชวัสดุอุปกรณอยาง
คุมคาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีขอมูล
พรอมตอการรายงานผลการใชงบประมาณตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ตลอดจนการ
ประสานเครือขายหรือองคกรอื่น ๆ ในการใหการสนับสนุนดานงบประมาณ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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3. ดานการบริหารงานบุคคล แนวปฏิบัติ คือ สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติ
ตนเป น แบบอย า งที่ ดี แ ก สั ง คม มี ค วามพอประมาณในการดาเนิ น ชี วิ ต ไม โ ลภ ไม ฟุ ง เฟ อ และ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล ฝกใหมีการมองไปขางหนาและเตรียมตัวตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของเหตุและผล ฝกการมองไปขางหนา และเตรียมตัวใหพรอมกับความผันผวนของเหตุการณตาง ๆ
อยางรูเทาทัน รวมถึงการหมั่นแสวงหาความรูเพื่อใหเกิดความรอบรูในศาสตรทั้งปวงอันเกี่ยวของ
กับชีวิต โดยเฉพาะความรู ความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเปนปจจัยสําคัญที่
ทาให ดารงอยู อ ย า งเขมแข็ งและพอเพีย งภายใตกระแสโลกาภิ วั ต น มี ก ารกํา หนดระเบียบ และ
วัฒนธรรมในองคกรที่สงเสริมความมีวินัยและคุณธรรม สงเสริมการแสวงหาความรูและเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อที่หลากหลาย
4. ดานการบริหารทั่วไป แนวปฏิบัติ คือ สงเสริมการบริหารและจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามหลักการบริหารงาน ที่เนนความคุมคา และผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ยึดหลักธรร
มาภิบาล ใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับสภาพสังคม พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพภูมิ
ทั ศ น ข องสถานศึ ก ษาให ส ะอาด ร ม รื่ น อยู ใ นสภาพที่ มั่ น คงปลอดภั ย เหมาะสม พร อ มที่ จ ะใช
ประโยชนเพื่อใหเกิดความคุมคาและเอื้อตอการเรียนรู เปนแหลงเรียนรูแหลงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
สถาป ต ยกรรมของท อ งถิ่ น และของชาติ ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมภายในโรงเรี ย น เน น ความเป น
ประชาธิปไตยในการปฏิบัติกิจกรรม มีการจัดทาโครงการและกิจกรรมดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางสม่ําเสมอ
จากแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได
วา สถานศึกษาตองมีหลักยึดในการบริหารเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น ทั้งดาน
การบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไป
โดยบริหารจัดการ ใหสอดคลองกับหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา

4. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 งานของการบริหารสถานศึกษา เปนแนวทางที่สถานศึกษาจะนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารจัดการ ครอบคลุมองคประกอบของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 5 สวนหรือ 5 ดานหรือ 3 ลักษณะ 2 เงื่อนไข ดังนี้
4.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับความพอประมาณ อาจกลาว
อีกนัยหนึ่ง คือ การยึดตนอยูบนทางสายกลางก็เปนได
อันสอดคลองกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักความพอประมาณคือมีการเตรียม
ความพรอมในการทํางาน การวางแผนการใชจายงบประมาณที่พอดีมีประสิทธิภาพไมกอหนี้สิน
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สงเสริมใหครูและนักเรียนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางานและรูจักนําของที่ไมใช
แลวกลับมาใชใหม
4.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ
ในการบริหารโดยใชหลักความมีเหตุผลคือการบริหารที่เนนการมีสวนรวม รับฟงความ
คิดเห็นจากผูอื่น เปดโอกาสใหทุกคนรวมตัดสินใจบนพื้นฐานของการใชเหตุและผล
4.3 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล คือ การเตรียมพรอมรับมือกับการแกปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
โดยในการบริหารนั้นตองมีการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงลวงหนา มีการ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา มีการวางแผนที่รอบคอบ รูเทาทันตอความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น สราง
บรรยากาศของความเปนมิตรในองคกรและชุมชนอันจะนําไปสูการอยูรวมกันอยางเปนสุข
4.4 เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบ
ดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
โดยนํามาเปนหลักการบริหารงานบนฐานของความรู คือ การสงเสริมคนในองคกรได
แสวงหาความรูใหมอยูเสมอ ใชความรูที่มีอยูในการแกไขปญหา ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเชิง
วิชาการ มีจัดอบรมเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง
4.5
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม
มีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ไมประมาทและใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
สรุ ป ได ว า การบริ ห ารโดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารงานที่ ตั้ ง อยู บ นคุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม
หมายถึง การบริหารโดยอยูบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม คือ การดําเนินงานที่ถูกตองตาม
หลักศีลธรรม มีความซื่อสัตยโปรงใส รับผิดชอบตองานที่ทําหรือไดรับมอบหมาย เรงเห็นประโยชน
ของสวนรวมมากกวาสวนตัว รวมถึงสงเสริมคนในองคกรใหเขาถึงคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาจะใชแนวทางในการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจ 4 ดาน ของ
สถานศึกษา ดังนี้
1. ดานการบริหารวิชาการ
แนวปฏิบัติ คือ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบดวย 3 หวง
2 เงื่อนไข เขาไปในหนวยการเรียนรูทุกชั้นและทุกกลุมสาระ กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู แ ละเนื้ อ หา ตลอดจนพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การวั ด ผล
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ประเมินผลที่เที่ยงตรงครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคลองกับ
หนวยการเรียน และเหมาะสมกับผูเรียน พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น มีการแนะแนว
การศึ ก ษาต อ ให ผู เ รี ย นได รู จั ก ตนเองและกํ า หนดเป า หมายการศึ ก ษาได เ หมาะสมกั บ ความรู
ความสามารถของตน เพื่อปลูกฝงคานิยมใหผูเรียน มีความพอประมาณ รูจักประมาณตน มีเหตุผล
ปฏิบัติสิ่งตาง ๆ บนพื้นฐานของความมีสติปญญา ยึดทางสายกลางในการปฏิบัติ มีภูมิคุมกันที่ดีใน
ตัวพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ มีความรอบรูในเรื่องที่เกี่ยวของ สามารถ
วิเคราะห และปฏิบัติดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบและอยู
รวมกันกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและยั่งยืน
2. ดานการบริหารงบประมาณ
แนวปฏิบัติ คือ การดําเนินงานตองกําหนดยุทธศาสตร และกลยุทธที่มุงผลสัมฤทธิ์ของ
งานโดยมุงที่ผูเรียนเปนหลัก บริหารจัดการงบประมาณ โดยใชโรงเรียนเปนฐานเนนการมีสวนรวม
ของผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ยึดหลักธรรมาภิบาลที่เนน ความถูกตองของระเบียบ กฎหมาย ความ
เปนธรรมในการจัดสรรงบประมาณ มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให
สมบู ร ณ ยั่ ง ยื น มี ค วามโปร ง ใส สามารถตรวจสอบได มี ข อ มู ล พร อ มต อ การรายงานผลการใช
งบประมาณตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ตลอดจนการประสานเครือขายหรือองคกร
อื่นๆ ในการใหการสนับสนุนดานงบประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดานการบริหารงานบุคคล
แนวปฏิบัติ คือ สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม
มีความพอประมาณในการดาเนินชีวิต ไมโลภ ไมฟุงเฟอ และ ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล
ฝกใหมีการมองไปขางหนาและเตรียมตัวตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล ฝกการมองไปขางหนา
และเตรียมตัวใหพรอมกับความผันผวนของเหตุการณตางๆ อยางรูเทาทัน รวมถึงการหมั่นแสวงหา
ความรูเพื่อใหเกิดความรอบรูในศาสตรทั้งปวงอันเกี่ยวของกับชีวิต โดยเฉพาะความรู ความเขาใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเปนปจจัยสําคัญที่ทาใหดารงอยูอยางเขมแข็งและพอเพียง
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน มีการกําหนดระเบียบ และวัฒนธรรมในองคกรที่สงเสริมความมีวินัยและ
คุณธรรม สงเสริมการแสวงหาความรูและเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผานสื่อที่หลากหลาย
4. ดานการบริหารทั่วไป
แนวปฏิ บั ติ คื อ ส ง เสริ ม การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามหลั ก การ
บริหารงาน ที่เนนความคุมคา และผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ยึดหลักความพอประมาณอยางมี
เหตุผล ใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับสภาพสังคม พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพภูมิ
ทั ศ น ข องสถานศึ ก ษาให ส ะอาด ร ม รื่ น อยู ใ นสภาพที่ มั่ น คงปลอดภั ย เหมาะสม พร อ มที่ จ ะใช
ประโยชนเพื่อใหเกิดความคุมคาและเอื้อตอการเรียนรู เปนแหลงเรียนรูแหลงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
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สถาป ต ยกรรมของท อ งถิ่ น และของชาติ ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมภายในโรงเรี ย น เน น ความเป น
ประชาธิปไตยในการปฏิบัติกิจกรรม มีการจัดทาโครงการและกิจกรรมดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางสม่ําเสมอ
จากแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได
วา สถานศึกษาตองมีหลักยึดในการบริหารเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น ทั้งดาน
การบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไป
โดยบริหารจัดการ ใหสอดคลองกับหลักยึดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
สถานศึกษา

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศ
การศึ กษาที่เ กี่ยวของกับการบริหารจัดการสถานศึ กษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในป 2551 มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหลายเรื่องดังนี้
ชวลิต จันทรศรี (2550: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง สาระการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนรูตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความจําเปนของ
สาระการเรียนรูตอการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ตามความ
คิ ด เห็ น ของครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามหาสารคาม เขต 2 จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 353 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) สาระ การเรียนรูทั่วไปที่จําเปนตอ
การเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
สาระ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 4 สาระ คือ เงื่อนไขคุณธรรมดานความซื่อสัตย สุจริต ดานความ
ขยัน ดานความแบงปน และดานความอดทน
กันตยา มานะกุล. (2550: บทคัดยอ). การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบานจอมจันทร หมูที่ 2 ตําบลสันทราย อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน
(จปฐ.) 3 ตัว คือ คนอายุ 15 – 60 ป อานออกเขียนภาษาไทยได เด็กอายุ 6 – 15 ป ไดกินอาหาร
อยางถูกตองครบถวน และครอบครัวมีความอบอุน ซึ่งเปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตตามขอมูลความ
จําเปนพื้นฐานที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของคนในชุมชนบานจอมจันทร หมูที่ 2 ตําบลสันทราย
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งผูวิจัยนํามาเปนกรณีศึกษา โดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันในตัวเอง กลุมตัวอยาง เปนคนใน
ชุมชนขางตน จํานวน 20 คน ที่ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ตามลักษณะของ
ตัวชี้วัดที่จะศึกษา จากนั้น จึงทําการทดสอบความรูของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัว และ
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แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เวนระยะ 1 เดือนแลวจึงทํา การทดสอบใหมดวยแบบทดสอบเดิม
เพื่อศึกษาวา เวลาที่ผานไป 1 เดือน มีการเปลี่ยนแปลงความรูเกี่ยวกับตัวชี้วัดและแนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงบางหรือไม พบวา ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูวิจัยจึงดําเนินการทดลองโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามตารางในแผนการ
สอนที่กําหนดไว โดยแบงออกเปนการจัดกิจกรรมการสอน การอานออกและเขียนภาษาไทยได 40
ชั่วโมง กิจกรรมการกินอาหารถูกตองครบถวน 60 ชั่วโมง และกิจกรรมครอบครัวมีความอบอุน 40
ชั่วโมง รวม 140 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลในแตละกิจกรรม ไดแก แบบทดสอบ แบบ
สัมภาษณ และแบบสังเกต ผลการวิจัย พบวา หลังเรียน กลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ 1) มี
คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบ ดานการอานออกเขียนภาษาไทยได เพิ่มขึ้นรอยละ 81.0 2) มี
คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบ ดานการกินอาหารถูกตองครบถวน เพิ่มขึ้นรอยละ 77.9 และ 3)
มีคะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบ ดานครอบครัวมีความอบอุน เพิ่มขึ้นรอยละ 79.4 นอกจากนี้
จากการสังเกตและสัมภาษณหลังเรียน พบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจที่ถูกตองและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกินอาหารใหถูกตองครบถวน การสรางครอบครัวใหมีความอบอุน ตลอดจนการ
นําเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันไดดีขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวา โครงการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบานจอมจันทรได
สวนสาระการเรียนรูอื่น ๆ อยูในระดับมากทุกสาระการเรียนรู 2) สาระการเรียนรูเฉพาะชวง
ชั้นที่จําเปนตอการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับชวงชั้นที่ 1 โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน รายสาระการเรียนรู พบวาอยูในระดับมากที่สุด 2 สาระการเรียนรู
คือ การทําความสะอาดรางกายและการใชสิ่งของที่มีอยางประหยัดและคุมคา สวนสาระการเรียนรู
อื่นๆ อยูในระดับมากทุกสาระการเรียนรู 3) สาระการเรียนรูเฉพาะชวงชั้นที่จําเปนตอ การเรียนรู
ตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สํ า หรั บ ช ว งชั้ น ที่ 2 โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายสาระการเรียนรู พบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 สาระการเรียนรู คือ ชีวิตมีคุณคา ภูมิ
ปญญาของชุมชน สวนสาระการเรียนรูอื่น ๆ อยูในระดับมากทุกสาระการเรียนรู 5) สาระการเรียนรู
เฉพาะชวงชั้นที่จําเปนตอการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับชวงชั้นที่ 3
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายสาระการเรียนรู พบวา อยูในระดับมากที่สุด 3 สาระ
การเรี ยนรู คื อ บานคื อวิ มานของเรา ชีวิ ต สดใสในชุมชนนา อยู และการปลู ก พืช ผักส ว นครั ว ใน
กระถาง สวนสาระการเรียนรูอื่นๆ อยูในระดับมากทุกสาระการเรียนรู 6) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสาระการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชวงชั้นที่
1 คือ วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวงชั้นที่ 2 คือ ภาษาอังกฤษกับ
เศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได ชวงชั้นที่ 3 คือ การรูรักสามัคคี และการอยูดี
กินดี และชวงชั้นที่ 4 คือ จิตสํานึกสาธารณะ
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กานตสุดา ประกาศวุฒิสาร (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แนวคิดหลัก เศรษฐกิจพอเพี ยงสํ าหรับ เด็กปฐมวัย : กรณีศึก ษา โรงเรี ยนอนุบ าลวุฒิสารศึ ก ษา
จังหวัดเพชรบุรี พบวาเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการเรื่องแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ใน
ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ดานเงื่อนไขความรู และ
ดานเงื่อนไขคุณธรรม นอกจากนี้ผูเรียนยังเกิดพัฒนาการครอบคลุมวัตถุประสงคทั้ง 3 ดานคือ ดาน
สติปญญา ดานจิตพิสัย และดานทักษะ ซึ่งครูผูสอนควรที่จะนาแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไป
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหครบทุกชั้น
กานตชนิต ตะนัย (2551: ถายเอกสาร) ไดศึกษาเรื่องการนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สูการปฏิบัติในโรงเรียนบานเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา การ
นอมนํา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในโรงเรียนบานเทิดไทย นั้นในดานการวางแผน การ
ลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และการแกไขปรับปรุง ในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูควรมีการปลูกฝงคานิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให
เกิดกับนักเรียนใหมาก คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาควรไดรับการอบรมสัมมนาหรือศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งใหครูไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดวย
สัญญา จารุจินดา (2551: ออนไลน) ไดศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในการนอมนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
พบวาแนวทางการบริหารจัดการในการนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติของโรงเรียน
ประถมศึกษา ทั้ง 4 ดาน คือดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล
และดานบริหารทั่วไป ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก สวนแนวทางการพัฒนาครูนั้นในดานบริหาร
วิชาการควรมีการจัดประชุมทางวิชาการทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ดานบริหารงบประมาณควรสงเสริมใหครูมีการวางแผนการใชงบประมาณใหสอดคลองกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ดานบริหารงานบุคคลควรมีการจัดอบรมใหความรูแกครูในโรงเรียนเพื่อใหครูมี
ความรูความเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน สวนดานบริหาร
ทั่วไป ควรสงเสริมใหครูทํางานรวมกับชุมชนและหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของเพื่อที่จะให ทุก
ภาคสวนนั้นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
สรสิทธิ์ พรรณวงศ (2551: ถายเอกสาร) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนาหวาพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย แยกเปนกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ โดยใช
กลุมประชากรทั้งผูบริหารและครู โรงเรียนนาหวาพิทยาคม จานวน 31 คน และกลุมตัวอยาง เชิง
ปริ ม าณ เป น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นครพนม เขต 2 จํานวน 23 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 71 ขอ มีคาความเชื่อมั่นทั้ง
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ฉบับเทากับ .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนนาหวาพิทยาคม โดยรวมและรายดานทั้ง 4 กลุมงาน คือ กลุมบริหารงานวิชาการ กลุม
บริหารงานงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคลากร และกลุมบริหารงานบริหารทั่วไป มีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะหกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาหวาพิทยาคม ในภารกิจ 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ
งานบุ ค ลากร และงานบริ ห ารทั่ ว ไป พบว า ผู บ ริ ห ารใช ก ระบวนการแบบมี ส ว นร ว ม และนํ า
กระบวนการ PDCA ของ Demingและหลัก 4 ร (รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา และรวมตรวจสอบ)
3 T (Teaming, Thinking, Training) โดยมีการวางแผนงาน การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ/แกไข
ภายใตการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) กลาวคือ ดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอน ดําเนินการโดยบูรณาการความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุมสาระการเรียนรูทุก ชวง
ชั้น โดยเนนการปฏิบัติในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและการงานอาชีพและเทคโนโลยี สงเสริม
ใหชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดหาแหลงการ
เรียนรู และสถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณอยางประหยัด คุมคา พอประมาณและโปรงใส โดยผู
มี ส ว นได เ สี ย ร ว มวางแผนและจั ด สรร มี ก ารนิ เ ทศ และรายงานการดาเนิ น งานอย า งเป น ระบบ
นอกจากนี้ผูบริหารมีการพัฒนาทีมงาน พัฒนาบุคลากรโดยสรางความตระหนัก และสงเสริมให
บุคลากรไดพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนนให
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและมีการมอบหมายงาน โดยบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ
รวมทั้งสถานศึกษายังเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนโดยให
ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา
รวมทั้งประชาสัมพันธ
3. ผลการวิเคราะหอุปสรรคในการดําเนินการการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาหวาพิทยาคม สถานศึกษา ขาดงบประมาณใน
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน เชน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อหารายได
ในการจัดหาอุปกรณพรอมทั้งบุคลากรขาดความตระหนักในการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ซึ่ ง ส ง ผลต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและนั ก เรี ย นเองก็ ข าดความตระหนั ก ในการนา
เศรษฐกิจไปใชในชีวิตประจําวัน และมีแนวทางในการแกปญหาโดย จัดประชุมบุคลากรในทุกฝายให
มีความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยางทั่วถึง และนาครู/นักเรียนไปศึกษาดูงานจากแหลงการ
เรียนรูจากสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ และควรมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อขอรับเงิน
สนับสนุนจากหนวยงานอื่น
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ปรีชา ศรีลับขวา (2551: ถายเอกสาร) ไดศึกษาสภาพการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ในการบริ ห ารจัด การศึ กษาของโรงเรี ย นในอํา เภอฝาง สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ขอนแกน เขต 1 ผลการศึกษา พบวาสภาพการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอฝาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 นั้นมีการนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงมาบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมาก โดยเฉพาะการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา และควรใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา
ในปตอมามีงานวิจัยของ เพ็ญนภา ธีรทองดี (2552: บทคัดยอ) เรื่อง การนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก
ความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนง และประเภทของสถานศึกษา พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและรายดานผลการศึกษาปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยการจัดสนทนากลุม
(Focus Group) พบวา ในดานการบริหารงานทั่วไปยังขาดแคลนงบประมาณและขาดวิธีการใน การ
ประเมินโครงการ ดานวิชาการพบปญหาในการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและ การ
ประเมินผล สวนดานบุคลากรนั้นยังขาดความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสถานศึกษายังไมใหความสําคัญในการดําเนินการดานความสัมพันธกับชุมชน
สุรีพร วงศสวัสดิ์สุข (2551 : บทคัดยอ) การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชวินิตมัธยมทั้ง 6 ขั้นตอน คือ 1)
ขั้นตอนการวิเคราะหปญหาหลักสูตรและการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ขั้นตอนการ
จัดการอบรมและการศึกษาความรู 3) ขั้นตอนการสรางหลักการกระบวนการเรียนรู 4) ขั้นตอนการ
จัดทําตัวอยางหนวยการเรียนรู 5) ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปทดลองใช 6) ขั้นตอน การประเมินผล
หลักสูตรทดลอง รวมทั้งเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการใชหลักสูตรสถานศึกษาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชวินิตมัธยม กลุมตัวอยาง ตอบแบบสอบถามเปนครูของ
โรงเรียนราชวินิตมัธยม ปการศึกษา 2550 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ราช
วินิตมัธยมทั้ง 6 ขั้นตอน พบวา ครูมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง พิจารณาเปนรายดาน
พบวา
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1.1 ครูมีสวนรวมอยูในระดับคอนขางมาก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวิเคราะหปญหา
หลักสูตรและการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนการจัดการอบรมและการศึกษาความรู
และขั้นตอนการสรางหลักการกระบวนการเรียนรู
1.2 ครูมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการจัดทําตัวอยาง
หนวยการเรียนรู ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปทดลองใช และขั้นตอนการประเมินผลหลักสูตรทดลอง
2. ปญหาและขอเสนอแนะในการใชหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนราชวินิตมัธยม สรุปจากการจัดสนทนากลุมได 3 ดานดังนี้
2.1 การเขียนแผนการสอน ครูสวนใหญทุกกลุมสาระมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันเกี่ยวกับการเขียนแผนใหเชื่อมโยงในแตละประเด็นของ 3 หวง 2 เงื่อนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรมนั้นยาก และไมมั่นใจในการปฏิบัติ ขอเสนอแนะคือ เบื้องตนให
เขียนแผนยอนกลับจากการปฏิบัติ และเชิญผูเชี่ยวชาญมาชวยใหคําแนะนํา และสรางมาตรฐาน ใน
รายละเอียดของแตละกลุมสาระการเรียนรู
2.2 การประเมินผล ครูทุกกลุมสาระมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับ
การประเมินผลจากการเรียนรูผานหลักสูตรที่มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ยังไมมีเครื่องมือ ที่
เปนมาตรฐานเดียวกัน และเปนเรื่องที่ยาก ปจจุบันใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมเด็ก และบันทึกผล ซึ่ง
จะไดผ ลแตกต างกั น ไปตามความเข มข น และความสม่ํา เสมอของครู แตล ะคน ขอ เสนอแนะ คื อ
เบื้องตนควรจะทําใหความเขมขนของผูสอนใหอยูในระดับมาตรฐานเดียวกัน โดยเริ่มเขมงวด จาก
การใชกฎระเบียบกลางของโรงเรียน ทําใหเกิดการปฏิบัติที่พรอมเพรียงกันและเทาเทียมกัน แลวจึง
มารวมกันพัฒนาเครื่องมือที่เปนมาตรฐานตอไป
2.3 การบรรลุ เ ป า หมาย ครู ผู ส อนทุ ก คนในแต ล ะกลุ ม สาระได นํ า หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเขาไปในหลักสูตรทุกกลุมสาระไดรอยละ 100 แตการนําไปใชจริง และ
ความสม่ําเสมอในการนําไปบูรณาการสอนแตละครั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับผูสอนโดยเฉลี่ยคิดเปน รอยละ
85 และคาดวาเกิดผลกับผูเรียนคิดเปนรอยละ 50 ยังอยูในระดับตน เปนระดับที่ผูเรียนรับรู แลวจึงมี
การปฏิบัติตาม ซึ่งครูผูสอนที่เปนตัวแทนจากทุกกลุมสาระไดใหนิยามไว ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหาร
โรงเรียนราชวินิตมัธยม ตองสรางความสําคัญใหผูสอนตระหนักถึงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสอนอยางจริงจัง รวมทั้งการบริหารหลักสูตรโรงเรียนราชวินิตมัธยมควรจัด การสงเสริมและ
กระตุนอยางสม่ําเสมอใหครูผูสอนทุกคนมุงเนนใหเด็กมีพฤติกรรมในระดับที่สอง คือ ระดับตอกย้ํา
และทําใหเด็กทําอยางตอเนื่อง จนสามารถบรรลุสูขั้นระดับที่สามใหได ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุด คือ
เด็กเห็นคุณคาเกิดความสํานึกไดเองและสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองโดยไมตองบอก
ขณะที่มงคล อินทรโชติ (2552: บทคัดยอ) ก็ไดศึกษาเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ในภาพรวม พบวาการบริหารโรงเรียน
โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การ
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บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป มีความสําเร็จอยูในระดับมากทุกดาน
และ เมื่อเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการบริหารจะมีความคิดเห็นแตกตางกันผูบริหารควรให
ความสําคัญกับการใหชุมชนมีสวนรวมพัฒนาการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากการศึกษาคนควาขอมูลในเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ผูศึกษาพบวา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมุงเนนการอยูอยางมีความสุขภายใตขีดความสามารถของบุคคลมี
ความเขมแข็ง สมานฉันท มีพลังความเขมแข็ง มีพลังความสามัคคี มีพลังโลกาภิวัตน ซึ่งหลักในการ
พัฒนานั้นจุดเนนที่สําคัญคือ พัฒนาใหเกิดองคความรู ความรอบคอบ ความรูเทาทัน ทั้งนี้การนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดาเนินงานตาง ๆ นั้น ผูนาไปประยุกตใชตองมี
ความรู มีความเปนธรรมแกทุกฝาย มีความโปรงใสในการบริหารจัดการ มีความรับผิดชอบ มีความ
ประหยัด ซื่อสัตยสุจริต ไมมีความโลภ สวนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
จัดการศึกษานั้นมีวัตถุประสงค โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักพึ่งตนเอง ขยัน อดทน สามัคคี มีการ
ทํางานเปนหมูคณะ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ทั้งนี้ในการนําไปใชนั้น ตองมีปจจัยที่สําคัญที่
สนับสนุนเกื้อกูลกันคือ ความพรอมดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานชุมชน ทองถิ่นและผูปกครอง
การยอมรับ และการมีสวนรวมในกิจกรรมของตัวนักเรียนเอง
ในสวนของบุคลากรทางการศึกษานั้น มีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการขับเคลื่อน หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดานการศึกษา โดยครูมีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมความรูในดาน
การสอนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกผูเรียน ซึ่งเริ่มตั้งแตขั้นตอน การวิเคราะห
ปญหาหลักสูตร การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนการจัดการอบรมและ
การศึ ก ษาความรู ขั้ น ตอนการสร า งหลั ก การกระบวนการเรี ย นรู และขั้ น ตอน การประเมิ น ผล
หลักสูตรทดลอง ซึ่งเนื้อหาสาระการเรียนรูที่จาเปนตอการเรียนรูตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงควรสงเสริมเพิ่มเติมคือ ชวงชั้นที่ 1 คือ วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชวงชั้นที่ 2 คือ ภาษาอังกฤษกับ เศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได
ช ว งชั้ น ที่ 3 คื อ การรู รั ก สามั ค คี และการอยู ดี กิ น ดี และช ว งชั้ น ที่ 4 คื อ จิ ต สานึ ก สาธารณะ
นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษายังมีบทบาทสําคัญอยางสูงตอการสงเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการเรียนรูในสวนการวางแผนและการ
ดําเนินการ
รุงทิวา สันติผลธรรม (2552: ถายเอกสาร) ไดทําการวิจัยเรื่อง การนําเสนอแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน อําเภอเมือง
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ดานการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
มีปญหาอยูในระดับมากทุกดาน 2) แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาเอกชนอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามขอบขาย
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การบริหารสถานศึกษาได 4 ดาน คือ 1) แนวทางการบริหารงานวิชาการ ไดแก การสรางความ
ตระหนัก ใหแกครู เชิญวิทยากรมาอบรมใหความรูแกครู จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหา
เศรษฐกิจพอเพียง จัดประกวดสื่อการเรียนการสอน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน 2) แนวทางการบริหารงานงบประมาณคือ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อดาเนิน
การจัดสรรงบประมาณ
ผลจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา การบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ดาน คือ การบริหารงาน
วิช าการ ด านบริหารงบประมาณ ด านบริหารงานบุค คล และด านบริหารทั่ว ไป สว นการพัฒนา
สถานศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพอย า งยั่ ง ยื น นั้ น ต อ งอาศั ย การบริ ห ารสถานศึ ก ษาของผู บ ริ ห ารที่
ประสิทธิภาพและการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของตองให
ความตระหนักรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางทองแท และนําไปปฏิบัติใหเกิดผล
อยางเปนรูปธรรม
จากการศึกษาคนควาขอมูลในเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ผูวิจัยพบวา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมุงเนนการอยูอยางมีความสุขภายใตขีดความสามารถของบุคคลมี
ความเขมแข็ง สมานฉันท มีพลังความเขมแข็ง มีพลังความสามัคคี มีพลังโลกาภิวัตน ซึ่งหลักในการ
พัฒนานั้นจุดเนนที่สําคัญคือ พัฒนาใหเกิดองคความรู ความรอบคอบ ความรูเทาทัน ทั้งนี้การนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินงานตาง ๆ นั้น ผูนําไปประยุกตใชตองมี
ความรู มีความเปนธรรมแกทุกฝาย มีความโปรงใสในการบริหารจัดการ มีความรับผิดชอบ มีความ
ประหยัด ซื่อสัตยสุจริต ไมมีความโลภ
สวนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการศึกษานั้นมีวัตถุประสงค
โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักพึ่งตนเอง ขยัน อดทน สามัคคี มีการทํางานเปนหมูคณะ และดํารงชีวิต
ไดอยางมีความสุข ทั้งนี้ในการนําไปใชนั้นตองมีปจจัยที่สําคัญที่สนับสนุนเกื้อกูลกันคือ ความพรอม
ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานชุมชน ทองถิ่นและผูปกครอง การยอมรับ และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมของตัวนักเรียนเอง
5.2 งานวิจัยตางประเทศ
เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวเพื่อเปนแนวทางการดําเนินชีวติ แกพสกนิกรชาวไทย จึงยังไมพบงานวิจัยในตางประเทศผูว จิ ัย
จึงศึกษางานวิจัยที่ใกลเคียงกับงานวิจัยนี้เปนหลัก
ทอมพสัน (Thompson:1998: 219-231) ไดศึกษาและสรุปผลการประเมินสมรรถนะของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาว า การประเมิ น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การได ย าก เนื่ อ งจากแต ล ะ
สถานศึกษามีความแตกตางตามสภาพแวดลอม บริบทของชุมชน สังคม จากผลการศึกษาเขา
เสนอวา การประเมินสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาควรเปนกระบวนการตอเนื่อง มากกวา ใช
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การรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา หรือการรายงานเหตุการณ กิจกรรมโครงการ
การประเมิน ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลายแหลงขอมูลที่หลากหลาย (multiple sources)
และควรมีการแจงผลการประเมินใหผูบริหารทราบ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ
รัสเซลล (Russell. 1967: 125-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสามารถที่จําเปนสําหรับ
ครู ใ หญ ใ นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและประสบการณ ข องครู ใ หญ พ บว า
ความสามารถของครูใหญขึ้นอยูกับความเขาใจของงานนั้นๆ ซึ่งงานแตละอยางตองการความรูความ
เขาใจที่แตกตางกั น ความสามรถของครูใหญที่จํา เปนได แก ความเข า ใจ ความสามารถในการ
จัดเตรียม และความเขาใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและปญหาตางๆ
แอกที (Agthe. 1980: 3067-3077-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับการรับรูบทบาทหนาที่ครูใหญและ
ครู ในงานวิชาการพบวา ครูใหญบริหารงานอื่นๆ มากเกินไป ครูใหญและครูยอมรับวาการปรับปรุง
การเรียนการสอนตองทํารวมกันและครูใหญ จะตองเปลี่ยนจากการสั่งการมาเปนผูประสานงาน
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในและต า งประเทศ สามารถหลอมรวมและเป น
ขอสนับสนุนใหผูวิจัยศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ซึ่งนําหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชวัดระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษา ตอไป
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยและ
นําเสนอตามลําดับดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ได แ ก ค รู ใ นโรงเรี ย นตามโครงการโรงเรี ย นส ง เสริ ม สุ ข ภาพสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2556รวมประชากร 1,495 คน ใน 104 โรงเรียน จําแนกเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก 60 โรงเรียน ครู 397 คน โรงเรียนขนาดกลาง 32 โรงเรียน ครู 548 คนและโรงเรียน
ขนาดใหญ12 โรงเรียน ครู 550 คน
กลุ มตัว อยาง ไดแก ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษา
สมุทรสาคร ปการศึกษา 2556 โดยการกําหนดตามตารางเครจซี่และมอรแกน (กนกรดา ผงสูงเนิน.
2549: 6 อางอิงจาก Krejcie; & Morgan.1970: 608) จากนั้นสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random
Sampling)โดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั้นแลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)โดย
การจั บ ฉลาก เพื่ อ หาโรงเรี ย นที่ ใ ช เ ป น กลุ ม ตั ว อย า ง ได ก ลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 306 คนแบ ง เป น
โรงเรียนขนาดใหญจํานวน 113 คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 112 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวน 81 คน ปรากฎในตาราง 1 ดังนี้
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ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง
ขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดใหญ
รวม

ประชากร
397
548
550
1,495

กลุมตัวอยาง
81
112
113
306

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่อง
มือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของโรงเรียน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับ ขนาดโรงเรียน และตําแหนงหนาที่ครู
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใน 4 ดานคือ
1) การบริหารวิชาการ 2)การบริหารงบประมาณ 3)การบริหารบุคคลและ4)การบริหารทั่วไปมี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert)
คือ
5 หมายถึง การบริหารสถานศึกษาปฏิบัติ/เปนจริงมากที่สุด
4 หมายถึง การบริหารสถานศึกษาปฏิบัติ/เปนจริงมาก
3 หมายถึง การบริหารสถานศึกษาปฏิบัติ/เปนจริงปานกลาง
2 หมายถึง การบริหารสถานศึกษาปฏิบัติ/เปนจริงนอย
1 หมายถึง การบริหารสถานศึกษาปฏิบัติ/เปนจริงนอยที่สุด

3. การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยดําเนินการตามลําดับดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาประมวลเปนแนวคิดในการสราง
คําถาม
2. สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทที่ใชในงานวิจัย
3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองในดาน
ภาษา เนื้อหา หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
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4. นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการ
หาคา IOC (Item – Objective Congruence Index) คํานวณดัชนีความสอดคลอง(Item – Objective
Congruence Index) พิจารณาขอที่มีคาระหวาง 0.60-1.00
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับครูโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางในการ
วิจัยครั้งนี้ 30 คน
6. นําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่
กําหนดไว และหาคาความเชื่อมั่น(Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach.1970:161) จากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถามดวย
การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา(Alpha Coefficient) ตาม
วิธีของครอนบาค(Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.90

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอน ตอไปนี้
1. ขอหนังสือแนะนําจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขออนุญาตใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลในโรงเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง
2. ผู วิ จั ย นํ า หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห ที่ อ อกโดยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒพรอมแบบสอบถามไปติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง เพื่อขออนุญาตใหตอบแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล โดยแจกแบบสอบถามใหกับครูโรงเรียนที่เปน
กลุมตัวอยางในแตละโรงเรียน จํานวน 306 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา จํานวน 306 ฉบับ คิดเปนรอยละ
100 ของผูตอบแบบสอบถาม

5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทาง
สถิติ โดยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
5.1 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่1 ดวยการหาคารอยละ (Percenxtage)
5.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean)
และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายดานและโดยรวม แลวนําคาเฉลี่ยที่ไดมา
เปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย คาเฉลี่ยเปนระดับ (บุญชม ศรีสะอาด.2541: 100) ดังนี้
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คาเฉลี่ย
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

ความหมาย
ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก
ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง
ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย
ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนัอยที่สุด

5.3 เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนกตามตําแหนาหนาที่ครูใชการ
วิเคราะหแบบ t- test
และขนาดของโรงเรียนใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One Way Analysis of Variance) และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการ
ทดสอบเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe‘s test)

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลองหรือ IOC (Item Objective Congruence Index)
1.1.2 การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
1.2 สถิติพื้นฐาน
1.2.1 คารอยละ (Percentage)
1.2.2 คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
1.3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนงหนาที่
ครูโดยใชการทดสอบคาที (t- test Independent)
1.3.2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดโรงเรียนใช
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance)และในกรณีทพี่ บ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe‘s
test)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ง นี้ มีจุ ดมุ ง หมายเพื่ อศึ ก ษาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตาม
ขอบขายงานบริหาร 4 ดาน คือ 1) ดานการบริหารวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดาน
การบริหารงานบุคคล 4)
ดานการบริหารทั่วไป และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนจําแนกตามขนาดและตําแหนงหนาที่ครูกับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เพื่อใหการแปลความหมายและการวิเคราะหขอมูลเปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ
ตางๆ ดังตอไปนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
n
แทน จํานวนครูในโรงเรียนที่บ ริหารงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ที่ใชเปนกลุมตัวอยาง
x
แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
df
แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degrees of Freedom)
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS แทน คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares)
t
แทน คาที่ใชพิจารณาใน t-distribution
F
แทน คาที่ใชพิจารณาใน F- distribution
p
แทน คาความนาจะเปนที่คาสถิติทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมติฐาน
*
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามขอบขายงานบริหาร 4
ดาน คือ 1) ดานการบริหารวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล
4) ดานการบริหารทั่วไป โดยการวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ย ( Χ ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนจําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาที่ตางกันกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ในกรณีพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method)
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนจําแนกตาม
ตําแหนงหนาที่ครูที่ตางกัน เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร วิเคราะหโดยใชการทดสอบที
(t-test)

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1
ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามเรื่องการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละผลปรากฏดังตารางที่ 2
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน(คน)
(n=306)

รอยละ(%)

185
121
306

60.5
39.5
100.0

ขนาดเล็ก

81

26.5

ขนาดกลาง

112

36.6

ขนาดใหญ

113

36.9

306

100.0

ขอมูลพื้นฐาน
ตําแหนงหนาที่ครู
ครูผูสอน
หัวหนากลุมสาระ
รวม
ขนาดของโรงเรียน

รวม

จากตาราง 2 พบวา สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครซึ่งเปนกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ จํานวน
ทั้งสิ้น 306 คน แบงตามลักษณะที่ศึกษาไดดังนี้
1. ตําแหนงหนาที่ครู ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสวนใหญเปน
ครูผูสอน จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 60.5 และเปนหัวหนากลุมสาระ จํานวน 121 คน คิดเปน
รอยละ 39.5
2. ขนาดโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสังกัดโรงเรียน
ขนาดใหญ จํานวน 113 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 36.9 และขนาดกลาง จํานวน 112 โรงเรียน
คิดเปนรอยละ 36.6 และจากโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 81 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 26.5
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามขอบขายงานบริหาร
4 ดาน คือ 1) ดานการบริหารวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล
4) ดานการบริหารทั่วไป โดยการวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ย ( Χ ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
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ตาราง 3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
โดยรวมและรายดาน
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

(n = 306)

ดานการบริหารวิชาการ
ดานบริหารงานงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล
ดานการบริหารงานทั่วไป

4.32
4.26
4.48
4.30

S.D.
0.51
0.53
0.54
0.57

โดยรวม

4.34

0.39

X

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 พบวา การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.34,
S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
จากมากไปนอย ดังนี้คือ ดานการบริหารงานบุคคล ( x = 4.48, S.D.=0.54) ดานการบริหารวิชาการ
( x = 4.32, S.D.=0.51) ดานการบริหารงานทั่วไป ( x = 4.30, S.D.=0.57) และดานบริหารงาน
งบประมาณ ( x = 4.26, S.D.=0.53) ตามลําดับ
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ตาราง 4 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานการศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ดานบริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายขอ

ขอที่
1

2
3

4

5
6
7
8
9
10

ดานบริหารงานวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไดบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการจัดการเรียนรูทุกชั้น
ทุกกลุมสาระฯอยางครบถวน
สงเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมสอดคลองกับวัสดุธรรมชาติ
ของทองถิ่น
สงเสริมใหจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่หลากหลายให
สอดคลองกับความถนัด ความสนใจของผูเรียนอยาง
เหมาะสมกับวัย
เลือกคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนใหครอบคลุม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
เหมาะสมกับวัย
พัฒนาแนวการแนะแนวการศึกษาตอใหผเู รียนไดรูจัก
ตนเองโดยกําหนดเปาหมายทางการศึกษาได
กําหนดกิจกรรมทางวิชาการใหสามารถยืดหยุนทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
มีการกําหนดนโยบาย เปาหมายมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน
สงเสริมบุคลากรใหเขารับการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนา
ตนเองดานวิชาการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีเ่ นนการนําคุณธรรมนําความรู
ไปใชในการดําเนินชีวติ
สงเสริมแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อประโยชน
ของผูเรียนในการสํานึกรักบานเกิด
รวม

(n = 306)

แปลผล

x

S.D.

4.25

0.71

มาก

4.16

0.75

มาก

4.34

0.66

มาก

4.33

0.69

มาก

4.34

0.73

มาก

4.33

0.71

มาก

4.39

0.66

มาก

4.35

0.67

มาก

4.40

0.69

มาก

4.30

0.73

มาก

4.32

0.51

มาก
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จากตาราง 4 พบวา การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดานบริหารงานวิชาการ โดยรวม อยูใน
ระดับมาก ( x = 4.32, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยสามลําดับ ดังนี้ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เนนการนํา
คุณธรรมนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต ( x = 4.40, S.D.=0.69) การกําหนดนโยบาย เปาหมาย
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ( x = 4.39, S.D.=0.66) มีสงเสริมบุคลากรใหเขารับการศึกษาอบรม
เพื่อพัฒนาตนเองดานวิชาการ ( x = 4.35, S.D.=0.67) ตามลําดับ
ตาราง 5 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่ งเบนมาตรฐานการศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ดานบริหารงบประมาณ โดยรวมและรายขอ
ขอที่

ดานบริหารงบประมาณ

(n = 306)

แปลผล

x

S.D.

มีมาตรการการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสวนรวม
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการควบคุมภายใน

4.30

0.70

มาก

4.28

0.70

มาก

4.30

0.68

มาก

4

มีการกําหนดแผนงานกลยุทธในการบริหารงบประมาณโดย
มุงเนนที่ผูเรียนเปนหลัก
มีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม

4.33

0.70

มาก

5

มีการแตงตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการใชงบประมาณ

4.05

0.84

มาก

6

มีการกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงดานงบประมาณ

4.08

0.78

มาก

7

4.24

0.71

มาก

4.23

0.70

มาก

9

พัฒนาผูปฏิบัติงานดานงบประมาณใหมีความรูความสามารถ
เนนความถูกตองตามระเบียบกฏหมาย
ใชหลักการการมีสวนรวมที่ถูกตองในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
การบริหารงบประมาณมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได

4.39

0.84

มาก

10

ผูบริหารงบประมาณ มีความเปนธรรมในการจัดสรรงบประมาณ

4.35

0.78

มาก

รวม

4.26

0.53

มาก

1
2
3

8
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จากตาราง 5 พบวา การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดานบริหารงบประมาณ โดยรวม อยู
ในระดับมาก ( x = 4.26, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยสามลําดับ ดังนี้ การบริหารงบประมาณมีความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได ( x = 4.39, S.D.=0.84) ผูบริหารงบประมาณ มีความเปนธรรมในการจัดสรร
งบประมาณ ( x = 4.35, S.D.=0.78) มีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม ( x = 4.33,
S.D.=0.70) ตามลําดับ
ตาราง 6 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานการศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ดานบริหารงานบุคคล โดยรวมและรายขอ

ขอที่

ดานบริหารงานบุคคล

(n = 306)
x

S.D.

แปลผล

1

สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม

4.66

0.54

มากที่สุด

2

สงเสริมใหบุคลากรมีความพอประมาณในการดําเนินชีวิต

4.45

0.71

มาก

3

พิจารณาเลื่อนขั้นบุคลากรอยางเหมาะสมเนนผลงาน

4.38

0.72

มาก

4

กําหนดบทบาทหนาที่ผูรับผิดชอบในกิจกรรมของโรงเรียนอยางชัดเจน

4.54

0.62

มากที่สุด

5

มีการวางแผนกรอบอัตรากําลังของสถานศึกษาใหพอดีกับปริมาณงาน

4.42

0.68

มาก

6

4.45

0.65

มาก

4.37

0.69

มาก

8

ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง
สงเสริม เผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผานสื่อที่หลากหลาย
สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางมีวิสัยทัศน

4.42

0.65

มาก

9

มีการกําหนดระเบียบในองคกรที่สงเสริมความมีวินัย

4.46

0.67

มาก

10

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเปนไปอยาง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได
รวม

4.53

0.66

มากที่สุด

4.48

0.54

มาก

7
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จากตาราง 6 พบวา การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดานบริหารบุคคล โดยรวม อยูในระดับ
มาก ( x = 4.48, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยสามลําดับ ดังนี้ สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกสังคม ( x = 4.66, S.D.=0.54) กําหนดบทบาทหนาที่ผูรับผิดชอบในกิจกรรม
ของโรงเรียนอยางชัดเจน ( x = 4.54, S.D.=0.62) มีประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได ( x = 4.33, S.D.=0.70) ตามลําดับ
ตาราง 7 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานการศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ดานบริหารงานทั่วไป โดยรวมและรายขอ
(n = 306)
ขอที่

ดานบริหารงานทั่วไป
x

S.D.

แปลผล

1

มีการปรับสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นนาอยู เนนความประหยัด

4.37

0.63

มาก

2

จัดสรรสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหไดประโยชนสูงสุด

4.29

0.68

มาก

3

บริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษาอยางเหมาะสมกับวัยของผูเรียน

4.36

0.68

มาก

4

มีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานที่ปรับเปลี่ยนไดตาม
สถานการณ
มีคูมือการบริหารงานทั่วไปที่เนนความคุมคาและผลสัมฤทธิ์ของงานเปน
หลัก
เตรียมความพรอมเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทุกครั้งกอน
ปฏิบัติงานตามแผน
สงเสริมครูผูสอนใหจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เปนปจจุบัน ทันตอการใช
งาน
สงเสริมความรูในการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอ
การเรียนรู
สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมรับผิดชอบการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
สงเสริมการจัดการวัสดุ ครุภัณฑ ใหเปนไปตามความตองการของ
บุคลากรอยางเสมอภาค
รวม

4.29

0.75

มาก

4.22

0.81

มาก

4.24

0.78

มาก

4.34

0.72

มาก

4.29

0.70

มาก

4.35

0.70

มาก

4.35

0.64

มาก

4.30

0.57

มาก

5
6
7
8
9
10
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จากตาราง 7 พบวา การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดานบริหารงานทั่วไป โดยรวม อยูใน
ระดับมาก ( x = 4.30, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยสามลําดับ ดังนี้ มีการปรับสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นนาอยู
เนนความประหยัด ( x = 4.37, S.D.=0.63) บริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษาอยางเหมาะสมกับ
วัยของผูเรียน ( x = 4.36, S.D.=0.68) มีสงเสริมการจัดการวัสดุ ครุภัณฑ ใหเปนไปตามความ
ตองการของบุคลากรอยางเสมอภาค ( x = 4.35, S.D.=0.64)และ สงเสริมใหคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีสวนรวมรับผิดชอบการบริหารจัดการสถานศึกษา ( x = 4.35, S.D.=0.70) ตามลําดับ
ตาราง 8
คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดย
ภาพรวมและรายดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน
การบริหารสถานศึกษา
เล็ก
S.D.
x
4.28 .34

ระดับ
มาก

ขนาดของโรงเรียน
กลาง
ใหญ
S.D. ระดับ x S.D.
x
4.47 .55 มาก 4.18 .53

ระดับ
มาก

ดานการบริหาร
วิชาการ
ดานการบริหาร
งบประมาณ
ดานการบริหารบุคคล

4.29

.41

มาก

4.30

.58

มาก 4.19

.55

มาก

4.37

.39

มาก

4.85

.35

.58

มาก

ดานการบริหารทั่วไป

4.28

.50

มาก

4.49

.54

.60

มาก

รวม

4.30

.27

มาก

4.53

.31

มาก 4.20
ที่สุด
มาก,i 4.14
k
มาก 4.18
ที่สุด

.44

มาก

จากตาราง 8 แสดงว า การบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมและรายดาน จําแนก
ตามขนาดโรงเรียนขนาดเล็ก พบวาอยูในระดับปฏิบัติมาก ( x = 4.30, S.D.= 0.27) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาอยูในระดับปฏิบัติมากทุกดาน
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เมื่อพิจารณาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมและรายดาน จําแนกตามขนาด
โรงเรียนขนาดกลาง พบวาอยูในระดับปฏิบัติมากที่สุด ( x = 4.53, S.D.= 0.31) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาดานบริหารบุ คคลอยู ใ นระดั บปฏิบัติมากที่สุด สวนดานการบริหารวิชาการ ด าน
บริหารงบประมาณ ดานบริหารทั่วไปอยูในระดับปฏิบัติมากทั้ง 3 ดาน
เมื่อพิจารณาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมและรายดาน จําแนกตามขนาด
โรงเรียนขนาดใหญ พบวาอยูในระดับปฏิบัติมาก ( x = 4.18, S.D.= 0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายอยู
ดานพบวาในระดับปฏิบัติมากทุกดาน
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนจําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาที่ตางกันกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ในกรณีพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method)
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนกตามขนาด
โรงเรียน
การบริหาร
สถานศึกษา
ดานการบริหาร
วิชาการ
ดานบริหารงาน
งบประมาณ
ดานการบริหารงาน
บุคคล

แหลงความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

p

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

4.72
75.80
80.53
24.71
65.61
90.33
.84
86.26
87.11

2
303
305
2
303
305
2
303
305

2.36
.25

9.44*

.000

12.35
.21

57.07

.229

.42
.28

1.48*

.000
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ตาราง 9 (ตอ)
การบริหาร
สถานศึกษา
ดานการบริหารงาน
ทั่วไป
โดยรวม

แหลงความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

p

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

7.17
94.37
101.55
7.05
39.66
46.71

2
303
305
2
303
305

3.58
.31

11.51*

.000

3.53
.13

26.92*

.000

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 9 พบวา การบริหารงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่มีขนาดโรงเรียนตางกันมี
การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานการบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี สวนดานบริหารงบประมาณไมแตกตางกัน คือ ดานการ
บริหารงานงบประมาณ เมื่อพบความแตกตาง จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปน
รายคูดวยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’s Method)
ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของการการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ดานการบริหารวิชาการ ของกลุมตัวอยางในโรงเรียน
ขนาดตางกัน เปนรายคูดวยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’s Method)
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ

4.28
-

4.47
.18*
-

4.18
.10
.28*
-

X

4.28
4.47
4.18

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 10 พบวา การบริหารงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน ดานการบริหารวิชาการ มีความแตกตางกันสองคู คือ โรงเรียนขนาดเล็ก มีคาคะแนน
เฉลี่ยการบริหารงาน แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ยการ
บริหารงาน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของการการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ดานการบริหารบุคคล ของกลุมตัวอยางในโรงเรียนขนาด
ตางกัน เปนรายคูดวยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’s Method)
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ

4.29
-

4.31
.47*
-

4.19
.17*
.64*
-

X

4.29
4.31
4.19

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 11 พบวา การบริหารงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน ดานการบริหารบุคคล ของโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียน
ขนาดใหญ และโรงเรียนกลางมีการบริหารบุคคลแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของการการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ดานการบริหารงานทั่วไป ของกลุมตัวอยางในโรงเรียน
ขนาดตางกัน เปนรายคูดวยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’s Method)
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ

X

4.28
4.49
4.14

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ

4.28
-

4.49
.21*
-

4.14
.13
.35*
-

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 12 พบวา การบริหารงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน ดานการบริหารงานทั่วไป มีความแตกตางกันสองคู คือ โรงเรียนขนาดเล็ก มีคาคะแนน
เฉลี่ยการบริหารงาน แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ยการ
บริหารงาน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนจําแนกตาม
ตําแหนงหนาที่ครูที่ตางกัน เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร วิเคราะหโดยใชการทดสอบที
(t-test)
ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตําแหนงหนาที่
ครูผูสอน
(n=185)

การบริหารสถานศึกษา

X

ดานการบริหารวิชาการ
ดานบริหารงานงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล
ดานการบริหารงานทั่วไป
โดยรวม

4.34
4.53
4.23
4.35
4.37

S.D.
0.45
0.49
0.54
0.54
0.36

หัวหนากลุมสาระ
(n=121)
X

4.27
4.41
4.30
4.23
4.30

S.D.
0.58
0.60
0.52
0.61
0.43

t

P

1.18*
1.04
2.00*
1.81
1.41*

0.001
0.925
0.010
0.089
0.030

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 13 พบวา ครูที่มีตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตางกันมีความคิดเห็นตอการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารงานวิชาการและดานการบริหารงานบุคคล แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานบริหารงานงบประมาณและดานการบริหารงานทั่วไป
ไมแตกตางกัน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สรุปสาระสําคัญ
ของการศึกษาไดดังนี้
1. ความมุงหมายของการวิจัย
2. สมมติฐานในการวิจัย
3. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
5. สรุปผลการวิจัย
6. อภิปรายผล
7. ขอเสนอแนะ

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายไว ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนก
ตามขนาดของโรงเรียนและตําแหนงหนาที่ครู

สมมติฐานในการวิจัย
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการศึกษาวิจัยไวดังนี้
1. ระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยูในระดับมาก
2. ความคิดเห็นของครูตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนและตําแหนงหนาที่ครู แตกตางกัน
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
1)
ประชากร ไดแก ครูในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุข ภาพสังกัด
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2556 รวมประชากร 1,495 คน ใน 104 โรงเรียน จําแนกเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก 60 โรงเรียน ครู 397 คน โรงเรียนขนาดกลาง 32โรงเรียน ครู 548 คนและโรงเรียนขนาด
ใหญ12 โรงเรียน ครู 550 คน
2) กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ปการศึกษา 2556 โดยการกําหนดตามตารางเคิรจซี่และมอรแกน (Krejcie; & Morgan.
1970: 608) จากนั้นสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)โดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั้น
แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)โดยการจับฉลาก เพื่อหาโรงเรียนที่ใชเปน
กลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางจํานวน 306 คนแบงเปนโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 113 คน โรงเรียน
ขนาดกลาง จํานวน 112 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 81คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist )
ตอนที่ 2 สอบถามสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อันประกอบดวยหลักแนวคิดสามหวง สองเงื่อนไข ที่ปรับใหสอดคลองกับการบริหารไดแก
1. หลักการสรางความพอประมาณ 2. หลักการบริหารงานโดยใชเหตุผล 3. หลักการมีภูมิคุมกันที่ดี
4. หลักการบริหารงานบนฐานของความรู 5. หลักการบริหารงานที่ตั้งอยูบนคุณธรรม และจริยธรรม
ตามขอบขายงานบริหาร 4 ดาน คือ
1. ดานการบริหารวิชาการ
จํานวน 10 ขอ
2. ดานการบริหารงบประมาณ
จํานวน 10 ขอ
3. ดานการบริหารงานบุคคล
จํานวน 10 ขอ
4. ดานการบริหารทั่วไป
จํานวน 10 ขอ
ขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale ) 5 ระดับ
1 หมายถึง ระดับการบริหารสถานศึกษาปฏิบัติ/เปนจริง นอยที่สุด
2 หมายถึง ระดับการบริหารสถานศึกษาปฏิบัติ/เปนจริง นอย
3 หมายถึง ระดับการบริหารสถานศึกษาปฏิบัติ/เปนจริง ปานกลาง
4 หมายถึง ระดับการบริหารสถานศึกษาปฏิบัติ/เปนจริง มาก
5 หมายถึง ระดับการบริหารสถานศึกษาปฏิบัติ/เปนจริง มากที่สุด
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศึกษาขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขา
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ถึงผูอํานวยการโรงเรียน
ของกลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองสวนหนึ่ง และขอความรวมมือจาก
ผูบริหารโรงเรียนอีกสวนหนึ่ง

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยกระทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร
มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปในตอนที่ 1 ไดแก ขนาดโรงเรียนและตําแหนงหนาที่ครู
โดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายของการวิจัยขอที่ 1 การบริหารสถานศึกษา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครใน 4 ดาน คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารบุคคล
และ 4) การบริหารทั่วไป โดยการวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ย (Mean, Χ ) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation,S.D.) เปนรายขอ รายดานและโดยรวม
ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายของการวิจัยขอที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูในโรงเรียนกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนกตามตําแหนงหนาที่ครู วิเคราะหโดย
ใชการทดสอบที (t-test) สวนขนาดของโรงเรียน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว

(One – Way Analysis of Variance) ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการ
ทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method)
และนําเสนอผลการวิจัยในรูปของตารางพรอมอธิบาย

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมและรายดาน 4
ดานคือ 1)ดานบริหารวิชาการ 2)ดานบริหารงบประมาณ 3)ดานบริหารบุคคล และ4)ดานบริหาร
ทั่วไป จําแนกตามขนาดของโรงเรียนและตําแหนงหนาที่ครู ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
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1. ขอมูลพื้นฐานของครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สวนใหญเปนตําแหนงครูปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดใหญ
2. การบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในโรงเรี ย น สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวม 4 ดานคือ 1)ดานบริหารวิชาการ
2)ดานบริหารงบประมาณ 3)ดานบริหารบุคคล และ4)ดานบริหารทั่วไปอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาทุกดานมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้คือ ดาน
การบริ หารงานบุ คคล ด า นการบริ ห ารวิ ช าการ ด า นการบริ ห ารงานทั่ ว ไป และด า นบริ ห ารงาน
งบประมาณ ตามลําดับ ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 ดานบริหารวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ
2.2 ดานบริหารงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ
2.3 ดานบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนในขอสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกสังคม และขอกําหนดบทบาทหนาที่ผูรับผิ ดชอบในกิจกรรมของโรงเรียนอยาง
ชัดเจน และขอประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม
ตรวจสอบได อยูในระดับมากที่สุด
2.4 ดานบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา สวนใหญอยูในระดับมากทุกขอ
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหาร
งานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา
การบริหารงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานการบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานบริหารงบประมาณไมแตกตางกัน
4. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนจําแนกตามตําแหนงหนาที่ครู
ที่ไดรับมอบหมายตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมแตกตาง
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กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารวิชาการและ
ด า นการบริ ห ารงานบุ ค คล แตกต า งกั น ส ว นด า นบริ ห ารงบประมาณและด า นบริ ห ารทั่ ว ไป ไม
แตกตางกัน

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผูวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้
1. การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา
มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษาตามขอบขาย
งานทั้งทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคลและดานการบริหารงานทั่วไป โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผูวิจัยขอเสนอการวิจัย
เปนรายดานดังนี้
1.1 ดานบริหารวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับแรกในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เนนการนําคุณธรรมนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต เชน ความ
ซื่อสัตย สุจริต ความเสียสละ ขยัน อดทน ความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต มีจิตสํานึกที่ดี
ตอตนเองและสังคม สวนคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ สงเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมสอดคลองกับวัสดุ
ธรรมชาติของทองถิ่น ซึ่งผลที่เปนเชนนั้นเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการประสานกับ
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ เชนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนใหครูและนักเรียน
ใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาอยางหลากหลาย และสงเสริมสนับสนุนการจัดซื้อจัดหา
วัส ดุอุปกรณ และการผลิต สื่ อการเรี ยนรู รวมทั้งการนํา ไปใชใ นกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมี
ความสัมพันธสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดใหมีการนําแนวคิดในดานการ
จัดการเรียนรูลงสูการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรมโดยมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
สงเสริมและพัฒนาแนวการจัดการเรียนรูโครงการตามแนวพระราชดําริขึ้นโดยการนําแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเขากับหลักสูตรและเนนใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่เปนวิถีการดําเนิน
ชีวิตจริงของคนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิวา สันติผลธรรม (2552: 84) ไดทําวิจัย
เรื่องการนําเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
เอกชน อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค พบวา ผูบริหารควรมีความตระหนัก มีความรู
ความเขาใจ และสามารถนําความรูดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถายทอดใหแกครูผูสอน รวมทั้ง
นําผลการประเมินการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาแกไขปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา

74
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สมชาย เทพแสง (2547: 13-14) กลาววา การจัด
สภาพการเรียนรู ซึ่งโรงเรียนควรสงเสริมใหครูปรับปรุงยุทธศาสตรการสอน ปฏิรูปการสอนโดยมุงสู
โรงเรี ยนแห งการเรี ยนรู จัดสภาพโรงเรียนใหมีบรรยากาศแห งการเรียนรู เชนมีปานนิ เทศ มุม
คนควา หองคนควา มีหองสมุดที่พอเหมาะกับจํานวนนักเรียน มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการ
เรี ย นรู และที่ สํ า คั ญ ส ง เสริ ม การใช อิ น เทอร เ น็ ต อย า งกว า งขวาง ซึ่ ง ทุ ก คนสามารถเรี ย นรู ไ ด
ตลอดเวลา เพราะขอมูลในอินเทอรเน็ต “ถือวาเปนตําราที่ใหญที่สุดในโลก”
1.2 ดานบริหารงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับแรกในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือ การบริหารงบประมาณมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ที่ปรากฏผลเชนนี้ อาจเปนเพราะใน
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูการปฏิบัติตอองคกรหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตองบริหารผานแผนปฏิบัติ ราชการประจําป ซึ่งประกอบไปดว ย
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ซึ่งตองสนองตอวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของสถานศึกษา
พรอมทั้งมีกลยุทธในการดําเนินการ และมีเปาหมายผลสัมฤทธิ์ระบุไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะใน
เรื่องการบริหารงบประมาณในยุคปจจุบันตองรอบคอบ ระมัดระวัง ยึดความพอประมาณ ความ
ประหยัดคุมคา ตามมาตรการประหยัดงบประมาณของรัฐ (ปรีชา ศรีลับขาว.2551: 104) ดังนั้นการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนในยุคปจจุบันตองใชหลักเหตุผลในการบริหารงบประมาณเพื่อลด
ความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด สวนคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ มีการตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการ
ใช ง บประมาณ ที่ ป รากฏเช น นี้ อาจเปน เพราะงบประมาณที่ไ ดรั บ การจั ดสรร และทางโรงเรี ย น
แสวงหาการสนั บ สนุ น จากแหล ง เงิ น ทุ น สนั บ สนุน ต า งๆ นั้ นมี จํ า นวนน อย เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ
กิจกรรมของโครงการ จึงตองบริหารใหเกิดประสิทธิภาพ และจะตองมีการใชจายตามแผนที่ได
กํ า หนดไว ดั ง นั้ น การกํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบหรื อ คณะกรรมการด า นการบริ ห ารงบประมาณ จึ ง มี
ความสําคัญและตองพิจารณาคัดเลือกใหเหมาะสม จึงจะไดบุคคลที่ดี มีความรับผิดชอบ จึงทําใหการ
กําหนดผูรับผิดชอบการบริหารงบประมาณเปนเรื่องสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของดวงใจ ชวย
ตระกูล (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้ น ฐาน" โดยผลการวิ จัย พบว า ปจจัย ความเสี่ ย งในสถานศึ ก ษาระดั บ การศึกษาขั้นพื้ น ฐาน
ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ ดานการเรียนการสอน ดานการเงิน ดานความมั่นใจทางการศึกษา
ดานสิ่งแวดลอมและดานการบริหารจัดการความปลอดภัย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน ควรใชวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง
1.3 ดานบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับแรกและมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดในการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปน
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แบบอยางที่ดีแกสังคม คือผูบริหารใหคําแนะนํา ปรึกษา เสนอแนะแนวทางและเปนแบบอยางแก
บุคลากรในโรงเรียน โดยเนนใหบุคลากรในโรงเรียนมีความพอประมาณในการดําเนินชีวิต ไมโลภ
ไมฟุงเฟอและมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล ฝกใหมีการมองไปขางหนาและเตรียมตัวให
พรอมกับความผันผวนของเหตุการณตางๆ อยางรูเทาทัน รวมถึงการหมั่นแสวงหาความรูเพื่อให
เกิดความรอบรูในดานตางๆ อันจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหดํารงอยูอยางเขมแข็งและพอเพียงภายใต
กระแสความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงสอดคลองกับงานวิจัยของกานตชนิต ตะนัย (2551: 115) ไดทํา
วิจัยเรื่องการนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในโรงเรียนบานเทิดไทย อําเภอแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย ไดใหขอเสนอแนะวา ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูควรมีการปลูกฝง
คานิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดกับนักเรียนใหมาก คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ควรได รั บ การอบรมสั ม มนาหรื อ ศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงดวย รวมทั้งใหครูไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ตามแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือสงเสริม เผยแพร
ความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อที่หลากหลาย ซึ่งผลเปนเชนนี้อาจเนื่องจาก
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารจากโรงเรียนสูชุมชน สามารถทําไดเพียงผานสื่อสิ่งพิมพพวกแผน
พั บ จดหมายประชาสั ม พั น ธ เ ท า นั้ น และบุ ค ลากรในโรงเรี ย นก็ มี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ชุ ม ชน
สอดคลองกับงานวิจัยของชาตรี โพธิกุล(2552:
104) เรื่องสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา พบวาผูบริหารที่ดี
ตองเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูผูเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษาและ
ชุมชน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและความรวมมือของทุกฝาย ผูบริหารควรเขารับการอบรม
อยางตอเนื่อง ผูบริหารควรพัฒนาความรูความสามารถในการใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา รวมถึงประสานความรวมมือกับชุมชน โดยมีเปาหมายเขาไปชวยเหลือชุมชน และ
เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน
1.4 ดานบริหารงานทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับแรกในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คื อ มี ก ารปรั บ ภู มิ ทั ศ น ใ ห ร ม รื่ น น า อยู เน น ความประหยั ด ผลเช น นี้ อ าจเป น เพราะผู บ ริ ห ารให
ความสําคัญเรื่องการสรางบรรยากาศของอาคารสถานที่ ปรับแตงภูมิทัศนในบริเวณโรงเรียนใหรมรื่น
นามอง เขาทํานองวาการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควรรูจักคําวาพอประมาณ เนน
ความประหยัด มี เหตุผลในการบริหาร เนนความรอบคอบไม เ ดือดรอนในอนาคตสอดคล องกับ
งานวิจัยของ รณชัย ทิพยอุทัย (2554: 88) เรื่องการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวาผูบริหารใหความสําคัญในขั้นเสริมสราง
บรรยากาศในสถานศึกษา สามารถแยกออกเปนประเด็นใหญ คือ เสริมสรางบรรยากาศในทางวัตถุ
เชน อาคารสถานที่ และเสริมสรางสิ่งแวดลอมทั้งนี้อาจเปนเพราะการเสริมสรางบรรยากาศดังกลาว
เปนสิ่งที่ปรากฏเห็นเดนชัดเปนรูปธรรม สวนคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือมีคูมือการบริหารงานทั่วไปที่
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เนนความคุมคาและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ผลเปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามี
การใชหลักธรรมาภิบาลควบคูไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ไพศาล ตั้งสมบูรณ (2548: 89) วิจัยเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบวาอยูในระดับมากทั้งนี้เปนเพราะวา
ธรรมชาติของคนโดยทั่วไปจะตั้งเปาหมายสูความสําเร็จ โดยบริหารการศึกษาตามหลักของธรรมาภิ
บาล เรียงลําดับคือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม หลัก
ความคุมคาและหลักความโปรงใส ดังนั้นจากหลักการนี้ควบคูกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึง
สามารถบริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพได
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงาน
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนกตามขนาดโรงเรียนและตําแหนงหนาที่ครู ที่ตางกัน ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการ
บริหารงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนกตามขนาดโรงเรียนที่ตางกัน มีการบริหารสถานศึกษา
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
การบริหารงานงานวิชาการมีความแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอาจเปนเพราะความแตกตางตาม
ขนาดของโรงเรียนสงผลตอการบริหารดวยมีปจจัยที่เพียบพรอมมากกวาในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในกระบวนการจัดการเรียนรู การผลิตสื่อนวัตกรรม แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน กิจกรรมทางวิชาการ นโยบายเปาหมายของแตละโรงเรียนมี
ความแตกตางกันตามสภาพและขนาดของโรงเรียน ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 33-38) ได
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 วางานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่มุงใหกระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดย
อิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการ
มีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน
การบริหารและการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน
และมีคุณภาพสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน
เพื่ อ พั ฒ นาตนเองและการประเมิ น จากหน ว ยงานภายนอก สถานศึ ก ษาพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของ
ผู เ รี ย น ชุ ม ชน และท อ งถิ่ น โดยยึ ด ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ได อ ย า งมี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
สถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของบุคคล
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวางดังนั้นงานวิชาการมีความสําคัญมา
เปนอันดับที่1 ในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของประสาน พิทักษโกศล (2552: 111) ทําวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตาม
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต1 พบวาดาน
บริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ พรนภา เสมอพิทักษ(2551:
202) ไดศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
โรงเรียนปยะมหาราชาลัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต1 พบวา ประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนปยะมหาราชาลัย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู ครูผูสอน ผูรับผิดชอบงานวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม อยู
ในระดับมาก
2.2
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนกับการ
บริหารงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนกตามขนาดโรงเรียนที่ตางกัน มีการบริหารสถานศึกษา
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
การบริหารงานงานบุคคล มีความแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอาจเปนเพราะขนาดของโรงเรียน
สงผลตอการบริหารดานการบริหารงานบุคคลไดดวยจํานวนบุคคลากรที่ตางกัน ทําใหประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการบริหารจึงแตกตางตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาตรี โพธิกุล(2552:
105) เรื่องสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 ตาม
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา พบวาผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมในการบริหารมากกวา
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กดวยปจจัยที่เหมาะสมตางๆ และพบอีกวาโรงเรียนขนาด
เล็กสวนใหญ ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่สอนและงานธุรการ เมื่อไม สามารถสรรหา
บุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานได ทําใหบางครั้งผูบริหารตองจัดบุคลากรที่อาจไม
เชี่ยวชาญไปทําหนาที่แทน เพราะจํานวนคนมีจํากัด
2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการ
บริหารงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนกตามขนาดโรงเรียนที่ตางกัน มีการบริหารสถานศึกษา
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
การบริหารงานทั่วไป มีความแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอาจเปนเพราะงานการบริหารทั่วไป
เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัด ระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน
คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการ
อํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
หลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได ต ลอดจนการมี ส ว นร ว มของบุ ค คล ชุ ม ชน และองค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ก ารจั ด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2546: 89) ไดกลาวถึง
หลักการและแนวคิดไววา การบริหารทั่วไป ควรยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการ
บริ ห าร และจั ด การศึ ก ษาด ว ยตนเองให ม ากที่ สุ ด โดยเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากํ า กั บ ดู แ ล ส ง เสริ ม
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สนั บ สนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให สถานศึกษาให เ ปนไปตามนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ หลักการบริหารงานเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก เนนความโปรงใส ความ
รับผิดชอบ ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกรที่เกี่ยวของ มุงพัฒนาให
เปนองคกรสมัยใหม โดยนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงเครือขาย
การติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว จึงสงผลใหการบริหารงานทั่วไปมีความแตกตางกันตามขนาดของ
โรงเรียน
ส ว นด า นการบริ ห ารงานงบประมาณ ไม แ ตกต า งทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะขนาดของ
โรงเรียนเปนตัวบงชี้ในการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางแลว มีการกําหนดการนําไปใชอยาง
เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปจจัยดานขนาดโรงเรียนไม
สงผลตอการบริหารงานดานงบประมาณ
3. ความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป จําแนกตามตําแหนงหนาที่ครู มีความคิดเห็นแตกตางกัน
ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก บุ ค ลาการทุ ก คนต อ งรั บ รู ถึ ง ภารกิ จ ในการดํ า เนิ น งานทุ ก ด า น เช น การ
บริหารงานบุคคล คือการพิจารณากําหนด แตงตั้ง จัดหาบุคลากรตามความตองการของสถานศึกษา
กํ า หนดนโยบายหรื อ แนวทางในการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรอื่ น ในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูและนักเรียนทุกคน ไดเรียนรูทฤษฎี หลักคิด หลักวิชาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวเกิด
การพัฒนาความเขมแข็งของสถานศึกษาอยางยั่งยืน โดยมีการดําเนินงานหลัก 4 ดาน คือ การสราง
ความรูความเขาใจ การนําสูการปฏิบัติ การประสานความรวมมือ และเชื่อมโยงเครือขาย การ
ติดตามประเมินผล การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารงานบุคคลเปน
การวางแผนกรอบอัต รากําลัง การกําหนด แตงตั้ง บุคลากรในการดําเนินงานนั้น ต องคํานึงถึง
ศักยภาพความเหมาะสมของผูสอนและผูเรียนและทองถิ่น ในการดําเนินการสอน ผูบริ หาร ครู
นักเรียน ตองมีความรูความเขาใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปลูกฝงใหผูบริหาร ครู และนักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียง โดย
เนนใหบุคลากรในสถานศึกษามีความพอประมาณในการดําเนินชีวิต ไมโลภ ไมฟุงเฟอ ประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีมี การตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล ฝกใหมีการมองไปขางหนา
และเตรียมตัวใหพรอมกับความผันผวนของเหตุการณตาง ๆ อยางรูเทาทัน รวมถึงการหมั่นแสวงหา
ความรูเพื่อใหเกิดความรอบรูในดานตาง ๆ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่องอันจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหดํารงอยูอยางเขมแข็งและพอเพียงภายใตกระแสของ
โลกาภิวัตน สอดคลองกับ สุรีพร วงศสวัสดิ์สุข (2551:บทคัดยอ) ที่กลาววา บุคลากรทางการศึกษา
นั้ น มี บ ทบาทสํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในด า น
การศึกษา โดยครูมีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมความรูในดานการสอนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ

79
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกผูเรียน ซึ่งเริ่มตั้งแตขั้นตอน การวิเคราะหปญหาหลักสูตร การบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนการจัดการอบรมและการศึกษาความรู ขั้นตอนการสราง
หลักการกระบวนการเรียนรู และขั้นตอนการประเมินผลหลักสูตรทดลอง ซึ่งเนื้อหาสาระการเรียนรูที่
จําเปนตอการเรียนรูตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรสงเสริมเพิ่มเติมคือ ชวงชั้นที่ 1 คือ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวงชั้นที่ 2 คือ ภาษาอังกฤษกับ
เศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ชวงชั้นที่ 3 คือ การรูรักสามัคคี และการอยูดี
กินดี และชวงชั้นที่ 4 คือ จิตสํานึกสาธารณะ นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษายังมีบทบาทสําคัญ
อยางสูงตอการสงเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การจัดการเรียนรูในสวนการวางแผนและการดําเนินการ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1.1 จากผลการวิจัยพบวาขนาดของโรงเรียนมีผลตอการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แสดงว า จํ า นวนของบุ ค ลากรและนั ก เรี ย นส ง ผลต อ ขอบข า ยการ
บริหารงานในโรงเรียน ดังนั้นหนวยงานตนสังกัดควรใหความสําคัญ สนับสนุนผูบริหารในโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อสามารถบริหารงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 ควรส ง เสริ ม และเป ด โอกาสให บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก คนเข า รั บ การอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานดานการบริหารสถานศึกษาและดานการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในโรงเรี ย นที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เพื่ อ การนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นโรงเรี ย นให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3 ควรสงเสริมใหโรงเรียนที่มีความพรอมหรือเปนแกนนําเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแลว ไดพัฒนาตนเองขึ้นเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปน
โรงเรียนตนแบบในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
โดยทําการวิจัยเชิงคุณภาพ
2.2 ควรมีการวิจัยเรื่องปญหาและขอบเขตของการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
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2.3 ควรมีการวิจัยปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร
2. แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
โดยทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองระดับความคิดเห็นที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทานมากที่สุด เกณฑในการพิจารณา มีดังนี้
5
หมายถึง
มีการปฏิบัติ / เปนจริงมากที่สุด
4
หมายถึง
มีการปฏิบัติ / เปนจริงมาก
3
หมายถึง
มีการปฏิบัติ / เปนจริงปานกลาง
2
หมายถึง
มีการปฏิบัติ / เปนจริงนอย
1
หมายถึง
มีการปฏิบัติ / เปนจริงนอยที่สุด
3.
ผลการศึกษาจะกลาวเปนภาพรวม ไมมีผลกระทบตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
สถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่งแตจะเปนขอมูลที่มีประโยชนตอการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารสถานศึกษา
4.
ขอความกรุณาทาน ตอบแบบสอบถามทุกขอตามสภาพที่เปนจริงเพราะจะชวยให
การศึกษาครั้งนี้มีประโยชนและมีคุณคาอยางยิ่งตอการพัฒนาการศึกษา
ขอขอบพระคุณอยางยิ่งที่กรุณาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
นางสาวศรประภา พงษหัตถาศิลป
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงใน  หรือกรอกขอมูลลงในชองวางตามความเปนจริง
1.

ผูตอบแบบสอบถาม ปฎิบัตงิ านในหนาที่ คือ
 ครูผูสอน
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
(
(
(
(
(
(
(
(

2.

) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา-พลศึกษา
) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ขนาดของโรงเรียน
 ขนาดเล็ก จํานวนนักเรียนต่ํากวา 300 คน
 ขนาดกลาง จํานวนนักเรียน 301 – 1,000 คน
 ขนาดใหญ จํานวนนักเรียน 1,001 – 2,000 คนขึ้นไป
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สวนที่ 2
แบบสอบถามสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรี ย น ประกอบด ว ยงานบริ ห ารสถานศึ ก ษาทั้ ง หมด 4 งานซึ่ ง บู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 5ดาน
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามสวนที่ 2 มีขอบขาย 4 งานของการบริหารสถานศึกษา มีขอคําถาม 40 ขอ
2. โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดและเปนจริงมากที่สุด
ปรัชญา
การบริหารสถานศึกษา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
1. ดานการบริหารวิชาการ
ความ
1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไดบูรณาการหลัก
พอประมาณ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการจัดการ
เรียนรูทุกชั้นทุกกลุมสาระฯอยางครบถวน
2. สงเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมสอดคลองกับวัสดุ
ธรรมชาติของทองถิ่น
ความมี 1. สงเสริมใหจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่หลากหลาย
เหตุผล ใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจของผูเรียน
อยางเหมาะสมกับวัย
2. เลือกคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเ รียนให
ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางเหมาะสมกับวัย
มีภูมิคุมกัน 1.พัฒนาแนวการแนะแนวการศึกษาตอใหผูเรียนได
ในตัวที่ดี
รูจักตนเองโดยกําหนดเปาหมายทางการศึกษาได
2. กําหนดกิจกรรมทางวิชาการใหสามารถยืดหยุน
ทันกับการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข
1.มีการกําหนดนโยบาย เปาหมายมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ความรู
ของผูเรียน
2. สงเสริมบุคลากรใหเขารับการศึกษาอบรม เพื่อ
พัฒนาตนเองดานวิชาการ
เงื่อนไข
1.จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เนนการนําคุณธรรมนํา
คุณธรรม
ความรูไปใชในการดําเนินชีวิต
2.สงเสริมแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิน
่ เพื่อ
ประโยชนของผูเรียนในการสํานึกรักบานเกิด

ระดับการปฏิบัต/ิ เปนจริง
5

4

3

2

1
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ปรัชญาของ
การบริหารสถานศึกษา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ดานการบริหารงบประมาณ
ความ
1.มีมาตรการการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดให
พอประมาณ เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
2. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการ

ควบคุมภายใน
ความมี
เหตุผล

1.มีการกําหนดแผนงานกลยุทธในการบริหาร

งบประมาณโดยมุงเนนที่ผูเรียนเปนหลัก
2. มีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม

มีภูมิคุมกัน 1.มีการแตงตัง้ คณะกรรมการ ประเมินผลการใช
ในตัวที่ดี
งบประมาณ
2. มีการกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงดาน

งบประมาณ
เงื่อนไข
ความรู

เงื่อนไข
คุณธรรม

1.พัฒนาผูปฏิบัติงานดานงบประมาณใหมีความรู

ความสามารถ เนนความถูกตองตามระเบียบ
กฏหมาย
2. ใชหลักการการมีสวนรวมที่ถูกตองในการบริหาร
จัดการงบประมาณ
1.การบริหารงบประมาณมีความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได
2.ผูบริหารงบประมาณ มีความเปนธรรมในการ

จัดสรรงบประมาณ

ระดับการปฏิบัต/ิ เปนจริง
5 4 3 2 1
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ปรัชญา
การบริหารสถานศึกษา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ดานการบริหารบุคคล
ความ
1.สงเสริมใหบค
ุ ลากรในสถานศึกษาปฏิบตั ิตนเปน
พอประมาณ แบบอยางที่ดแี กสังคม
2. สงเสริมใหบุคลากรมีความพอประมาณในการ

ดําเนินชีวิต
ความมี
เหตุผล

1.พิจารณาเลื่อนขั้นบุคลากรอยางเหมาะสมเนน
ผลงาน
2.กําหนดบทบาทหนาที่ผูรบ
ั ผิดชอบในกิจกรรมของ

โรงเรียนอยางชัดเจน
มีภูมิคุมกัน 1.มีการวางแผนกรอบอัตรากําลังของสถานศึกษาให
ในตัวที่ดี
พอดีกับปริมาณงาน
2. ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
เงื่อนไข
ความรู

1. สงเสริม

เผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อที่หลากหลาย

2. สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยาง

เงื่อนไข
คุณธรรม

มีวิสัยทัศน
1.มีการกําหนดระเบียบในองคกรที่สงเสริมความมี
วินัย
2.ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สถานศึกษาเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได

ระดับการปฏิบัต/ิ เปนจริง
5

4

3

2

1
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แบบประเมินเครื่องมือวิจัย
เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คําชี้แจง
โปรดพิจารณาความเหมาะสมของขอคําถามในแบบสอบถามตอไปนี้ ในกรณีที่ทานเห็นวา
ขอคําถามใดควรปรับปรุง กรุณาใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในชองรายการหมายเหตุ
ให +1 ถาแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ให 0 ถาไมแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองหรือไมสอดคลองกับเนือ้ หาตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย
ให -1 ถาแนใจวาคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนจําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาที่ตางกันกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ น ของครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นจํ า แนกตามตํ า แหน ง
หนาที่ที่
ไดรับมอบหมายตางกันเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
นิยามศัพทที่เกี่ยวของ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูบริหารสถานศึกษา
หมายถึง ผูบริหารที่สามารถปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเปนแบบอยางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บริหารงานตามขอบขายการบริหารงาน 4 ดานภายในโรงเรียนดังตอไปนี้
1. ดานการบริหารวิชาการ หมายถึงดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใน
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ทุ ก ชั้ น ทุ ก กลุ ม สาระฯอย า งครบถ ว น ส ง เสริ ม การผลิ ต สื่ อ นวั ต กรรม
สอดคลองกับวัสดุธรรมชาติของทองถิ่น เลือกพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีเหตุผล
กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนชัดเจนตามหลักสูตรแกนกลาง กําหนดกิจกรรมทาง
วิชาการใหสามารถยืดหยุนทันกับการเปลี่ยนแปลง มีนโยบาย เปาหมายมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน สงเสริมบุคลากรใหเขารับการศึกษาอบรม จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เนนการนําคุณธรรม
นําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต พัฒนาแนวการแนะแนวการศึกษาตอใหผูเรียน สงเสริมใหจัด
เนื้อหาสาระ กิจกรรมที่หลากหลายใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจของผูเรียน
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2. ดานการบริหารงบประมาณ หมายถึงมาตรการการใชทรัพยากรจัดระบบประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ มี ก ารควบคุ ม ภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นงบประมาณกํ า หนด
แผนงานกลยุทธในการบริหารงบประมาณโดยมุงเนนที่ผูเรียนเปนหลัก บริหารจัดการงบประมาณ
อยางสมเหตุสมผล แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใชงบประมาณ พัฒนาผูปฏิบัติงานดาน
งบประมาณใหมีความรู ใชหลักการการมีสวนรวมในการบริหารจัดการงบประมาณ ความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได ผูบริหารงบประมาณ มีความเปนธรรมในการจัดสรรงบประมาณ
3. ดานการบริหารบุคคล หมายถึงการสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาใหปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกสังคม ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ จัดสรรงบประมาณตามความจําเปน
กําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบในกิจกรรมของโรงเรียนอยางชัดเจน มีการวางแผนกรอบอัตรากําลังของ
สถานศึกษาใหพอดีกับปริมาณงาน สงเสริมเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงผานสื่อที่หลากหลาย สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางมีวิสัยทัศน มีการ
กําหนดระเบียบในองคกรที่สงเสริมความมีวินัย กํากับติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม
ตรวจสอบได
4. ดานงานบริหารทั่วไป หมายถึงการบริหารที่มีการจัดองคกร โครงสราง ระบบ
การบริหารงานที่ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ มีการวางแผนที่เนนความคุมคาและผลสัมฤทธิ์ของ
งานเปนหลัก มีความพรอมเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทุกครั้งกอนปฏิบัติงานตามแผน การ
ปรับสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นนาอยู บริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษาอยางสมเหตุสมผล จัดสรรสื่อ
การเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหไดประโยชนสูงสุด
สงเสริมครูผูสอนใหจัดระบบขอมูล
สารสนเทศเปนปจจุบันทันตอการใชงาน สงเสริมความรูในการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรู ใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมรับผิดชอบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา บริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑใหเปนไปตามความตองการของบุคลากร
ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง
นางสาวศรประภา พงษหัตถาศิลป
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบสอบถาม เรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีประเด็นขอคําถามในแบบสอบถาม
ดังนี้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

การบริหารสถานศึกษา

1. ดานการบริหารวิชาการ

ความ
พอประมาณ

1.ดํ า เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให บู ร ณา

ก า ร ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ใ น
กระบวนการจัดการเรียนรูทุกชั้นทุกกลุมสาระฯอยาง
ครบถวน
สงเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรมสอดคลองกับวัสดุ
ธรรมชาติของทองถิ่น
2.

ความมี
เหตุผล

4.เลือกพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นอยาง
มีเหตุผล เพือ่ ประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ

5.กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนให
ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มีภูมิคุมกันใน 5.พัฒนาแนวการแนะแนวการศึกษาตอใหผูเรียนได
ตัวที่ดี
รูจักตนเองโดยกําหนดเปาหมายทางการศึกษาได
6. กําหนดกิจกรรมทางวิชาการใหสามารถยืดหยุน

ทันกับการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข
ความรู

7.มีการกําหนดนโยบาย เปาหมายมุงเนนผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียน
8. สงเสริมบุคลากรใหเขารับการศึกษาอบรม เพื่อ
พัฒนาตนเองดานวิชาการ

+1

ระดับการประเมิน
0
-1 หมายเหตุ
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ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เงื่อนไข
คุณธรรม

การบริหารสถานศึกษา
9.จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เนนการนําคุณธรรมนํา

ความรูไปใชในการดําเนินชีวิต
10.สงเสริมใหจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่หลากหลาย
ใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจของผูเรียน

2. ดานการบริหารงบประมาณ

ความ
พอประมาณ

1.มีมาตรการการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดให

เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการ
ควบคุมภายใน

2.

ความมี
เหตุผล

3.มีการกําหนดแผนงานกลยุทธในการบริหาร

งบประมาณโดยมุงเนนที่ผูเรียนเปนหลัก
4. มีการบริหารจัดการงบประมาณอยางสมเหตุสมผล

มีภูมิคุมกันใน 5.มีการแตงตัง้ คณะกรรมการ ประเมินผลการใช
ตัวที่ดี
งบประมาณ
6. มีการกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงดาน

งบประมาณ
เงื่อนไข
ความรู

7.พัฒนาผูปฏิบัติงานดานงบประมาณใหมีความรู

ความสามารถ เนนความถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย
8. ใชหลักการการมีสวนรวมที่ถูกตองในการบริหาร

จัดการงบประมาณ

+1

ระดับการประเมิน
0
-1 หมายเหตุ

101

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เงื่อนไข
คุณธรรม

การบริหารสถานศึกษา
9.การบริหารงบประมาณมีความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได
10.ผูบริหารงบประมาณ มีความเปนธรรมในการ

จัดสรรงบประมาณ
3. ดานการบริหารบุคคล

ความ
พอประมาณ

1.สงเสริมใหบค
ุ ลากรในสถานศึกษาปฏิบตั ิตนเปน

แบบอยางที่ดแี กสังคม
2. สงเสริมใหบุคลากรมีความพอประมาณในการ

ดําเนินชีวิต
ความมี
เหตุผล

3. คัดสรรบุคคลใหปฏิบัติงานตามความจําเปน

อยางมีเหตุผลเนนความเหมาะสม
4.กําหนดบทบาทหนาที่ผูรบ
ั ผิดชอบในกิจกรรมของ

โรงเรียนอยางชัดเจน
มีภูมิคุมกันใน 5.มีการวางแผนกรอบอัตรากําลังของสถานศึกษาให
ตัวที่ดี
พอดีกับปริมาณงาน
6. ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

+1

ระดับการประเมิน
0
-1 หมายเหตุ
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ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เงื่อนไข
ความรู

การบริหารสถานศึกษา
7. สงเสริม

เผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อที่หลากหลาย

8. สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยาง

มีวิสัยทัศน
เงื่อนไข
คุณธรรม

9. มีการกําหนดระเบียบในองคกรที่สงเสริมความมี

วินัย
10. ประเมินผลการปฏิบต
ั ิงานของบุคลากรใน

สถานศึกษาเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได
4. ดานงานบริหารทั่วไป

ความ
พอประมาณ

1.มีการปรับสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นนาอยู เนนความ
ประหยัด
2. จัดสรรสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีให

ไดประโยชนสงู สุด
ความมี
เหตุผล

3. บริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษาอยาง

สมเหตุสมผล
4. มีการจัดองคกร

โครงสราง ระบบการบริหารงานที่
ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ

+1

ระดับการประเมิน
0
-1 หมายเหตุ
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ปรัชญา
การบริหารสถานศึกษา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
มีภูมิคุมกันใน 5.มีการวางแผนที่เนนความคุมคาและผลสัมฤทธิข์ อง
ตัวที่ดี
งานเปนหลัก

+1

ระดับการประเมิน
0
-1 หมายเหตุ

6. เตรียมความพรอมเกี่ยวกับมาตรการความ

ปลอดภัยทุกครั้งกอนปฏิบัตงิ านตามแผน
เงื่อนไข
ความรู

เงื่อนไข
คุณธรรม

7. สงเสริมครูผูสอนใหจัดระบบขอมูลสารสนเทศ

เปน

ปจจุบัน ทันตอการใชงาน
8. สงเสริมความรูในการใชบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบทีเ่ อื้อตอการเรียนรู
9.สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวม
รับผิดชอบการบริหารจัดการสถานศึกษา
10.สงเสริมการจัดการวัสดุ ครุภัณฑ ใหเปนไปตาม
ความตองการของบุคลากร

ลงชื่อ.......................................................ผูตรวจ
(.......................................................)
ตําแหนง.................................................
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คาดัชนีความสอดคลองและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ขอ

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

คุณลักษณะภาวะผูนําเชิงอิเล็กทรอนิกส
ความเปนผูน ําและวิสัยทัศน
กระตุนและชักนําใหทุกฝายมีสวนรวมพัฒนาวิสัยทัศนดาน
ICT ของโรงเรียน
ถายทอดวิสัยทัศนทาง ICT ของโรงเรียนโดยประกาศตอ
สาธารณะอยางชัดเจน
ติดตามการปฏิบัตติ ามแผนICT ของสถานศึกษาอยางเปน
ระบบตอเนื่อง
ประเมินการบรรลุวิสัยทัศนทาง ICT ของโรงเรียน
สงเสริมใหเกิดบรรยากาศสิง่ แวดลอมที่เอื้อตอการสราง
นวัตกรรมทาง ICT
ใชงบประมาณสูการบรรลุวิสัยทัศนดานICTของโรงเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ
เชื่อมั่นในความสําคัญและพลังของ ICTที่มีตอความสําเร็จ
ของงาน
การเรียนรูและการสอน
ทําตนใหเปนแบบอยางของผูอื่นในการเรียนรูและสราง
ทักษะดาน ICT ใหเกิดขึ้นในตนเอง
สนับสนุนสงเสริมใหเกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการ
เรียนการสอนICT
จัดเตรียมแหลงการเรียนรูท างICTที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน
สงเสริมการใชICTเพื่อพัฒนาเทคนิควิธสี อน
อบรมสัมมนาสรางความมั่นใจแกบุคลากรวา ICT สามารถ
พัฒนาการสอนและการเรียนรูที่มีคุณภาพ

คาดัชนี
ความ
สอดคลอง

ความเชื่อมั่น
หากตัดขอนี้
ทิ้ง

.8

.959

1.0

.959

1.0
.6

.958
.959

.8

.960

.8

.959

.8

.957

1.0

.959

.8

.959

.8
.8

.957
.957

.8

.956
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ขอ

13
14

15
16
17

18
19
20
21
22

23

คุณลักษณะภาวะผูนําเชิงอิเล็กทรอนิกส
ความสามารถเชิงผลิตภาพและความชํานาญเชิง
วิชาชีพ
กระตุนใหบุคลากรใช ICT ในการพัฒนางานเปนกิจวัตร
ปกติ
สงเสริมการใช ICT ในการติดตอสื่อสารระหวางทีมงาน
ผูปกครองนักเรียนและชุมชนผานทาง e-mail หรือเว็บ
บอรดของโรงเรียน
สรางการเรียนรูในโรงเรียนเพื่อนํา ICT มาใชในการพัฒนา
งานที่ปฏิบัติ
พัฒนาแหลงเรียนรูทาง ICT เพื่อพัฒนาความกาวหนาทาง
อาชีพของบุคลากร
มุงมั่นพัฒนาใหเปนโรงเรียนตนแบบที่นาํ ICT มาใชในการ
พัฒนาวิชาชีพครู
การสนับสนุน สงเสริม การจัดการและการปฏิบัติ
สามารถหลอมรวมนโยบายการบริหาร ICT ใหสอดคลอง
กับการปฏิบตั จิ ริง
กระจายงบประมาณและทรัพยากรตางๆในการปฏิบัตติ าม
แผน ICT ไปยังทุกฝายงานในโรงเรียน
ประสานงานการสนับสนุนแหลงทรัพยากรดานICT จาก
ภายนอกมาสูโรงเรียน
มีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ICT เพื่อการบริหารงานโรงเรียน
พัฒนาระบบ ICT อยางตอเนื่องเปนปจจุบัน
การวัดและประเมินผล
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเก็บรวบรวมวิเคราะห
ขอมูลแปลผลการวิเคราะหเพื่อนําไปใชในการบริหารการ
พัฒนาการสอนและการเรียนรู

คาดัชนี
ความ
สอดคลอง

ความเชื่อมั่น
หากตัดขอนี้
ทิ้ง

1.0

.956

.6

.960

1.0

.957

.8

.957

.6

.957

.6

.958

.6

.958

.6

.957

.6
.6

.957
.959

.6

.953
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ขอ

คุณลักษณะภาวะผูนําเชิงอิเล็กทรอนิกส

24

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประเมินระบบการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียน
ประเมินความรูทักษะและผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
การใชงาน ICT
ประเมินคุณภาพของระบบ ICT ที่ใชงานในโรงเรียน

25
26

27
28
29

30
31

ประเด็นทางสังคม กฎหมาย และจริยธรรม
สรางความเสมอภาคทางสังคมโดยเปดโอกาสใหชุมชน
เขาถึงและใชงานอุปกรณ ICTของโรงเรียนได
สนับสนุนใหครูนักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคม มี
จริยธรรมในการใช ICT
สงเสริมและบังคับใชมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลบนเครือขายอินเตอรเน็ตของ
โรงเรียน
สนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่
ปลอดภัย เอื้อตอสุขภาพในการใช ICT
มีนโยบายที่ชดั เจนเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์การคุม ครองสินทรัพยทางปญญาในการนํา ICT มา
ใชในโรงเรียน

คาความเชื่อมัน่ ทั้ง 31 ขอเทากับ .959

คาดัชนี
ความ
สอดคลอง

ความเชื่อมั่น
หากตัดขอนี้
ทิ้ง

.6

.958

.8
.8

.958
.958

.8

.958

.8

.958

.6

.960

.8

.958

.8

.958
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ภาคผนวก ค
- รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
- หนังสือขอเชิญผูเชี่ยวชาญและขอความรวมมือเพือ่ การวิจัย

108

ผูวิจัยไดเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) โดยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ดังนี้
1. ผศ.ดร.สักรินทร อยูผอง

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและกิจกรรมพิเศษ
คณะศิลปศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2. อ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน

อาจารยประจําภาควิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. อ.ดร.สรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน

อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา

4. นายวิทยุทธ ไรสูงเนิน

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ
สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

5. อ.เกรียงศักดิ์ ฤกษงาม

ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ
สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

109

110

111

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ

112

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงปจจุบัน

นางสาวศรประภา พงษหัตถาศิลป
กรุงเทพมหานคร
7/126 หมู 9 ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
ครูชํานาญการ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ
กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2557

ประถมศึกษา
จาก โรงเรียนวัดเจริญสุขารามวรมหาวิหาร
มัธยมศึกษาตอนตน
จาก โรงเรียนถาวรานุกูล
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนถาวรานุกูล
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา
จาก สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

