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 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา 1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2, 2) การบริหารงานของสถานศึกษาสังกดั
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(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์การ

ทดถอยพหุคูณแบบขนัตอน (stepwise multiple regression analysis)  
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คือ ด้านเงือนไขคุณธรรม ด้านความพอประมาณ ด้านเงือนไขความรู้ ด้านการมีภูมิคุ ้มกันทีดี             

และดา้นความมีเหตุผล 

 2. ผลของการบริหารงานของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ

ดา้นการบริหารทวัไป ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารงานวชิาการ 

 3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาสังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวม อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ             

ทีระดบั .01 

 



 ค 

5520150532026:  MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION; M.Ed. 

KEYWORDS: SUFFICIENCYECONOMY PHILOSOPHY / ADMINISTRATION 4 GROUP 

 MUKDA TANAMAITREEJITT : SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY OF 

ADMINISTRATORS AFFECTING ADMINISTRATION OF SCHOOLS UNDER NONTHABURI 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2. THESIS ADVISORS: Dr. KHATTIYA 

DUANGSAMRAN, 161 P. B.E. 2557 (2014). 

  

 The purposes of this research were :1)sufficiency economy philosophy of administrators 

under Nonthaburi primary educational service educational service area office 2, 2) administration 

of schools under Nonthaburi primary educational service area office 2 and, 3) sufficiency economy 

philosophy of administrators affecting administration of schools under Nonthaburi primary educational 

service area office 2. The sample used in this research were 56 schools under Nonthaburi primary 

educational service area office 2. The respondents were the directors, assistant of director or academic 

section and teacher, 224 respondents in total. The statistical used to analyze the data were frequency, 

percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. 

 The results of the study were as follows:- 

 1. Sufficiency economy philosophy of administrators under Nonthaburi primary educational 

service area office 2 in overall and each as pects were rated at a high level, ranking from the 

highest to the lowest. They were ethical condition, moderation, knowledge condition, effective-

immune mechanism, and rationale. 

 2. Administration of schools under Nonthaburi primary educational service area office 2           

in overall and each as pects were rated at a high level ranking from the highest to the lowest. They 

were general management, budget management, human resource management, and academic 

management. 

 3. Sufficiency economy philosophy of administrators affect administration of schools 

under Nonthaburi primary educational service area office 2 in overall was statistically significant 

at 0.01 level. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชดาํรัสชีแนะ

แนวทางในการดาํเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ตงัแต่ก่อนเกิด

วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และในโอกาสทีทรงงานในทอ้งถินทีทุรกนัดารทวัประเทศ และไดท้รงเน้นยาํ 

ถึงแนวทางแกไ้ขเพือใหร้อดพน้และสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมนัคงและยงัยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์

และความเปลียนแปลงต่าง ๆ สามารถนาํไปปฏิบติั ประยุกต์ และปรับใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการพฒันา

ประเทศของทุกภาคส่วนซึงจะตอ้งใชห้ลกัการพิจารณาเพือให้เกิดความเหมาะสมตามสภาวการณ์

ต่าง ๆ ทีเกิดขึน (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : สู่กลยุทธ์การบริหาร, 2550, หน้า 103) ดว้ยเหตุผลดงักล่าว          

จึงนาํมาสู่การพฒันาเพือเป็นแนวทางปฏิบติัของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทวัไป ความว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” 

เป็นปรัชญาชีถึงการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตงัแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน 

จนถึงระดบัรัฐทงัในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ

พฒันาเศรษฐกิจ เพือให้กา้วทนัต่อยุคโลกาภิวฒัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

รวมถึงความจาํเป็นทีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัทีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิด

จากการเปลียนแปลงทงัภายนอกและภายใน ทงันีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ

ระมดัระวงัอย่างยิงในการนาํวิชาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและดาํเนินการทุกขนัตอนและ

ขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หน้าทีของรัฐ นักทฤษฎี 

และนกัธุรกิจในทุกระดบัใหส้าํนึกในคุณธรรม ความซือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ทีเหมาะสม 

ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพือให้สมดุลและพร้อมต่อ

การรองรับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกวา้งขวางทงัดา้นวตัถุสังคม สิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม  

จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา้ 10)  

 ดงันนั ในการจดัทาํแผนการพฒันาในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555-2559, หนา้ 2) 

ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลียนแปลงทีสาํคญัทงัภายนอกและภายในประเทศที

ปรับเปลียนเร็วและซับซ้อนมากยิงขึนเป็นทังโอกาสและความเสียงต่อการพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัทีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจาํเป็นตอ้งนาํภูมิคุม้กนัทีมีอยู่พร้อม 

ทงัเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศใหเ้ขม้แข็งขึนมาใชใ้นการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงได้อย่าง
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เหมาะสม สามารถพฒันาประเทศให้กา้วหน้าต่อไปเพือประโยชน์สุขทียงัยืนของสังคมไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจุบันสถานการณ์โลกมีการเปลียนแปลงมากในระยะเวลา

อนัรวดเร็วอาจกล่าวไดว้่าเวลานี โลกเหลือเพียงขวัเดียว คือ ขวัเสรีนิยม หรือทุนนิยม หรือบริโภคนิยม 

แลว้แต่จะเรียกชือกนั ซึงในโลกทุนนิยมนีประเทศต่าง ๆ มุ่งแสวงหาความเจริญเติบโตทางดา้น

เศรษฐกิจเป็นทีตงั และลกัษณะสาํคญั คือ แสวงหาความรํารวยจากการลงทุนการผลิตและการบริโภค  

ซึงจากประสบการณ์ทีผา่นมาไดใ้หข้อ้คิดแก่เราว่าการเขา้สู่วฏัจกัรของเสรีนิยมนัน ไดน้าํประเทศไทย

ไปสู่การพฒันาที “เศรษฐกิจดี สงัคมมีปัญหาและการพฒันาไม่ยงัยนื” พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

จึงพระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพือนาํทางไปสู่การพฒันาทียงัยืน โลกแห่งเสรีนิยม 

หรือบริโภคนิยมการบริโภคถือเป็นทฤษฎีหลกัของระบบทุนนิยม ถา้ปราศจากจุดนีแลว้ถือว่าเจริญไม่ได ้

เพราะฉะนนั จึงเกิดภาวะของการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงและมีการกระตุน้ใหเ้กิดการบริโภคอยู่ตลอดเวลา 

โดยการกระตุน้ใหเ้กิดกิเลสทาํใหเ้กิดความอยาก ซึงจะทาํใหร้ะบบนีคงอยูไ่ดข้องบางอยา่งไม่จาํเป็น

ต่อการบริโภค ก็ถกูกระตุน้เกิดความตอ้งการบริโภค เช่น การทาํหีบห่อให้สวยงาม เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม 

สินคา้ทีนาํมาบริโภคทุกอย่างตอ้งผลิตมาจากวตัถุดิบทีไดม้าจากทรัพยากรธรรมชาติ ขณะเดียวกัน  

เมือมีการบริโภคก็ก่อให้เกิดของเสียออกมาในปริมาณเกือบจะเท่ากนั ฉะนัน โลกจะตอ้งรับภาระอย่างมาก 

คือ จะตอ้งป้อนวตัถุดิบเพือการบริโภค และหลงัจากนนัตอ้งแบกรับภาระขยะของเสียทีมาจากการบริโภค 

โดยทีการจดัการเรืองกาํจดัขยะของเสียยงัทาํไดน้อ้ยมาก การ Recycle เพือนาํกลบัมาใชใ้หม่มีแค่ 19 เปอร์เซ็นต ์

ยิงเวลานีมีการอาํนวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค จะเห็นว่าสินคา้ประเภทใช้ครังเดียวแลว้ทิงมี

จาํนวนมาก ปัญหา คือ ทรัพยากรธรรมชาติ จะแบกรับไหวหรือไม่ คาํตอบก็คือไม่ไหว เพราะเวลานี

ทวัโลกมีการบริโภคในอตัรา 3 : 1 คือ ทรัพยากรธรรมชาติถกูบริโภคไป 3 ส่วน แต่สามารถชดเชยกลบัมา

ไดเ้พียง 1 ส่วน ซึงถา้ยงัคงมีการบริโภคกนัในอตัรานีต่อไป ก็จะตอ้งพบกบัปัญหาในทีสุด อย่างไรก็ตาม 

ไดเ้ริมมีกระแสของกลุ่มคนทีมีปัญญาเกิดขึน ทีเรียกว่ากระแสอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม (Green) เพราะเริม 

มองเห็นถึงภยัอนัตรายทีจะเกิดขึนต่อสภาวะโลกปัจจุบนั เสรีนิยมเคลือนสู่ไทย  

 สาํหรับในประเทศไทย ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล (2554, หน้า 61-64) ไดก้ล่าวว่า ตงัแต่มีแผนพฒันา 

การเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัแรก ในปี 2504 ไดมี้การพฒันาตามรูปแบบของทุนนิยมเช่นกนั เพราะตอนที 

คิดจะทาํแผนพฒันาฯ ไดมี้การเชิญผูเ้ชียวชาญต่างประเทศเขา้มาสอนวิชาการวางแผนให้ โดยมีการนาํเอา

ปรัชญาการวางแผนแบบตะวนัตกเข้ามาด้วย คือ มุ่งสร้างความรํารวย ทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งเดียว 

ประเทศไทยก็ไดมี้การพฒันาใหเ้จริญเติบโตขึนจริง แต่เป็นความเจริญเติบโตทีตอ้งแลกกบัการตอ้ง

สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติทีถกูทาํลายไปเป็นจาํนวนมาก ขณะนีป่าไมเ้หลืออยูเ่พียง 18 เปอร์เซ็นต์เท่านัน 

ดินทลายเพราะป่าไมถ้กูตดั นาํเน่าเสียอยูร่อบตวัจะ เห็นว่าความเจริญเติบโตไดก่้อให้เกิดวิกฤตต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ คือ โตแลว้แตกมาแลว้หลายครังเป็นสจัธรรมอยา่งหนึง คือ เมือเศรษฐกิจโตมากขึน 
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ในทีสุดก็จะแตกออก และก็จะมาเริมตน้กนัใหม่ “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงรับสังเกียวกบั 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ว่าการพฒันาบา้นเมืองเหมือนการสร้างบา้น เวลาทีมีการสร้างบา้นสิงแรกที

ตอ้งทาํ คือ ตอ้งวางฐานรากฝังเสาเข็ม” การพฒันาประเทศตอ้งวางรากฐานทีมนัคง เมือมีการมองหา

ว่าอะไรคือสาเหตุของวิกฤตการณ์ฟองสบู่แตกจะพบว่าเป็นเพราะการเจริญเติบโตของไทยอยูบ่นฐานที

ยงัไม่มีความพร้อมพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงรับสังเกียวกบั “เศรษฐกิจพอเพียง” ว่าการพฒันา

บา้นเมืองเหมือนการสร้างบา้น เวลาทีการสร้างบา้นสิงแรกทีตอ้งทาํ คือ ตอ้งวางฐานรากฝังเสาเข็ม 

และเสาเข็มแต่ละตน้จะถกูคาํนวณมาแลว้ ว่าตอ้งแบกรับนาํหนกัเท่าใดแลว้จึงสร้างบา้นแน่นอนว่า 

ถา้เสาเข็มวางไวส้าํหรับบา้นสองชนัก็จะแบกรับไดแ้ค่บา้นสองชนัเท่านนั การพฒันาประเทศก็เช่นกนั 

แต่ทีผา่นมาประเทศไทยเหมือนการยา่งกา้วเขา้สู่การพฒันาโดยทีไม่ไดค้าํนึงถึงฐานรากของประเทศ 

ซึงมีฐานในภาคการเกษตรแต่กลบัมุ่งไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC : Newlyindustrialized 

Country) ทีมีความตอ้งการปัจจยัสาํคญั 3 ประการ คือ หนึง เงิน ซึงประเทศไทยอาจมีไม่พอ ก็ตอ้งไปกูม้าเพิม 

เสาแรกก็ไม่ใช่ของเราแลว้ สอง เทคโนโลยี ในปัจจุบันเรายงัใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศ (Transfer of Technology) ก็ตอ้งนาํเขา้อีกเช่นกนั และ สาม คือกาํลงัคนซึงระดบัการศึกษา          

โดยเฉลียของไทยยงัคงอยู่ในระดับตาํ จึงตอ้งใหช้าวต่างชาติเขา้มาบริหารเงินและเทคโนโลยขีองเขา 

ดงันนั จะเห็นว่าการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทยตงัอยู่บนฐานของประเทศอืนทงัสินและ

เมือมีการยา้ยฐานการลงทุนออกไปเศรษฐกิจก็ลม้ในทีสุด เหมือนบา้นถูกถอนเสาเรือน บา้นก็ตอ้งพงั

อยา่งแน่นอน สถานการณ์นีเป็นวฏัจกัรของการพฒันา เหมือนกบัวฏัจกัรเชิงพุทธ คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  

 จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2553, หน้า 29) ไดก้ล่าวว่า อนาคตประเทศไทยบนเส้นทาง

แห่งความสมดุล เป็นปัญหาความไม่สมดุล ความไม่พอเพียง ไม่พอดีต่าง ๆ ทีเกิดขึนในประเทศไทย 

หากไม่มีบทบาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทงัพระราชดาํรัสทีพระราชทานคาํแนะนาํ ทรงเตือน 

ทรงสนบัสนุน และโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริทีทรงริเริม ความไม่สมดุลเหล่านนัจะยงิทวี

ความรุนแรงมากกว่าทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ทุกวนันีความไม่สมดุลในประเทศไทยก็ยงัคงมีอยู ่แมจ้ะมี

ตวัเลขทางเศรษฐกิจทีดีแต่จากการทีประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการณ์ระดบัโลกหลายครัง 

แสดงใหเ้ห็นว่าประเทศไทยยงัขาดภูมิตา้นทานกระแสโลกาภิวตัน์ทีดีพอและขาดความสมดุลภายใน

อยู่มาก และน่าเป็นห่วงว่า ความไม่สมดุลจะยงัคงมีความรุนแรงสืบต่อไปจากวิกฤตในปัจจุบัน 

นอกจากนนัยงัจะมีปัญหาใหม่ ๆ ทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงของโลกใหต้อ้งเผชิญอยู่อีกมากมาย

และมีแนวโนม้ทีจะทวีความรุนแรงมากยงิขึน เราจึงจาํเป็นตอ้งมีสติ ปัญญา และความรอบคอบใน

การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีมุ่งเนน้ใหก้ารพฒันามีความสมดุลและพร้อมรับการเปลียนแปลงต่าง ๆ 

ทงัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม โดยไม่ยดึตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 

เป็นเครืองมือในการประเมินผลเพียงอยา่งเดียว โดยละเลยคุณค่าทีแทจ้ริงในชีวิต จนเกิดความไม่สมดุล 
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และขาดจิตสาํนึก (Mind Set) ทีตอ้งมีความรู้คู่คุณธรรมทีจะพิจารณาเรืองต่าง ๆ ดว้ยความมีเหตุมีผล

ความพอประมาณ และมีภูมิคุม้กนัในตวัทีดี ดงัทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมีกระแสพระราชดาํรัสว่า 

ศนูยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้นอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ และศูนยศึ์กษาการพฒันา ในทีอืน ๆ 

เป็นเสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติทีมีชีวิต” ทีเราสามารถเรียนรู้ต่อไปเรือย ๆ อย่างไม่มีทีสินสุด   

เพือหาแนวทางต่อสู้กบัปัญหาใหม่ ๆ ทีจะมาถึงเช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหาดา้นการขาดแคลนพลงังาน 

ซึงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมไทยอยา่งรุนแรงมากขึนเรือย ๆ เป็นหน้าทีของเราทุกคน

ทีตอ้งร่วมใจกนัเตรียมรับมือกบัปัญหา ประเมินผลกระทบ และหาวิธีแกไ้ขเสียแต่เนิน ๆ ก่อนที

ปัญหาจะบานปลายจนยากจะแกไ้ขไดต่้อไป นอกจากนีแลว้ ประเทศไทยกาํลงัอยู่ท่ามกลางความ

วิกฤตอนัเกิดจากความแตกแยกทางความคิดทีถกูทาํใหบ้านปลายจนเกิดเป็นความรุนแรงในวงกวา้ง

และทุกระดบั ปัญหาทางการเมืองสร้างความสนัคลอนอยา่งรุนแรงต่อความมนัคงทางเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศตวัเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจพุ่งสูงขึนเป็นอย่างมาก แต่ก็ยงัไม่อาจเทียบได้

กบัความสงบสุขของคนในชาติทีหายไป โอกาสการลงทุนทางเศรษฐกิจก็อาจชะงกังนัไปเป็นเวลานาน 

เนืองจากความไม่มนัใจของนกัลงทุนทงัชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อความมนัคงทางการเมือง

ของประเทศ รัฐบาลจาํเป็นอย่างยิงทีต้องเร่งสร้างสมดุลให้เกิดขึนในประเทศไทย ทังทางด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ลดความแตกต่างและความเหลือมลาํอยา่งเป็นเหตุเป็นผลขณะเดียวกนั 

ตอ้งเร่งสร้างคุณธรรมและจริยธรรมทีถกูตอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยงิทางการเมือง สร้างความเขา้ใจให้รู้

ถึงสิทธิและหน้าทีของพลเมือง การปลูกฝังจิตสาํนึกแห่งประชาธิปไตยทีถูกต้องเพือฟืนฟูความ

เชือมนั ความศรัทธาใหแ้ก่ทงัคนในประเทศและนอกประเทศ ตลอดจนเรียกโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ใหคื้นกลบัมา  

 

1.2 ปัญหาของการวจิยั 

 จากกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้ 49) ไดแ้สดงอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของไทยในช่วง 2548-2553 พบว่าโครงสร้างพืนฐานดา้นการศึกษา ประเทศไทยอยู่อนัดบัที 57 ในจาํนวน 

ประเทศทีจดัอนัดบั 58 ประเทศ สะทอ้นใหเ้ห็นประเด็นทีสาํคญัในการสร้างความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศไทย ซึงสิงทีสาํคญัทีสุดในการสร้างทรัพยากรคนก็คือพืนฐานการศึกษา โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณดา้นการศึกษาประมาณ 460,000 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 20% 

ของงบประมาณทงัหมด หรือเกือบ 5% ของ GDP โดยมีแนวโน้มสูงขึนมาตลอดทุกปี แต่คุณภาพ

การศึกษาโดยวดัจากการแข่งขนันีจะเห็นว่าประเทศไทยยงัทาํไดไ้ม่ดีพอ (ปัญญา เบญจศิริวรรณ, 2556, 

หนา้ 24) ตลอดระยะเวลาทีผา่นมาในการขบัเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ซึงเริมมา 

ตงัแต่ปี 2550 เป็นตน้มา โรงเรียนซึงเป็นหน่วยงานระดบัปฏิบติัยงัไม่มีความเขา้ใจในการบริหารสถานศึกษา 
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ในดา้นต่าง ๆ และในการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เท่าทีควร ถึงแมจ้ะมีการประชุมชีแจงแนวปฏิบติั การให้ความรู้ดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการนิเทศการศึกษาการดาํเนินงานของโรงเรียนแลว้ก็ตาม การบูรณาการเรียนการสอนตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นภารกิจหนึง ของผูบ้ริหารคณะครู และนกัเรียนทีตอ้งทาํความเขา้ใจ

และดาํเนินการอยา่งจริงจงั เพือพฒันาส่งเสริมใหก้ารจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

บรรลุผล  

 จากเอกสารสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (2556, หนา้ 1-3) ในสภาพ 

ปัจจุบันเกียวกับผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2556 คุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายสาํคญัของการจดั

การศึกษานนทบุรี เขต 2 ไดจ้ดัการศึกษาตามภารกิจโดยส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกดั 

จาํนวน 64 โรง ไดพ้ฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสูตร จากผลการทดสอบ

การศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2556 พบว่านกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 มี

คะแนนเฉลียสูงกว่าระดบัประเทศในกลุ่มวิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา ฯ, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, 

การงานอาชีพ ฯ, ยกเวน้ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉลียตาํกว่าระดบัประเทศ 

ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
 

ตารางที 1.1 แสดงคะแนนเฉลยีผลการทดสอบ O - NET ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 
 

กล่มสาระการเรียนรุ้ ู 
ระดับเขตพนืท ี

สพป.นบ. 2 

ระดับจงัหวดั 

(สพฐ.) 

ระดับ 

สพฐ. 

ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สงัคมศึกษาฯ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 

ภาษาองักฤษ 

45.61 

41.00 

37.36 

38.92 

63.38 

48.36 

54.95 

31.77 

47.39 

43.25 

38.52 

40.10 

65.00 

50.23 

57.17 

34.00 

43.62 

39.87 

36.30 

37.14 

59.71 

45.78 

51.59 

31.42 

45.02 

41.95 

37.40 

38.31 

61.69 

47.14 

53.16 

33.82 
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ตารางท ี1.2 แสดงคะแนนเฉลยีผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2556 

 

กล่มสาระการเรียนรุ้ ู 
ระดับเขตพนืท ี

สพป.นบ. 2 

ระดับจงัหวดั 

(สพฐ.) 

ระดับ 

สพฐ. 

ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สงัคมศึกษาฯ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 

ภาษาองักฤษ 

41.39 

23.15 

34.77 

37.04 

56.82 

42.02 

41.10 

27.74 

47.66 

26.66 

39.74 

42.53 

60.39 

45.79 

47.35 

33.14 

44.43 

25.41 

38.04 

39.48 

58.72 

43.88 

44.82 

29.99 

44.25 

25.45 

37.95 

39.48 

58.30 

43.65 

44.46 

30.35 

 

ตารางท ี1.3 แสดงคะแนนเฉลยีผลการประเมนิคณภาพการศึกษาผ้เรียน ุ ู (NT) ชันประถมศึกษาปีท ี3 

จาํนวน 64 โรงเรียน และนักเรียนรวม 2,638 คน มีคะแนนเฉลียตํากว่าระดับประเทศ 

ในทกด้านุ  
 

 ผลการประเมินดา้นภาษา (Literacy) อยู่ในระดบัดี-ดีเยียม คิดเป็น ร้อยละ 46.47 ระดบัพอใช ้

ร้อยละ 34.80 ระดบัปรับปรุง ร้อยละ 18.73 ดา้นคาํนวณ (Numeracy) อยู่ในระดบัดี-ดีเยียม คิดเป็น 

ร้อยละ 33.72 ระดบัพอใช ้ร้อยละ 48.33 ระดบัปรับปรุง ร้อยละ 18.95 ดา้นเหตุผล (Reasoning abilities) 

อยูใ่นระดบัดี-ดีเยยีม คิดเป็นร้อยละ 44.88 ระดบัพอใช ้ร้อยละ 35.37 ระดบัปรับปรุง ร้อยละ 19.75  
 

ผลการประเมนิร้อยละ 
ด้าน 

ระดับ 

เขตพนืท ี

ระดับ

จงัหวดั 

ระดับ 

สพฐ. 

ระดับ 

ประเทศ ปรับปรงุ  พอใช้ ด ี ดีเยยีม 

ดา้นภาษา (Literacy) 15.08 16.23 15.13 15.37 18.73 34.80 31.80 14.67 

ดา้นคาํนวณ (Numeracy) 10.42 11.06 11.01 11.08 18.95 48.33 21.23 11.49 

ดา้นเหตุผล

(Reasoning abilities) 

13.17 14.51 13.56 13.81 19.75 35.37 31.54 13.34 

 

ทีมา : รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพ O-NET ปีการศึกษา 2556 ของสาํนกังาน 

 เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
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 จากผลการประเมิน คะแนนเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรียนในปีการศึกษา 2556 พบว่า อยู่ในระดบั

ทีไม่น่าพอใจ ซึงอาจมีปัจจยัหลายประการ เช่น องคป์ระกอบการบริหารจดัการศึกษาในแต่ละระดบั 

การจดัการเรียนรู้ของครู การนิเทศ ติดตามผล ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัตวัผูเ้รียน รวมทงับริบททีเกียวขอ้งอืน ๆ  

ดงันนั ภารกิจหลกัของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งในการจดัการศึกษา คือ การพฒันาคุณภาพการศึกษาทีมุ่ง

เป้าหมายทีผลสมัฤทธิทางการเรียน 

 ลีลาภรณ์ บวัสาย (2549) ไดพ้ดูถึงการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้น

การจดัการเรียนการสอนในทุกระดบัการศึกษา การจัดการศึกษาบนพืนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมุ่งปลกูฝังจิตสาํนึกพอเพียงใหเ้กิดขึนในเด็กเยาวชน สอนใหน้ักเรียนนักศึกษาตระหนักถึง

ความพอประมาณในการดาํเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้อ มีการตดัสินใจบนพืนฐานของเหตุผล ฝึกให้

มีการมองไปขา้งหนา้และเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับต่อความผนัผวนของเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทนั 

รวมถึงการหมนัแสวงหาความรู้ เพือใหเ้กิดความรอบรู้ในดา้นต่าง ๆ ฝึกตนเองให้มีความรอบคอบ

ระมดัระวงัโดยใชส้ติปัญญาในการทาํงานและดาํเนินชีวิต ทีสาํคญัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยงั

เน้นให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีความอดทน ความขยนัหมนัเพียร ความซือสัตยสุ์จริต            

ไม่เบียดเบียนผูอื้น แบ่งปันช่วยเหลือซึงกนัและกนัเป็นพืนฐานในการดาํเนินชีวิต  

 การบริหารจดัการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายการศึกษา             

ทีเรียกว่า “พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) 

พุทธศกัราช 2545 ตามมาตรา 39 ไดก้าํหนดใหก้ระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาไป

ยงัเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษาโดยยดึหลกัการการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดั

การศึกษาใหมี้ความเป็นเอกภาพในดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั ทงัในดา้น

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทวัไป 

เพือให้เกิดความคล่องตวั และมีอิสระในการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล           

ซึงเป็นการสร้างรากฐานและความเขม้แข็งให้กบัสถานศึกษาทีจะสามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

ไดม้าตรฐานสามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเนือง (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 

และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พุทธศกัราช 2545, หน้า 28) ดงันัน จึงมีความจาํเป็นอย่างยิงทีสถานศึกษา 

ตอ้งสร้างองค์กรของตนเองให้เป็นองค์กรทีมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพือทาํหน้าทีเป็นผูจ้ดัการความรู้ 

พฒันาความรู้ พฒันาความคิด และพฒันาศกัยภาพการจดัการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพือบุคลากรในโรงเรียนจะไดเ้รียนรู้จากกระบวนการบริหารของผูบ้ริหาร และความรู้ความสามารถ

ทีนกัเรียนจะไดรั้บจากการสอนของครูทีมีคุณภาพ อนัหมายถึงผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ทีบรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล (รัชพล คชชารุ่งโรจน์, 2548, หน้า 7) หัวใจสาํคญัในการสร้าง 

สงัคมทีพอเพียงหรือการบริหารองคก์รทงัภาครัฐและเอกชน ตอ้งมีคุณธรรมต่อสงัคมรอบขา้ง จะทาํให้ไดรั้บ 
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การยอมรับและอยูร่่วมกบัภาคส่วนของสังคมไดดี้ และตอ้งมีความเป็นธรรมมีการอภิบาลทีดีในองค์กร         

ทาํใหค้นในองค์กรมีความสามคัคีมีความพากเพียร ทาํให้องค์กรดาํเนินงานตามพนัธกิจไดส้าํเร็จ

และมีประสิทธิภาพ (ศ.ณัฏฐพงศ ์ทองภกัดี, 2555, หนา้ 7) 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในเรืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร      

ทีส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนืองจากหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดน้อ้มนาํมาใชใ้นสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานนทบุรีเขต 2 ในหลกัสูตรของ

สถานศึกษา ซึงได้มีแนวทางทางการปฏิบัติทีนํามาใชไ้ด้จริงในสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต         

ซึงเป็นยุคโลกาภิวตัน์ มุ่งเน้นการพฒันาทียงัยืน โดยใช้หลกัการพึงตนเอง ในการพฒันาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

1.3 วตัถประสงค์ของการวจิยัุ  

 1. เพือศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 2. เพือศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา 

นนทบุรี เขต 2 

 3. เพือศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 

1.4 ข้อคาํถามของการวจิยั 

 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัใด 

 2. การบริหารงานของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

อยูใ่นระดบัใด 

 3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 หรือไม่ 

 

1.5 สมมตฐิานของการวจิยั 

 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรีเขต 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 2. การบริหารงานของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  

 

1.6 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

   ตวัแปรต้น  ตวัแปรตาม 

 (Independent Variables)  (Dependent Variables) 
 

การบริหารสถานศึกษา (Ytot) 
 

- การบริหารงานวิชาการ (Y1)  

- การบริหารการเงิน (Y2) 

- การบริหารงบประมาณ (Y3) 

- การบริหารงานทวัไป (Y4) 

 

 

แผนภมทิี ู 1.1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ทีมา : กระทรวงศึกษาธิการ, (2552), แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา, หนา้ 10. 

 : พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัแกไ้ขเพิมเติม พุทธศกัราช 2545 ตามกฎกระทรวง 

  ซึงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550  

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง 

 

1.7 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการวิจัย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการ

บริหารงานของสถานศึกษา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  

 1. ผูบ้ริหารนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังาน 

 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ  

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (Xtot) 

- ความพอประมาณ (X1) 

- ความมีเหตุผล (X2) 

- การมีภูมิคุม้กนัทีดี (X3) 

- เงือนไขความรู้ (X4) 

- เงือนไขคุณธรรม (X5) 
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 3. สามารถนาํผลการวิจยัไปเป็นขอ้มลูพืนฐาน ในการพฒันาเสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 

 

1.8 ขอบเขตของการวจิยั  

 1. ขอบเขตด้านประชากรทีศึกษา 

 ไดแ้ก่ ประชากรทีศึกษา ไดแ้ก่ สถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 มี 4 อาํเภอ ประกอบดว้ย อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอบางบวัทอง อาํเภอไทรน้อย และ

อาํเภอปากเกร็ด จาํนวน 64 โรงเรียน  

 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

ผูว้ิจยักาํหนดการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan) ซึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 56 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลู คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการและ

ครูผูส้อนจาํนวนทงัสินจาํนวน 224 คน 

 2. ขอบเขตด้านเนือหา 

 ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดมุ่้งศึกษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผล

ต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

ดงันี ในดา้นแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารเป็นแบบสอบถามทีพฒันามาจากเครืองมือ 

ของระพีพรรณ คณาฤทธิ (2554) และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551) มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความพอประมาณ 

2) ดา้นความมีเหตุผล 3) ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี 4) ดา้นเงือนไขความรู้ 5) ดา้นเงือนไขคุณธรรม 

ส่วนดา้นการบริหารงานของสถานศึกษาใชเ้ครืองมือประเมินสถานศึกษาแบบอยา่งการจดัการเรียน

การสอนและบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ 2555 ใช ้4 ดา้น ไดแ้ก่              

1) ดา้นบริหารงานวิชาการ 2) ดา้นบริหารงบประมาณ 3) ดา้นบริหารงานบุคคล 4) ดา้นการบริหารทวัไป  

 3. ขอบเขตด้านพนืที 

 สถานศึกษาสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มี 4 อาํเภอ ประกอบดว้ย 

อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอบางบวัทอง อาํเภอไทรนอ้ย และอาํเภอปากเกร็ด 

 

1.9 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง หมายถึง การดาํรงชีวิตในความพอดี มีการปฏิบติัตนดาํเนินไป

ในทางสายกลาง โดยมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นทีตอ้งมีภูมิคุม้กนัในตวัทีดี 

ซึงมีเงือนไขความรู้ เงือนไขคุณธรรม เป็นแนวทาง 
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 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทีไม่มากเกินไป ไม่นอ้ยเกินไป คาํนึงถึงความจาํเป็น

ตามสมควรและพอดีต่อฐานะของตวัเอง โดยไม่ทาํใหต้นเองและผูอื้นเดือดร้อน เพือสร้างตนเองให้

เขม้แข็ง ลดการพึงพาผูอื้น 

 ความมเีหตผลุ  หมายถึง การตดัสินใจจะตอ้งมีเหตุผล ดาํเนินการตามหลกัคุณธรรมและ

จากเหตุปัจจยัทีเกียวขอ้งโดยคาํนึงผลทีจะเกิดขึนอยา่งรอบคอบ เทียงตรง มีสติ มีการวางแผนงานที

ลดความเสียง แลว้รู้จกัเลือกนาํสิงทีดีเหมาะสมมาประยกุตใ์ช ้

 การมภีมค้ิมกนัทีดีู ุ  หมายถึง การเตรียมตวัวางแผน นโยบาย ให้พร้อมรับผลกระทบและ

การเปลียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากรอบดา้น เพือให้สามารถ

บริหารความเสียงปรับตวัและรับมือไดอ้ยา่งทนัท่วงที และการตืนตวัดว้ยความไม่ประมาทใหพ้ร้อม

รับการเปลียนแปลงในทุก ๆ ดา้น ทีกาํลงัจะเกิดขึนในอนาคต 

 เงือนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกียวกบัศาสตร์ต่าง ๆ  ทีเกียวขอ้งอยา่งรอบดา้น โดยนาํความรู้

วิชาการในดา้นต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนงานและปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัทาํให้

แผนงานทีไดจ้ากความรู้วิชาการในดา้นต่าง ๆ มาเชือมโยงกนัตามลาํดบัขนัตอน เกิดผลงานทีประสบ 

ความสาํเร็จอยา่งน่าภาคภูมิใจ 

 เงือนไขคณธรรมุ  หมายถึง การเสริมสร้างพืนฐานจิตใจให้มีความตระหนักในคุณธรรม 

ประพฤติดี มีความซือสตัยสุ์จริต มีความรับผดิชอบ มีความเอือเฟือเผอืแผ ่มีความสามคัคี มาประพฤติปฏิบติั 

โดยใชส้ติปัญญาในการไตร่ตรอง จะนาํมาสู่ความกา้วหนา้พร้อมกบัความสมดุลในการทาํงานดว้ย

ความรอบคอบในการดาํเนินงานชีวิตเจริญรุ่งเรือง 

 การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการทีใชก้ลุ่มบุคคลทางการศึกษาและผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย 

ดว้ยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังานทีเกียวข้องกับการศึกษา เพือเป็นการพฒันา

กระบวนการทาํงานให ้ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีสถานศึกษาตงัไว ้ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่           

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัวไป เพือการพฒันา 

ศกัยภาพของสถานศึกษาและผลผลิตของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ในดา้นสติปัญญา ความสามารถ 

พร้อมใหเ้กิดประสิทธิภาพและผลสมัฤทธิของสถานศึกษา 

 การบริหารงานวชิาการ หมายถึง งานหลกัทีสาํคญัของสถานศึกษาในการดาํเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ทีเกียวกบัการศึกษา พร้อมกบัการจดักิจกรรมทุกชนิดทีเกียวกบัการปรับปรุง และพฒันาการ

เรียนการสอนให้ไดผ้ลดีบรรลุวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมรวมถึงการอบรมศีลธรรมจรรยา และความประพฤติของนกัเรียน

เพือให้เป็นคนดี ซึงการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสาํคญัยิงของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีทาํให้

สถานศึกษาประสบความสาํเร็จ 
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 การบริหารงบประมาณ หมายถึง การกาํหนดแนวทาง หรือแผนการดาํเนินงานอนัเกียวเนืองกบั

การเงิน และสามารถบรรลุถึงเป้าหมายทีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหาร

จดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยยดึหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ และบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทงัจดัหา

รายไดม้าใชบ้ริหารจดัการเพือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพทีดีขึนต่อสถานศึกษา ผูเ้รียน 

เพือใหไ้ดผ้ลผลิต ผลลพัธเ์ป็นไปตามขอ้ตกลงการใหบ้ริการ 

 การบริหารงานบคคลุ  หมายถึง กระบวนการวางนโยบาย ระเบียบ ในการดาํเนินการคดัสรร

บุคคลทีมีคุณภาพตามความตอ้งการและความจาํเป็นทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน นับตงัแต่การกาํหนด

นโยบายการบริหารงานบุคคล การวางแผนกาํลงัคน การสรรหาและเลือกสรร การให้กาํลงัใจบุคลากร  

การพฒันาใหบุ้คลากรกา้วหนา้ การควบคุมใหค้าํแนะนาํ การประเมินผลการปฏิบติังานและการให้

พน้จากงาน เช่น โอน ยา้ย ใหอ้อก ไล่ออก ปลดออก และเกษียณอาย ุเพือใหไ้ดค้นทีมีคุณภาพมีคุณธรรม

ประจาํตวัและใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายความสาํคญัในการบริหารงานบุคคล 

 งานบริหารทัวไป หมายถึง หลกัการบริหารงานเนน้ผลสมัฤทธิของงานเป็นหลกั เนน้ การมีส่วนร่วม

ของบุคคลชุมชน องคก์รทีเกียวขอ้ง มุ่งพฒันาใหเ้ป็นองคก์รสมยัใหม่ มีความรับผดิชอบ ตรวจสอบได ้

โดยนาํนวตักรรมเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม ให้บริการ ส่งเสริม ประสานงานและอาํนวยการ

ใหก้ารปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อม

กบัประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซึงจะก่อให้เกิด 

ความรู้ เจตคติทีดี เลือมใส ศรัทธา และใหค้วามสนบัสนุนการจดัการศึกษาต่อไป 



บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การวิจัยครังนีเป็นการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการ

บริหารงานของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มลูจากเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้งโดยกาํหนดเนือหาสาระของการศึกษาวิจยัดงันี  

 2.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.1.1 ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.1.2 ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.1.3 ความสาํคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.1.4 เศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง  

  2.1.5 องคป์ระกอบของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

  2.1.6 ยทุธศาสตร์การขบัเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

  2.1.7 หลกัการสาํคญัของการบริหารจดัการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

  2.1.8 การจดัการศึกษาตามแนวทางของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2 การบริหารงานสถานศึกษา 

 2.2.1 ความหมายของการบริหาร 

  2.2.2 การบริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน  

  2.2.3 การบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานทีเป็นนิติบุคคล  

  2.2.4 แนวคิดการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานทีเป็นนิติบุคคล  

  2.2.5 ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษาทีเป็นนิติบุคคล 

  2.2.6 การบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 2.3 การจดัการศึกษาของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 2.4 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

2.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  

 2.1.1 ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

 กระทรวงศึกษาธิการ “แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” (2552, หน้า 1-2) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลกัคิดและหลกัปฏิบัติในการดาํเนินชีวิตทีพระบาทสมเด็จพระ



 14 

เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบนั ทรงมีพระราชดาํรัสชีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานาน

กว่า 30 ปี ด้วยสายพระเนตรทียาวไกลและลึกซึงยิงกว่านักพฒันา หรือนักวิชาการใด ๆ จะมี

สติปัญญาเสมอเหมือนไดด้งัพระบรมราโชวาท และพระราชดาํรัสของพระองค์ นับตงัแต่ปี 2517 

เป็นต้นมา ทีได้ทรงเน้นยาํแนวทางการพฒันาอยา่งเป็นขันเป็นตอนบนหลกัแนวคิดพึงตนเอง  

เพือใหเ้กิดความพอมี พอกิน พอใช ้และมีความสุขโดยใชห้ลกัความพอประมาณ การคาํนึงถึงความ

มีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัทีดีในตวั และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนัก

ถึงการพฒันาทีสมดุล กา้วหน้าไปอย่างสมดุล ในแต่ละขนัตอนอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและ

การมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกรอบในการคิด และการกระทาํ สามารถประยุกต์ใชใ้นทุกมิติชีวิต 

ทุกภาคส่วน และทุกด้านของการพฒันา เพือสังคมส่วนรวมจกัได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและ

เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างมนัคง และยงัยืน ในช่วงทีผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ต่างรู้จัก         

และมีความเขา้ใจเบืองตน้ในแนวคิดดงักล่าว แต่อาจจะยงัไม่เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึง และน้อมนาํ 

ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัอย่างแทจ้ริง จนเมือปี 2540 ประเทศไทยประสบกบัภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  

ซึงนับเป็นบทเรียนทีมีผลมากจากการพฒันาทีไม่สมดุล และขาดเสถียรภาพ จึงส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นอยูข่องประชาชนในวงกวา้ง จะเห็นไดว้่าการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมทีขาดความ

สมดุล โดยไม่คาํนึงถึงความเหมาะสมกบัศกัยภาพของคน องค์กร ภูมิสังคมของประเทศตลอดจน

ความพร้อมของคนและระบบ ทาํให้เกิดปัญหาในการพฒันาอย่างต่อเนือง การเปลียนแปลงไม่ได้

นาํไปสู่การสร้างพืนฐานของการพฒันาทีมนัคงและเขม้แข็ง หรือสร้างระบบภูมิคุม้กนัทีดีให้กบัคน

และสังคม ทําให้ไม่สามารถพร้อมรับความผันผวนของปัจจัยภายในและภายนอก จนเกิด

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครังใหญ่ทีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง จึงเปรียบเสมือนแสงเทียนทีส่องสว่างให้เห็นหนทาง ทีจะกา้วเดินต่อไปของแต่ละบุคคล 

ชุมชน และของประเทศชาติ โดยเป็นแนวทางทีเนน้การเจริญเติบโตทีค่อย ๆ พฒันาขึนตามศกัยภาพ

ทีมีอยูจ่ริง อยา่งมีเหตุมีผล เป็นขนัเป็นตอนดว้ยความมนัคง และเตรียมพร้อมดว้ยความไม่ประมาท

ในการรับมือกับความเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีอาจจะเกิดขึน ทังทางบวกและทางลบ นับเป็น

กระบวนการมุ่งสู่การพฒันาทียงัยืนอย่างแทจ้ริง มากกว่าการสร้างความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

แบบกา้วกระโดดทีลอกเลียนแบบมาจากรูปแบบการพฒันาของสังคมอืน ๆ โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ 

ซึงการมุ่งเนน้แต่ผลลพัธใ์นระยะสัน มากกว่าความยงัยืนของการพฒันา เป็นการเสียงต่อความไม่

แน่นอนทงัหลายทีมีโอกาสเกิดขึนไดม้าก ปัจจุบนัประชาชนชาวไทยทุกระดบัในทุกภาคส่วนของ

สงัคม ทงัภาครัฐ เอกชน ประชาสงัคมนักวิชาการ ประชาชนทวัไป ไดย้อ้นกลบัมาให้ความสาํคญั

กบัการพฒันาและดาํเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดาํริอยา่งจริงจงัมากยงิขึน  
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 2.1.2 ความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 สุเมธ ตนัติเวชกุล (2542, หนา้ 53) ไดใ้หค้วามหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว ้

หมายถึง เศรษฐกิจทีสามารถอุม้ชูตวัเองได ้ใหมี้ความพอพียงกบัตวัเอง (self sufficiency) อยูไ่ดโ้ดย

ไม่ตอ้งเดือดร้อน ซึงสร้างพืนฐานทางดา้นเศรษฐกิจของตนเองใหดี้เสียก่อนคือ สามารถใหต้วัเองอยู่

ไดอ้ยา่งพออยูพ่อใช ้ไดมุ่้งทีจะสร้างความเจริญ เพราะผูมี้อาชีพและฐานะทีพอพึงตนเองได ้ก็ยอ่มสร้าง 

ความเจริญกา้วหนา้ และฐานะทางเศรษฐกิจขนัทีสูงขึนไปตามลาํดบัอยา่งมนัคง 

 อภิชยั พนัธเสน (2550, หนา้ 1-9) กล่าวว่า การพฒันาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเน้น

พืนฐานการพึงตนเองเป็นสาํคญั โดยพยายามนาํทรัพยากรในทอ้งถินมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ขณะเดียวกนัก็จะตอ้งไม่เป็นการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิงแวดลอ้ม และถา้หากเป็นไปได้

ตอ้งฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มให้ดีขึนด้วย หรือเป็นการพฒันาทีเพิมพูนในทุก

ประเภท ไม่ว่าทุนมนุษย ์ซึงประกอบดว้ยความเพียร ความสามารถ สติปัญญา และการพฒันาจิต ทุนสังคม 

คือ การช่วยเหลือ เผอืแผ ่ความซือสัตยสุ์จริต ทีก่อให้เกิดการร่วมมือกนั ทาํสิงทีเป็นประโยชน์แก่

ตนเองและส่วนรวม ทุนทางดา้นกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน เครืองมือ เครืองจกัร และเทคโนโลยีต่าง  ๆ

ซึงเกิดสถานการณ์ดงักล่าวไดจ้ะต้องปราศจากซึงความโลภ หรือความเห็นแก่ตวัมากจนเกินไป          

ซึงจะทาํให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ไดโ้ดยไม่รู้จกัพอ คือ พอมีพอกิน หรือพอมีพอใช้ และตงัอยู่ใน

ความไม่ประมาท ซึงก็เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัทีดี สาํหรับการพฒันาประเทศโดยรวมจะตอ้งมีการ

พฒันาเป็นขนัเป็นตอน โดยใชห้ลกัวิชาการหรือเทคโนโลยทีีเหมาะสมแต่ละขนัตอนของการพฒันา  

 เกษม วฒันชยั (2550, หนา้ 18) ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไวว้่า หลกัของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัการพฒันาอย่างยงัยืนสาํหรับทุกประเทศในโลก โดยเฉพาะการสร้าง

ความเขม้แข็งเพือรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงอนัเนืองมาจากกระแสโลกาภิวฒัน ์ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หนา้ 9) ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นปรัชญาทีเป็นทงัแนวคิด 

หลกัการ และแนวทางปฏิบติัตนของแต่ละบุคคลและองค์กร โดยคาํนึงถึงความพอประมาณกบัศกัยภาพ

ของตนเองและสภาวะแวดลอ้ม ความมีเหตุมีผลทีถกูตอ้งตามความเป็นจริง และการมีภูมิคุม้กนัทีดี

ในตนเอง คือ ไม่ประมาทในการดาํรงชีวิต โดยใชค้วามรู้ต่าง ๆ อย่างถูกหลกัวิชาการ ดว้ยความรอบคอบ 

และระมดัระวงั ควบคู่ไปกบัการมีคุณธรรม คือ รู้จกัแยกแยะผิดชอบชวัดี ละอายทีจะทาํความชวั 

เกรงกลวัต่อผลจากการกระทาํทีไม่ถกูตอ้งตามทาํนองคลองธรรม ไม่เบียดเบียนผูอื้นหรือสงัคม มีการแบ่งปัน 

ช่วยเหลือ เอือเฟือเผือแผ่แก่ผูอื้นและชีวิตอืน ๆ เห็นความสําคญัของการร่วมมือปรองดองกนัในสังคม  

ซึงจะช่วยเสริมสร้างสายใยเชือมโยงคนในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเขา้ดว้ยกนั ร่วมสร้างสรรค์พลงั

ในทางบวก อยา่งรู้รัก สามคัคี นาํไปสู่การพฒันา และความเจริญกา้วหนา้ ทีสมดุลและยงัยืน พร้อม

รับต่อการเปลียนแปลงต่าง ๆ ภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลียนแปลงทางดา้นวตัถุ/
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เศรษฐกิจ ดา้นสงัคม/ชุมชน ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ/สิงแวดลอ้ม และดา้นวฒันธรรม/ความเชือ/

ค่านิยมต่าง ๆ  

 ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549, หนา้ 15) ไดส้รุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว ้ดงันี  

 1) แนวคิดหลกั เป็นปรัชญาทีชีถึงแนวการดาํรงอยู ่และปฏิบติัตนของประชาชนในระดบั

ตงัแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทงัในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดาํเนิน

ไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพือใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน ์

 2) เป้าหมายมุ่งใหเ้กิดความสมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

และกวา้งขวาง ทงัทางวตัถุ สงัคม สิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

 3) หลกัการ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนั

ทีดีในตวัพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปลียนแปลงทงัภายนอกและภายใน 

 4) เงือนไขพืนฐาน (ความรู้คู่คุณธรรม) 

  4.1) จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิงในการวิชาการ

ต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผน และการดาํเนินการทุกขนัตอน 

  4.2) การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ทีของรัฐ นกัทฤษฎีและนักธุรกิจ

ในทุกระดบั ใหมี้สาํนึกในคุณธรรม ความซือสตัยสุ์จริต และใหมี้ความรอบรู้ทีเหมาะสมดาํเนินชีวิต

ดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบรู้   

 สรุปความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาทีนาํไปใชใ้นการดาํรงชีวิต 

ประจําวนัและการปฏิบัติงานของทุกคน ด้วยความไม่ประมาท มีความรู้ ความรอบคอบและ

ระมดัระวงั รู้จกัเก็บออม พึงพาตนเอง ไม่หลงใหลไปตามกระแสของวตัถุนิยม มีเสรีภาพ เพือมุ่งให้

เกิดความสมดุลพร้อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงจากทงัภายนอกและภายในอนัเนืองมาจาก

กระแสโลกาภิวตัน ์

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดาํรงชีวิตในความพอดี 

มีการปฏิบติัตนดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นที

ตอ้งมีภูมิคุม้กนัในตวัทีดี ซึงมีเงือนไขความรู้ เงือนไขคุณธรรมเป็นแนวทาง 

 2.1.3 ความสําคญัของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 สาํนกังานแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (สาํนักงานคณะกรรมการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 11, 2555-2559, หน้า 1-2) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัดงันี 

การจดัทาํแผนพฒันาประเทศของไทยนบัตงัแต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที 1 จนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัที 10 

มีพฒันาการมาอยา่งต่อเนืองภายใตส้ถานการณ์ เงือนไข และการเปลียนแปลงในมิติต่าง ๆ ทงัภายในและ

ภายนอกประเทศ แผนพฒันาฯ ฉบบัที 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นจุดเปลียนสาํคญัของการวางแผน
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พฒันาประเทศทีให้ความสาํคัญกบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็น

ศนูยก์ลางการพฒันา” พร้อมทงัปรับเปลียนวิถีการพฒันาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม เพือให้เกิดการพฒันาที

สมดุล ต่อมาแผนพฒันาฯฉบบัที 9 (พ.ศ.2544-2549) ไดอ้ญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาและบริหารประเทศ ควบคู่กบักระบวนทศัน์การพฒันาแบบบูรณา

การเป็นองค์รวมทีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ต่อเนืองจากแผนพฒันาฯฉบับที 8 สําหรับ

แผนพฒันาฯ ฉบบัที 10 (พ.ศ. 2540-2554) ยงัคงน้อมนาํ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น

แนวทางปฏิบติั และใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทียึด “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ต่อเนืองจาก

แผนพฒันาฯ ฉบบัที 8-9 และการพฒันาทีสมดุลทงัคน สงัคม เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้ม โดยมีการเตรียม 

“ระบบภูมิคุม้กนั” ดว้ยการเสริมสร้างความเขม้แข็งของทุนทีมีอยูใ่นประเทศ และการบริหารจดัการ

ความเสียงใหพ้ร้อมรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงทงัภายนอกและภายในประเทศ เพือมุ่งสู่การ

พฒันาทียงัยืน และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบับที 10 

สงัคมไทยไดน้อ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใชอ้ย่างกวา้งขวางทุกภาคส่วน 

ส่งผลใหป้ระเทศไทยเขม้แข็ง มีภูมิคุม้กนัสูงขึนในหลายดา้น และสามารถปรับตวัรับกบัภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจโลกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สะทอ้นไดจ้ากดชันีความอยูเ่ยน็เป็นสุขของคนไทย โดยรวม

ทีไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ 66-68 มีปัจจยัด้านเศรษฐกิจทีเขม้แข็ง การมีงานทาํ 

ความเขม้แข็งของชุมชนและความอบอุ่นของครอบครัว ทีส่งผลดีต่อความอยูเ่ยน็เป็นสุข อย่างไรก็ตาม 

ปัจจยัทียงัเป็นอุปสรรค ไดแ้ก่ ความสมานฉนัทใ์นสังคม สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศขาดความสมดุล 

ความเสียงจากปัญหายาเสพติดทีสูงขึน รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาที

เป็นปัญหาสอดคลอ้งกบัการติดตามประเมินผลการพฒันาประเทศ ในระยะแผนพฒันาฯฉบบัที 10 

ทีประสบความสาํเร็จน่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศไทยเขม้แข็งและเริมเติบโตอยา่งมีคุณภาพ การขยายตวั

เพิมขึนเป็นร้อยละ 7.8 ในปี 2553 หลงัจากชะลอตวัอย่างต่อเนืองจากร้อยละ 5.1 ในปี 2549 และหดตวัลง 

ร้อยละ 2.3 ในปี 2552 คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึน มีหลกัประกนัความมนัคงทางเศรษฐกิจและสงัคมที

หลากหลาย และความยากจนลดลง แต่ตอ้งใหค้วามสาํคญัเนืองกบัการพฒันาคุณภาพคนและสังคม 

การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น และความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ 

รวมทงัการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขนัทีเป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันา 

เพือลดความเหลือมลาํในสงัคมไทย 

 การพฒันาในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะตอ้งเผชิญ

กบักระแสการเปลียนแปลงทีสาํคญัทงัภายนอกและภายในประเทศทีปรับเปลียนเร็วและซบัซอ้น

มากยิงขึนเป็นทังโอกาสและความเสียงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพนัทีจะเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจาํเป็นต้องนําภูมิคุ ้มกันทีมีอยู่พร้อมทังเร่งเสร้างภูมิคุ ้มกันใน
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ประเทศใหเ้ขม้แข็งขึนมาใชใ้นการเตรียมความพร้อมให้กบัคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันาประเทศ

ใหก้า้วหนา้ต่อไป เพือประโยชน์สุขทียงัยนืของสงัคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 บุญชู ศรีเคลือบ (2550, หนา้ 11) ไดส้รุปความสาํคญัของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี 

 1. เป็นแนวคิดทีมุ่งให้เกิดการพึงตนเองเป็นหลกั เป็นการใชศ้กัยภาพของคนเสาะแสวงหา

ทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยู ่เพือนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากทีสุด เพือใหชี้วิตตนเอง ครอบครัวและ

ชุมชนอยูร่อด 

 2. ทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็ในจิตใจ โดยยดึหลกัพึงตนเอง (อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ) ทางพระพุทธศาสนา 

เมือพึงตนเองไดแ้ลว้ ก็ทาํใหจิ้ตใจสงบ (สมาธิ) เขม้แข็งไม่วิตกกงัวล 

 3. เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ สมคัรสมานสามคัคีในชุมชนเดียวกนั ก็จะมีความสุข (สุขา สงฺฆสฺส 

สามคฺคี) 

 4. แกปั้ญหาเศรษฐกิจไดร้ะดบัหนึง กล่าวคือถา้พอมีพอกินแลว้ก็จะทาํใหล้ดปัญหาความ

ยากจนได ้

 สรุปความสาํคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดมุ่้งคนเป็นศนูยก์ลางการพฒันา เพือใหเ้กิด

การพฒันาทีสมดุล โดยมีการเตรียมระบบภูมิคุม้กนัดว้ยความเขม้แข็ง พร้อมรับผลกระทบจากการ

เปลียนแปลงทงัภายนอกและภายในประเทศ สู่การพฒันาทียงัยนื การนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยกุตใ์ชส่้งผลใหป้ระเทศไทยเขม้แข็ง มีหลกัความมนัคง มีความเป็นธรรม มีการกระจาย 

ผลประโยชน์จากการพฒันาและสงัคมสามารถพึงตนเองได ้

 2.1.4 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549) ไดก้ล่าวว่าเศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริ

เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางในการพัฒนาทีนําไปสู่

ความสามารถในการพึงตนเองในระดบัต่าง ๆ  อย่างเป็นขนัตอน โดยลดความเสียงเกียวกบัความแปรผนั

ของธรรมชาติหรือการเปลียนแปลงจากปัจจยัต่าง ๆ โดยอาศยัความพอประมาณและความมีเหตุผล

การสร้างภูมิคุม้กนัทีดีมีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึงกนัและ

กนัและความสามคัคีแนวพระราชดาํริเกียวกบัทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ อาจเปรียบกบัหลกั

เศรษฐกิจได ้2 แบบ คือ แบบพืนฐานและแบบกา้วหน้า ดงันีความพอใจในระดบับุคคลและระดบั

ครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพืนฐานเทียบไดก้บัทฤษฏีใหม่ขนัที 1 ที

มุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรทีอยู่ห่างไกลแหล่งนําประสบความเสียงจากการทีนําไม่พอเพียง 

แมก้ระทงัการปลูกขา้วเพือบริโภค และมีขอ้สมมุติว่ามีทีดินพอเพียงในการขุดบ่อ เพือแกปั้ญหา

ความเสียงเรืองนาํ จะทาํให้เกษตรกรสามารถมีขา้วเพือการบริโภคยงัชีพในระดบัหนึงได้ และใช้
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ทีดินส่วนอืน ๆ สนองความตอ้งการพืนฐานครอบครัว รวมทงัขายในส่วนทีเหลือ เพือให้มีรายได ้

เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนอืนทีไม่สามารถผลิตเองได ้ทงัหมดนีเป็นการสร้างภูมคุม้กนัในตวั ให้เกิดขึน

ในระดบัครอบครัว อย่างไรก็ตาม แมก้ระทงัทฤษฏีใหม่ ขนัที 1 ก็จาํเป็นทีเกษตรกรจะตอ้งไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากชุมชน มลูนิธิและภาคเอกชนตามความเหมาะสมความพอเพียงในระดบัชุมชน 

และระดบัองค์กร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหน้า ซึงครอบคลุมทฤษฏีใหม่ ขนัที 2 เป็นเรือง

ของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลงักนัในรูปแบบกลุ่มหรือ สหกรณ์ หรือการทีธุรกิจต่าง ๆ 

รวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายรัฐวิสาหกิจเพือร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวม 

บนพืนฐานของการไม่เบียดเบียนกนั การแบ่งปันช่วยเหลือกนัตามกาํลงัและ ความสามารถของตน 

ซึงจะสามารถทาํให้ชุมชนโดยรวม หรือเครือข่ายรัฐวิสาหกิจนันๆเกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบติั

อยา่งแทจ้ริงความพอใจในระดบัประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ ซึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ 

ขนัที 3 ซึงส่งเสริมใหชุ้มชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจ สร้างความร่วมมือกบัองค์กรอืน ๆ เช่น บริษทั

สถานประกอบการ ธนาคาร สถาบนัวิจยั เป็นตน้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลกัษณะนีจะ

เป็นประโยชน์ในการสืบทอด ภูมิปัญญา แลกเปลียนเรียนรู้ เทคโนโลยีและบทเรียนจากการพฒันา 

ทาํใหป้ระเทศอนัเป็นสงัคมใหญ่ทีประกอบดว้ยชุมชน องค์กรและธุรกิจต่าง ๆ ทีดาํเนินชีวิตอย่าง

พอเพียงกลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียง เชือมโยงกนัดว้ยหลกัไม่เบียดเบียนแบ่งปันและช่วยเหลือ

ซึงกนัในทีสุด  

 การปฏิบัตงิาน ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

 - ยดึความประหยดั ตดัทอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้น และลดความฟุ่มเฟือยในภาวะขาดแคลน

ในการดาํรงชีพ ดงัพระราชดาํรัสความว่า “...ความเป็นอยูต่อ้งไม่ฟุ้งเฟ้อ ตอ้งประหยดัไปในทางทีถกูตอ้ง...” 

 - ยดึถือการประกอบอาชีพดว้ยความถกูตอ้ง สุจริต แมจ้ะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดาํรงชีพ 

ดงัพระราชดาํรัส ความว่า “...ความเจริญของคนทงัหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหา

เลียงชีพชอบเป็นหลกัสาํคญั...” 

 - ละเลิกการแก่งแยง่ผลประโยชน์และแข่งขนักนัในทางคา้ขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้

กนัอยา่งรุนแรงดงัในอดีต ดงัพระราชดาํรัส ความว่า “...ความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงนัน หมายถึง 

ความสุขความเจริญทีบุคคลแสวงหาไดด้ว้ยความเป็นธรรม ทงัในเจตนาและการกระทาํไม่ใช่ไดม้า

ดว้ยความบงัเอิญ หรือแก่งแยง่เบียดบงัมาจากผูอื้น...” 

 - ความไม่หยดุนิงทีจะหาทางให้ชีวิตหลุดพน้จากความทุกข์ยาก โดยตอ้งขวนขวายใฝ่หาความรู้ 

ใหเ้กิดมีรายไดเ้พิมพนูขึนจนถึงขนัพอเพียง เป็นเป้าหมายสาํคญั ดงัพระราชดาํรัสว่า “...การทีตอ้งการให้

ทุกคนพยายามทีจะหาความรู้และสร้างตนเองใหม้นัคงนี เพือตนเองเพือทีจะใหต้วัเองมีความเป็นอยู่

ทีกา้วหนา้ทีมีความสุขพอมีพอกิน เป็นขนัหนึง และขนัต่อไปก็คือใหมี้เกียรติว่ายนืไดด้ว้ยตวัเอง...” 
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 - ปฏิบติัในแนวทางทีดี ลดละสิงชวัร้ายให้หมดสินไปทงันี ดว้ยสังคมไทยทีล่มสลายลง

ในครังนีเพราะยงัมีบุคคลจาํนวนมิใช่นอ้ยทีดาํเนินการโดยปราศจากความละอายแผน่ดิน ดงัพระราชดาํรัส

ความว่า “...พยายามไม่ก่อความชวัใหเ้ป็นเครืองทาํลายตวัเอง ทาํลายผูอื้น พยายามลด พยายามละความชวัที

ตวัเองมีอยู ่พยายามก่อความดีใหแ้ก่ตวัเองอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพิมพูนความดี ทีมีอยู่นันให้

งอกงามสมบูรณ์ขึน...” 

 หลกัการโดยรวมของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 - หลกัปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1) การพึงตนเองเป็นหลกั 2) การพิจารณาถึงความพอดี 

พอเหมาะ พอควร สมเหตุสมผล 3) การสร้างความสามคัคีให้เกิดขึน บนพืนฐานของความสมดุล         

4) ความครอบคลุมทงัดา้นจิตใจ สงัคม เทคโนโลย ีทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ 

 - หลกัของความพอประมาณ (พอดี) 5 ประการ 1) พอดีดา้นจิตใจ (เขม้แข็ง มีจิตสาํนึกทีดี เอืออาทร 

ประนีประนอม นึกถึงประโยชน์ ส่วนรวม) 2) พอดีดา้นสงัคม (ช่วยเหลือเกือกูล รู้จกัสามคัคี สร้าง

ความเขม้แข็งใหก้บัครอบครัวและชุมชน) 3) พอดีดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (รู้จกัใช้

อยา่งฉลาดรอบคอบเกิดความยงัยืนสูงสุด) 4) พอดีดา้นเทคโนโลยี (รู้จกัใชเ้ทคโนโลยีทีเหมาะสม

และสอดคลอ้งต่อความตอ้งการ เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดลอ้มเกิดประโยชน์ต่อสงัคมและพฒันา

จากภูมิปัญญาชาวบา้น) 5) พอดีดา้นเศรษฐกิจ (เพิมรายได ้ลดรายจ่าย ดาํรงชีวิตอย่างพอควรพออยู่

พอกิน สมควรตามอตัภาพและฐานะของตน) 

 - หลกัของความมีเหตุผล 1) ยึดความประหยดั ตดัทอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้น ลดความฟุ่มเฟือย

ในการดาํรงชีพ 2) ยดึถือการประกอบอาชีพดา้นความถกูตอ้ง สุจริต แมจ้ะตกอยูใ่นภาวะขาดแคลน

ในการดาํรงชีพ 3) ละเลิกการแก่งแยง่ผลประโยชน์และแข่งขนักนัในทางคา้ขายประกอบอาชีพแบบ

ต่อสู้กนัอย่างรุนแรง 4) ไม่หยุดนิงทีหนทางในชีวิตให้หลุดพน้จากความทุกข์ยาก 5) ปฏิบติัตน

ในทางทีดี ลด เลิก สิงยวักิเลสใหห้มดสินไป ไม่ก่อความชวัใหเ้ป็นเครืองทาํลายตนเอง ทาํลายผูอื้น 

พยายามเพิมพนูความดีทีมีอยูใ่หง้อกงามสมบูรณ์ 

 - หลกัของการมีภูมิคุม้กนั 1) มีความรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั 2) มีคุณธรรม ซือสัตย์

สุจริตขยนัอดทนและแบ่งปัน 

 สรุปเศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบติัที

นาํไปสู่การพึงตนเองอย่างเป็นขันตอนโดยลดความเสียงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศยัความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัทีดี มีความรู้ และสติปัญญา มีการรวมพลงัในการทาํงานในรูปแบบกลุ่ม

หรือสหกรณ์เพือร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวม ในระดบัประเทศ มีการสร้าง

ความร่วมมือกบัองคก์รอืน ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึงเป็นประโยชน์ในการสืบทอด
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ภูมิปัญญา แลกเปลียนเรียนรู้ เทคโนโลยแีละบทเรียนจากการพฒันา ทาํให้ประเทศอนัเป็นสังคมใหญ่            

ทีมีคุณภาพ 

 2.1.5 องค์ประกอบของ “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”  

 สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2552, หน้า 8-10) ไดก้ล่าวว่า 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงทอดพระเนตร เห็นความเสียงของเศรษฐกิจสังคมไทยทีพึงพิง

ปัจจยัภายนอกสูง ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ และการเปลียนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็วจึงทรงเตือน

ใหพ้สกนิกรตระหนกัถึงความสาํคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึงนาํสู่การพฒันาทียงัยืนและ

ทรงเน้นยาํว่า การพฒันาต้องเริมจากการ “พึงตนเอง” สร้างพืนฐานให้พอมี พอกิน พอใช ้ด้วยวิธีการ

ประหยดัและถกูตอ้งตามหลกัวิชาการใหไ้ดก่้อน โดยตอ้งรู้จกัประมาณตนและดาํเนินการดว้ยความรอบรู้ 

รอบคอบระมดัระวงัและ “ทาํตามลาํดับขนัตอน” สู่การ “ร่วมมือช่วยเหลือซึงกันและกนั” เมือพฒันา 

ตนเองและชุมชนใหเ้ขม้แข็งแลว้จะได ้“พฒันาเครือข่ายเชือมสู่สังคมภายนอกเขม้แข็ง มนัคง และยงัยืน” 

ต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวพระราชทาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแนวทาง 

การดาํเนินชีวิตและวิถีปฏิบติันาํสู่ความสมดุลอนัส่งผลใหมี้ความสุขอยา่งยงัยนื โดยมีองค์ประกอบ

สาํคญั ดงันี 

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจาํเป็นและเหมาะสมกบัฐานะของตนเอง 

สังคม สิงแวดลอ้ม รวมทงัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถินไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และตอ้งไม่

เบียดเบียนตนเองและผูอื้น  

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจดาํเนินการอย่างมีเหตุผลตามหลกัวิชาการ หลกักฎหมาย 

หลกัคุณธรรมและวฒันธรรมทีดีงาม โดยคาํนึงถึงปัจจยัทีเกียวขอ้งอย่างถว้นถี “รู้จุดอ่อน จุดแข็ง 

โอกาส อุปสรรค” และคาดการณ์ผลทีจะเกิดขึนอย่างรอบคอบ “รู้เขา รู้เรา รู้จกัเลือกนาํสิงทีดีและ

เหมาะสมมาประยกุตใ์ช”้ 

 การมีภูมิคุม้กนัในตวัทีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลียนแปลง 

ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากทงัในและต่างประเทศ เพือให้สามารถบริหาร

ความเสียงปรับตวัและรับมือไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 การปฏิบัตเิพอืให้เกดิความพอเพยีงนัน จะต้องเสริมสร้างให้คนในชาตมิพีนืฐานจติใจใน

การปฏิบัตตินดังนี 

 มีคุณธรรม ทงันี บุคคลครอบครัว องค์กร และชุมชนทีจะนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            

ไปใชต้อ้งนาํระบบคุณธรรมและความซือสตัยสุ์จริตมาประพฤติปฏิบติัก่อน โดยเริมจากการอบรม

เลียงดูในครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การสังสอนศีลธรรมจากศาสนา ตลอดจนการฝึกจิต         

ข่มใจของตนเอง 
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 ใชห้ลกัวิชา-ความรู้ โดยนาํหลกัวิชาและความรู้เทคโนโลยีทีเหมาะสมมาใช ้ทงัในขัน

การวางแผนและปฏิบติัดว้ยความ เพียร ความอดทน มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 

 การน้อมนาํ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่การปฏิบติัทุกคนสามารถน้อมนาํหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตได ้โดยตอ้ง “ระเบิดจากขา้งใน” คือ

การเกิดจิตสาํนึกมีความศรัทธา เชือมนั เห็นคุณค่า และนาํไปปฏิบติัดว้ยตนเอง แลว้จึงขยายไปสู่

ครอบครัว ชุมชน องคก์ร สงัคม และประเทศชาติต่อไป 

 ความพอเพียงระดบับุคคลและครอบครัวแนวทางปฏิบติั โดยเริมจากตวัเองก่อน ดว้ยการฝึกจิต

ข่มใจตนเอง และอบรมเลียงดูคนในครอบครัวใหมี้คุณธรรม กินอยู่ตามอตัภาพ พึงพาตนเองอย่างเต็ม

ความสามารถ ไม่ทาํอะไรเกินตวั ไม่ลงทุนเกินขนาด ดาํเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้น 

ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา และมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง เพือความมนัคงในอนาคต และเป็นทีพึงใหค้นอืนได้

ในทีสุด เช่น การหาปัจจยัสีมาเลียงตนเองและครอบครัว จากการประกอบสมัมาชีพ การจดัทาํบญัชี

รายรับรายจ่าย ประหยดั แต่ไม่ใช่ตระหนี ลด ละ เลิกอบายมุข รู้จกัคุณค่ารู้จกัใช ้รู้จกัออมเงินและ

สิงของเครืองใชดู้แลรักษาสุขภาพใหแ้ข็งแรง มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสงัคมรอบขา้ง 

รวมถึงการรักษาวฒันธรรมประเพณี และการอยู่ร่วมกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มได้

อยา่งเหมาะสม รวมทงับริหารความเสียงดว้ยการสร้างภูมิคุม้กนัดา้นวตัถุ สังคม สิงแวดลอ้มและ

วฒันธรรม ตวัอยา่งความพอเพียง เช่น ถา้มีกระเป๋าถืออยู ่4 ใบ แต่อยากซือใบที 5 ตอ้งคาํนึงถึงหลกั

สาํคัญในองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุ ้มกัน           

หากซือแลว้ตอ้งพิจารณาว่ามีเงินพอใชถึ้งสินเดือน หรือไม่หากไม่พอแสดงว่าภูมิคุม้กนับกพร่อง          

จึงไม่ควรซือกระเป๋า แต่หากมีเงินเดือนมากพอ ไม่เดือดร้อนและจาํเป็นตอ้งใช ้ก็สามารถซือไวแ้ต่

ราคาตอ้งเหมาะสมดว้ย หรือหากครอบครัวมีปัญหาเรืองเป็นหนี ตอ้งไปดูเหตุปัจจยัของการเป็นหนี 

ทงัทีควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ได ้โดยลงบญัชีแบ่งประเภทรายรับรายจ่าย หากรายจ่ายใดสามารถ

ควบคุมได้และเป็นรายจ่ายทีไม่จาํเป็น ก็ให้ลดหรือยกเลิกไป เช่น โทรศพัท์มือถือรุ่นใหม่หรือ

สิงของทีเป็นอบายมุขทงัปวง ความพอเพียงในสถานศึกษา แนวทางปฏิบติัเริมจาก ครู และผูบ้ริหาร

สถานศึกษา เล็งเห็น ความสาํคญัและน้อมนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เป็นตวัอย่าง           

เป็นแม่พิมพ/์พ่อพิมพที์ดีทงัในดา้นการดาํเนินชีวิต โดยยึดหลกัคุณธรรม อาทิ ขยนัอดทน ไม่ยุ่ง

เกียวกบัการพนนัและอบายมุข ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฯลฯ และพฒันาระบบการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง อาทิเช่น ตงัใจสอน หมนัหาความรู้เพิมเติม เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น 

เพือแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างครูและนกัเรียน กระตุน้ใหเ้ด็กรักการเรียน คิดเป็น ทาํเป็นและปลกูฝัง

คุณธรรมเพือเป็นการสร้างคนดี คนเก่งใหแ้ก่สงัคม  
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 ส่วนหลกัแนวคิดของการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของ ปรียานุช พิบูลสราวุธ 

(2550, หนา้ 10) คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุม้กนัในตวัทีดี คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบดว้ยคุณลกัษณะสาํคญั 3 ประการ ดงันี ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ทีไม่น้อยเกินไป 

และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้น 

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกียวกบัระดบัความพอเพียงนันจะตอ้งเป็นไป อย่างมี

เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัทีเกียวขอ้งตลอดจนคาํนึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการกระทาํ

นนั ๆ อยา่งรอบคอบ 

 การมีภูมิคุม้กนัในตวัทีดี หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลียน 

แปลงในดา้นต่าง ๆ ทีจะเกิดขึน โดยคาํนึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ทีคาดว่าจะเกิดขึนใน

อนาคตทงัใกลแ้ละไกล 

 เงือนไขการตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ใหอ้ยูใ่นระดบัความพอเพียงนัน ตอ้งอาศยั

ทงัความรู้และคุณธรรมเป็นพืนฐาน กล่าวคือ  

 1. เงือนไขความรู้ ประกอบดว้ยความรอบรู้เกียวกบัวิชาการต่าง ๆ  อย่างรอบดา้น ความรอบคอบที

จะนาํความรู้เหล่านนัมาพิจารณาใหเ้ชือมโยงกนัเพือประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในชนัปฏิบติั 

2. เงือนไขคุณธรรม ประกอบดว้ยความตระหนกัในคุณธรรม ความซือสัตยสุ์จริต ความ

อดทนและความเพียร การใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวิต ไม่โลภและไม่ตระหนี หลกัการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมทิี ู 2.1 หลกัการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ทีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, (2550), เศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร, หนา้ 15. 
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 สรป องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงุ  

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทีไม่มากเกินไป ไม่นอ้ยเกินไป คาํนึงถึงความจาํเป็น

ตามสมควรและพอดีต่อฐานะของตวัเอง โดยไม่ทาํใหต้นเองและผูอื้นเดือดร้อน เพือสร้างตนเองให้

เขม้แข็ง ลดการพึงพาผูอื้น 

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจจะตอ้งมีเหตุผล ดาํเนินการตามหลกัคุณธรรมและ

จากเหตุปัจจยัทีเกียวขอ้งโดยคาํนึงผลทีจะเกิดขึนอยา่งรอบคอบ เทียงตรง มีสติ มีการวางแผนงานที

ลดความเสียง แลว้รู้จกัเลือกนาํสิงทีดีเหมาะสมมาประยกุตใ์ช ้

 การมีภูมิคุม้กนัทีดี หมายถึง การเตรียมตวัวางแผน นโยบาย ให้พร้อมรับผลกระทบและ

การเปลียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากรอบดา้น เพือให้สามารถบริหาร

ความเสียงปรับตวัและรับมือได้อย่างทนัท่วงทีและการตืนตวัด้วยความไม่ประมาทให้พร้อมรับ         

การเปลียนแปลงในทุก ๆ ดา้น ทีกาํลงัจะเกิดขึนในอนาคต 

 เงือนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกียวกบัศาสตร์ต่าง ๆ  ทีเกียวขอ้งอยา่งรอบดา้น โดยนาํความรู้

วิชาการในดา้นต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนงานและปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ทาํให้

แผนงานทีไดจ้ากความรู้วิชาการในดา้นต่าง ๆ มาเชือมโยงกนัตามลาํดบัขนัตอน เกิดผลงานทีประสบ

ความสาํเร็จอยา่งน่าภาคภูมิใจ 

 เงือนไขคุณธรรม หมายถึง การเสริมสร้างพืนฐานจิตใจใหมี้ความตระหนกัในคุณธรรม ประพฤติดี 

มีความซือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบ มีความเอือเฟือเผือแผ่ มีความสามคัคีมาประพฤติปฏิบัติ 

โดยใชส้ติปัญญาในการไตร่ตรอง จะนาํมาสู่ความกา้วหนา้พร้อมกบัความสมดุลในการทาํงานดว้ย

ความรอบคอบในการดาํเนินงาน ชีวิตเจริญรุ่งเรือง  

 2.1.6 ยทธศาสตร์การขับเคลอืนปรัชญาของเศรษฐุ กจิพอเพยีงส่สถานศึกษาู   

 กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้ 1-8) มีวตัถุประสงค ์เพือใหส้ถานศึกษานาํหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้ในการจดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและ

การบริหารจดัการสถานศึกษา เพือใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัในทุกระดบัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ 

มีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลียนกระบวนทศัน์ในการดาํเนินชีวิตบนพืนฐานของหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเนือง มีวิสยัทศัน์ คือ กระทรวงศึกษาธิการมุ่งพฒันาสถานศึกษาในการนาํ

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลสู่การ

ดาํเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผูเ้รียน ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง

ต่อเนือง สาํหรับเป้าหมายนนั ในระยะที 1 ปี 2550 กาํหนดให้สถานศึกษาทีสามารถเป็นแบบอย่าง

ในการจดักระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ตาํกว่า จาํนวน 80 แห่ง ระยะที 2 ปี 2551-2552 พฒันาและขยายเครือข่ายสถานศึกษาทีเป็นแบบอยา่ง
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ในการจดักระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทุกจงัหวดัเป็นจาํนวน 800 แห่ง และระยะที 3 ปี 2553-2554 พฒันาให้สถานศึกษาสามารถนาํหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการที

เหมาะสมกบับริบทของแต่ละสถานศึกษาไดค้รบทุกแห่งทวัประเทศ 

 ยทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลอืนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงส่สถานศึกษาุ ู  มดีังนี  

 1. ยทุธศาสตร์ที 1 การพฒันาแนวทางการจดัการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการขบัเคลือน  

  1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัแนวทางการนาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษา 

  1.2 จดัทาํแนวทางการจดัการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

ทุกระดบัการศึกษา โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงไวใ้นสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนเพือให้เกิดการพฒันาตามลาํดับโดยเริมให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้ระดับบุคคลและ

ครอบครัว รู้จกันาํไปประยุกต์ใช ้นาํไปขยายผลในครอบครัวและชุมชนเพือให้เกิดประโยชน์ต่อ

สงัคมและประเทศ  

  1.3 จดัทาํแนวทางการจดัระบบบริหารจดัการของสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. ยทุธศาสตร์ที 2 การพฒันาบุคลากร แนวทางการขบัเคลือน  

  2.1 อบรมสัมมนาผูบ้ริหารการศึกษาให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

  2.2 ฝึกอบรมและพฒันา ผูบ้ริหารสถานศึกษาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ใหส้ามารถนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การเรียน

การสอนและการบริหารจดัการ  

 3. ยทุธศาสตร์ที 3 การขยายผลและพฒันาเครือข่าย แนวทางการขบัเคลือน  

  3.1 ให้สถานศึกษาทีเป็นแบบอย่างเขา้ไปช่วยเหลือพฒันาสถานศึกษาทีเขา้ร่วมโครงการ            

1 : 10 แห่งในการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน

และการบริหารจดัการ  

  3.2 ใหมี้ระบบการแลกเปลียนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน ประสานการดาํเนินงาน 

ของเครือข่าย  

  3.3 จดัทาํระบบขอ้มลูสารสนเทศและเชือมโยงเครือข่ายกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  

 4. ยทุธศาสตร์ที 4 การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์แนวทางการขบัเคลือน  
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  4.1 เผยแพร่การประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการศึกษา 

โดยจดัทาํสือรูปแบบต่าง ๆ  

  4.2 เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร ความกา้วหน้าของการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

 5. ยทุธศาสตร์ที 5 การพฒันากระบวนการติดตามและประเมินผล แนวทางการขบัเคลือน

ในการติดตามและประเมินผลเพือทราบการดาํเนินงานดา้นการจดัการเรียนการสอน การบริหาร

จดัการและการพฒันาเครือข่ายโดยมีแนวทางในการดาเนินงาน ดงันี 

  5.1 จดัใหมี้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดบักระทรวง ระดบัภูมิภาค และระดบั 

สถานศึกษา โดยใหค้ณะกรรมการมีหนา้ทีติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การดาํเนินงาน ในภาพรวม

ระดบัภูมิภาคและสถานศึกษา  

  5.2 กาํหนดรูปแบบ แนวทาง เครืองมือและคู่มือในการติดตามและประเมินผล  

  5.3 ดาํเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล  

 6. ตวัชีวดัความสาํเร็จ การติดตามประเมินผลไดก้าํหนดตวัชีวดัความสาํเร็จไว ้คือ  

  6.1 ดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษา  

  6.2 ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  

  6.3 ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

  6.4 ดา้นการพฒันาบุคลากร  

 2.1.7 หลกัการสําคญัของการบริหารจดัการตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงในชมชนุ  

 จากพระบรมราโชวาทและพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และจากแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทีทาํให้ประมวลและสรุปสาระสาํคญัเป็น “หลกัการสาํคญัของการบริหาร

จดัการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 8 ประการ” ดงัต่อไปนี (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2551, 

หนา้ 27-30) 

 ประการทีหนึง ความพอประมาณ หมายถึง การทีประชาชนและชุมชนเน้นการลิตและ

บริโภคโดยยดึถือทางสายกลาง ความพอเพียง ความพอดี และไม่ฟุ่มเฟือย ในเวลาเดียวกนั ก็กา้วให้

ทนัโลกในยุคโลกาภิวฒัน์ดว้ย ตวัอย่างความพอประมาณในระดบับุคคล เช่น เน้นการผลิต การบริโภค 

และการดาํรงชีวิตอยา่งไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณตน ตามฐานะ ตามอตัภาพ และไม่

หลงใหลไปตามกระแสของวตัถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พนัธนาการอยู่กบัสิงใด สาํหรับความประมาณ

ในระดบัชุมชน เช่น เน้นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหน้าทีส่งเสริมให้ชุมชน และเครือข่ายสร้าง 

ความร่วมมือกบัหน่วยงานหรือองคก์รอืน ๆ  ในประเทศ เช่น บริษทัขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบนัวิจยั เป็นตน้          
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อนัจะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนเป็นการแลกเปลียนความรู้ เทคโนโลย ี

ประสบการณ์ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือกนั 

 หากพิจาณาความพอประมาณ โดยแบ่งเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นจิตใจ สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ีตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จะเห็นไดว้่า 

 1. ความพอประมาณดา้นจิตใจ เนน้ทีจิตใจใหป้ระชาชนรู้จกัพอ รู้จกัประมาณ และพอใจ

สิงทีมีอยู ่ไม่โลภ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เบียดเบียน ยดึมนัในทางสายกลาง 

 2. ความพอประมาณดา้นสงัคม มุ่งใหเ้กิดสงัคมทีมีความสงบสุข ประชาชนมีเมตตา เอืออาทร

ช่วยเหลือซึงกนัและกนั สามคัคีร่วมมือกนัเพือใหทุ้กคนอยูร่่วมกนั โดยปราศจากการเบียดเบียนและ

เอารัดเอาเปรียบกนัในชุมชน 

 3. ความพอประมาณดา้นวฒันธรรม สนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรม หรือวิถีชีวิตทีประหยดั 

อดออม มีชีวิตทีเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข วตัถุนิยม และบริโภคนิยม 

 4. ความพอประมาณดา้นเศรษฐกิจ สนบัสนุนใหป้ระชาชนในชุมชนมีความขยนัหมนัเพียรใน

การประกอบสมัมาอาชีพ พึงตนเองได ้พน้จากความยากจน มีรายไดเ้พิมพนูขึน และพน้จากการเป็นหนีสิน 

 5. ความพอประมาณดา้นเทคโนโลย ีหมายถึง ใชเ้ทคโนโลยทีีเหมาะสมกบัสภาพของตนเอง

และชุมชน 

 6. ความพอประมาณดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม หมายถึง การไม่เบียดเบียน

ธรรมชาติจนเกินไป การอยูร่่วมกบัธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งพอดี ใชอ้ยา่งคุม้ค่าให้

เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกบัการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มดว้ย 

 ประการทีสอง ความมีเหตุผล หมายถึง การทีประชาชนและชุมชนตดัสินใจและลงมือ

ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ เกียวกบัระดบัความพอเพยงนันจะตอ้งไปอย่างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจาก

เหตุปัจจยัทีเกียวขอ้งและคาํนึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการกระทาํนนั ๆ อยา่งรอบคอบ 

 ประการทีสาม การมีภูมิคุม้กัน หมายถึง การทีประชาชนและชุมชนมีการหาขอ้มูลข่าวสาร 

และศึกษาหาความรู้เพิมเติมอยูต่ลอดเวลา เพือใหมี้ภูมิคุม้กนัในตวั หรือมีพืนฐาน หรือมีความพร้อม

มากเพียงพอทีจะรู้เท่าทนัต่อผลกระทบทีจะเกิดจากการเปลียนแปลงต่าง ๆ รวมทงัมีความยึดหยุ่น

ในการปรับตวั มีความเขม้แข็ง มนัคง และยงัยนื 

 ประการทีสี การพึงตนเอง หมายถึง ประชาชนและชุมชนสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของ

ชุมชนทีอยู่ไดด้้วยตนเองไม่ต้องพึงพาพึงพิงคนอืน หรือชุมชนอืนจนเกินความจาํเป็น โดยเน้น

ความสามารถของประชาชน และชุมชนในการผลิตสินคา้และบริการทุกชนิด เพือเลียงประชาชน

หรือชุมชนนนั ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งพึงพาปัจจยัต่าง ๆ ทีประชาชนหรือชุมชนไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ ตวัอยา่ง

การพึงตนเองในระดบับุคคล เช่น ประชาชนในชุมชนมีการพึงตนเอง มีจิตสาํนึกทีดีเพือตนเอง 
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ชุมชนและประเทศชาติโดยรวม มีจิตใจเอืออาทร ประนีประนอม และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น

ทีตงั สาํหรับการพึงตนเองในระดบัชุมชน เช่น แต่ละชุมชนช่วยเหลือเกือกูลกนั เชือมโยงกนัเป็น

เครือข่ายชุมชนทีแข็งแรง เป็นอิสระ มีเกียรติและมีความภาคภูมิใจว่ายนืไดด้ว้ยขาของตนเอง หากจดัแบ่ง

เป็นการพึงตนเองในดา้นต่าง ๆ จะไดด้งันี 

 1. ดา้นจิตใจ ทาํตนใหเ้ป็นทีพึงตนเอง มีจิตสาํนึกทีดี สร้างสรรคใ์หต้นเองและชาติโดยรวม 

มีจิตใจเอืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นทีตงั 

 2. ดา้นสงัคม แต่ละชุมชนตอ้งช่วยเหลือเกือกูลกนั เชือมโยงเป็นเครือข่ายชุมชนทีแข็งแรง 

และเป็นอิสระ 

 3. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มประชาชนในชุมชนใชแ้ละจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในชุมชนอยา่งฉลาด และหาหนทางเพิมมลูค่าโดยยดึหลกัการของความยงัยนื 

 4. ดา้นเทคโนโลย ีเลือกใชเ้ทคโนโลยเีฉพาะทีสอดคลอ้งกบัพืนฐานของภูมิปัญญาชาวบา้น

ความตอ้งการและสภาพแวดลอ้มของชุมชน รวมทงัควรพฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาของชุมชนเอง 

 5. ดา้นเศรษฐกิจ สนบัสนุนระบบเศรษฐกิจของทุกชุมชนใหย้ดึถือหลกัการ “ตนเป็นทีพึงแห่งตน” 

โดยเนน้การผลิตพืชผลใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการบริโภคในครัวเรือนเป็นอนัดบัแรก เมือเหลือพอ

จากการบริโภคแลว้ จึงคาํนึงถึงการผลิตเพือการคา้เป็นอนัดบัรองลงมา ผลผลิตส่วนเกินทีออกสู่

ตลาดก็จะเป็นกาํไรของประชาชนหรือชุมชน ในสถานการณ์เช่นนี ประชาชนหรือแต่ละชุมชนจะ

กลายสถานะเป็นผูก้าํหนด หรือเป็นผูก้ระทาํต่อตลาดแทนทีตลาดจะเป็นตัวกระทาํ หรือเป็น

ตวักาํหนดดงัทีเคยเป็นอยู ่ทงันีจะตอ้งมีการประหยดั ลดค่าใชจ่้ายหรือลดรายจ่าย ยดึหลกัพออยู ่พอกิน 

พอใช ้และสร้างสิงอุปโภคบริโภคในพืนทีหรือชุมชนของตนเอง เช่น ขา้ว นาํ ผกั ผลไมด้ว้ย 

 ประการทีห้า การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีทงัความรู้ และคุณธรรมควบคู่กนั หมายถึง การเสริมสร้าง 

คุณภาพของคน หรือประชาชนทงัดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ดา้นวสัดุ ครอบคลุมถึงการส่งเสริมใหค้น

มีความรู้ มีวิชาการ มีความรอบรู้ มีความรอบคอบ และมีความระมดัระวงั ส่วนดา้นจิตใจ ครอบคลุมถึง

การส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม คือ คิดและทาํคุณงามความดีเป็นประจาํเพือผลประโยชน์ของส่วนรวม 

รวมทงัส่งเสริมใหล้ะความชวัและทาํความดี ไม่เบียดเบียน มีความรับผดิชอบ มีความซือสัตยสุ์จริต 

มีความเพียร มีความอดทน มีความรอบคอบ มีความประหยดั มีความเมตตา มีความเอืออาทร และมี

ความสามคัคี เพือร่วมใจกนัประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้บรรลุผลสาํเร็จ ประโยชน์ทีเกิดขึนจึงมิได้

หมายถึง รายไดแ้ต่เพียงอยา่งเดียว หากแต่ยงัรวมถึงประโยชน์ในดา้นอืน ๆ  ดว้ย เช่น การสร้างความมนัคง

ใหก้บัสถาบนัครอบครัว สถาบนัชุมชน ความสามารถในการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพืนฐานของภูมิปัญญาทอ้งถินรวมทงั

การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของชุมชนไทยให้คงอยู่ตลอดไป ตวัอย่างการเสริมสร้างคุณภาพ 
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คนทีเนน้ดา้นจิตใจโดยการละความชวัและทาํความดี เช่น การปฏิบติัตนในแนวทางทีละความชวั

และทาํความดี พยายามลดละความชวัทีตนเอง ไม่ก่อความชวัให้เป็นเครืองทาํลายตวัเองและทาํลายผูอื้น 

ในเวลาเดียวกนั ความพยายามสร้างความดีใหแ้ก่ตวัเองอยูเ่สมอ และตวัอย่างการไม่เบียดเบียน เช่น 

ละเลิกการแก่งแยง่และเบียดบงัผลประโยชน์ รวมทงัการแข่งขนักนัในทางการคา้ขายและประกอบ

อาชีพแบบต่อสูก้นัอยา่งรุนแรง โดยประชาชนและชุมชนควรประกอบอาชีพความเป็นธรรมทงัใน

เจตนา และการกระทาํ 

 ประการทีหก การรวมกลุ่ม หมายถึง การทีประชาชนและชุมชนให้ความสาํคญักบัการรวมกลุ่ม 

โดยประชาชนหรือองค์กรในชุมชนจะทาํหน้าทีเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้

หลากหลาย ครอบคลุมทงัการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การทาํธุรกิจ คา้ขาย 

และการท่องเทียวระดบัชุมชน เมือประชาชนหรือองคก์รในชุมชนไดรั้บการพฒันาให้เขม้แข็งและ 

มีเครือข่ายทีกวา้งขวางมากขึนแลว้ ประชาชนในชุมชนก็จะไดรั้บการดูแลใหมี้รายไดเ้พิมขึนรวมทงั

ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาในทุก ๆ  ดา้น เมือเป็นเช่นนี เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปได้

อยา่งมีเสถียรภาพ ซึงหมายความว่า เศรษฐกิจสามารถขยายตวัไปพร้อม ๆ  กบัสภาวการณ์ดา้นการกระจาย

รายไดที้ดีขึนดว้ย 

 ประการทีเจด็ การสร้างเครือข่าย หมายถึง ประชาชนและชุมชนร่วมมือกนัสร้างเครือข่าย 

อยา่งเป็นระบบทีเชือมโยงกนัและร่วมมือกนัเพือประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ในการสืบทอดภูมิปัญญา 

แลกเปลียนความรู้ การบริหารจดัการ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพฒันา ทาํให้เกิดเครือข่าย

ชุมชนทียดึการบริหารจดัการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึงเชือมโยงกนัดว้ยหลกัไม่เบียดเบียน 

แบ่งปัน และช่วยเหลือซึงกนัและกนัไดใ้นทีสุด 

 การสร้างเครือข่ายอยา่งเป็นระบบนนั ควรจะมีความเชือมโยงกนัของชุมชนทุกระดบันับ

แต่ระดบั (1) บุคคล ครอบครัว (2) หมู่บา้น ชุมชน สงัคม (3) ประเทศหรือรัฐ และ (4) ประชาคมโลก 

 ประการทีแปด ความสมดุลและการพฒันาทียงัยนื หมายถึง การสนับสนุนให้ประชาชน

และชุมชนยดึถือการพฒันาอยา่งเป็นองค์รวม มีสมดุลระหว่างกระแสการแข่งขนัจากโลกาภิวฒัน์ 

และกระแสทอ้งถินนิยม มีความหลากหลายในโครงสร้างการผลิต มีการใชทุ้นทีมีอยู่ในสังคมให้มี

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ภูมิปัญญา

และวิถีชีวิตของทอ้งถินทีดีงาม 

 2.1.8 การจดัการศึกษาตามแนวทางของหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต แนวทางสาํหรับการตดัสิน 

ตงัแต่เรืองเลก็ ๆ  ในชีวิตประจาํวนัของแต่ละคน ไปจนถึงเรืองใหญ่ระดบัชาติ การทีจะทาํให้แนวทางของ

เศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นวฒันธรรมหลกัในการใชชี้วิตของคนในสงัคม จาํเป็นตอ้งมีกระบวนการ
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หล่อหลอมให้ทุกคนมีความเชือมนัและสามารถนําหลกัการนีไปประยุกต์ใชไ้ด้อย่างอตัโนมติั

เหมือน ๆ กบัการคิดเลขหรือขีจกัรยานในชีวิตประจาํวนั และการศึกษาเป็นเครืองมือ สาํคญัทีจะทาํ

ใหเ้กิดกระบวนการดงักล่าว (โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจาํประเทศไทย, 2550, หนา้ 72)  

 เป้าหมายสาํคญัของการจดัการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยง คือ การปลูกฝังให ้

เด็กและเยาวชนรู้จกัการใชชี้วิตทีพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกบัผูอื้น 

อยา่งเอือเฟือเผอืแพร่และแบ่งปัน มีจิตสาํนึกรักษสิ์งแวดลอ้ม และเห็นคุณค่าของวฒันธรรมค่านิยม 

เอกลกัษณ์/ความเป็นไทย  

 การจดัการศึกษาตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ดําเนินการได้ใน 2 ส่วน ได้แก่  

 1) การบริหารสถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ  

 2) การจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซึงประกอบดว้ย การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียง

ในหลกัสูตรและสาระเรียนรู้ในห้องเรียน และการประยุกต์หลกั เศรษฐกิจพอเพียงในการจัด

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนอกห้องเรียน การบรรลุเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้ ครูเป็นบุคลากรทีสาํคญั            

ในการถ่ายทอดความรู้และปลกูฝังหลกัคิดต่าง ๆ ให้แก่เด็ก โดยครูตอ้งเขา้ใจอย่างถูกตอ้งสามารถ

วิเคราะห์ความพอเพียงไม่ พอเพียงของตนเองและครอบครัวไดแ้ละทาํตวัเป็นแบบอย่างทีดีใน                 

การดาํเนินชีวิตแบบพอเพียง (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา้ 3)  

 สาํหรับแนวทางการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้ 1-8) ไดส้รุปแนวทางไวด้งันี 

 1. คณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผ้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงุ ู   

 สถานศึกษาควรมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ             

อนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี 

 1.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนกัในความสาํคญัของ

การดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี  

  1.1.1 มีความรู้ ความเขา้ใจในการดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.1.2 มีความรู้ ความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเชือมโยงกบัระบบ

เศรษฐกิจทวัไป  

  1.1.3 เห็นประโยชน ์และตระหนกัในความสาํคญัของการดาํเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือการ พฒันาตนเอง พฒันากลุ่ม/

โรงเรียน/ชุมชน และพฒันาสงัคมโดยรวม  
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 1.2 มีความรู้และทกัษะพืนฐานในการดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ดงันี 

  1.2.1 มีความรู้และทกัษะพืนฐานในการดาํรงชีวิตและการพฒันาอาชีพทีเหมาะสมกบัศกัยภาพ

ของแต่ละบุคคล และสอดคลอ้งกบัภูมิสงัคมต่าง ๆ  เช่น การผลิต และจาํหน่าย สินคา้ การใหบ้ริการ การดาํเนิน 

ธุรกิจขนาดต่าง ๆ การใชจ่้ายและการออมการเกษตร ฯลฯ เพือให ้สามารถอุม้ชูตวัเองและครอบครัวได ้ 

  1.2.2 มีทกัษะ ค่านิยม และจริยธรรมเบืองตน้ทีจาํเป็นในการอยู่ร่วมกบัผูอื้นในสังคม

อยา่งเอือเฟือเผอืแผ ่เกือกลู ไม่เบียดเบียน นาํไปสู่ความสนัติสุข และรู้รักสามคัคี  

  1.2.3 ใชแ้ละพฒันาทรัพยากรและสิงแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์และความสุขอยา่งยงัยนื 

  1.2.4 สืบสานและพฒันาศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิน หวงแหนทรัพย ์สมบติัของชาติ 

รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

 1.3 ปฏิบติัตนและดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี  

  1.3.1 ปฏิบติัตนใหมี้ความพอประมาณ รู้จกัการประมาณตน รู้จกัศกัยภาพของตนทีมีอยู ่

และรู้จกัสภาพแวดลอ้มของชุมชน/สงัคม ทีอาศยัอยู ่ 

  1.3.2 ปฏิบติัตนอยา่งมีเหตุผล บนพืนฐานของความถกูตอ้ง โดยใชส้ติ ปัญญา มี ความรอบรู้ 

และรอบคอบในการคิด พดู ทาํ โดยยดึทางสายกลางในการปฏิบติั  

  1.3.3 มีภูมิคุม้กนัทีดีในตวั พร้อมรับผลกระทบและการเปลียนแปลงดา้นต่าง ๆ  ทงัภายใน

และภายนอก ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน ์ 

  1.3.4 มีความรอบรู้ในเรืองทีเกียวขอ้ง สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบติัดว้ยความ รอบคอบ 

ระมดัระวงั  

  1.3.5 ปฏิบติัตนและดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยความ ซือสตัย ์สุจริต 

ขยนั อดทน ขยนัหมนัเพียร แบ่งปัน มีสติ ปัญญา มีวินัย พึงตนเอง เอือเฟือเผือแผ ่เกือกูล มีความรับผิดชอบ

และอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  

 2. แนวทางในการพฒันาผ้เรียนตามคณลกัษณะอนัพงึประสงค์ู ุ   

 2.1 การพฒันาหลกัสูตร สถานศึกษาควรมีการพฒันา หรือบูรณาการเนือหาสาระของเศรษฐกิจ

พอเพียงเขา้ไปในหลกัสูตรสถานศึกษาตามขนัตอนดงันี  

  2.1.1 สถานศึกษานาํคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ตามแนวทางหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาพิจารณาปรับปรุง หรือเพิมเติม วิสัยทศัน์ เป้าหมาย และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ของผูเ้รียนในหลกัสูตรสถานศึกษา  

  2.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปรับปรุง หรือเพิมเติมมาตรฐาน

การเรียนรู้ในแต่ละช่วงชนั ใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์เป้าหมาย และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

ผูเ้รียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของหลกัสูตรสถานศึกษาทีปรับปรุง หรือเพิมเติม  
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  2.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปรับปรุง เพิมเติม หรือจดัทาํ

สาระการเรียนรู้ หน่วยการจดัการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ ตามลาํดบั เพือพฒันาผูเ้รียนให้

เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงชนั  

 2.2 การจดัการเรียนการสอน  

 สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนตามเนือหาสาระทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรอย่าง

สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูเ้รียน เนน้กระบวนการคิดวิเคราะห์ เนน้การปฏิบติัจริง เพือนาํไปสู่การปฏิบติัตน

ทีเหมาะสมในชีวิตประจาํวนั โดยมีแนวทางดาํเนินการ ดงันี  

  2.2.1 จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้การฝึกทกัษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ การจดัการ 

การเผชิญสถานการณ์ การแกปั้ญหา ฯลฯ ทีเริมจากชีวิตประจาํวนั และเชือมโยงสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม 

ประเทศชาติ และสงัคมโลก  

  2.2.2 จดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้การทดลองการปฏิบติัจริงทงัในสถานศึกษาและ

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ทังในรูปของการจดัทาํโครงการ โครงงานและอืน ๆ ทงัการศึกษา

รายบุคคลและเป็นกลุ่ม  

  2.2.3 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหค้รอบคลุมทงั 3 ดา้น ไดแ้ก่  

   2.2.3.1 ความรู้ (Knowledge)  

   2.2.3.2 ทกัษะกระบวนการ (Process) และ  

   2.2.3.3 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(Attribute)  

 2.3 การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา สถานศึกษาควรจดับรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาให้เป็น แหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง หล่อหลอม 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละเอือต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

โดยมีแนวทางดาํเนินการ ดงันี  

  2.3.1 จดัอาคารสถานที และสิงแวดลอ้มในโรงเรียนทีเนน้ความร่มรืน ประโยชน์ใชส้อย 

เป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษสื์บสานทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม สถาปัตยกรรมของ

ทอ้งถินและภูมิปัญญาไทย  

  2.3.2 กาํหนดระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบติัในสถานศึกษา ทีส่งเสริมความมี ระเบียบวินยั 

เคารพธรรมเนียมปฏิบติั กฎกติกาของสังคมส่วนรวม เช่น การมีวินัย การเขา้คิว การ รับประทานอาหาร 

การแต่งกาย การใชท้รัพยากรร่วมกนั ฯลฯ  

  2.3.3 ส่งเสริมและพฒันาบรรยากาศดา้นคุณธรรม เช่น การทาํบุญ การบริจาค การปฏิบติั 

กิจการศาสนา การฝึกอบรมจิต การเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกยอ่งส่งเสริม ผูก้ระทาํความดี 

การส่งเสริมการแบ่งปัน การช่วยเหลือกนัและกนั ฯลฯ  
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  2.3.4 ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เช่น การจดันิทรรศการ การจดัการประกวดในรูปแบบต่าง ๆ  การหาความรู้ผา่น สือเทคโนโลยแีละอืน ๆ   

  2.3.5 ส่งเสริมการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  

  2.3.6 จดัโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบติัตนและการดาํเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 2.4 การจดัระบบบริหารจดัการของสถานศึกษา  

 สถานศึกษาควรมีการจดัระบบการบริหารจดัการภายในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทีเอือต่อการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษา ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวทางดงันี 

  2.4.1 ทบทวน ปรับปรุง พฒันา โครงสร้างและกระบวนการบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งหรือ

รองรับการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการบริหารงานตาม หลกัธรรมาภิบาล              

มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัทีพร้อมรับการเปลียนแปลง  

  2.4.2 กาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม และการปรับปรุง เพิมเติม

หรือจดัทาํแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติังานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการพฒันาการศึกษาตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีการดาํเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ 

และมีการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเนือง  

  2.4.3 พฒันาบุคลากร ทงัผูบ้ริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความพร้อมในการดาํเนินการตามระบบการบริหาร จดัการทีเปลียนแปลง 

และการจดัการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทงัดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

  2.4.4 จดัระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เพือพฒันาระบบการบริหารจดัการ 

และกระบวนการเรียนการสอนให้เอือต่อการจดัการศึกษาตามแนวทางในการนํา ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษาในสถานศึกษา 

 2.5 การให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สถานศึกษาควรให้ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในขนัตอนสาํคญัทุกขนัตอน ดงันี  

  2.5.1 ร่วมกาํหนดแนวนโยบายและการวางแผน  

  2.5.2 ร่วมใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร  

  2.5.3 ร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการจดัสภาพและบรรยากาศภายใน สถานศึกษา 
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  2.5.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบติัตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา          

ทีบา้นและสถานทีอืน ๆ  

  2.5.5 ร่วมติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  

 2.6 การติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สถานศึกษาควรจดัให้มีการติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินการจัดการศึกษา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทาง

ดาํเนินการ ดงันี  

  2.6.1 ติดตามและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนโดยพิจารณาจาก 

   2.6.1.1 ผลการทดสอบความรู้ ความเขา้ใจพืนฐานดา้นเศรษฐกิจพอเพียง  

   2.6.1.2 ผลงานและการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน  

   2.6.1.3 การปฏิบติัตนในชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียน  

   2.6.1.4 ผลการประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากทุกภาคส่วน 

  2.6.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการดาํเนินการในกระบวนขนัตอนและ

กิจกรรมการดาํเนินการในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การจดับรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้ม การจดัระบบบริหารจดัการ การใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  

  2.6.3 จดัใหร้ะบบการรายงานผลการดาํเนินการเป็นระยะ ๆ  ทงัการรายงานภายในสถานศึกษา 

การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานหน่วยงานตน้สงักดัตามลาํดบั  
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แผนภม ิู 2.2 ความเชือมโยงของแนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปจดัการศึกษาในสถานศึกษา 

ทีมา : สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา้ 6. 

การมีส่วนร่วมของผ้ปกครองและชมชนู ุ  

มีส่วนร่วมในการดาํเนินการของสถานศึกษาทุกดา้น 

พัฒนาหลัก สูตรโดยบูรณ าก าร 

เนือหาสาระของเศรษฐกจิพอเพียง 

ไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ และกจิกรรม พฒันา

ผูเ้รียน 

 

 

จัดการเรียนการสอนทีสอดคล้องกบัวิถีชีวิต

ของผูเ้รียน โดย  

- พฒันาทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห ์การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ์  การแกปั้ญหาใน

ชีวิตประจาํวนั  

- เน้นกจิกรรมการทดลอง การปฏิบัติจริงใน 

ชีวิตประจาํวนั  

- วดัและประเมินผลผูเ้รียนทังด้านความรู้ ทักษะ 

กระบวนการและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

คณลักษณะอันพึงุ

ประสงค์ของผ้เรียนู  

การจัดระบบบริหารจัดการ 
การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

สถานศึกษา 
จัดระบบบริหารจัดการตามแนว 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

- ปรับโครงสร้างและกระบวนการ 

บริหารใหส้อดคลอ้งกบัแนว ปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพียง  

- กาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ 

ปรับแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบติัการ  

- พฒันาบุคลากรด้านความรู้ความ 

เข้าใจและการปฏิบัติตนตามแนว 

ปรัชญาฯ  

- จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

จดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการ 

พฒันาผูเ้รียน  

- จัดอาคาร สถานที สิงแวดล้อม ให้ร่มรืนเป็น

แหล่งเรียนรู้สะท้อนการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากร 

ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย  

- ส่งเสริมและพฒันาบรรยากาศดา้นคุณธรรม  

- ส่งเสริมการแสวงหา และเผยแพร่ความรู้ด้าน 

เศรษฐกจิพอเพียง  

- ส่ง เสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของ

บุคลากร  

- จดัโครงการส่งเสริมการดาํเนินวิถีชีวิตตามแนว 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ดาํเนินการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

- ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิตามคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องนกัเรียน 

- ติดตามและประเมินผลความเหมาะสมของการดาํเนินงานแต่ละดา้น 

- รายงานผลการดาํเนินการจดัการศึกษา 

ก า รดํา เ นิน ชีวิ ตต าม แ น ว

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

- มีความรู้ความเข้าใจ และ

ตระหนกั ในความสาํคัญของ

ก า รดํา เ นิน ชีวิ ตต าม แ น ว

ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง  

- มีความรู้ และทกัษะพืนฐาน

ในการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

 

การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสตรู  
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 3. ขันตอนการดําเนินการตามแนวทางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา

ในสถานศึกษา  

 1.3 ขนัตอนในการดาํเนินงาน 

 การดาํเนินการตามแนวทางการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดั การศึกษาในสถานศึกษา 

มีขนัตอนในการดาํเนินการ ดงันี  

  1.3.1 กาํหนดนโยบายการจดัการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบาย

สาํคญัของสถานศึกษา  

  1.3.2 พฒันาความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรทงัผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 

และส่งเสริมใหป้ฏิบติัตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.3.3 ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจแก่ผูเ้กียวขอ้งอืน ๆ  

  1.3.4 ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างและพฒันาการบริหารจดัการตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.3.5 จดัทาํ ปรับปรุง หรือเพิมเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการ 

ของสถานศึกษา  

  1.3.6 ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา  

  1.3.7 จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของสถานศึกษา  

  1.3.8 เสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มใหเ้อือต่อการจดัการเรียนรู้  

  1.3.9 จดัระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาํเนินการ  

  1.3.10 ใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในขนัตอนสาํคญั

ทุกขนัตอน  

 ดงัแผนภูมิ 2.3 แสดงขนัตอนการดาํเนินการตามแนวทางการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปจดัการศึกษาในสถานศึกษา 
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แผนภมทิีู  2.3 แนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปจดัการศึกษาในสถานศึกษา  

ทีมา : สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา้ 8. 

สถานศึกษา 

กาํหนดแนวนโยบายการจดัการศึกษาเรือง 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายสาํคญัของสถานศึกษา 

พฒันาความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรและส่งเสริม 

การปฏิบติัตนตามแนวปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่ ความรู้  

ความเขา้ใจแก่ผูเ้กียวขอ้งคนอืนๆ 

ปรับปรุงการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตาม 

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จดัทาํ หรือเพิมเติมโครงการ กิจกรรมและ  

ปรับแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการของสถานศึกษา 

ปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของ 

ผูป้กครองและ

นิเทศ ติดตาม 

ประเมินและ 

รายงานผล 

เสริมสร้างบรรยากาศ 

และสภาพแวดลอ้ม 

ภายในสถานศึกษา 
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 5. มาตรฐานการเรียนร้เศรษฐกจิพอเพยีงู   

 การเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุอยูแ่ลว้ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ในหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน โดยมีมาตรฐาน การเรียนรู้ (ส.3.1)          

ทีเนน้ให้เขา้ใจระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาํไปประยุกต์ใชก้บัชีวิตประจาํวนัได ้

คณะทาํงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดก้าํหนดขอบเขต

ทีชดัเจนในการเรียนการสอนหรือมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละชันปี เพือใหผู้เ้รียน

เขา้ใจหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม กบัแต่ละวยั ดงันี  

 5.1 ช่วงชนัที 1 เน้นให้เด็กใชชี้วิตพอเพียงระดบับุคคลและครอบครัว รู้จกัช่วยเหลือตนเอง 

และรู้จกัช่วยเหลืองานในครอบครัว แบ่งปันสิงของให้เพือน ช่วยเหลือผูอื้น รู้จกัวิเคราะห์รายรับ-

รายจ่ายของตนเอง สอนใหเ้ด็กเห็นคุณค่าของสิงของ ตระหนักถึงคุณค่าของเงิน ทอง จะไดฝึ้กนิสัยประหยดั 

ฝึกจิตสาํนึกและนิสยัพอเพียง  

 5.2 ช่วงชนัที 2 ฝึกใหเ้ด็กรู้จกัประยกุตใ์ชห้ลกัความพอเพียงในโรงเรียนและมีส่วนร่วม

ในการสร้างความพอเพียงระดบัโรงเรียนและชุมชนใกลต้วัโดยเริมจากการสาํรวจทรัพยากรต่าง ๆ 

ในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลบาํรุงรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ทงัดา้นวตัถุเศรษฐกิจ 

สิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญา วฒันธรรม และรวบรวมองค์ความรู้มาเป็นขอ้มูลในการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน 

และเห็นคุณค่าของการใชชี้วิตอยา่งพอเพียง  

 5.3 ช่วงชนัที 3 ประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

ของชุมชน สามารถสาํรวจและวิเคราะห์ความพอเพียงในระดบัต่าง ๆ  และในมิติต่าง ๆ  ทงั ทางวตัถุ สังคม 

สิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมในชุมชนใกลต้วั เห็นคุณค่าของการใชห้ลกัพอเพียงใน การพฒันาชุมชนและ

สามารถนาํหลกัการพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัของแต่ละคน จนนําไปสู่การปรับเปลียน 

พฤติกรรมสู่ความพอเพียงไดใ้นทีสุด  

 5.4 ช่วงชนัที 4 เตรียมคนใหเ้ป็นคนทีดี สามารถทาํประโยชน์ใหก้บัสังคมและ ประเทศชาติได ้

โดยเนน้เขา้ใจความพอเพียงระดบัประเทศและการพฒันาประเทศภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์ เช่น 

การวิเคราะห์สถานการณ์การคา้ระหว่างประเทศ หรือการศึกษาสถานการณ์ สิงแวดลอ้มสภาพ

ปัญหาดา้นสงัคมเป็นอยา่งไร เป็นตน้ (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา้ 5-8)  

 6. กจิกรรมพฒันาผ้เรียนทีสอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงู   

 กิจกรรมสามารถมีความหลากหลายของเนือหา แลว้แต่ตามสภาวะภูมิสังคมของแต่ละ

สถานศึกษา แต่ทีสุดแลว้ตอ้งปลกูฝังใหเ้ด็กและเยาวชนมีวิธีคิด อุปนิสยัและพฤติกรรม ทีสอดคลอ้ง

กบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมทีดาํเนินการหลกัโดยนักเรียน นักศึกษา และครูเป็นผูน้าํ

หรือผูส้นบัสนุน จาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษา/ครู ทีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ควรน้อยกว่า 25% 
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ของจาํนวนบุคลากรทงัหมดของโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา ทีเขา้ร่วมโครงการ ควรมีความประพฤติดี 

สมคัรใจทีจะเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนอยู่ในระดบัปานกลางถึงดีและมีสุขภาพดี ครูทีเข้าร่วม

โครงการควรมีความประพฤติดี สมคัรใจ และมีความพร้อมในการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นกิจกรรมที

มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจ/สังคม/สิงแวดล้อมของ

สถานศึกษา และสามารถขยายผลออกสู่ชุมชนไดพ้อประมาณกบัภูมิสังคม : สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการ/ความจาํเป็นของสถานศึกษา/คนในชุมชน และเหมาะสมกบัภูมิประเทศ สภาพแวดลอ้ม 

และความคิด ความเชือ วิถีชีวิต สมเหตุสมผล : มีหลกัคิดและหลกัปฏิบติัของกิจกรรมทีสอดคลอ้ง

กบัหลกัวิชาการทีเกียวขอ้ง รายละเอียดของโครงการแสดงถึงความรอบคอบของการวางแผนดาํเนิน 

โครงการภูมิคุม้กนัทีดี : การวางแผนโครงการคาํนึงถึงความเสียงในการดาํเนินโครงการโดยมี

ขอ้เสนอทางเลือก หากมีการเปลียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึน ส่งเสริมความรู้และคุณธรรมของผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม : กิจกรรมต่าง ๆ  ตอ้งส่งเสริม ใหผู้เ้ขา้ร่วม มีความรอบรู้มากยิงขึน เปิดโอกาสให้ไดมี้การพฒันา

ทกัษะในดา้นต่าง ๆ ส่งเสริมการมี คุณธรรม (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา้ 10-14)  

 

2.2 การบริหารงานสถานศึกษา  

 2.2.1 ความหมายของการบริหาร  

 การบริหารการศึกษามาจากคาํว่า การบริหารและการศึกษา ซึงหากพิจารณาคาํวา่ การบริหาร 

อาจพิจารณาไดส้องทาง คือ พิจารณาในรูปของกิจกรรมทีมนุษยร่์วมกนัดาํเนินงาน เพือ การอยู่รอด

และความเจริญกา้วหนา้ของสงัคมประการหนึง และพิจารณาในรูปของศาสตร์ คือ หลกัวิชาอนัเป็น

สาขาหนึงทีเกียวพนัธก์บัทฤษฎี หลกัการ กระบวนการ และปัจจยัทีจะช่วยให้มนุษยส์ามารถดาํเนินงาน

ของหน่วยงานองค์การ สังคม และประเทศชาติอย่างเป็นระบบระเบียบเพือให้การพฒันาไปตาม

แนวทางทีกลุ่มชนนนัมีความประสงค ์ไดมี้นกัวิชาการและหน่วยงานทางดา้นการศึกษาไดใ้ห้ความหมาย

ของการบริหารและการบริหารการศึกษาสรุปได ้ดงันี  

 ธีรรัตน์ กิจจารักษ ์(2542, หน้า 11) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร หมายถึง 

กระบวนการในการใชศ้าสตร์และศิลป์ ทีนาํเอาทรัพยากรการศึกษามาปฏิบติัประกอบกบักระบวน 

การบริหาร โดยมีเป้าหมายเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542, หนา้ 6) กล่าวว่าการบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทีบุคคล

หลายคนภายในองค์กรร่วมกนัดาํเนินการ เพือพฒันาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดา้น นับแต่บุคลิกภาพ 

ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพือใหมี้ค่านิยมตรงกนักบัความ ตอ้งการของสังคม 

โดยกระบวนการต่าง ๆ ทีอาศยัควบคุมสิงแวดลอ้มใหมี้ผลต่อบุคคล และอาศยั ทรัพยากร ตลอดจน

เทคนิคต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม เพือใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสงัคม ทีตนดาํเนินชีวิตอยู ่ 
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 นิพนธ ์กินาวงศ ์(2543, หนา้ 33) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การร่วมมือกนั ปฏิบติังาน

ของบุคคลตงัแต่สองคนขึนไป โดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัและมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั โดยรูปแบบ

การบริหารมีลกัษณะทีสาํคญั 4 ประการ ดงันี  

  (1) การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไป  

  (2) การบริหารเป็นการทีกลุ่มบุคคลร่วมมือกนัทาํกิจกรรม  

  (3) การบริหารเป็นการทาํกิจกรรมเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั  

  (4) การบริหารเป็นการทาํกิจกรรมโดยใชก้ระบวนการและทรัพยากรทีเหมาะสม  

 ปราชญา กลา้ผจญ และสมศกัดิ คงเทียง (2545, หน้า 12) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร คือ

กระบวนการมีการวางแผน การจดัองคก์าร การสงัการและการควบคุม ซึงจะทาํใหง้านดาํเนินไปได้

อยา่งเรียบร้อยและกระบวนการต่าง ๆ เหล่านีลว้นเกียวขอ้งสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ดเสมอ 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2546, หนา้ 1) ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้่า การบริหารเป็นกระบวนการ

ดาํเนินการปฏิบติังานเพือใหบ้รรลุจุดหมายขององคก์ารโดยอาศยั หนา้ทีการบริหารที สาํคญั หน้าที

การบริหารทีสาํคญั ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การจดัการองค์การ (Organizing) การนาํ (Leading) และ

การควบคุม (Controlling)  

 พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 3) ไดก้ล่าวว่า “การบริหาร หมายถึง  

การทาํงานใหส้าํเร็จโดยอาศยัคนอืน (Getting things done through other people) เมือว่าตามคาํนิยามนี

การบริหารในพระพุทธศาสนาเริมมีขึนเป็นรูปธรรมสองเดือนนบัจากวนัทีพระพุทธเจา้ตรัสรู้นนัคือ

ในวนัอาสาฬหบูชา เมือพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครังแรกแก่พระปัญจวคัคีย ์           

ซึงทาํใหเ้กิดพระสงัฆรัตนะขึน เมือมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึนใพระพุทธศาสนาอย่างนี

พระพุทธเจา้ก็ตอ้งบริหารคณะสงฆ”์  

 สรุปการบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทีบุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไปใชศ้าสตร์และศิลป์ 

จากทรัพยากรทีมีจาํกดัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึงทุกคนไดร่้วมมือกนัดาํเนินภารกิจต่าง ๆ 

โดยมีกระบวนการทาํงานตามลาํดบัขนัตอนเพือให้ภารกิจนันบรรลุวตัถุประสงค์ตามทีกาํหนดไว ้

เกิดพฒันาการทาํงานของบุคคลในองค์กร เพือให้การปฏิบติังานบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย            

ทีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 2.2.2 การบริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพนืฐาน  

 การบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการทีมีความสาํคญัต่อการจดัการศึกษาของสังคม

และประเทศชาติ ทงันี หากสถานศึกษามีความสามารถทีจะบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพเกิด

ประสิทธิผลได ้ยอ่มส่งผลถึงความเจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติดว้ย 
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 ความหมายและความสําคญัของการบริหารสถานศึกษา 

 กานต ์กุณาศล (2542, หน้า 3) ไดก้ล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจดัการศึกษา 

ขนัพืนฐานทีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับทุกคน เพือปลูกฝังให้ผูเ้รียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม มีความรู้ 

และความสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขสมควรแก่สภาพตน 

 กิติมา ปรีดีดิลก (2542, หน้า 13) ไดก้ล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดาํเนินการ

ทุกอยา่งในสถานศึกษาตงัแต่การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที

การบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานกิจการนักเรียน และนักศึกษา และงานดา้น

ความสมัพนัธก์บัชุมชน 

 อมรชยั ตนัติเมธ (2542, หน้า 10) ไดก้ล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การร่วมมือกนั

ดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทงัดา้นบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม ตลอดจน

ค่านิยมใหต้รงกบัความตอ้งการของสังคม สามารถเป็นสมาชิกทีดี และมีประสิทธิภาพของสังคม

โดยใชก้ระบวนการและทรัพยากรต่างๆ ทงัทีเป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบ 

 ธีระ รุญเจริญ (2545, หนา้ 20) กล่าวว่า การจดัการศึกษามีความจาํเป็นตอ้งอาศยัผูบ้ริหารการศึกษา

และผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทาํใหก้ารบริหารและการจดัการศึกษาประสบผลสาํเร็จและ

เป็นไปตามแนวทางทีพึงประสงค ์ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติจะ

ประสบความสาํเร็จ จาํเป็นตอ้งอาศยัองค์กรปฏิบติั คือ สถานศึกษา ซึงหมายถึงการปฏิบติัภารกิจ

ของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีและผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูท้าํ

การปฏิรูปทีมีประสิทธิภาพ 

 เกียรติยศ เอียมคงเอก (2546, หนา้ 8) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึงการ บริหารการศึกษา

ของกลุ่มบุคคลทีเกียวขอ้งกบัการศึกษา ซึงเป็นเรืองสาํคญัทีจะส่งเสริมให้การบริหารงานโรงเรียนเกิด

สมัฤทธิผล มีประสิทธิภาพประกอบดว้ยส่วนสาํคญั ไดแ้ก่ คณะกรรมการ สถานศึกษา การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานธุรการ การบริหารงาน กิจการนกัเรียน บริหารอาคารสถานที 

และบริหารงานความสมัพนัธก์บัชุมชน  

 สมคิด บางโม (2551, หนา้ 153) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเป็นแหล่งพฒันาประชากร

ของประเทศสาํคญัยิง เนืองมาจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานทีใช ้คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ จาํนวนมาก 

เพือใชใ้นการพฒันาคน หากการจัดการบริหารงานในโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ ผลผลิตของ

โรงเรียน คือ นักเรียนทีสาํเร็จออกไป ย่อมมีประสิทธิภาพตาํ ซึงส่งผลไปถึงการพฒันา ประเทศ

ยอ่มจะล่าชา้ตามไปดว้ย  

 ฮอย และเชอร์ชิว (Hoy and Cecil 2008, หน้า 170) อธิบายว่า การบริหารโรงเรียนเป็น

การบริหารบุคลากรทางการศึกษา ครู นกัเรียน เพือใหค้วามร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังาน



 42 

ในโรงเรียนให้บุคคลทงั 3 กลุ่มเห็นด้วยและดาํเนินการตามข้อตกลงทีวางไวแ้ละพึงยึดปฏิบัติ            

โดยเคร่งครัด 

 สรุปการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการทีใชก้ลุ่มบุคคลทางการศึกษาและ

ผูเ้กียวข้องทุกฝ่าย ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับการศึกษา              

เพือเป็นการพัฒนากระบวนการทาํงานให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายทีสถานศึกษาตังไว ้

ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ

การบริหารทวัไป เพือการพฒันาศกัยภาพของสถานศึกษาและผลผลิตของสถานศึกษา ให้สมบูรณ์

ในดา้นสติปัญญา ความสามารถ พร้อมใหเ้กิดประสิทธิภาพและผลสมัฤทธิของสถานศึกษา 

 2.2.3 การบริหารสถานศึกษาขันพนืฐานทีเป็นนิตบิคคลุ  

 การบริหารจดัการของสถานศึกษาซึงมีหนา้ทีใหบ้ริการ การศึกษาแก่ประชาชนและเป็น

สถานศึกษาของรัฐ จึงตอ้งนาํหลกัการว่าดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมทีดีซึงเรียกกนั

ทวัไปว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจดัการศึกษาเพือเสริมสร้างความเขม้แข็ง

ให้กับโรงเรียนในฐานะทีเป็นนิติบุคคลดว้ยหลกัการดังกล่าว ไดแ้ก่ 1) หลกันิติธรรม 2) หลกั

คุณธรรม 3) หลกัความโปร่งใส 4) หลกัการมีส่วนร่วม 5) หลกัความรับผิดชอบรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษานิติบุคคล 6) หลกัความคุม้ค่า 

 2.2.4 แนวคดิการบริหารสถานศึกษาขันพนืฐานทีเป็นนิตบิคคลุ  

 นกัวิชาการหลายคนไดแ้สดงแนวคิดเกียวกบัการบริหารโรงเรียนทีเป็นนิติบุคคล ดงันี 

 ประสิทธิ โฆวิไลกุล (2545, หนา้ 18) ไดใ้ห้ความหมายของนิติบุคคลว่า เป็นกฎหมายที

เกียวกบัการดาํเนินงานทรัพยสิ์นทีสามารถทาํนิติกรรมต่าง ๆ ได ้โดยมีการดาํเนินกิจกรรมเพือ

ประโยชน์ของเอกชนและไม่มีการใชอ้าํนาจมหาชน 

 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (2546, หน้า 12) กล่าวว่า นิติบุคคลทีกฎหมายสมมติขึนเพือให้มี

สิทธิหน้าทีและสามารถทํากิจการอันเป็นการก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลอืนได้ภายในขอบ

วตัถุประสงคที์กาํหนดไวแ้บ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 1) นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน หมายถึง นิติบุคลทีเกิดขึนตามบทบญัญติัแห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ โดยเกิดขึนเมือกลุ่มบุคคลธรรมดารวมกนัทาํกิจกรรมอนัใดอนัหนึง           

และเพือใหด้าํเนินการนนั ๆ ใหนิ้ติบุคคลจาํเป็นตอ้งมีทรัพยสิ์นและสามารถทาํนิติกรรมต่าง ๆ ได ้ 

ดงันนั เพือความสะดวกในการดาํเนินการ กฎหมายจึงกาํหนดใหบุ้คคลดงักล่าวจดทะเบียนเพือจดัตงั

นิติบุคคลขึนตามกฎหมาย และดาํเนินกิจการภายใตนิ้ติบุคคลเพียงคนเดียว หรือในกรณีทีเป็นการ

รวมทรัพยสิ์นทีจดัสรรไวเ้ป็นกองทุน เพือดาํเนินกิจการอนัใดอนัหนึง เช่นเพือการศึกษา ศาสนา 

หรือเพือสาธารณะประโยชน์อย่างอืน โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์ และเมือไดจ้ดทะเบียนตาม
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กฎหมายแลว้ยอ่มเป็นนิติบุคคล เช่น สมาคม มลูนิธิ เป็นตน้ นิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

จึงเป็นนิติบุคคลทีดาํเนินกิจกรรมเพือประโยชน์ของเอกชน และไม่มีการใชอ้าํนาจมหาชน 

 2) นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน หมายถึง นิติบุคคลทีเกิดขึนตามกฎหมายมหาชน

กล่าวคือมีพระราชบญัญติั หรือกฎหมายลาํดบัรองทีอาศยัอาํนาจพระราชบญัญติัทีกาํหนดไวขึ้นเป็น

การเฉพาะนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน จึงดาํเนินกิจกรรมทีเป็นบริการสาธารณะและใชอ้าํนาจ

มหาชน เช่น กระทรวง ทบวง กรม องคก์รมหาชนของรัฐ วดั เทศบาล เป็นตน้ ในกรณีสถานศึกษา

ไดรั้บสถานภาพเป็นนิติบุคคล โดยบทบญัญติั ในมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบการบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลจึงหมายถึงโรงเรียนในสังกดัเขต

พืนทีทีกฎหมายยอมรับใหส้ามารถทาํกิจกรรมต่าง ๆ ได ้ดว้ยตนเอง ภายในขอบเขต วตัถุประสงค์มี

สิทธิและหนา้ที ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชยแ์ละกฎหมายอืน ซึงกาํหนดสิทธิสถานศึกษาไวเ้ป็นการเฉพาะ 

 ความเป็นมาของสถานศึกษาทีเป็นนิตบิคคลุ  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หนา้ 13) ไดก้ล่าวไวว้่า การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมาย

ทีจะจดัการศึกษาเพือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์เป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข 

การดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีพลงัและมีประสิทธิภาพจาํเป็นทีจะตอ้งมีการกระจายอาํนาจ

และใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม มีการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทยมีเอกภาพ

เชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพืนทีการศึกษาและ

สถานศึกษา 

 การกระจายอาํนาจดงักล่าวจะทาํให้สถานศึกษามีความคล่องตวัมีอิสระในการบริหาร

จดัการเป็นไปตามหลกัของการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School Based Management: 

SBM) ซึงจะเป็นการสร้างรากฐานและความเขม้แข็งใหก้บัสถานศึกษา สามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่ง

มีคุณภาพไดม้าตรฐานและสามารถพฒันาอยา่งต่อเนือง 

 จากแนวคิดดงักล่าวเพือใหส้ถานศึกษามีความคล่องตวั มีอิสระและมีความเขม้แข็ง รัฐจึงให้

สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล โดยบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ดงันี 

 “มาตรา 35 สถานศึกษาทีจดัการศึกษาขนัพืนฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะทีเป็นโรงเรียน

มีฐานะเป็นนิติบุคคล เมือมีการยบุเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึงใหค้วามเป็นนิติบุคคลสินสุดลง” 

 สถานศึกษาทีเป็นนิติบุคคล หมายถึง โรงเรียนในสังกดัเขตพืนทีการศึกษาทีกฎหมาย

ยอมรับใหส้ามารถกระทาํกิจการต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองภายในขอบเขตวตัถุประสงค ์มีสิทธิและหนา้ที
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ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชยแ์ละกฎหมายอืนซึงกาํหนดสิทธิและหนา้ทีของสถานศึกษาไวเ้ป็นการเฉพาะ 

 ดงันนั จึงมีความจาํเป็นทีกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที

จะใชอ้าํนาจมาตรา 8 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ออก

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ทีของสถานศึกษา

ขนัพืนฐานในสังกัดเขตพืนทีการศึกษาเพือเป็นกรอบขอบเขตในการปฏิบติัหน้าทีและวางหลกัเกณฑ ์           

ในการดาํเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาขนัพืนฐานเป็นนิติบุคคลเท่านนั 

 วตัถประสงค์ของสถานศึกษาทีเป็นนิตบิคคลุ ุ  

 1) เพือให้สถานศึกษาจดัการศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตวั ให้สามารถบริหารจดัการศึกษา 

ไดส้ะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลกัการกระจายอาํนาจและการบริหารทีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

 2) เพือใหก้ารศึกษาเป็นไปเพือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์ ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 สิทธิและหน้าทีของสถานศึกษาทีเป็นนิตบิคคลุ  

 ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษานอกจากจะตอ้งดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ของ

การจดัตงัสถานศึกษา ยงัมีสิทธิและหนา้ทีตามกฎหมายกาํหนดทงักฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

 ดงันนั สถานศึกษาจะดาํเนินกิจการต่าง ๆ ไดต้อ้งอยู่ในกรอบของอาํนาจและหน้าทีตาม

กฎหมายและวตัถุประสงคก์ารจดัตงัสถานศึกษาเท่านนั ซึงเป็นอาํนาจหนา้ทีตามทีกาํหนดไวใ้หเ้ป็น

หนา้ทีของส่วนราชการนนั ๆ  โดยไดก้าํหนดใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการ

และมีอาํนาจหนา้ทีในการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ

ทางราชการรวมทงันโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 

 ในการดาํเนินกิจการทีเกียวกบับุคคลภายนอก มาตรา 39 แห่งกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไดก้าํหนดใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาเป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาใน

กิจการทัวไปรวมทังการจัดทาํนิติกรรมสัญญาในนามของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที

สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือตามระเบียบบริหารการเงินของสถานศึกษา เป็นต้น ฉะนัน

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาจึงมีฐานะเป็นผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัทีกาํหนดอาํนาจ

หนา้ทีอธิบดีใหเ้ป็นผูแ้ทนของมหาลยัในกิจการทวัไปซึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามสภาพทีกฎหมายกาํหนด 

 นอกจากนีมาตรา 44 วรรคหนึงและมาตรา 45 วรรคหนึง แห่งกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดใหมี้การกระจายอาํนาจและการมอบอาํนาจของส่วน
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ราชการทีเกียวขอ้งใหแ้ก่สถานศึกษาเพือใหก้ารบริการและการจดัการศึกษา สถานศึกษามีความเป็น

อิสระและคล่องตวั 

 2.2.5 ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษาทีเป็นนิตบิคคลุ  

 การบริหารงานวชิาการ 

 การบริหารงานวิชาการนับว่าเป็นงานทีสาํคญัทีสุดของการบริหารงานในสถานศึกษา

หรือของสถานบนัการศึกษาทุกระดบัเพราะวิชาการสามารถพฒันาคนในด้านสติปัญญา ความรู้ 

ความสามารถและความนึกคิดของผูเ้รียน เพือประโยชน์ในการดาํรงชีวิตในสังคม งานวิชาการจึงเป็นหัวใจ

ของหน่วยงานทางการศึกษา ดงันนั การพิจารณาว่าสถานบนัใดมีมาตรฐานหรือไม่จะพิจารณาจาก

ผลงานทางวิชาการเป็นสาํคญั งานวิชาการจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึนอยู่กบับทบาทของผูบ้ริหาร

ซึงจะตอ้งใหค้วามสนใจในการบริหารงานวิชาการเป็นอนัดบัแรก 

 ความหมายและความสําคญั 

 การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหวัใจสาํคญัในการจดัการศึกษาเป็นกระบวนการดาํเนินงาน

เกียวกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน เพือให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ตามทีกาํหนดไวใ้นจุดมุ่งหมาย

ของหลกัสูตร การบริหารงานวิชาการเป็นเรืองทีสถานศึกษาและเขตพืนทีการศึกษาตอ้งรับผิดชอบ

โดยตรง ดงันนั ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะเกียวกบัหลกัสูตรเพือ

นาํการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนให้บรรลุผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

ปัจจยัสู่ความสาํเร็จของหลกัสูตรสถานศึกษาอยู่ทีการบริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบมีนักวิชาการ

หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการบริหารงานวิชาการไวด้งันี 

 พิชยั เสงียมจิตต ์(2542, หนา้ 3-5) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการมีความหมาย ดงันี 

 1) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การใชศ้าสตร์และศิลป์ทีจะนาํทรัพยากรในการบริหารมา

ประกอบการตามกระบวนการบริหารในการจดักิจกรรมการพฒันาหรือการปรับปรุงการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

 2) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การทีผูบ้ริหารใช้อาํนาจทีมีอยู่ในการดาํเนินงานกิจกรรม 

การพฒันาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

 3) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ศิลป์ในการดาํเนินกิจกรรมการพฒันาหรือการปรับปรุง 

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2543, หนา้ 2) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารงานวิชาการไว ้2 ดา้น 

ดงันี การบริหารงานวิชาการ ถา้มองในดา้นกระบวนการดาํเนินงานแลว้ หมายถึง กระบวนการบริหาร

กิจกรรมทุกอยา่งทีเกียวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึน ตงัแต่การกาํหนดนโยบาย

การวางแผนการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอนเพือให้เป็นไป

ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 
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หากมองการบริหารงานวิชาการดา้นงานของสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ การควบคุม 

ดูแลหลกัสูตรการสอน อุปกรณ์การสอน การจัดแบบเรียน คู่มือครู การจดัชนัเรียน การจดัครูเข้าสอน  

การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่ งานวิชาการ การวดัผล 

การศึกษา การศึกษาวิจยั การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา เพือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิผล

ของสถานศึกษา 

 นราภรณ์ คาํหวาน (2544, หนา้ 9) กล่าวว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง การจดักิจกรรม

ทุกชนิดของโรงเรียนทีจดัขึนเพือพฒันาการเรียนการสอน นับตงัแต่งานดา้นหลกัสูตร และการนาํ

หลกัสูตรไปใชง้านดา้นการเรียนการสอน งานวสัดุประกอบหลกัสูตร และสือการเรียนการสอน 

งานวดัผลและประเมินผล งานหอ้งสมุด งานนิเทศภายใน และงานอบรมทางวิชาการ 

 รุจิร์ ภู่สาระ (2545, หน้า 56) ไดใ้ห้ความหมายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร

กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาทีเกียวขอ้งกบัการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดผล

ตามเป้าหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ศนัสนีย ์เครือชะเอม (2546, หนา้ 20) ไดใ้หค้วามหมายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง 

การจดักิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนทีเกียวกบัการปรับปรุง และพฒันาประสิทธิภาพในกระบวนการ

เรียนการสอนให้ เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรเพือให้เกิดผลดีต่อผู ้เ รียนมากทีสุด                         

ซึงประกอบดว้ยการวางแผนงานวิชาการ การจดังานวิชาการ การจดัการเรียนการสอน การพฒันา

และส่งเสริมทางดา้นวิชาการ การวดัผลและประเมินผลการเรียน งานทะเบียนนักเรียน และการ

ประเมินผลการจดังานวชิาการ นอกจากนีการบริหารงานวิชาการยงัหมายถึง การบริหารทีเกียวกบั

การพฒันาคุณภาพการศึกษาอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา 

 ธีระ รุญเจริญ (2545, หนา้ 125) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารงานวิชาการว่า หมายถึง

การดําเนินงานทุกชนิดทีส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานทีเกียวขอ้งกบัครูหรือนกัเรียนก็ตาม 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้ 33) ไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที2) พ.ศ.2545 ว่างานวิชาการเป็นงานหลกัหรือเป็นภารกิจ

หลกัของสถานศึกษา ทีมุ่งให้กระจายอาํนาจในการบริหารจัดการ ไปให้สถานศึกษาให้มากทีสุด

ดว้ยเจตนารมณ์ทีจะให้สถานศึกษาดาํเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวัรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูเ้รียนสถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

ซึงเป็นปัจจัยสําคัญทาํให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และการจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 สรุปการบริหารงานวิชาการ หมายถึง งานหลกัทีสําคญัของสถานศึกษาในการดาํเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ทีเกียวกบัการศึกษา พร้อมกบัการจดักิจกรรมทุกชนิดทีเกียวกบัการปรับปรุงและ

พฒันาการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดีบรรลุวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมรวมถึงการอบรมศีลธรรมจรรยาและความ

ประพฤติของนกัเรียนเพือให้เป็นคนดี ซึงการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสาํคญัยิงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาทีทาํใหส้ถานศึกษาประสบความสาํเร็จ 

 ความสําคญัของการบริหารงานวชิาการ  

 การบริหารงานวิชาการมีความสาํคญัอยา่งยงิและจดัว่าเป็นงานหลกัในการจดัการศึกษา

ของสถาบนัการศึกษา มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนมกัจะพิจารณาจากผลงานดา้นวิชาการ

เป็นสําคญั เนืองจากงานวิชาการเกียวข้องกับหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอนเพือพฒันาสติ 

ปัญญาความรู้ ความสามารถของนกัเรียนใหส้ามารถแสวงหาความรู้กา้วทนัโลกสามารถปรับตวัอยู่

ได้ในสังคมอย่างมีความสุข ดงันัน การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานทีสําคัญสาํหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษาทีจะตอ้งใหค้วามสนใจและใชเ้วลาบริหารใหม้ากกว่างานอืนๆ 

 เจริญ ภกัดีวาณิช (2546, หน้า 6) กล่าวว่างานวิชาการเป็นหัวใจสาํคญัในการปฏิรูปการศึกษา 

ซึงจะต้องขับเคลือนสู่สถานศึกษาอย่างทันทีมีแนวทางการนิเทศติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน

ประสิทธิภาพในการทาํงาน ทงัในดา้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกนัคุณภาพ 

การปฏิรูปหลกัสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทีดี วิทยากรทอ้งถิน การส่งเสริมการอ่าน การวิเคราะห์

และสาํรวจช่วยเหลือโรงเรียนทีมีปัญหา ดา้นขอ้มลูสือสารทางคอมพิวเตอร์และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เพือสร้างความเขม้แข็งของสถานศึกษาอยา่งต่อเนือง 

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546, หนา้ 33) สรุปไวว้่า งานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหาร

สถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณา

ได้จากผลงานทางด้านวิชาการ เนืองจากงานวิชาการเกียวข้องกับหลกัสูตร การจัดโปรแกรม

การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึงเป็นหัวใจของการศึกษาและเกียวข้องกับผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดบัของสถานศึกษา ซึงอาจจะเกียวขอ้งทงัทางตรงและทางออ้มก็อยู่

ทีลกัษณะของงานนนั 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้ 33) สรุปไวว้่า งานวิชาการเป็นงานหลกัหรือเป็นภารกิจหลกั

ของสถานศึกษาทีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 

มุ่งให้กระจายอาํนาจการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากทีสุดด้วยเจตนารมณ์ทีจะให้

สถานศึกษาดาํเนินไดโ้ดยอิสระคล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา 

ชุมชน ท้องถิน และการมีส่วนร่วม จากผูที้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายซึงเป็นเป็นปัจจยัสาํคัญทีทาํให้
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สถานศึกษามีความเขม้แข็ง ในการบริหารจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล รวมทงัการวดัปัจจยัเกียวหนุนการพฒันาคุณภาพนักเรียน ชุมชน 

ทอ้งถิน ไดอ้ย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึงสอดคลอ้งกบั ไกรเลิศ โพธินอก (2542, หน้า 15) 

กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกั เป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารสถานศึกษาเป็นงานที

มีความสาํคญัอยา่งยงิ เพราะงานวิชาการช่วยพฒันาสติปัญญา ความนึกคิดของผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนมี

คุณค่าในสงัคม การบริหารงานวิชาการจะดีหรือไม่ขึนอยูก่บัผูบ้ริหารและครู 

 เฟเบอร์ (Faber, 1970, p. 213) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของงานวิชาการไวว้่าการจดัการ

เรียนการสอนเป็นภารกิจทีสาํคญัผูบ้ริหารจะตอ้งเตรียมการวางแผนสิงต่าง ๆ ไวเ้ป็นอย่างดีถูกตอ้ง

เหมาะสมเพือพฒันาผูเ้รียนไปสู่จุดหมายปลายทางตามแผนทีกาํหนดทงันีการจดัการเรียนการสอน 

หรืองานวิชาการจะจดัให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ควรเปิดกวา้งให้ผูเ้รียนเกิดความใฝ่รู้

ตลอดเวลา ทงัในและนอกหอ้งเรียน และทีสาํคญัทีสุดเพือใหน้กัเรียนเป็นคนดีทีสงัคมตอ้งการ  

 สรุปความสาํคญัของการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษา 

เพราะเป็นงานทีเกียวขอ้งอย่างใกลชิ้ดกบัผูเ้รียนเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีไดว้างไว ้ดว้ยความ

อิสระคล่องตวั รวดเร็ว ในการทีจะหาแนวทางการวางแผนงาน หรือวิธีการทีจะให้ผูเ้รียนได้มี

ความรู้ ความเขา้ใจ ทีจะส่งเสริมการเรียนการสอนดงันนัผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาจึงควรจดัสิง

ต่าง ๆ ให้สมดุลส่งเสริม เกือกูล ซึงกนัรวมถึงการจดัการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพในการ

ดาํรงชีวิตในสงัคมร่วมกบัผูอื้นอยา่งมีความสุข 

 วตัถประสงค์ุ  

 1) เพือให้สถานศึกษาบริหารงานดา้นวิชาการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของนกัเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถิน 

 2) เพือให้การบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดม้าตรฐาน และมีคุณภาพ

สอดคลอ้งกบัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพือพฒันาตนเอง

และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

 3) เพือให้สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน จดัปัจจัยเกือหนุน           

การพฒันาการเรียนรู้ทีสนองตามความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถิน โดยยึดผูเ้รียนเป็น

สาํคญัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 4) เพือใหส้ถานศึกษาไดป้ระสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

และของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอืน ๆ อยา่งกวา้งขวาง 

 ขอบข่ายและภารกจิ 

 1. ดา้นการบริหารงานวิชาการ มีภาระหนา้ 17 อยา่งดว้ยกนั คือ 
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  1) การพฒันาหรือการดาํเนินการเกียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถิน 

  2) การวางแผนงานดา้นวิชาการ 

  3) การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  4) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

  5) การพฒันากระบวนการเรียนรู้  

  6) การวดัผล ประเมินผล และดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

  7) การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

  8) การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 

  9) การนิเทศการศึกษา 

  10) การแนะแนว 

  11) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  12) การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แข็งทางวิชาการ 

  13) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอืน 

  14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

สถานประกอบการและสถาบนัอืนทีจดัการศึกษา 

  15) การจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติัเกียวกบังานดา้นวิชาการและสถานศึกษา 

  16) การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพือใชใ้นสถานศึกษา 

  17) การพฒันาและใชสื้อเทคโนโลยเีพือการศึกษา 

 สรุปขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การวางแผนงานดา้นการจดัการเรียน

การสอน การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิน การนิเทศ แนะแนว ประสาน

ความร่วมมือกบัองคก์รอืน มีการวดัผล ประเมินผล และดาํเนินการเนินการเทียบโอนผลการเรียน

โดยจดัทาํเป็นระเบียบแบบแผนดา้นวิชาการ เพือพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

 การบริหารงานงบประมาณ 

 การบริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนการดาํเนินงานดา้นงบประมาณอย่างดี

ล่วงหนา้ในรูปแบบเอกสารหรือทีรวมเอกสาร ซึงแสดงถึงฐานะทางการคลงัของสถานศึกษารวมถึง

ข่าวสารเกียวกบั รายรับ รายจ่าย กิจกรรม และเป้าหมาย เอกสารงบประมาณเป็นผลผลิตขนัสุดทา้ย 

ในการจดัเตรียมงบประมาณ ซึงจะประกอบดว้ยการตดัสินใจของหน่วยงานต่าง ๆ ก็จะสามารถใช้

ดาํเนินงานภายใตส้ภาวการณ์ทีจะเกิดขึนในภายหน้าไดอ้ย่างดีทีสุด สามารถควบคุมไดห้รือแกไ้ข

ปัญหานนั ๆ ได ้
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 ดงันนั การวิเคราะห์ตลอดจนการวางแผนงบประมาณล่วงหนา้ว่าสถานการณ์ขา้งหน้าจะ

เป็นเช่นใด มีปัจจยัใดบา้งทีจะกระทบต่อการดาํเนินงาน เพือขจดัผลกระทบเหล่านันไม่ให้มีปัญหา

หรือบรรเทาปัญหาทีอาจเกิดขึน และถา้หากสภาวการณ์ทีคาดคะเนมีแนวโนม้ว่าจะเป็นไปในทางที

ดีแน่นอน การวางแผนล่วงหนา้ก็จะทาํใหพ้ร้อมทีจะรับผลประโยชน์ไดท้นัท่วงที ไม่ตอ้งปรับตวัมาก 

 ความหมายของการบริหารงานงบประมาณ 

 นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ ์(2544, หนา้ 17) ไดก้ล่าวว่าการบริหารงบประมาณเป็นกระบวนการ 

วางแผนการบริหารของรัฐบาล แสดงกิจกรรม หรือโครงการทีจะปฏิบติัแต่ละหน่วยงานทีรับผิดชอบมี

การประมาณค่าใช้จ่ายและบอกทีมาของรายได้เพือการใช้จ่ายนัน ๆ มีระยะเวลาทีแน่นอนเป็น

แผนการบริหารทีฝ่ายบริหารจดัทาํขึน เพือเสนอขออนุมติัจากรัฐสภา 

 ไพรัช ตระการศิรินนท ์(254, หนา้ 4) ไดก้ล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง เครืองมืออย่างหนึง

ของรัฐบาลทีเป็นเอกสารแสดงถึงความตอ้งการของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลแสดง

ออกมาในลกัษณะแผนการทางการเงินและโครงการทีจะดาํเนินการในปีงบประมาณหนึง ๆ โดยที

รัฐบาลไดต่้อสญัญาและประชาชนทีจะใชเ้งินภายใตเ้งือนไขทีไดต้กลงกนัแลว้ 

 สมเดช สีแสง (2549, หนา้ 607) กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง การกาํหนดแนวทาง 

หรือแผนการดาํเนินงานอนัเกียวเนืองกบัการเงิน สาํหรับผูป้ฏิบติัในการดาํเนินงานนนั ๆ โดยใหเ้สีย

ค่าใชจ่้ายให้น้อยทีสุด และสามารถบรรลุถึงเป้าหมายทีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค์ของการดาํเนินงานดงักล่าว นอกจากนี งบประมาณยงัเป็นเครืองมือทีสาํคญัใน           

การควบคุมดูแลการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพไดอี้กดว้ย 

 ศุภวฒัน ์ปภสัสรากาญจน์ (2545, หนา้ 18) เสนอว่า “การงบประมาณ (Budgeting) เป็นแผนการ

ใชจ่้ายของรัฐ” ประกอบดว้ยขนัตอนต่าง ๆ  เช่น การเตรียมแผนงบประมาณ ไดแ้ก่ การจดัทาํขนัตอนอนั

ประกอบดว้ยโครงสร้างการบริหาร การทาํตารางเวลาและการบริหารควบคุมงบประมาณ ทงันี การจดัทาํแผน

ควรคาํนึงถึง กฎ ระเบียบหรือกฎหมาย และปทสัถาน ทงัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้ 39) กล่าวว่า การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้น

ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหาร

แบบมุ่งผลสัมฤทธิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพยสิ์นของสถานศึกษารวมทังจัดหารายได้จากการบริการมาใช้ในการบริหารจัดการเพือ

ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพทีดีขึนต่อผูเ้รียน และยงัใหค้าํจาํกดัความของงบประมาณ

ไวอี้กหลายความหมาย ดงันี 

 จรัส สุวรรณมาลา (2546, หนา้ 1) ไดก้ล่าวว่า งบประมาณของรัฐ ทาํหน้าทีหลกัในการบริหาร

รายจ่ายสาธารณะ 3 ประการ คือ ควบคุมวินัยทางการคลงัของรัฐบาล บริหารทรัพยากรให้เกิด
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ประสิทธิภาพสูงสุด และจดัสรรงบประมาณเพือประโยชน์สูงสุดของประชาชนพลเมืองและสังคม

ส่วนรวม 

 ทิพรัตน์ จนัทนา (2552, หนา้ 17) ไดส้รุปว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนการบริหาร

จดัการและการดาํเนินกิจกรรมตามภารกิจของโรงเรียนโดยใช้จ่ายน้อยทีสุด สามารถบรรลุถึง

เป้าหมายทีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการดาํเนินงานดงักล่าวของ

โรงเรียนและเป็นเครืองมือสาํคญัในการควบคุมการปฏิบติังานใหเ้กิดผลสูงสุด ประกอบดว้ย 1) การจดัทาํ 

และเสนอของบประมาณ 2) การจดัสรรงบประมาณ 3) การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการใชเ้งินและผลการดาํเนินงาน 4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา          

5) การบริหารงานการเงิน 6) การบริหารบญัชี 7) การบริหารพสัดุและสินทรัพยโ์ดยใชก้ารบริหาร

ตามวฏัจกัรคุณภาพของเดมมิง หรือ PDCA ไดแ้ก่ 1) การวางแผน (P) 2) การดาํเนินการตามแผน              

3) การตรวจสอบ (C) 4) การปรับปรุงพฒันา (A) มาบริหารงานกบัภารกิจงานทงั 7 ดา้น 

 สรุป การบริหารงบประมาณ หมายถึง การกาํหนดแนวทาง หรือแผนการดาํเนินงานอนั

เกียวเนืองกบัการเงิน และสามารถบรรลุถึงเป้าหมายทีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความเป็นอิสระ 

ในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ 

และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

รวมทงัจดัหารายไดม้าใชบ้ริหารจดัการเพือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพทีดีขึนต่อ

สถานศึกษา ผูเ้รียน เพือใหไ้ดผ้ลผลิต ผลลพัธเ์ป็นไปตามขอ้ตกลงการใหบ้ริการ 

 ความสําคญัของงบประมาณในสถานศึกษา 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, หนา้ 25) ไดก้ล่าวไวว้่า งบประมาณมี

ความสาํคญัต่อการดาํเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนประกอบดว้ย 

 1. งบประมาณแสดงใหเ้ห็นถึงแผนทางการเงิน ซึงโรงเรียนสามารถนาํไปใชว้ิเคราะห์ใน

การปฏิบติังานทางดา้นการเงินเพือการบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของโรงเรียน 

 2. งบประมาณทาํใหเ้จา้หนา้ทีและผูป้กครองเกิดความตระหนักถึงแหล่งเงินทีโรงเรียน

จะจดัหารายไดม้าใช ้

 3. งบประมาณช่วยกาํหนดการแบ่งส่วนและวงจาํกดัของการใชจ่้าย 

 4. งบประมาณช่วยกาํหนดระดบัความสาํคญัของงานกิจกรรมโรงเรียน 

 5. งบประมาณช่วยพฒันาความร่วมมือและการติดต่อสือสารระหว่างครู ผูอ้าํนวยการ 

เจา้หนา้ที และกลุ่มองคก์รของผูป้กครอง 

 6. งบประมาณช่วยพฒันาความสนใจในผลประโยชน์และความมีอิสระของเจา้หนา้ที 



 52 

 วิษณุ เครืองาม ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของงบประมาณไวใ้นบทความเรืองงบประมาณ

กบัวิกฤติการณ์ทางการเมืองในอดีตว่า เรืองของงบประมาณมิใช่เป็นเรืองทางเศรษฐศาสตร์หรือ

ตวัเลขทางบญัชี ทางการเงิน การคลงั เท่านนัหากแต่เป็นเรืองสาํคญัทางกฎหมายและการเมืองอีกดว้ย 

กล่าวคือหากรัฐบาลชุดใดทีเสนอร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีเขา้สภา ถา้สภาผูแ้ทนราษฎร

ไม่เห็นชอบร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว รัฐบาลตอ้งลาออกหรือไม่ก็ยุบสภา ซึงหลกัการนีไม่อยู่ใน

รัฐธรรมนูญ แต่เป็นหลกัปฏิบติัตามธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยในระบบรัฐสภาทีว่า 

รัฐบาลอยูไ่ดด้ว้ยความไวว้างใจของสภา ถา้สภาไม่ไวว้างใจรัฐบาลก็อยูไ่ม่ได ้การทีรัฐบาลเสนอร่าง

กฎหมายสาํคญัของรัฐบาลเขา้สู่การพิจารณาของสภา แต่สภาไม่เห็นชอบ ก็แสดงว่าสภาไม่ไวว้างใจ

ร่างกฎหมายประมาณรายจ่ายประจาํปีเป็นกฎหมายสาํคญัอยา่งหนึง การไม่อนุมติัหรือไม่เห็นชอบก็

คือการตดัโอกาสในการทาํงานของรัฐบาล เหมือนกบัใหไ้ปทาํงานแต่ไม่ใหเ้งิน 

 งบประมาณจึงมีความสาํคญัต่อสถานศึกษาในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพือให้การ

ดาํเนินกิจกรรมตามขอบข่ายของงานนนัๆ ใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานศึกษาก็จะ

ไดรั้บประโยชน์จากกระบวนการงบประมาณ 1) นาํไปส่งการพิจารณานโยบายพืนฐานขององค์กร

ล่วงหนา้ได ้2) ชีใหเ้ห็นความเหมาะสมและความถกูตอ้งของระบบการทาํงาน การมอบหมายความ

รับผดิชอบและหนา้ทีของหน่วยงานต่าง ๆ เพือบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร 3) ยาํถึงความจาํเป็น           

ทีผูบ้ริหารขององค์กรทุกระดบัตอ้งมีส่วนสร้างสรรค์ และกาํหนดเป้าหมายขององค์กร 4) ทาํให้

ผูบ้ริหารหน่วยงานยอ่ย ดาํเนินงานในลกัษณะทีสอดคลอ้งกนัและเอือให้องค์กรและหน่วยงานย่อย

อืน ๆ บรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้5) ทาํใหมี้การวิเคราะห์และกาํหนดค่าใชจ่้ายและผลประโยชน์ที

จะไดรั้บอยา่งชดัเจน 6) ทาํใหมี้การรวบรวมและเก็บรักษารายละเอียดของการปฏิบติังานขององคก์ร

ทุกลกัษณะทีทาํมาแลว้ในอดีต 7) ทาํให้ผูบ้ริหารเลือกสรรวิธีการบรรลุเป้าหมายและนโยบายทีเสีย

ค่าใช้จ่ายน้อยทีสุดหรือมีประสิทธิภาพสูงสุด 8) ทําให้ผู ้บริหารพิจารณารายละเอียดของ

องคป์ระกอบต่าง ๆ ก่อนตดัสินใจ 9) ขจดัความไม่แน่นอนต่างๆทีอาจเกิดขึนในองค์เกียวกบัความ

ปรารถนาทีแทจ้ริงขององคก์ร 10) แสดงใหเ้ห็นความมีประสิทธิภาพหรือการขาดประสิทธิภาพของ

องค์กร 11) ส่งเสริมความเขา้ใจระหว่างผูบ้ริหารทีมีส่วนบริหารองค์กรนัน ๆ 12) ทาํให้ผูบ้ริหาร

สาํรวจสถานการณ์แวดลอ้มเพือการวางแผนงาน 13) ทาํใหผู้บ้ริหารประเมินผลงานของตนเองเป็น

ระยะ ๆ และ 14) ชีใหเ้ห็นอตัราความกา้วหนา้หรือความลม้เหลวขององคก์ร 

 สรุปความสาํคญัของงบประมาณในสถานศึกษา คือ แผนทางการเงินทีเจา้หน้าทีและ

ผูป้กครองช่วยวางแผนการใชจ่้ายดว้ยความร่วมมือและการติดต่อสือสารจากทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งทีให้

ความสาํคญัต่อสถานศึกษาในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพือใหก้ารดาํเนินกิจกรรมตามขอบข่ายของ
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งานนนั ๆ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานศึกษาก็จะไดรั้บประโยชน์จากกระบวนการ

งบประมาณนนัดว้ย 

 วตัถประสงค์ุ  

 1) เพือให้สถานศึกษาบริหารงานดา้นงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตวั โปร่งใส

ตรวจสอบได ้

 2) เพือใหไ้ดผ้ลผลิต ผลลพัธเ์ป็นไปตามขอ้ตกลงการใหบ้ริการ 

 3) เพือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทีได้อย่างพอเพียงและมี

ประสิทธิภาพ 

 ขอบข่ายและภารกจิ 

 ดา้นการบริหารงบประมาณ มีภาระหนา้ที 22 อยา่งดว้ยกนั คือ 

 1) การจดัทาํแผนงบประมาณและคาํขอตงังบประมาณเพือเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานแลว้แต่กรณี 

 2) การจดัทาํแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามทีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐานโดยตรง 

 3) การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณทีไดรั้บจดัสรร 

 4) การขอโอนและการขอเปลียนแปลงงบประมาณ 

 5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 

 7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 

 8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา 

 9) การปฏิบติังานอืนใดตามทีไดรั้บมองหมายเกียวกบักองทุนเพือการศึกษา 

 10) การบริหารจดัการทรัพยากรเพือการศึกษา 

 11) การวางแผนพสัดุ 

 12) การกาํหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์หรือสิงก่อสร้างทีใช้

เงินงบประมาณเพือเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนั

พืนฐานแลว้แต่กรณี 

 13) การพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศเพือการจดัทาํและจดัหาพสัดุ 

 14) การจดัหาพสัดุ 

 15) การควบคุมดูแล บาํรุงรักษาและจาํหน่ายพสัดุ 

 17) การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
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 18) การเบิกเงินจากคลงั 

 19) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน การนาํเงินส่งคลงั 

 20) การจดัทาํบญัชีการเงิน 

 21) การจดัทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

 22) การจดัทาํหรือจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน  

 สรุปขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การจดัทาํแผนงบประมาณ 

ตามทีไดรั้บจดัสรรมา มีการดาํเนินงานตามแผน ปฏิบติัการใชจ่้ายเงินอย่างถูกตอ้ง ซึงมีการบริหาร

จดัการทรัพยากรเพือการศึกษา การวางแผนพสัดุ การกาํหนดรูปแบบรายการสิงก่อสร้างทีใชเ้งิน

งบประมาณ การจดัหาพสัดุ จดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

พร้อมกบัตรวจสอบติดตาม และจดัทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

 การบริหารงานบคคลุ  

 การบริหารงานบุคคลไดมี้ผูใ้หนิ้ยามความหมายไวห้ลายความหมาย เช่น 

 ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2540, หนา้ 140) ไดก้ล่าวว่า การบริหารงานบุคคล เป็นศิลปะในการ

คดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน โดยใหไ้ดบุ้คคลทีเหมาะสม พฒันาบุคคลใหมี้คุณภาพและใชบุ้คคลนัน ๆ 

ปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งมีประสิทธิภาพ รักษาทรัพยากรนีไวอ้ย่างผูมี้คุณค่าเพือให้ไดม้า

ซึงผลผลิตหรือบริการทงัปริมาณและคุณภาพของงานอยา่งสูงสุด 

 สมาน รังสิโยกฤษฎ ์(2541, หนา้ 1) ใหค้วามหมายว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การดาํเนินการ

เกียวกบับุคคลในองคก์ารหรือหน่วยงาน นบัตงัแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบติังานการบรรจุแต่งตงั

การพฒันา การประเมินผลการปฏิบติังาน ไปจนถึงการใหบุ้คคลพน้จากงาน 

 พนสั หนันาคินทร์ (2542, หน้า 15) ไดก้ล่าวว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การทีองค์การ

จดัวางกระบวนการต่าง ๆ เพือประโยชน์ในการทีจะไดม้าซึงบุคคลทีมีคุณภาพตามความตอ้งการ

และความจาํเป็น เมือไดม้าแลว้ก็ตอ้งกาํหนดแนวทางทีชดัเจนในอนัทีจะบาํรุงรักษา ตอบแทนพฒันา

ประเมินผลการทาํงาน ตลอดจนกาํหนดวิธีการทีจะใหค้วามมนัคงแก่ชีวิตการทาํงานและการพิจารณาให้ออก

จากงานตามวาระหรือดว้ยสาเหตุอืน เช่น ไม่สามารถทีจะทาํงานต่อไปได ้ ไม่ว่าจะดว้ยการดอ้ย

ความสามารถหรือการประพฤติทีไม่สมควรก็ตามในกรณีดงักล่าวผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานอาจจะ

ไม่เคยพบตวักนัเลย แต่ผูป้ฏิบติัจะตอ้งเดินไปตามเสน้ทางทีวางไว ้

 เสนาะ ติเยาว ์(2543, หนา้ 11) ไดก้ล่าวว่า การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการทีทาํให้

ไดค้นใชค้นและบาํรุงรักษาคนทีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในจาํนวนทีเพียงพอและเหมาะสม

นนัคือหนา้ทีทางดา้นการรับสมคัร การคดัเลือก การฝึกอบรม การพฒันาตวับุคคล การรักษาระเบียบวินัย

การใหส้วสัดิการและการโยกยา้ยเปลียนแปลงตาํแหน่งงาน 
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 บรรยงค ์โตจินดา (2543, หนา้ 16) ไดก้ล่าวว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการใน

การสรรหาบุคคลเขา้มาปฏิบติังาน เพือให้ไดบุ้คลากรทีมีคุณภาพเหมาะกบังานทีกาํหนดไวท้งัผูบ้ริหารยงั

ใชเ้ทคนิคการบริหารงานเพือใหเ้กิดความพอใจในการปฏิบติังาน ใหบุ้คคลทีปฏิบติังานมีการพฒันา

คุณภาพและฝีมือในการทาํงาน มีการประเมินผลงาน การธาํรงรักษาทรัพยากรบุคคลทีมีค่าเอาไว ้           

มีการจ่ายค่าตอบแทน สวสัดิการและประโยชน์เกือกูลแก่บุคคลทีอยู่ในองค์การ การสร้างขวญั

กาํลงัใจ สร้างจริยธรรมและทศันคติทีดีต่อองคก์ารหรือวฒันธรรมขององคก์ารทีเหมาะสม 

 พระเส็ง ปภสฺสโร (วงษพ์นัธุเ์สือ) (2554, หนา้ 18-19) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการต่าง ๆ ใน

การดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบับุคคลนบัตงัแต่การกาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล การวางแผน

กาํลงัคน การสรรหาและเลือกสรรการธาํรงรักษาบุคลากร การพฒันาให้บุคลากรกา้วหน้าทนัสมยั

อยูเ่สมอ การควบคุม การประเมินผลการปฏิบติังานและการให้พน้จากงานโดยวิธีการต่าง ๆ ตงัแต่

โอน ยา้ย ใหอ้อก ไล่ออก ปลดออกและเกษียณอาย ุเป็นตน้ เพือใหไ้ดค้นทีมีประสิทธิภาพสูงสุดคง

อยูก่บัองคก์รตราบนานเท่านานการดาํเนินการเกียวกบับุคคลในสถานศึกษานับตงัแต่การไดบุ้คคล

มาปฏิบติังาน การบรรจุแต่งตังการธาํรงรักษาและอบรมพฒันา สวสัดิการการประเมินผลการ

ปฏิบติังานไปจนถึงการให้บุคคลพน้จากงาน แบ่งเป็น 5 ดา้น คือ 1. การวางแผนอตัรากาํลงัและการกาํหนด

ตาํแหน่ง 2. การสรรหาและบรรจุแต่งตงั 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 4. วินัยและ

การรักษาวินยั 5. การออกจากราชการ  

 สรุป การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการวางนโยบาย ระเบียบ ในการดาํเนินการ            

คดัสรรบุคคลทีมีคุณภาพตามความตอ้งการและความจาํเป็นทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน นับตงัแต่

การกาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล การวางแผนกาํลงัคน การสรรหาและเลือกสรร การให้กาํลงัใจ

บุคลากร การพฒันาให้บุคลากรกา้วหน้า การควบคุมให้คาํแนะนาํ การประเมินผลการปฏิบติังาน 

และการใหพ้น้จากงาน เช่น โอน ยา้ย ให้ออก ไล่ออก ปลดออก และเกษียณอายุ เพือให้ไดค้นทีมี

คุณภาพ มีคุณธรรมประจาํตวัและใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 ความสําคญัในการบริหารงานบคคลุ  

 การบริหารงานจะบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายและนโยบายในองค์การใด ๆ ก็ตามย่อมขึนอยู ่

กบัการบริหารทรัพยากรทางการบริหารทีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสาํคัญ              

ในบรรดาทรัพยากรทงัหลาย คนเป็นทรัพยากรการบริหารทีสาํคญัทีสุด มีคุณค่าสูงสุดมีประโยชน์

มากทีสุด และทรัพยากรดา้นกาํลงัคนเป็นปัจจยัพืนฐานทีสาํคญัยิง เพราะคนเป็นกุญแจแห่งประสิทธิผล 

ของการบริหารกิจการต่าง ๆ ดงันนั การทีผูบ้ริหารโรงเรียนจะประสบความสาํเร็จในเรืองของการ

บริหารไดน้นั จะตอ้งคาํนึงถึงการมีระบบการบริหารงานบุคคลทีดีทีสามารถดึงดูดและบาํรุงรักษา



 56 

บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถไวใ้นหน่วยงานให้มากและนานทีสุดเท่าทีหน่วยงานตอ้งการ             

ซึงไดมี้นกัวิชาการและนกัศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงความสาํคญัในการบริหารงานบุคคลไวต่้างกนัดงันี 

 วรนารถ แสงมณี (2543, หน้า 6) ไดเ้สนอความสาํคญัของการบริหารงานบุคคลไว ้ 6 

ประการ ดงันี  

 1) มีการแข่งขนัมากขึน เกิดการเปลียนแปลงในสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง ทาํใหมี้การ

เปลียนแปลงบทบาทของบุคลากร บุคลากรไม่ไดอ้ยู่ในฐานะทีจะตอ้งทาํงานให้กับองค์การใด

องคก์ารหนึงแต่เพียงทีเดียว อาจโยกยา้ยไปทาํงานให้กบัองค์การใดก็ไดต้ามสิทธิและความพอใจ

เพราะความอยู่รอดขององค์การขึนอยู่กบับุคลากรดว้ย ต่างฝ่ายต่างก็ต้องอาศยัซึงกนัและกนัผูบ้ริหาร

ไม่ไดอ้าศยังานเพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งอาศยัเกียรติยศและความมนัคงในการทาํงาน การยอมรับใน

ความสาํคญัของคน ความสาํเร็จในชีวิตและการมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นเครืองจูงใจ 

 2) เกิดจากกฎเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของรัฐ รัฐไดเ้ขา้มามีบทบาทในการกาํหนดเกียวกบั

เรืองสวสัดิการ รายได ้สภาพการทาํงาน วนัหยดุงานและเงินทดแทนต่าง ๆ 

 3) ความซบัซอ้นทางดา้นเทคโนโลย ีเช่น มีการแบ่งงานทาํตามหน้าทีตามความชาํนาญ

เฉพาะดา้น ตอ้งการบุคคลทีมีความรู้ความสามารถสูง จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและมีคุณสมบติัที

พร้อมจะทาํเพือใหร้ะบบการทาํงานดาํเนินไปอยา่งราบรืน ผูบ้ริหารจึงตอ้งดูแลธาํรงรักษาส่งเสริม

สนับสนุนบุคลากรซึงเปรียบเสมือนทรัพยากรอนัมีค่าขององค์การ ให้มีความกา้วหน้าในหน้าที              

มีรายไดแ้ละสวสัดิการต่าง ๆ เพือใหเ้ขาเกิดความพึงพอใจทีจะทาํงานนนัใหไ้ดผ้ลงานมากทีสุด 

 4) องคก์ารมีความซบัซอ้นมากขึน ทุกส่วนขององค์การไม่ไดอิ้สระทีจะดาํเนินงานเอง

โดยไม่ถกูกระทบจากปัจจยัทีอยู่ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรมมี

สาเหตุหลายประการทีทาํใหก้ารดาํเนินงานในองคก์ารมีความยุง่ยาก 

 5) บทบาทของฝ่ายบริหารเปลียนไปจากเดิม ปรัชญาทางการบริหารขนัพืนฐานทีถือเอา

วตัถุประสงค์ขององค์การ ซึงนับว่าเป็นสิงสาํคญัทีจะก่อให้เกิดความร่วมมือหรือความขดัแยง้

ระหว่างบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ในองคก์ารจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัคนเป็นอนัดบัแรก 

 6) ความรู้ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์มีมากขึน เกิดขึนจากการศึกษาวิจยัคน้ควา้ของผูเ้ชียวชาญ 

และนกัวิชาการทางดา้นพฤติกรรม เช่น สิงแวดลอ้มในทีทาํงานและความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังาน 

จะก่อใหเ้กิดผลกระทบในการปฏิบติังานในทางใดบา้ง 

 อาภสัสรี ไชยคุณนา (2542, หนา้ 2) ไดก้ล่าวว่า บุคลากรเป็นผูใ้ชท้รัพยากรต่าง ๆ ในการสร้าง 

ผลงานเป็นองคป์ระกอบและทรัพยากรทีสาํคญัทีสุดขององคก์าร ถา้มีการบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมี

การพฒันาบุคลากรในการปฏิบติังานให้มีคุณภาพเพิมขึนได้ ก็สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ลดความสินเปลืองของเวลา วสัดุ และงบประมาณอนัเป็นการช่วยลดตน้ทุนในการผลิตลง 

ผลงานทีไดก้็จะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมา 

 พระเส็ง ปภสฺสโร (วงษพ์นัธุเ์สือ) (2554, หนา้ 30) สรุปไวว้่า บุคคลในหน่วยงานนันถือ

ไดว้่าเป็นปัจจยัสาํคญัทีสุดเพราะจะทาํให้งานดาํเนินไปประสบกบัความสาํเร็จหรือลม้เหลวก็ได้

เพราะบุคคลเป็นผูใ้ชท้รัพยากรในการบริหารต่าง ๆ  เช่น เงิน วสัดุ อุปการณ์ และการจดัการ ถา้หน่วยใดมี

บุคลากรทีมีคุณภาพและสามารถรักษาธาํรงไว ้ดึงดูดใหเ้ขาเหล่านนัปฏิบติังานใหก้บัหน่วยงานนาน

ทีสุดแลว้คิดว่า หน่วยงานนนัจะตอ้งมีประสิทธิภาพและมีความเจริญกา้วหนา้ต่อไปในอนาคต 

 สรุปว่า ความสาํคญัของการบริหารงานบุคคล เป็นองคป์ระกอบซึงเป็นปัจจยัสาํคญัทีสุด

คือ บุคคล เนืองจากบุคคลเป็นผูท้าํใหเ้กิดความสาํเร็จ การทาํงานจาํเป็นจะตอ้งเลือกบุคคล เพือให้

ไดบุ้คคลทีมีความรู้ ความสามารถเหมาะกบังานและรู้จกัใชค้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึงทาํให้งาน

ดาํเนินดว้ยความสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จก็ได ้เพราะบุคคลเป็นผูใ้ชท้รัพยากรในการบริหารงาน และการจดัการ 

ซึงหน่วยงานใดมีบุคลากรทีมีความสามารถและให้บุคคลนันทาํงานตามความถนัด ความชอบไดแ้ลว้ 

หากชักจูงให้เขาเหล่านันปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานนานทีสุดแลว้  หน่วยงานนันจะต้องมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล ประสบความสาํเร็จในการบริหารงาน 

 วตัถประสงค์ุ  

 1) เพือใหก้ารดาํเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลถกูตอ้งรวดเร็วเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

 2) เพือส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถ และ มีจิตสาํนึกในการปฏิบติัภารกิจที

รับผดิชอบใหเ้กิดผลสาํเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ  

 3) เพือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเต็มศกัยภาพ โดยยึดมนัใน

ระเบียบวินยั จรรยาบรรณ อยา่งมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

 4) เพือใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ ไดรั้บการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมนัคง และความกา้วหน้าในวิชาชีพ ซึงจะส่งผลต่อการพฒันาสุขภาพ

การศึกษาของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 ขอบข่ายและภารกจิ 

 ดา้นการบริหารงานบุคคล มีภาระหนา้ที 20 อยา่งดว้ยกนั คือ 

 1) การวางแผนอตัรากาํลงั 

 2) การจดัสรรอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3) การสรรหาและบรรจุแต่งตงั 

 4) การเปลียนตาํแหน่งใหสู้งขึน การยา้ยขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

 5) การดาํเนินการเกียวกบัการเลือนขนัเงินเดือน 
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 6) การลาทุกประเภท 

 7) การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 8) การดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษ 

 9) การสงัพกัราชการและการสงัใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 

 10) การรายงานการดาํเนินการวินยัและการลงโทษ 

 11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์

 12) การออกจากราชการ 

 13) การจดัระบบและการจดัทาํทะเบียนประวติั 

 14) การจดัทาํบญัชีรายชือและใหค้วามเห็นเกียวกบัการเสนอขอพระราชทานเครืองราช 

อิสริยาภรณ์ 

 15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 16) การส่งเสริมและยอ่ยอ่งเชิดชูเกียรติ 

 17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 18) การส่งเสริมวินยั คุณธรรม และจริยธรรมแห่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 19) การริเริมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

 20) การพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการดาํเนินการทีเกียวกบัการ

บริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนนั  

 สรุปขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางแผนจดัสรรและบรรจุ

แต่งตงัอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรืองการเปลียนตาํแหน่ง การเลือนขนัเงินเดือน 

การลา ประเมินผลการปฏิบติังาน การดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ

จริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพและส่งเสริมการขอรับมีใบอนุญาต สาํหรับการสอน

ของครูและผูบ้ริหาร 

 การบริหารงานทัวไป 

 การบริหารทวัไปเป็นการบริหารงานทีสนับสนุนงานอืน ๆ จึงเป็นภารกิจทีผูบ้ริหารให้

ความสาํคญั เพราะทาํใหส้ามารถดาํเนินการบริหารดา้นอืน ๆ ไดอ้ยา่งต่อเนืองสมัพนัธก์นัและบรรลุ

เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา้ 89) ไดก้ล่าวถึงหลกัการ และแนวคิดไวว้่า การบริหารทวัไป

ควรยดึหลกัใหส้ถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร และจดัการศึกษาดว้ยตนเองให้มากทีสุด 

โดยเขตพืนทีการศึกษากาํกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา          

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลกัการบริหารงานเนน้ผลสมัฤทธิของงาน
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เป็นหลกัเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของบุคคล

ชุมชน องคก์รทีเกียวขอ้ง มุ่งพฒันาใหเ้ป็นองคก์รสมยัใหม่ โดยนาํนวตักรรมเทคโนโลยีมาใชอ้ย่าง

เหมาะสม สามารถเชือมโยงเครือข่ายการติดต่อสือสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 64-73) การบริหารทวัไปเป็นงานทีเกียวขอ้งกบัการ

จดัระบบริหารองคก์ร ใหบ้ริการบริหารงานอืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที

กาํหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริมสนบัสนุน และการอาํนวยความสะดวกอย่าง

เหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานทีมุ่งเนน้

ผลสมัฤทธิของงานเป็นหลกั โดยเนน้ความโปร่งใส ความรบผดิชอบทีตรวจสอบไดต้ลอดจนการมี

ส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรทีเกียวขอ้งเพือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี (2556, หนา้ 18) กล่าวว่า งานดา้นบริหารงานทวัไป ไดแ้ก่ งานอาคาร 

สถานที งานความสมัพนัธก์บัชุมชน งานจดัโครงสร้างองคก์าร งานการคมนาคมและขนส่งนกัเรียน 

งานดา้นกิจการนักเรียน และมีความหลากหลายของรูปแบบในการจดัการศึกษาทีไม่ควรยึดโยง

รูปแบบใดรูปแบบหนึง และเป็นไปตามขนาดของสถานศึกษาทีมีความแตกต่างของบริบททงัในเมือง 

และชนบท 

 การบริหารอาคารสถานทีเป็นปัจจยัสาํคญัทีเอืออาํนวยให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด 

เพือใหไ้ดโ้รงเรียนทีดี การวางแผนพฒันาอาคารและสิงแวดลอ้มจึงเป็นสิงจาํเป็นอยา่งยงิการบริหาร

อาคารสถานทีประกอบดว้ย 5 งาน คือ 1) งานการจดัอาคารสถานที การวางแผนก่อสร้าง การควบคุม 

ดูแลการก่อสร้าง 2) งานการใชอ้าคารสถานที การจดัใหห้น่วยงาน ครูอาจารย ์บุคลากร นักเรียนใช้

อาคารสถานที 3) งานการบาํรุงรักษาอาคารสถานที การทาํความสะอาด การซ่อมแซมเมือชาํรุด การดแูล 

รักษาความปลอดภัย การพฒันาให้ดีขึน 4) งานการควบคุมดูแลอาคารสถานทีดูว่าใชม้ากน้อยเพียงไร 

นกัเรียนเขา้ใชม้ากนอ้ยเพียงไร บางหอ้งจาํนวนนกัเรียนทีใชน้อ้ยมาก 5) งานการประเมินผล การใช้

อาคารสถานที ประเมินขอ้ดี ขอ้เสีย และปัญหาทีพบ 

 สรุปการบริหารทวัไป หมายถึง หลกัการบริหารงานเน้นผลสัมฤทธิของงานเป็นหลกั เน้น 

การมีส่วนร่วมของบุคคลชุมชน องค์กรทีเกียวข้อง มุ่งพฒันาให้เป็นองค์กรสมยัใหม่ มีความ

รับผิดชอบ ตรวจสอบได ้โดยนํานวตักรรมเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม ให้บริการส่งเสริม 

ประสานงานและอํานวยการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                       

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกบัประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของ

สถานศึกษาต่อสาธารณชนซึงจะก่อใหเ้กิดความรู้ เจตคติทีดี เลือมใส ศรัทธาและใหค้วามสนบัสนุน

การจดัการศึกษาต่อไป 
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 ความสําคญัของการบริหารงานทัวไป  

 แคนโดลี และคณะ (Candoli and other, 1992, p. 151) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการ

บริหารงานทวัไปว่ามีความสาํคญั เพราะเป็นงานทีเกียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์รใหก้ารบริการ

ในการบริหารงานอืนให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายทีกาํหนดไวโ้ดยมีบทบาท

หลกัในการใหบ้ริการการศึกษาทุกรูปแบบ เช่น การบริการในการตรวจสุขภาพ การประสานงานขอ

ความร่วมมือจากผูป้กครองและชุมชน  

 บราวน ์(Brown, 1998, p. 243) กล่าว่าความสาํคญัของการบริหารงานทวัไปหรืองานธุรการใน

สถานศึกษานนัสถานศึกษาจดัขึนเพือเป็นการบริการหน่วยงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สามารถ

ดาํเนินไปตามจุดมุ่งหมายหรือตามทีตอ้งการงานธุรการในสถานศึกษาจึงเปรียบเสมือนส่วนทีคอย

ประสานงาน หรือคอยสนับสนุน ให้สถานศึกษาสามารถดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายทีกาํหนดดว้ย

ความราบรืน 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัและขอบข่ายกิจการบริหารงานทวัไปเป็น

งานทีเกียวขอ้งกับการจดัระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอืน ๆ บรรลุตามมาตรฐาน 

คุณภาพและเป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริมสนบัสนุนและอาํนวย

ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการ การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใชน้วตักรรม

และเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาของ

สถานศึกษาตามหลกัการบริหารงานทีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิของงานเป็นหลกั โดยเน้นความโปร่งใส 

ความรับผดิชอบทีตรวจสอบไดต้ลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรทีเกียงขอ้ง 

เพือใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 สรุปความสาํคญัการบริหารงานทวัไปหมายถึง การจดัระบบการบริหารองค์การระบบ

การบริหารงานธุรการทีทนัสมยั สะดวก ถูกตอ้ง รวดเร็ว การให้บริการงานอืน ๆ ในสถานศึกษา

เพือให้บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ โดยมีวตัถุประสงค์หลกั คือ การ

ประสานงาน ส่งเสริม สนบัสนุน และการอาํนวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการใหบ้ริการการศึกษา

ในทุกรูปแบบ โดยมุ่งใหส้ถานศึกษามีการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยแีละระบบคอมพิวเตอร์อย่าง

เหมาะสม ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนในการจดักิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของชุมชน 

 วตัถประสงค์ุ  

 1) เพือใหบ้ริการสนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอาํนวยการให้การปฏิบติังานของ

สถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 2) เพือประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 

ซึงจะก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติทีดี เลือมใส ศรัทธา และใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 ขอบข่ายและภารกจิ 

 ดา้นการบริหารงานทวัไป มีภาระหนา้ที 21 อยา่งดว้ยกนัคือ 

 1) การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มลูสารสนเทศ 

 2) การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 

 3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

 4) งานวิจยัเพือพฒันานโยบายและแผน 

 5) การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 

 6) การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 

 7) งานเทคโนโลยเีพือการศึกษา 

 8) การดาํเนินงานธุรการ 

 9) การดูแลอาคารสถานทีและสิงแวดลอ้ม 

 10) การจดัทาํสามะโนผูเ้รียน 

 11) การรับนกัเรียน 

 12) การเสนอความเห็นเกียวกบัเรืองการจดัตงั ยบุ รวม หรือเลิกสถานศึกษา  

 13) การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

 14) การระดมทรัพยากรเพือการศึกษา 

 15) การทศันศึกษา 

 16) งานกิจการนกัเรียน 

 17) การประชาสมัพนัธง์านการศึกษา 

 18) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอืนทีจดัการศึกษา 

 19) งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิน การรายงานผลการปฏิบติังาน 

 20) การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

 21) แนวทางการจดักิจกรรมเพือปรับเปลียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 

 สรุปขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานทวัไป หมายถึง งานการจดัระบบบริหารองค์กร 

ใหบ้ริหารงานอืน ๆ บรรลุผลตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริม

สนบัสนุนความสะดวกต่าง ๆ ในการบริการการศึกษา ส่งเสริมการบริหารและการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษามุ่งพฒันาสถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ดว้ยความโปร่งใส 
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ตรวจสอบได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรทีเกียวขอ้ง เพือให้การจดัการศึกษา             

มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศและสู่สากล 

 การกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา  

 ให้คาํนึงถึงหลกัการดงัต่อไปนี 1. ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าที

ของคณะกรรมการเขตพืนทีการศึกษา สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา และสถานศึกษาทีจะสามารถ

รับผดิชอบดาํเนินการตามขีดความสามารถไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2. ความสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีกระจายอาํนาจ 3. ความเป็นเอกภาพ

ดา้นมาตรฐานและนโยบายดา้นการศึกษา 4. ความเป็นอิสระและความคล่องตวัในการบริหารและ

การจดัการศึกษา 5. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียในพืนที 6. มุ่งให้เกิดผล

สาํเร็จแก่สถานศึกษา โดยเนน้การกระจายอาํนาจใหแ้ก่สถานศึกษาให้มากทีสุดเพือให้สถานศึกษานัน          

มีความเขม้แข็งและความคล่องตวั 7. เพิมคุณภาพและประสิทธิภาพใหแ้ก่สถานศึกษา 

เพือใหผู้มี้หนา้ทีรับผดิชอบในการดาํเนินการเป็นผูต้ดัสินใจในเรืองนนัๆโดยตรง  

 สรุปว่าตามกฎกระทรวงซึงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและ

การจัดการศึกษา พ.ศ.2550 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่ง

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ซึงแกไ้ขเพิมเติมในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ

ฉบบัที 2 พ.ศ.2545) กระทรวงศึกษาธิการกระจายอาํนาจการบริหารงานต่าง ๆ ให้สถานศึกษาโดยตรง                 

4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทวัไป 

เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 2.2.6 การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงจาํแนกการบริหารงาน 

4 ฝ่าย ดังนี 

 สาํหรับการศึกษาในครังนี ขอบเขตเนือหาของการศึกษาการบริหารงาน 4 ฝ่าย จะใช้

รายการประเมินและเกณฑคุ์ณภาพสถานศึกษาแบบอยา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร

จดัการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ดงันี (คู่มือประเมินสถานศึกษา

แบบอยา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 

กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2554-2560, หนา้ 11-14) โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 รายการประเมนิด้านที 1 ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา ม ี4 องค์ประกอบ 14 ตวัชีวดั 

 องคป์ระกอบที 1 นโยบาย (4 ตวัชีวดั)  

 องคป์ระกอบที 2 วิชาการ (4 ตวัชีวดั)  

 องคป์ระกอบที 3 งบประมาณ (4 ตวัชีวดั)  

 องคป์ระกอบที 4 บริหารทวัไป (2 ตวัชีวดั)  
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 รายการประเมนิด้านที 2 ด้านหลักสตรและการจัดการเรียนการสอน มี ู 4 องค์ประกอบ 

14 ตวัชีวดั  

 องคป์ระกอบที 1 หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ตวัชีวดั)  

 องคป์ระกอบที 2 การบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน (4 ตวัชีวดั)  

 องคป์ระกอบที 3 สือและแหล่งเรียนรู้เกียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ตวัชีวดั)  

 องคป์ระกอบที 4 การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (4 ตวัชีวดั)  

 รายการประเมนิ ด้านที 3 ด้านการจดักจิกรรมพฒันาผ้เรีู ยน ม ี3 องค์ประกอบ 15 ตวัชีวดั  

 องคป์ระกอบที 1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน (5 ตวัชีวดั) 

 องคป์ระกอบที 2 กิจกรรมนกัเรียน (6 ตวัชีวดั) 

 องคป์ระกอบที 3 กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ (4 ตวัชีวดั)  

 รายการประเมนิ ด้านที 4 ด้านการพฒันาบคุ ลากรของสถานศึกษา ม ี2 องค์ประกอบ 7 ตวัชีวดั  

 องคป์ระกอบที 1 การพฒันาบุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4 ตวัชีวดั)  

 องคป์ระกอบที 2 การติดตามและขยายผล (3 ตวัชีวดั)  

 รายการประเมนิ ด้านที 5 ด้านผลลพัธ์/ภาพความสําเร็จ ม ี4 องค์ประกอบ 12 ตวัชีวดั  

 องคป์ระกอบที 1 สถานศึกษา (1 ตวัชีวดั)  

 องคป์ระกอบที 2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา (1 ตวัชีวดั)  

 องคป์ระกอบที 3 บุคลากรของสถานศึกษา (5 ตวัชีวดั)  

 องคป์ระกอบที 4 ผูเ้รียน (5 ตวัชีวดั)  

 รายการประเมิน ด้านที 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ 14 ตัวชีวัด 

ประกอบด้วย  

 องค์ประกอบที 1 นโยบาย (4 ตวัชีวดั)  

 ตวัชีวดัที 1 มีนโยบายนอ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคลือนในสถานศึกษา 

และบูรณาการในแผนปฏิบติังานประจาํปี  

 ตวัชีวดัที 2 ดาํเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบติังานประจาํปี ทีน้อมนาํปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคลือนในสถานศึกษา  

 ตวัชีวดัที 3 ติดตามผลการดาํเนินการ ตามนโยบายและแผนปฏิบติัการประจาํปี ทีนอ้มนาํ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคลือนในสถานศึกษา  

 ตวัชีวดัที 4 นาํผลการติดตามมาพฒันา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขบัเคลือนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
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 องค์ประกอบที 2 วชิาการ (4 ตวัชีวดั)  

 ตวัชีวดัที 5 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดา้นวิชาการ ทีส่งเสริมการบูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 

 ตวัชีวดัที 6 ดาํเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดา้นวิชาการ ทีส่งเสริมการบูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  

 ตวัชีวดัที 7 ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดา้นวิชาการ ทีส่งเสริมการบูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 

 ตวัชีวดัที 8 นาํผลการติดตามไปพฒันา แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ดา้นวิชาการทีส่งเสริม 

การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอน  

 องค์ประกอบที 3 งบประมาณ (4 ตวัชีวดั)  

 ตวัชีวดัที 9 มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณของสถานศึกษาทีสอดคลอ้งกบั

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชีวดัที 10 ดําเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 11 ติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตวัชีวดัที 12 นาํผลการติดตามมาพฒันาและปรับปรุง การบริหารจดัการงบประมาณตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 องค์ประกอบที 4 บริหารทัวไป (2 ตวัชีวดั)  

 ตวัชีวดัที 13 บริหารอาคารสถานทีและจดัการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 14 ประสานสมัพนัธก์บัชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพือการ

อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 รายการประเมนิ ด้านที 2 ด้านหลกัสตู รและการจัดการเรียนการสอน มี 4 องค์ประกอบ 

14 ตวัชีวดั ประกอบด้วย 

 องค์ประกอบที 1 หน่วยการเรียนร้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ู (3 ตวัชีวดั)  

 ตวัชีวดัที 1 มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดบัชนั 

 ตวัชีวดัที 2 มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนาํหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
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 ตวัชีวดัที 3 มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจยั เพือพฒันาการจดัการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 องค์ประกอบที 2 การบรณาการหลกัปรัชญาของู เศรษฐกิจพอเพียงส่การเรียนการสอน ู

(4 ตวัชีวดั)  

 ตวัชีวดัที 4 มีแผนจดัการเรียนรู้บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ ทุกระดบัชนั 

 ตวัชีวดัที 5 คุณภาพของแผนจดัการเรียนรู้ทีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 ตวัชีวดัที 6 จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

 ตวัชีวดัที 7 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีบูรณาการหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 องค์ประกอบที 3 สือและแหล่งเรียนร้เกยีวกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ู (3 ตวัชีวดั)  

 ตัวชีวดัที 8 จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สือการเรียนรู้ เพือบูรณาการหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในการจดัการเรียนการสอน  

 ตวัชีวดัที 9 จดัทาํ/พฒันา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพือสนับสนุนการเรียนรู้ 

เกียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 10 ใชแ้หล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถินในชุมชน ทีส่งเสริมการอยู่อย่างพอเพียง

ของผูเ้รียน  

 องค์ประกอบที 4 การวดัและประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง (4 ตวัชีวดั)  

 ตวัชีวดัที 11 จดัทาํเครืองมือ และวดั และประเมินผลทีหลากหลาย และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของหน่วยการเรียนรู้ทีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตวัชีวดัที 12 ใช้วิธีการวดัผลและประเมินผลทีหลากหลาย และสอดคลอ้งกับการจดักิจกรรม  

การเรียนการสอนทีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตวัชีวดัที 13 รายงานผลการประเมิน และนาํมาปรับปรุง/พฒันา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ทีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตวัชีวดัที 14 จดัแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลียนเรียนรู้ ผลงานของผูเ้รียนทีเกิดจากการนาํ

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ช ้
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 รายการประเมิน ด้านที 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผ้เรียนู  มี 3 องค์ประกอบ 15 ตัวชีวัด 

ประกอบด้วย 

 องค์ประกอบที 1 การแนะแนวและระบบดแลช่วยเหลอืผ้เรียนู ู  (5 ตวัชีวดั ) 

 ตวัชีวดัที 1 มีกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน เพือสนบัสนุนการดาํเนินชีวิต

ทีสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตวัชีวดัที 2 จดักิจกรรมแนะแนวให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัการวางแผนชีวิตของตนเองไดอ้ย่าง

สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 3 มีระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้สามารถ แกปั้ญหา/พฒันาตนเองไดอ้ย่าง

สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 4 ติดตามผล การจดักิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน ตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 5 นาํผลการติดตามมาใชพ้ฒันาการจดักิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือ 

ผูเ้รียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 องค์ประกอบที 2 กจิกรรมนักเรียน (6 ตวัชีวดั) 

 ตวัชีวดัที 6 มีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน ใหอ้ยูอ่ยา่งพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 7 จดักิจกรรมลกูเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผูบ้าํเพ็ญประโยชน์ สอดคลอ้ง

กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 8 ส่งเสริมใหมี้การจดัตงั ชุมนุม/ชมรม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 9 มีการประยกุตใ์ช ้ภูมิปัญญาทอ้งถิน/วฒันธรรม/หลกัคาํสอนทางศาสนา ในการจดั

กิจกรรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 10 ติดตามผลการจดักิจกรรมนกัเรียน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 11 นาํผลการติดตามมาปรับปรุง/พฒันา กิจกรรมนกัเรียน ตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 องค์ประกอบที 3 กจิกรรมเพอืสังคมและสาธารณประโยชน์ (4 ตวัชีวดั)  

 ตวัชีวดัที 12 มีกิจกรรมเพือส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนเกิดจิตอาสาและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 13 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ แกปั้ญหา/พฒันา สถานศึกษา/ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ/

สงัคม/สิงแวดลอ้ม/วฒันธรรม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 14 ติดตามผลการดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ของผูเ้รียน 

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ตวัชีวดัที 15 นาํผลการติดตามมา ปรับปรุง/พฒันา การดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ของผูเ้รียน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 รายการประเมนิ ด้านที 4 ด้านการพฒันาบคลากรของสถานศึกษาุ  ม ี2 องค์ประกอบ 7 ตัวชีวัด 

ประกอบด้วย (เรืองเดียวกนั, หนา้ 51) 

 องค์ประกอบที 1 การพฒันาบคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงุ  

 ตวัชีวดัที 1 มีแผนงาน/โครงการ พฒันาบุคลากรของสถานศึกษา เพือสร้างความรู้ความเขา้ใจ 

และตระหนกัในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 2 ประชุม/อบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เพือส่งเสริมการประยุกตใ์ช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตและปฏิบติัภารกิจหนา้ที 

 ตวัชีวดัที 3 ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อยา่งสมาํเสมอ 

 ตวัชีวดัที 4 จดักิจกรรมส่งเสริมการดาํเนินชีวิตและการปฏิบติัภารกิจหน้าทีตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา 

 องค์ประกอบที 2 การตดิตามและขยายผล 

 ตวัชีวดัที 5 ติดตามผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมพฒันาบุคลากร เพือส่งเสริมการดาํเนินชีวติ

และปฏิบติัภารกิจหนา้ทีตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 6 นาํผลการติดตามมา ปรับปรุง/พฒันา การดาํเนินโครงการ/กิจกรรมพฒันาบุคลากร 

เพือส่งเสริมการดาํเนินชีวิตและปฏิบติัภารกิจหนา้ทีตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตวัชีวดัที 7 ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดาํเนินชีวิตและปฏิบติัภารกิจหนา้ทีของบุคลากร

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 รายการประเมิน ด้านที 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสําเร็จ มี 4 องค์ประกอบ 12 ตัวชีวัด 

ประกอบด้วย 

 องค์ประกอบที 1 สถานศึกษา 

 ตวัชีวดัที 1 คุณลกัษณะของสถานศึกษาพอเพียง 

 องค์ประกอบที 2 ผ้บริหารสถานศึกษาู  

 ตวัชีวดัที 2 คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาพอเพียง 

 องค์ประกอบที 3 บคลากรของสถานศึกษาุ  

 ตวัชีวดัที 3 บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชีวดัที 4 บุคลากรจดัการทรัพยากรและดาํเนินชีวิตดา้นเศรษฐกิจ อย่างสอดคลอ้งกบั

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 ตวัชีวดัที 5 บุคลากรอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถเป็นแบบอยา่งทีดีในการปฏิบติัตนเพือส่วนรวมและสาธารณประโยชน ์

 ตวัชีวดัที 6 บุคลากรรู้จกัใชแ้ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มไดอ้ย่างสมดุลและ

พร้อมรับต่อการเปลียนแปลงต่าง ๆ 

 ตวัชีวดัที 7 บุคลากรดาํเนินชีวิตอยา่งมีฐานรากทางวฒันธรรม และพร้อมรับต่อการเปลียน 

แปลงทางวฒันธรรมจากกระแสโลกาภิวฒัน ์

 องค์ประกอบที 4 ผ้เรียนู  

 ตวัชีวดัที 8 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐาน  

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดบัชนัปีการศึกษา   

 ตวัชีวดัที 9 ผูเ้รียนปฏิบติัตนให้ดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลียนแปลง           

ในดา้นวตัถุ/เศรษฐกิจ 

 ตวัชีวดัที 10 ผูเ้รียนปฏิบติัตนใหด้าํเนินชีวิตไดอ้ยา่งสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลียนแปลง 

ในดา้นสงัคม 

 ตวัชีวดัที 11 ผูเ้รียนปฏิบติัตนใหด้าํเนินชีวิตไดอ้ยา่งสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลียนแปลง 

ในดา้นสิงแวดลอ้ม 

 ตวัชีวดัที 12 ผูเ้รียนปฏิบติัตนใหด้าํเนินชีวิตไดอ้ยา่งสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลียนแปลง

ในดา้นวฒันธรรม 

 

2.3 การจดัการศึกษาของสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษา นนทบรี เขต ุ 2 

 การจดัการศึกษาของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 (ขอ้มูล

สารสนเทศทางการศึกษา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2, 2555, หนา้ 6-11) 

 วสัิยทัศน์ 

 องค์การคุณภาพจดัการศึกษาตามมาตรฐาน สู่ประชาคมอาเซียนและระดบัสากล ดว้ยระบบ

เทคโนโลยทีีทนัสมยั ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พนัธกจิ 

 จดัส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งทวัถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ          

สู่ระดบัสากล 

 ค่านิยมองค์กร  

 “ธรรมาภิบาล คือ อุดมการณ์ของเรา” 
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 เป้าประสงค์ 

 ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บสิทธิและโอกาสทางการศึกษาทีมีคุณภาพตามหลกัสูตร

การศึกษาขนัพืนฐาน 

 กลยทธ์ุ  

 1. พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามหลักสูตรการศึกษาทุกระดับด้วยระบบ

เทคโนโลยทีีทนัสมยั 

 2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนาํเยาวชนสู่จิตสาธารณะบนพืนฐานความเป็นไทยดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวยัเรียนไดเ้รียนเต็มตามศกัยภาพทงัในระบบ

นอกระบบตามอธัยาศยัอยา่งต่อเนืองและมีคุณภาพ 

 4. พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทงัระบบอย่างเต็มตามศกัยภาพสร้าง

องคก์รใหเ้ขม้แข็งมีคุณภาพตามแนวทางการกระจายอาํนาจบนหลกัธรรมาภิบาลดว้ยการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม 

 ข้อมลพนืฐานู  

 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษารูปแบบใหม่ ก่อกาํเนิดขึนมา

พร้อมกบัโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ เมือวนัที 7 กรกฎาคม 2546 และตามประกาศ

ของกระทรวงศึกษาธิการ เมือวนัที 17 สิงหาคม 2553 เรืองการกาํหนด และแกไ้ขเปลียนแปลงเขต

พืนทีการศึกษา เป็นเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ซึงไดก้าํหนดให้สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

นนทบุรี เขต 2 เปลียนแปลงเป็นสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ซึงเป็น 1 

ใน 183เขตพืนทีหลกั ของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่ มีภาระหน้าทีรับผิดชอบดูแล

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับทีตํากว่าปริญญาภายในเขตพืนทีการศึกษายกเวน้ 

สถานศึกษาของรัฐบางประเภท ทีมีกฎหมายเฉพาะให้อยู่ภายใตส้ังกดัอืน เช่น สถานศึกษาของรัฐ

ระดบัอาชีวศึกษา, โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนเฉพาะทาง ทีจดัการศึกษาพิเศษ ฯลฯ ซึงเป็นเขตพืนที

จงัหวดันนทบุรี มีการแบ่งเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาออกเป็น 2 เขตพืนทีการศึกษา สาํนกังานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีขอบข่าย ความรับผดิชอบดูแลการศึกษาขนัพืนฐานใน

เขตพืนทีการศึกษาที 2 ของจงัหวดันนทบุรี ซึงประกอบดว้ยพืนที 4 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอบางใหญ่ 

อาํเภอบางบวัทอง อาํเภอไทรนอ้ย และอาํเภอปากเกร็ด 

 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีสถานศึกษาในสงักดัเขตพืนที

ทงัสิน 124 แห่ง จาํแนกเป็นสถานศึกษาภาครัฐ จาํนวน 64 แห่ง และสถานศึกษาเอกชน จาํนวน 61 แห่ง 

นอกจากนียงัมีโรงเรียนทีถ่ายโอนไปองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน จาํนวน 24 แห่ง สถานศึกษา
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สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยม เขต 3 จาํนวน 9 แห่ง และสถานศึกษานอกสังกดัทีตงัอยู่

ในเขตพืนที จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนโสตศึกษา จงัหวดันนทบุรี, โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร, 

วิทยาลยัเทคนิคนนทบุรีและโรงเรียนสหมิตรบางบวัทอง (ขอ้มลู ณ 10 มิ.ย. 55) สาํนักงานเขตฯ ไดพ้ฒันา

เว็บไซต์ http://www.neo-2.net และจดัทาํ E-Mail Address; nbl2@obecmal.obec.go.th เพือให้สถานศึกษา 

และหน่วยงานทีเกียวขอ้งสามารถติดต่อสือสารกบัสาํนกังานเขตฯ ไดส้ะดวกและรวดเร็วขึน 

 ข้อมลทัวไปู  

 ตราประจาํจงัหวดันนทบุรี 

 รูปหมอ้นาํลายวิจิตร หมายถึง ชาวจงัหวดันนทบุรีมีอาชีพทาํเครืองปันดินเผา ซึงยึดถือเป็นอาชีพ 

และมีชือเสียงมาชา้นาน จงัหวดันนทบุรี ใชอ้กัษรยอ่ว่า “นบ” 

 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานนทบุรี เขต 2 มีพืนทีประมาณ 487,877 ตารางกิโลเมตร มีเขตติดต่อ 

ทิศเหนือติดต่อกบัจงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทิศใตติ้ดต่อกบักรุงเทพมหานคร 

ทิศตะวนัออกติดต่อกบัอาํเภอเมืองนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ทิศตะวนัตกทีสาํคญัหลายแห่ง 

โดยเฉพาะริมสองฝังแม่นาํเจา้พระยาและคลอง เช่น เกาะเกร็ด เป็นแหล่งเครืองปันดินเผา รวมทงั

เป็นศนูยว์ฒันธรรมพืนบา้นชาวมอญ ตงัอยูใ่กลก้บัวดัปรมยัยกิาวาส และสวนสมเด็จฯ อาํเภอปากเกร็ด 

ตลาดนาํบางคูเวียง อยูป่ากคลองบางคูเวียงอาํเภอบางใหญ่ ตลาดนาํอาํเภอไทรนอ้ยตงัอยูริ่มคลอง 

พระพิมลราชา อาํเภอไทรนอ้ย ศนูยส์มุนไพรทีวดัสวนแกว้ ตงัอยูที่อาํเภอบางใหญ่ เป็นตน้ 

 ทีตงัสพป. นนทบรี เขต ุ 2 ไดจ้ดัพืนทีสาํนกังานออกเป็น 2 แห่ง คือ 

 1. บางใหญ่ (สปอ. บางใหญ่เดิม ภายในบางใหญ่ซิตี) 

  - กลุ่มอาํนวยการ 

  - กลุ่มนโยบายและแผน 

  - กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

  - กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

  - กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

  - หน่วยตรวจสอบภายใน 

 2. ปากเกร็ด (สปอ. ปากเกร็ดเดิม) 

  - กลุ่มนิเทศ ติดต่อ และประเมินผลการจดัการศึกษา 
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 ข้อมลสภาพการบริการทางการศึกษาู  

 จาํนวนโรงเรียนจาํแนกตามขนาดและสงักดั ปีการศึกษา 2556 

 

 สพป. (ภาครัฐ) สพป. (เอกชน) 

ขนาดโรงเรียน จาํนวน คิดเป็น จาํนวน คิดเป็น 

 โรงเรียน ร้อยละ โรงเรียน ร้อยละ 

ขนาดเลก็ (นกัเรียน 1-120 คน) 14 21.88 18 30.00 

ขนาดกลาง (นกัเรียน 121-600 คน) 37 57.81 21 35.00 

ขนาดใหญ่ (นกัเรียน 601-1,500 คน) 13 20.31 10 16.67 

ขนาดใหญ่พิเศษ (นกัเรียน 1,501 คนขึนไป)   11 18.33 

รวมทังหมด 64 100 60 100 

 

ทีมา : สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2/ : 2556 

 จดเน้นพเิศษ ุ 9 จดเน้นุ  

 จุดเนน้ที 1 นกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนหลกัเพิมขึน โดยผลทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 

เพิมขึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 3 (Student Achievement) 

 จุดเน้นที 2 เด็กปฐมวยัทุกคนไดรั้บการเตรียมความพร้อม ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัอยา่งมีคุณภาพ (EQ : Quotient) 

 จุดเนน้ที 3 นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทุกคนอ่านออก เขียน ได ้คิดเลขเป็น และนักเรียน 

ชนัประถมศึกษาปีที 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีทกัษะการคิดขนัพืนฐาน (Literace, Numeracy & 

Reasoning Abilities) มาตรการการขบัเคลือนเพือนาํไปสู่ความสาํเร็จ 

 จุดเนน้ที 4 นกัเรียนทุกคนมีความสาํนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง 

(Sufficiency & Public Mind) 

 จุดเนน้ที 5 นกัเรียนทีมีความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ 

ทุกคนไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความเป็นเลิศ (Excel to Excellence) 

 จุดเนน้ที 6 ประชากรวยัเรียนทุกคน มีโอกาสเขา้ถึงบริการทางการศึกษา ดว้ยทางเลือกทีหลากหลาย 

เพือลดอตัราเด็กตกหล่น ออกกลางคนั ส่งเสริมการเรียนต่อ หรือประกอบอาชีพ (Alternative Access) 

 จุดเนน้ที 7 นกัเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเขา้สู่ประชาชนอาเซียน 

มีภูมิคุม้กนัต่อการเปลียนแปลงในสงัคมพหุวฒันธรรม (ASEAN Community) 
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 จุดเน้นที 8 สถานศึกษาทุกแห่งไดรั้บการพฒันาอย่างเต็มตามศกัยภาพ มีระบบการประกัน 

คุณภาพภายในทีเขม้แข็ง และไดรั้บการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

 จุดเนน้ที 9 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาทุกแห่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานของสาํนกังานเขตพืนที 

 การบริหารม่งผลสัมฤทธิ ุ (Results Based Management : RBM) 

 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 บริหารงานมุ่งผลสมัฤทธิเพือการบริหาร

ทรัพยากรอยา่งประหยดั และมีประสิทธิภาพสูง 9 ประการ ดงันี 

 1. การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning) 

 2. การทาํสญัญาขอ้ตกลงการปฏิบติังานระหว่างกนั (Memorandum Understanding: MOU) 

 3. การใหอ้าํนาจและอิสระในการปฏิบติังาน (Devolution and Autonomy) 

 4. การตรวจสอบผลการปฏิบติังาน (Performance) 

 5. การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) 

 6. การวดัผลการปฏิบติังานตามตวัชีวดั (Performance Measurement) 

 7. การเทียบงาน (Benchmarking) เพือการพฒันาทีมีคุณภาพ 

 8. คุณภาพการใหบ้ริการ (Service Quality) 

 9. การทาํงานเป็นทีม (Team work)  

 

2.4 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

 การศึกษาเรือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานของ 

สถานศึกษา ในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานที

เกียวขอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารงานของสถานศึกษา ดงันี 

 1. งานวจิยัในประเทศ 

 สรสิทธิ พรรณวงศ ์(2551) ไดท้าํการวิจยัเรืองการบริหารจดัการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนาหวา้พิทยาคม สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

นครพนม เขต 2 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั แยกเป็นกลุ่มตวัอย่างเชิงคุณภาพ โดยใชก้ลุ่มประชากรทงั

ผูบ้ริหารและครู โรงเรียนนาหวา้พิทยาคม จานวน 31 คน และกลุ่มตวัอย่าง เชิงปริมาณ เป็นผูบ้ริหาร 

สถานศึกษาขนัพืนฐาน โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครพนม เขต 2 จานวน 23 คน 

ซึงไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชนั เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 71 ขอ้ มีค่าความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั .98 สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า  
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 1. การบริหารจดัการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนนาหวา้พิทยาคม โดยรวมและรายดา้นทงั 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงาน 

งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคลากร และกลุ่มบริหารงานบริหารทวัไป มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  

 2. ผลการวิเคราะห์กระบวนการบริหารจดัการสถานศึกษาขนัพืนฐานตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาหวา้พิทยาคม ในภารกิจ 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร 

และงานบริหารทวัไป พบว่า ผูบ้ริหารใชก้ระบวนการแบบมีส่วนร่วม และนาํกระบวนการ PDCA 

ของ Demingและหลกั 4 ร (ร่วมคิด ร่วมทาํร่วมพฒันา และร่วมตรวจสอบ) 3 T (Teaming, Thinking, 

Training) โดยมีการวางแผนงาน การปฏิบติั การติดตามตรวจสอบ/แกไ้ขภายใตก้ารมีส่วนร่วมของผู ้

มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) กล่าวคือดา้นหลกัสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ดาํเนินการโดยบูรณาการ

ความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชนั โดยเนน้การปฏิบติัในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยส่ีงเสริมใหชุ้มชน ภูมิปัญญาทอ้งถินเขา้มา

มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและจดัหาแหล่งการเรียนรู้ และสถานศึกษามีการจดัสรร

งบประมาณอยา่งประหยดั คุม้ค่า พอประมาณและโปร่งใส โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมวางแผนและจดัสรร 

มีการนิเทศ และรายงานการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนีผูบ้ริหารมีการพฒันาทีมงาน 

พฒันาบุคลากรโดยสร้างความตระหนกั และส่งเสริมใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้นาํไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัและ              

มีการมอบหมายงาน โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจรวมทงัสถานศึกษายงัเป็นศนูยก์ลางใน

การขบัเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนโดยใหชุ้มชนและคณะกรรมการสถานศึกษามี

ส่วนร่วมในการดาํเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษารวมทงัประชาสมัพนัธ ์ 

 3. ผลการวิเคราะห์อุปสรรคในการดาํเนินการการบริหารจดัการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาหวา้พิทยาคม สถานศึกษา ขาดงบประมาณใน

การสนบัสนุนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น โครงการพฒันาทกัษะอาชีพเพือหารายได้

ในการจดัหาอุปกรณ์พร้อมทงับุคลากรขาดความตระหนกัในการนาํเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้

ซึงส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนักเรียนเองก็ขาดความตระหนักในการนํา

เศรษฐกิจไปใชใ้นชีวิตประจาวนั และมีแนวทางในการแกปั้ญหาโดย จดัประชุมบุคลากรในทุกฝ่าย

ใหมี้ความรู้เกียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทวัถึง และนาํครู/นักเรียนไปศึกษาดูงานจากแหล่งการเรียนรู้

จากสถานศึกษาทีประสบความสาํเร็จ และควรมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพือขอรับเงินสนับสนุน 

จากหน่วยงานอืน 

 สญัญา จารุจินดา (2551) ไดศึ้กษาแนวทางการบริหารจดัการในการนอ้มนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่การปฏิบติัในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า แนวทางการบริหารจดัการ 
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ในการนอ้มนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของโรงเรียนประถมศึกษา ทงั 4 ดา้น คือดา้น

บริหารงานวิชาการ ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทวัไป ในภาพรวมอยู่

ในระดบัดีมาก ส่วนแนวทางการพฒันาครูนนัในดา้นบริหารวิชาการควรมีการจดัประชุมทางวิชาการทุกเดือน 

เพือแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นบริหารงบประมาณควรส่งเสริมใหค้รูมีการวาง

แผนการใชง้บประมาณใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นบริหารงานบุคคลควรมีการจดั 

อบรมใหค้วามรู้แก่ครูในโรงเรียนเพือใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจหลกัเศรษฐกิจพอเพียงรวมทงัการ

นาํไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั ส่วนดา้นบริหารทวัไป ควรส่งเสริมให้ครูทาํงานร่วมกบัชุมชนและ

หน่วยงานราชการอืนทีเกียวขอ้งเพือทีจะให ้ทุกภาคส่วนนนัมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 ธนธรรม มีทอง (2552) ไดศึ้กษาเรือง การบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นร่องแซง ผลการศึกษา พบว่า โรงเรียนบา้นร่องแซงไดน้าํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใชด้งันี 1) ดา้นบริหารวิชาการใชใ้นการกาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา

ให้ทนัต่อสภาพความเปลียนแปลงของสังคม และสิงแวดลอ้มทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลามีการอนุรักษ ์

และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถิน โดยโรงเรียนเน้นให้ครูไดมี้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที

ถ่ายทอดปลกูฝังความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนค่านิยมพืนฐานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้

เงือนไขความรู้คู่คุณธรรม 2) ดา้นการบริหารงบประมาณ มีการวางแผนการใชง้บประมาณทีไดรั้บ

การจดัสรรมาอยา่งฉลาด รอบคอบ คุม้ค่า มีกระบวนการทาํงานอย่างเป็นระบบดว้ยความโปร่งใส

สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนมีการประสานกบัเครือข่ายหรือองคอื์น ๆ ทงัภาครัฐและเอกชนเพือ

ขอรับการสนับสนุนทางดา้นงบประมาณ 3) ดา้นการบริหารงานบุคคล มีการพฒันาบุคลากรทาง

การศึกษาและผูที้เกียวขอ้งโดยการใหค้วามรู้ประชุม อบรม สัมมนาเพือพฒันาวิชาชีพครูอย่างเป็น

ระบบและต่อเนือง คณะครูมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสมกบัศกัยภาพของ

ผูเ้รียน ชุมชนและสงัคม ส่งเสริมใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตวัเป็นแบบอย่างทีดีใน

การดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียง 4) ดา้นการบริหารทวัไป มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคใน

การดาํเนินงานโดยการจดัการเชิงกลยุทธ์ แกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนอย่างมีเหตุผล รอบคอบ มีการ

ประสานงานกบัเครือข่ายหรือองคก์รต่าง ๆ โดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพือพฒันากิจกรรมการ

เรียนการสอน สร้างความสามคัคีของบุคลากรในองค์กรและผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ให้มีความตระหนัก

ในการเป็นเจา้ของร่วมกนั ส่วนปัญหาอุปสรรคทีสาํคญั คือ ครูขาดความรู้และประสบการณ์ในการ

จดัทาํหลกัสูตรทีบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาระการเรียนรู้ และขาดงบประมาณในการดาํเนินการ 

ต่อเนืองขอ้เสนอแนะ คือ ให้ความรู้ความเข้าใจในเรืองการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถินทีบูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบกิจกรรมทีหลากหลาย 
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 เพญ็นภา ธีรทองดี (2552) เรืองการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารจดัการ

ของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู

มีความคิดเห็นต่อการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ความคิดเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู

เกียวกับการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการบริหารจดัการของสถานศึกษา 

จาํแนกตามตาํแหน่ง และประเภทของสถานศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ            

ทีระดบั .01 ทงัโดยรวมและรายด้านผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเกียวกับการนาํหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารจดัการของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ราชบุรี เขต 2 โดยการจดัสนทนากลุ่ม(Focus Group) พบว่า ในดา้นการบริหารงานทวัไปยงัขาดแคลน 

งบประมาณและขาดวิธีการในการประเมินโครงการ ดา้นวิชาการพบปัญหาในการบูรณาการในการจดัการเรียน 

การสอน และการประเมินผล ส่วนดา้นบุคลากรนันยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษายงัไม่ใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินการดา้นความสมัพนัธก์บัชุมชน 

 มงคล อินทรโชติ (2552) ไดศึ้กษาเรือง การบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของโรงเรียนระดบัการศึกษาขนัพืนฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 

ผลการศึกษา พบว่า การบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามคุณลกัษณะความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุม้กนั และเงือนไขคุณธรรม เงือนไขความรู้ บริหารงาน 4 ดา้น 

คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทวัไป พบว่า ความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารและครูต่อระดบัความสาํเร็จอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น การเปรียบเทียบระดบัความสาํเร็จ

ในการบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 

จาํแนกตามเพศ พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที 0.05 จาํแนกตาม

ประสบการณ์ พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั สาํหรับปัญหาอุปสรรค คือ ผูบ้ริหารเห็นว่าการทาํงาน

บางงานเป็นเรืองของครูบางกลุ่มไม่ใช่เรืองของครูทงัโรงเรียน ขอ้เสนอแนะ คือ ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญั

กบัการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมพฒันาการบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 พรสกุล เขตจาํนนัท ์(2553) ไดศึ้กษาเรือง การบริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาอุดรธานี เขต 4   

ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา           

มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “มาก” ทงัผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็น

สอดคลอ้งกนั โดยรวมแลว้สถานศึกษามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “มาก” ในทุกดา้น เรียงตาม ระดบัการปฏิบติั

จากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารทวัไป 

และดา้นการบริหารงานบุคคล ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรร่วมมือกบั
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เขตพืนทีการศึกษาและศึกษานิเทศกพ์ฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถ เพือจะไดน้าํไปประยุกต์ใช้

ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชนัเรียน ควรจดัสรรงบประมาณให้โรงเรียนในการออกแบบการเรียนรู้ที

บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระต่าง ๆ และจดัสรรงบประมาณเพิมเติมเพือใช้

ในการพฒันาสิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนควรสร้าง

ความร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการสนบัสนุนงบประมาณและบุคลากรทีเกียวขอ้ง

เพือพฒันาสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 นางศรีพร แกว้โขง (2554) ไดศึ้กษาการบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในศนูยเ์ครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

ลาํพนู เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า การบริการจดัการสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาลาํพนู เขต 2 มีการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียสูงสุดไปหาตาํสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารทวัไป 

ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคล และดา้นการบริหารวิชาการสาํหรับปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา พบว่า ในดา้นการบริหารวิชาการ โรงเรียนมีปัญหา

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบติังานวิชาการอยา่งต่อเนือง ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา 

สถานศึกษา ควรจดัทาํแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบติังานวิชาการทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

รวมทงั แต่งตงับุคลากรภายในสถานศึกษาทีมีหน้าทีรับผิดชอบอย่างชดัเจนในการนิเทศติดตาม 

ดา้นการบริหารงบประมาณ พบว่า โรงเรียน มีปัญหาขาดการบริหารจดัการความเสียงทีอาจเกิดขึน

เกียวกบังบประมาณ ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา คือ ให้มีการวางแผนบริหารจดัการความเสียง 

ดว้ยการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานตรวจสอบการใชง้บประมาณ โดยการสรุปโครงการ พร้อมทงัวิเคราะห์

จุดเด่นและจุดทีจะตอ้งพฒันา ดา้นการบริหาร งานบุคคล พบว่า โรงเรียนมีปัญหา บุคลากรขาด

ความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งถกูตอ้งและลึกซึง ขอ้เสนอแนะในการ

แกปั้ญหา คือ ควรมีการจดัอบรมเพือใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างจริงจงัและเป็นระบบ รวมทงัจดัตงัศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่วนดา้นการบริหารทวัไป พบว่า โรงเรียนมีปัญหา การจดัระบบ

ประกนัคุณภาพการศึกษาทีไม่ไดม้าตรฐาน ครูผูรั้บผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในขาดความรู้

ความเขา้ใจในการจดัการความเสียงและคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ผูป้กครอง ชุมชน

และผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เขา้มามีบทบาทในการจดัการศึกษาน้อย ขอ้เสนอแนะ

ในการแกปั้ญหา คือ ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรแสวงหาความรู้และประสบการณ์

ในวางแผนและการดาํเนินการเกียวกบัการประกนั คุณภาพการศึกษา รวมทงัปรับปรุงและพฒันา
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ระบบควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการพฒันาการศึกษาให้

สาธารณชนทราบ 

 2. งานวจิยัต่างประเทศ 

 Zarate (1998) ไดศึ้กษาการสร้างกรอบหรือทฤษฎีรูปแบบการพฒันาของคนพืนเมือง            

ซึงใชว้ฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถินพฒันาชุมชนของคน 6 เชือชาติ โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา

และวิเคราะห์โครงการพฒันาชุมชนของคน 6 เชือชาติ ในเขตบริเวณแม่นาํ Grand ในรัฐออนตาริโอ 

ประเทศแคนนาดา รูปแบบทฤษฎีการพฒันาโดยใชว้ฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน การศึกษาครังนี

ไดต้งัสมมติฐานเกียวกบัการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถินในการเกษตรแบบดงัเดิมมี

การส่งเสริมการพึงตนเอง (Self-sufficiency) และการส่งเสริมการพฒันาอยา่งยงัยนื ผูศึ้กษาไดศึ้กษา

โครงการนาํร่องชือ Community-based Rural Development Project (CBRDP) ซึงเกียวขอ้งกบันวตักรรม  

การพฒันาโดยใชอ้งคค์วามรู้ และวฒันธรรมทางการเกษตรแบบดงัเดิมในการผลิตอาหาร ซึงผลการศึกษา

ทาํใหเ้ห็นคุณค่าของวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถินและโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรม 

เช่น การค้นพบวฒันธรรมและภูมิปัญญาแบบดงัเดิมทีนาํมาใชใ้นการทาํการเกษตรแบบดังเดิม 

การตลาด และการบริหารจดัการของคนในชุมชนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถินเป็นฐานความรู้ เพือการพฒันา

อยา่งยงัยนื 

 ลมัเบอร์ตนั (Lamberton, 2005) ไดศึ้กษาเรืองความพอเพียงอย่างยงัยืน : ตรงกนัภายใน

ของรูปแบบความยงัยืน พบว่า การพฒันาอย่างยงัยืนไดป้ระสบความสาํเร็จและไดรั้บการยอมรับ

อยา่งกวา้งขวางไปทวัโลก ซึงเป็นเป้าหมายทีเหมาะสมสาํหรับมนุษยชาติ การนาํแนวคิดทงัระดบั

ภาครัฐและเอกชนไดแ้สดงความใหเ้ห็นถึงความยุง่ยากทีเกียวขอ้งในบางส่วนทีนาํไปสู่ความขดัแยง้

ระหว่างมิติทางนิเวศวิทยา สงัคมและเศรษฐกิจทีรวมกนัอยู่ภายในการแปลความหมายร่วมกนัของ

การพฒันายงัยนื การศึกษาครังนีเป็นการพรรณนาถึงรูปแบบของความยงัยืนทีมีความชดัเจนและ           

มีแนวทางเพือการทาํการตดัสินใจ เป็นการแทนทีรูปแบบมุมมองเศรษฐกิจใหม่ของแนวทางตะวนัตก        

ซึงภายในการแปลความหมายส่วนใหญ่เป็นการพฒันาอยา่งยงัยนืกบัมุมมองของพุทธศาสนิกชนต่อ

เศรษฐศาสตร์ทีนาํไปสู่รูปแบบความตรงภายในของความยงัยืนทีอา้งถึงความพอเพียงอย่างยงัยืน 

การศึกษากระบวนการตดัสินใจภายในการดาํเนินงานขององค์การภายในกรอบการพฒันาอย่าง

ยงัยนืขอ้สรุปของการศึกษาครังนี คือ แนวคิดความพอเพียงอย่างยงัยืนจะเป็นการเสริมของการให้

มุมมองของกฎเกณฑท์างเศรษฐกิจแนวใหม่ไปกาํหนดอุปสรรคต่อความสาํเร็จในวตัถุประสงค์ทางสังคม 

และนิเวศวิทยาทีจะถกูนาํไปสู่การแปลความหมายร่วมกนัของการพฒันาอยา่งยงัยนื 

 คอลคิน (calkins, 2009) ไดศึ้กษาเรืองรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง : ช่วงระยะทีหลากหลาย

และดีทีสุดเพือนกัวางแผนการพฒันาทอ้งถิน พบว่าในปัจจุบนัการควบคุมทรัพยากรทีมีอยูเ่ศรษฐกิจ
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และสงัคมเป็นความตอ้งการของนกัวางแผนทางสงัคมและเศรษฐกิจ โดยกาํหนดเป็นแผน 5 ปี เพือการควบคุม 

ปัญหาใหดี้ทีสุด การวิเคราะห์รูปแบบความรับผดิชอบทางสังคมมีรูปแบบทีจาํกดัทีจะวิเคราะห์ให้

ได้หลากหลาย ดว้ยวิธีการลองผิดลองถูก และสังคมไดถู้กละเลยจากการควบคุม นําไปสู่ความ

ลม้เหลวในทางปฏิบติั มีการคดโกงทีนาํไปสู่ความเสียงในกิจกรรมทีหลากหลายทางการคา้ การปกครอง 

การลงทุน การบริโภค การขาย และการผลิต รูปแบบโปรแกรม MOTAD เป็นแนวทางทีมีประสิทธิภาพ 

เพือการวิเคราะห์การตดัสินใจทีซบัซอ้น แต่โปรแกรมเหล่านีไม่ไดน้าํไปปรับใชก้บัรูปแบบความ

รับผดิชอบทางสงัคมในอดีตทีผา่นมา รวมทงัหลกัเกณฑท์างจริยธรรม เหมือนเช่นทีมีอยู่ในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย การวิจยันีเป็นการศึกษาหาสิงทีดีทีสุด โปรแกรมป้องกนัและ

ควบคุมความเสียง และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีใชเ้ป็นกรณีศึกษาของตาํบลในภาคเหนือของ

ประเทศไทย โดยมีกระบวนการ 7 ขนัตอน ทีนาํไปสู่การตดัสินใจในระดบัทอ้งถินและเหล่านักวางแผน

จากผูที้มีมุมมองในดา้นทีดี โดยการสร้างแผนระยะยาว 5 ปี เพือการป้องกนัสถานการณ์ทีอาจจะ

เกิดขึนได ้

 ยงั พี ฮ่อง (Young P. Hong) เชอร์ริฟ (Sheriff) และเนเกอร์ (Naeger) (2009) ไดศึ้กษาเรือง

ประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาไทยในมุมมองทีกวา้งขึน พบว่า ความพอเพียงในตนเองเป็น

ขอ้สรุปของความไม่แน่ใจ เป็นความสงสัยลงัเลของรัฐสวสัดิการอย่างอเมริกา ความพอเพียงของ

ตนเองไดรั้บการยอมรับทวัไปในวงจรนโยบายสวสัดิการทางสงัคม ซึงเป็นแนวคิดทีมีความสมัพนัธ์

กับความเป็นอิสระและเสถียรภาพทางการเงิน แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็น

ความหมายทีตกลงกนัในทางปฏิบติัโดยผูจ้ดัทาํนโยบาย นักวิจยั หรือผูใ้ห้บริการและความหมายที

ใชบ่้อยโดยไม่มีการกาํหนดความหมายหรือขอ้นิยามร่วมกนั ในความเห็นนีวตัถุประสงค ์ของการศึกษา

ครังนีเป็นการให้เห็นถึงเนือหาทีมีการกาํหนดจากบนลงล่างของเศรษฐกิจพอเพียงทีเป็นเป้าหมาย

นโยบายสงัคมทีตรงกบัแผนการฝึกอบรมอาชีพทีตรงกบัแนวทางของแผนงานฝึกอาชีพให้กบัผูรั้บบริการ

ทีเขา้ใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง การใชท้ฤษฎีแนวคิดพืนฐานในการศึกษา การกาํหนดนิยาม

ความหมายของความพอเพียงของตนเองจากล่างไปสู่บนทีไดรั้บจากการประชุมกลุ่มของกลุ่มผูมี้

รายไดต้าํการประชุมกลุ่มไดรั้บการถ่ายทอดเพือการวิเคราะห์เนือหา จากนิยามความหมายของความ

พอเพียงในตนเองทีกาํหนดจากกลุ่มผูรั้บบริการ ข้อค้นพบจากการศึกษาได้เสนอแนะว่าความ

พอเพียงในตนเองเป็นกระบวนการพฒันาทางจิตใจใหเ้กิดความเขม้แข็งและเรียนรู้เป้าหมายเป็นการ

สร้างความกา้วหนา้ไปสู่ความเป็นจริงของผลลพัธ์ทางการเงิน ซึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีส่วน

ร่วมของชุมชนทีแทรกเขา้มาเพือใชเ้ป็นฐานในการมอบอาํนาจให้กบัผูรั้บบริการและการพฒันา

กาํลงัแรงงานของชุมชน 
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 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้น          

เพือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ให้เกิดความสุข เกิดประโยชน์ต่อส่วนตน ครอบครัว ชุมชน 

ส่วนรวม และประเทศชาติ มุ่งใหเ้กิดความกา้วหนา้ไดอ้ยา่งสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลียนแปลง

ในดา้นต่าง ๆ อย่างสมดุล มนัคงและยงัยืน ดงันัน จึงควรตงัอยู่บนความไม่ประมาทดว้ยความพอเพียง        

จากหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงือนไข ซึงนาํมาใหทุ้กคนมีจิตใจพอเพียง รักเอืออาทรผูอื้น 

พึงพาตนเอง อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม ชุมชนเขม้แข็ง ละความโลภ ไม่เบียดเบียนซึงกนัและกนั มีเหตุผล 

รู้เท่าทนัการเปลียนแปลงของโลก การปฏิบติัตามปรัชญานีทาํใหไ้ม่มีหนีสิน อยูอ่ยา่งพอเพียงในการประยุกต ์

ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทาํไดทุ้กระดับ ทุกสถานะ บนวิถีแห่งการดาํเนินชีวิตดว้ยปัญญา 

อยา่งมีสติ ส่วนการเชือมโยงของแนวทางการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการสถานศึกษามี

ความสมัพนัธก์นัอยา่งมากเพราะกระทรวงศึกษาธิการไดน้าํแนวทางการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปรับใชใ้นโรงเรียน หลกัสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ของผูเ้รียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจดัระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา           

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีเอือต่อการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาการใหผู้ป้กครอง

และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและจัดให้มีการติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินการจดัการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดน้าํไปสู่งานวิชาการ 

งานงบประมาณ งานบริหารทวัไปงานบริหารงานบุคคล ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัในครังนี เพือศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงาน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 มีวตัถุประสงค์ดังนี                 

1) เพือศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา 

นนทบุรี เขต 2, 2) เพือศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ 3) เพือศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการ

บริหารงานของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 การวิจยัครังนี

เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใชก้บัสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา 

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 จาํนวน 56 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้ห้ขอ้มูล

ในการวิจยัครังนี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํนวน 1 คน รองผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้าวิชาการ 

จาํนวน 1 คน และครูผูส้อนจาํนวน 2 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลสถานศึกษาละ 4 คน รวมทงัสิน 224 คน 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารไดพ้ฒันาจาก

เครืองมือของระพีพรรณ คณาฤทธิ (2554) และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551) และการบริหารงานของ

สถานศึกษาตามเครืองมือประเมินสถานศึกษาแบบอยา่งการจดัการเรียนการสอนและบริหารจดัการ

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ 2555 ซึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยั ดงันี 

 3.1 ขนัตอนดาํเนินการวิจยั 

 3.2 ระเบียบวิธีวิจยั 

 

3.1 ขันตอนดําเนินการวจิยั 

 เพือใหก้ารวิจยัดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยั

จึงไดก้าํหนดขนัตอนการดาํเนินการเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

 ขันตอนที 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ข้อมูล สถิติ

วิทยานิพนธ์ วรรณกรรมทีเกียวข้อง เพือจดัทาํโครงร่างวิจยั และดาํเนินการจดัสรรเครืองมือแลว้

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธต่์อภาควิชา เพือขอความเห็นชอบและอนุมติัจากคณะศึกษาศาสตร์ 

 ขนัตอนที 2 การดาํเนินการวิจยั เป็นการจัดสร้างเครืองมือพร้อมทังแบบทดสอบและปรับปรุง

คุณภาพของเครืองมือทีสร้างขึน เพือนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีกาํหนดไว ้ในระเบียบ

วิธีวิจยั แลว้นาํขอ้มลูทีไดจ้ากการตรวจสอบความถกูตอ้ง นาํมาวิเคราะห์และแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มลู 
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 ขนัตอนที 3 การรายงานผลการวิจยั เป็นขนัตอนการจดัทาํร่างรายงานการวิจยั นาํเสนอคณะกรรมการ 

ควบคุมวิทยานิพนธ ์เพือตรวจสอบความถูกตอ้งปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง ตามทีคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธเ์สนอแนะ และจดัทาํรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

 

3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

 เพือใหก้ารวิจยัครังนีดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 

ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกียวกบัระเบียบวิธีวิจัย ซึงประกอบดว้ยแผนแบบการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรทีศึกษา เครืองมือทีใชใ้นการวิจัย    

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติทีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มลู และการนาํเสนอขอ้มลู โดยมีรายละเอียดดงันี 

 แผนแบบการวจิยั 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ทีมีแผนแบบของการวจิยั

ในลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งเดียว ตรวจสอบสภาพตามทีเป็นจริงโดยไม่มีการทดลอง (the one-shot, 

non-experimental case study) ซึงนาํเสนอเป็นแผนผงั (diagram) ดงันี 

 

 

 

 

 

   

  R หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งทีไดจ้ากการสุ่ม 

  X หมายถึง ตวัแปรทีศึกษา 

  O หมายถึง ขอ้มลูทีไดรั้บจากการศึกษา 
 

 ประชากรและกล่มตวัอย่างุ  

 1. ประชากร 

 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ สถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จาํนวน 64 โรงเรียน มี 4 อาํเภอ ประกอบดว้ย อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอ

บางบวัทอง อาํเภอไทรนอ้ย อาํเภอปากเกร็ด (ขอ้มูลสารสนเทศสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษานนทบุรี 

เขต 2, 2556, หนา้ 33-45) 

                              O 

     

 R                          X 
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 2. กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

จาํนวน 56 โรงเรียน รวมผูใ้หข้อ้มลูทงัสิน จาํนวน 224 คน 

 เทคนิควธิีการส่มตวัอย่างุ  

 1. ผูว้ิจยัไดก้าํหนดการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการเปิดตารางสาํเร็จรูปของเครจซี

และมอร์แกน (Krejcie, & Morgan, 1970, p. 608) จากสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 56 โรงเรียน 

 2. จาํแนกกลุ่มตวัอย่างสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

เขต 2 โดยจาํแนกเป็น 4 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอบางบวัทอง อาํเภอไทรนอ้ย อาํเภอปากเกร็ด 

 3. ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) แลว้กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง

โดยการคาํนวณเทียบบญัญติัไตรยางศ ์ 

 4. ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้าวิชาการ

และครูผูส้อนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โรงเรียนละ 4 คน 

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํนวน 1 คน รองผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้าวิชาการ

จาํนวน 1 คน และครูผูส้อนจาํนวน 2 คน รวมผูใ้หข้อ้มลูทงัสิน จาํนวน 224 คน ดงัตารางที 3.1  

 

ตารางที 3.1 แสดงประชากรและกล่มตัวอย่างสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาุ

ประถมศึกษานนทบรี เขต ุ 2 

 

ผ้ให้ข้อมลู ู             

           โรงเรียน 
 

  อาํเภอ 

ประชากร ตวัอย่าง ผ้บริหารู  

(1 คน) 

รองผู้บริหาร/ 

หัวหน้าวิชาการ 

(1 คน) 

ครผ้สอนู ู  

(2 คน) 

รวมผ้ใหู้

ข้อมลู 

(4 คน) 

บางใหญ่ 11 9 9 9 18 36 

บางบวัทอง 14 12 12 12 24 48 

ไทรนอ้ย 20 18 18 18 36 72 

ปากเกร็ด 19 17 17 17 34 68 

รวม 64 56 56 56 112 224 

   

ทีมา: ขอ้มลูสารสนเทศสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานนทบุรีเขต 2 ปี 2556 
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 เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนจากการการศึกษาเอกสาร

และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ทีปัจจุบนั และประสบการณ์ในการทาํงาน มีลกัษณะ

เป็นแบบสอบถามเป็นเแบบตรวจรายการ (Check List) 

 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารเป็นแบบสอบถามที

พฒันามาจากระพีพรรณ คณาฤทธิ (2554) และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551) มีจาํนวน 25 ข้อ มีลกัษณะ

คาํถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเกิร์ต (Likert) 5 ระดบั คือ 

 5   หมายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมากทีสุด  

 4   หมายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมาก 

 3   หมายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2   หมายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบันอ้ย 

 1   หมายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัเครืองมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจดัการเรียน

การสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ 2555 เป็น

แบบสอบถามมีจาํนวน 30 ขอ้มีลกัษณะคาํถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเกิร์ต 

(Likert) 5 ระดบั คือ 

 5   หมายถึง การบริหารงานในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 4   หมายถึง การบริหารงานในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

 3   หมายถึง การบริหารงานในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2   หมายถึง การบริหารงานในสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย 

 1   หมายถึง การบริหารงานในสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 
  

 การสร้างและตรวจสอบคณภาพเครืองมือุ  

 เพือใหก้ารวิจยัสามารถตรวจสอบวดัไดต้รงกบักรอบแนวคิดและวตัถุประสงค์ของการวิจยั 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือโดยมีขนัตอน ดงันี 

 ขนัตอนที 1 ศึกษาจากหลกัการ แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมทีเกียวขอ้งเพือสร้างขอ้คาํถาม

พร้อมกบัศึกษารายละเอียดของตวัแปรทีตอ้งการวดัตามวตัถุประสงค ์ให้ครอบคลุมเนือหา จากนัน

นาํมาประมวลความรู้เพือสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย นาํแบบสอบถามทีสร้างขึน 
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ตรวจสอบขนัตอน โดยเสนอคณะกรรมการทีควบคุมวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบ แกไ้ขเนือหาและ

สาํนวนภาษาทีใชต้ลอดจนความถูกต้องแลว้นํามาปรับปรุงแก้ไขตามทีคณะกรรมการทีปรึกษา

วิทยานิพนธเ์สนอแนะ 

 ขนัตอนที 2 ตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content validity) ของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถาม

ใหผู้ท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน พิจารณาปรับแกไ้ขตามรายละเอียดของตวัแปร โดยใชเ้ทคนิค IOC (Index 

of Item Objective Congruence) ใชสู้ตรของ Rovinelli and Hambleton (อา้งใน ผ่องศรี วาณิชยศุ์วงศ,์ 2546 

หนา้ 139-141) 

 ขนัตอนที 3 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบัผูบ้ริหารสถานศึกษา 

รองผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือหวัหนา้วิชาการและครูผูส้อน ในโรงเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 8 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 4 คน รวม 32 คน  

 ขนัตอนที 4 นาํแบบสอบถามทีไดรั้บคืนมาคาํนวณหาความเชือมนั (reliability) ของแบบสอบถาม 

โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1974, p. 161) ไดค่้าความเชือมนัของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.965  

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองมีขันตอน

ดาํเนินการ ดงันี 

 1. ขอหนงัสือจากสาํนกังานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เพือขออนุญาต

และขอความร่วมมือจากผูอ้าํนวยการสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

และหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามไปตามโรงเรียนต่าง ๆ จาํนวน 56 โรงเรียน            

ในการขอเก็บขอ้มลู 

 2. ผูว้ิจยันาํหนงัสือทีขออนุญาตจากสาํนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏ

ราชวิทยาลยั นาํส่งสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 และหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามไปตามโรงเรียนต่าง ๆ  จาํนวน 56 โรงเรียน เพือขอความอนุเคราะห์ใน

การแจกแบบสอบถาม 

 3. ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองพร้อมนัดหมาย

วนัเก็บรวบรวมขอ้มลูกลบัคืนโดยใหโ้รงเรียนกลุ่มตวัอยา่งส่งกลบัทางไปรษณียใ์ชก้บัโรงเรียนทีอยู่

ไกล แต่ในกรณีอยูใ่กลโ้รงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัรวบรวมกลบัคืนดว้ยตนเอง 

 4. เมือไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ ซึงผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถาม

กลบัคืนมา 56 โรงเรียน รวม 224 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 แลว้จดัลาํดบัขอ้มูล เพือนาํขอ้มูลเหล่านันไป

วิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 
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 การวเิคราะห์ข้อมลู 

 เมือได้รับข้อมูลกลบัคืนมา ผูว้ิจ ัยนาํแบบสอบถามมารวบรวมแลว้จัดทาํขอ้มูลโดยมี

ขนัตอน ดงันี 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไดรั้บกลบัคืนมา 

 2. นาํแบบสอบถามมาจดัระบบขอ้มลู ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถาม 

 3. ลงรหสัขอ้มลู นาํไปคาํนวณหาค่าสถิติ เพือทาํการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 4. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 

 สถิตทิีใช้สําหรับการวจิยั 

 เพือใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัทีศึกษา และขอ้คาํถามทีตอ้งการทราบ 

ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงันี 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มลูสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามใชค้วามถี (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. เพือเป็นการตอบคาํถามการวิจยัวตัถุประสงคข์อ้ที 1 และวตัถุประสงค์ขอ้ที 2 ขอ้มูลที

ได้จากการตอบแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อ            

การบริหารงานของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2                

โดยการหาค่าเฉลีย (Arithmetic Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 ในการวิเคราะห์ระดบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงาน

ของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ค่าเฉลียคะแนนที

ไดจ้ากแบบสอบถาม ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห์แลว้นาํมาเทียบเกณฑ์ ตามแนวของเบสท ์

(Best, Khan 1993, p. 190) ดงันี 

 ค่าเฉลีย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร/ผลการบริหารงาน

ของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร/ผลการบริหารงาน

ของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร/ผลการบริหารงาน

ของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร/ผลการบริหารงาน

ของสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร/ผลการบริหารงาน

ของสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 
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 3. นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนที 2 มาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารที

ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

โดยการใชว้ิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน (stepwise multiple regression analysis) 

 สรุปการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวตัถุประสงค ์

1) เพือศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา 

นนทบุรี เขต 2, 2) เพือศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ 3) เพือศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษาที

ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํนวน 1 คน รองผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือหัวหน้าวิชาการ

จาํนวน 1 คน และครูผูส้อน จาํนวน 2 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทงัสิน 224 คนโดยเครืองมือทีใชเ้ป็น

แบบสอบถามทีผูว้ิจยัพฒันามาจากระพีพรรณ คณาฤทธิ (2554) และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551) 

และการบริหารงานของสถานศึกษามาจากเครืองมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจดัการเรียน

การสอนและบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ 2555 สถิติทีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย(Arithmetic Mean)    

ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขันตอน 

(stepwise multiple regression analysis) วิเคราะห์สถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

 



บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  

 

 เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน

การวิจยัเรือง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2” ผูว้ิจยั ไดส่้งแบบสอบถามให้กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 56 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 คน รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา

หรือหัวหน้าวิชาการ 1 คน และครูผูส้อน จาํนวน 2 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลสถานศึกษาละ 4 คน รวมทงัสิน 

224 คน ไดรั้บการตอบกลบัคืนทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 เมือได้ขอ้มูลจากแบบสอบถามมา

วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู จาํแนกเป็น 4 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 สถานภาพและขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 ตอนที 3 การบริหารงานของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา 

นนทบุรี เขต 2  

 ตอนที 4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

  

 ตอนที 1 สถานภาพและข้อมลทัวไปของผ้ตอบแบบสู ู อบถาม 

 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา

หรือหวัหนา้วิชาการและครูทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 56 โรงเรียน รวม 224 คน จาํแนกตามเพศ 

อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งหนา้ทีปัจจุบนัและประสบการณ์ในการทาํงาน โดยหาค่าความถี 

(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ดงัรายละเอียดในตารางที 4.1 
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ตารางที 4.1 สถานภาพและข้อมลทัวไปของผ้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อาย ระดับู ู ุ

การศึกษาสงสด ตาํแหน่งหน้าทีปัจจบันและประสบการณ์ในการทํางานู ุ ุ  

 

สถานภาพของผ้ตอบแบบสอบถามู  จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ 

                   ชาย 

                   หญิง 

 

73 

151 

 

32.60 

67.40 

รวม 224 100 

2.  อาย ุ

                   ไม่เกิน 30 ปี 

                    31 – 40    ปี 

                    41 – 50    ปี 

                    51 – 60   ปี  

 

32 

74 

47 

71 

 

14.3 

33 

21 

31.7 

รวม 224 100 

3. ระดบัการศึกษา 

                   ตาํกว่าปริญญาตรี 

                   ปริญญาตรี 

                   ปริญญาโท 

                   ปริญญาเอก 

 

2 

128 

92 

2 

 

0.9 

57.1 

41.1 

0.9 

รวม 224 100 

4. ตาํแหน่งหนา้ทีปัจจุบนั 

                   ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

                   ครูผูส้อน 

 

76 

148 

 

33.9 

66.1 

รวม 224 100 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

                   1   -   10  ปี 

                   11  -   20  ปี 

                   มากกว่า  20  ปี 

 

109 

40 

75 

 

48.7 

17.9 

33.5 

รวม 224 100 
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 จากตารางที 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 151 คน             

คิดเป็นร้อยละ 67.40 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 

มากทีสุด จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมา อายุระหว่าง 51-60 ปี จาํนวน 71 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31.7 อายรุะหว่าง 41-50 ปี จาํนวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 21 และน้อยทีสุด อายุไม่เกิน 30 ปี 

จาํนวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 14.3 ระดบัการศึกษาสูงสุดเป็นระดบัปริญญาตรีมากทีสุด จาํนวน 128 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาปริญญาโท จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 และนอ้ยทีสุดมีจาํนวน

เท่ากนั คือ ระดบัปริญญาเอก จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 กบั ตาํกว่าปริญญาตรีจาํนวน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.9 ด้านตาํแหน่งหน้าทีปัจจุบนัครูผูส้อนมีจาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 66.10 

รองลงมาตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษามีจาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 และมีประสบการณ์             

ในการทาํงาน 1-10 ปี มากทีสุด จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ48.7 รองลงมา คือ มากกว่า 20 ปี 

จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 และในการทาํงาน 11 - 20 ปี นอ้ยทีสุด จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 

 

 ตอนที 2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผ้บริหาร สังกัดสํานักู งานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานนทบรีเขต ุ 2 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 วิเคราะห์หาค่าเฉลีย () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้

นาํค่าเฉลียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์ดงัตารางที 4.2-4.7  

 

ตารางที 4.2 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผ้บริหารู  

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีเขต ุ 2 โดยภาพรวม 

           (n = 224) 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 S.D. ระดับ 

1. ดา้นความพอประมาณ (X1 ) 4.38 0.53 มาก 

2. ดา้นความมีเหตุผล (X2 ) 4.33 0.65 มาก 

3. ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี (X3) 4.34 0.53 มาก 

4. ดา้นเงือนไขความรู้ (X4) 4.36 0.56 มาก 

5. ดา้นเงือนไขคุณธรรม (X5 ) 4.39 0.58 มาก 

รวมเฉลยี (Xtot) 4.36 0.51 มาก 
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 จากตารางที 4.2 พบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.336, S.D. = 0.51) เมือพิจารณา

เป็นรายดา้น ส่วนใหญ่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย คือ ดา้นเงือนไข

คุณธรรม ( = 4.39, S.D. = 0.58 ) รองลงมา คือ ดา้นความพอประมาณ ( = 4.38, S.D. = 0.53) ดา้นเงือนไข

ความรู้ ( = 4.36, S.D. = 0.56) ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี ( = 4.34, S.D. = 0.53) และน้อยทีสุด คือ            

ดา้นความมีเหตุผล ( = 4.33, S.D. = 0.65) ตามลาํดบั 
 

ตารางที 4.3 ค่ามชัฌมิเลขคณติ  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ผ้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีเขต ู ุ 2 ด้านความ

พอประมาณ 

           (n = 224) 

ความพอประมาณ  S.D. ระดับ 

1. ผูบ้ริหารมีความพอประมาณดา้นจิตใจ ใหบุ้คลากรในสถานศึกษารู้จกัพอ 

รู้จกัประมาณ และพอใจในสิงทีมีอยู่ ไม่โลภ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เบียดเบียน               

ยดึมนัในทางสายกลาง 

4.31 0.78 มาก 

2. ผูบ้ริหารมีความพอประมาณดา้นสงัคม มุ่งใหเ้กิดสังคมทีมีความสงบสุขมี

เมตตา เอืออาทรช่วยเหลือซึงกนัและกนั สามคัคีร่วมมือกนัเพือให้ทุกคน

อยูร่่วมกนั โดยปราศจากการเบียดเบียนและเอารัดเอาเปรียบกนั 

4.42 0.65 มาก 

3.ผูบ้ริหารมีความพอประมาณดา้นวฒันธรรมสนบัสนุน ให้เกิดวฒันธรรม

หรือวิถีชีวิตทีประหยดั อดออม มีชีวิตทีเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ตกเป็นทาส

ของอบายมุข วตัถุนิยม และบริโภคนิยม 

4.44 0.70 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีความพอประมาณด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนให้บุคลากรใน

สถานศึกษามีความขยนัหมนัเพียรในการประกอบสมัมาอาชีพ พึงตนเองได ้

พน้จากความยากจน มีรายไดเ้พิมพนูขึน และพน้จากการเป็นหนีสิน 

4.40 0.62 มาก 

5. ผูบ้ริหารมีความพอประมาณด้านเทคโนโลยีทีเหมาะสมกบัสภาพของ

ตนเอง และสถานศึกษา 
4.40 0.63 มาก 

6. ผูบ้ริหารมีความพอประมาณดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มที

ไม่เบียดเบียนธรรมชาติจนเกินไป  มีการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกบัอนุรักษ์

และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มดว้ย 

4.38 0.68 มาก 
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ความพอประมาณ  S.D. ระดับ 

7. ผูบ้ริหารใชห้ลกัความพอดีระหว่างรายรับกบัรายจ่าย ในการจดัทาํแผน

งบประมาณและวางแผนการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งรอบคอบทุกดา้น 
4.37 0.68 มาก 

รวมเฉลยี 4.39 0.53 มาก 

 

 จากตารางที 4.3 พบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นความพอประมาณโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (=4.39, 

S.D. = 0.53) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ส่วนใหญ่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้อยา่งไรก็ดี ความ

คิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลมีความแตกต่างกัน เรียงตามลาํดับค่าเฉลียได้ดังนี  ผูบ้ริหารมีความ

พอประมาณดา้นวฒันธรรมสนับสนุนให้เกิดวฒันธรรม หรือวิถีชีวิตทีประหยดั อดออม มีชีวิตที

เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข วตัถุนิยม และบริโภคนิยม (= 4.44, S.D. = 0.70)  

รองลงมา คือ ผูบ้ริหารมีความพอประมาณดา้นสงัคม มุ่งให้เกิดสังคมทีมีความสงบสุข มีเมตตา เอืออาทร

ช่วยเหลือซึงกนัและกนัสามคัคีร่วมมือกนัเพือใหทุ้กคนอยูร่่วมกนั โดยปราศจากการเบียดเบียนและ

เอารัดเอาเปรียบกนั ( = 4.42, S.D. = 0.65) และนอ้ยทีสุด คือ ผูบ้ริหารมีความพอประมาณดา้นจิตใจ 

ใหบุ้คลากรในสถานศึกษารู้จกัพอ รู้จกัประมาณ และพอใจในสิงทีมีอยู ่ไม่โลภ ไม่ฟุ่มเฟือยไม่เบียดเบียน 

ยดึมนัในทางสายกลาง ( = 4.31, S.D. = 0.78) 
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ตารางที 4.4 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผ้บริหารู  

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีเขต ุ 2 ด้านความมเีหตผลุ  

 (n = 224) 

ด้านความมเีหตผลุ   S.D. ระดับ 

1. ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของเพือนร่วมงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ

ผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย  
4.34 0.79 มาก 

2. ผูบ้ริหารพิจารณาความดี ความชอบจากผลของการปฏิบติังานเป็นหลกั 4.30 0.77 มาก 

3. ผูบ้ริหารสงังานโดยยดึหลกัของความรู้ความสามารถเป็นหลกั 4.34 0.71 มาก 

4. ผูบ้ริหาร บริหารงานแบบมีส่วนร่วมดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 4.36 0.71 มาก 

5. ผูบ้ริหารตดัสินใจเรืองต่าง ๆ จากขอ้มลูและเหตุผล 4.33 0.69 มาก 

รวมเฉลยี 4.33 0.64 มาก 

 

 จากตารางที 4.4 พบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นความมีเหตุผล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (= 4.33, 

S.D. = 0.64) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ส่วนใหญ่ ทุกขอ้มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั

ค่าเฉลีย ไดด้งันี ผูบ้ริหาร บริหารงานแบบมีส่วนร่วมดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (= 4.36, 

S.D.= 0.71)  รองลงมา คือ ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของเพือนร่วมงาน ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาและ

ผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย  (= 4.34, S.D. = 0.78)และนอ้ยทีสุด คือ ผูบ้ริหารพิจารณาความดี ความชอบจาก

ผลของการปฏิบติังานเป็นหลกั (= 4.30, S.D. = 0.77) 
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ตารางที 4.5 ค่ามชัฌมิเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ผ้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีเขต ู ุ 2 ด้านการมี

ภมค้ิมกนัทีดีู ุ  

 (n = 224) 

ด้านการมภีมค้ิมกนัทีดีู ุ   S.D. ระดับ 

1. ผูบ้ริหารจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการก่อนตดัสินใจ 4.36 0.69 มาก 

2. ผูบ้ริหาร บริหารจดัการสถานศึกษาโดยคาํนึงถึงความตอ้งการ

ของชุมชน ผูป้กครองและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
4.35 0.65 มาก 

3. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้ระบบการควบคุมภายใน ในการป้องกนั

ความเสียง นานาปการ เช่น การใชเ้งินไม่เป็นไปตามแผน 
4.35 0.65 มาก 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การใชจ่้ายอยา่งมีเหตุผลตามความจาํเป็น

ไม่เกินตวั เป็นแบบอยา่งทีดี 
4.38 0.65 มาก 

5. ผูบ้ริหารมีการประชุมปรึกษาหารือแกปั้ญหาและวางแผนงาน

กนัเป็นประจาํอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง 
4.30 0.67 มาก 

6. ผูบ้ริหารสร้างความเป็นกันเองกับผูใ้ต้บังคับบัญชาในการ

ปฏิบติังานเพือใหง้านบรรลุความสาํเร็จ 
4.35 0.69 มาก 

7. ผูบ้ริหารนาํภูมิปัญญาทอ้งถินและขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ชุมชนมาใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
4.27 0.71 มาก 

รวมเฉลยี 4.34 0.53 มาก 

 

 จากตารางที 4.5 พบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.34, 

S.D. = 0.53) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย 

คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การใชจ่้ายอยา่งมีเหตุผลตามความจาํเป็นไม่เกินตวั เป็นแบบอย่างทีดี (= 4.38, 

S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารจดัลาํดบัความสาํคัญของโครงการก่อนตดัสินใจ (= 4.36, S.D. = 0.69) 

และน้อยทีสุด คือ ผูบ้ริหารนําภูมิปัญญาท้องถินและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนมาใช้

ประกอบการเรียนการสอน (=4.27, S.D. = 0.71)  
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ตารางที 4.6 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของผ้บริหารู  

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ  เขต 2 ด้านเงือนไขความรู้ 

 (n = 224) 

ด้านเงือนไขความรู้  S.D. ระดับ 

1. ผูบ้ริหารวางแผนงานโดยใช้ขอ้มูลสารสนเทศจนเกิดความรู้

ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารสถานศึกษาเป็นอยา่งดี 
4.38 0.65 มาก 

2. ผูบ้ริหารยอมรับความเปลียนแปลงตามหลกัวิชาการและเป็นผู ้

แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ทีทนัสมยัอยูเ่สมอ 
4.35 0.64 มาก 

3. ผูบ้ริหาร  บริหารงานเป็นไปตามกาํหนดเวลาพร้อมกบัศึกษา

บุคคลอืนและเขา้ใจชุมชนอยา่งลึกซึง 
4.33 0.66 มาก 

4. ผู ้บริหารตัดสินปัญหาจากงานข้อมูลสารสนเทศและได้

ตดัสินใจเรืองต่าง ๆ โดยแสวงหาความรู้เกียวกับเรืองนัน ๆ 

ก่อนการตดัสินใจ 

3.36 0.67 มาก 

5. ผูบ้ริหารวางแผนงานคาํนึงถึงความสามารถของบุคลากรและ

ทรัพยากรอืน ๆ ของโรงเรียนในการดําเนินงานให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผนปฏิบติังานและโครงการต่าง ๆ ทีโรงเรียน

กาํหนด 

4.39 0.65 มาก 

รวมเฉลยี 4.36 0.56 มาก 

 

 จากตารางที 4.6 พบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นเงือนไขความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (= 4.36, 

S.D. = 0.56) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ส่วนใหญ่ทุกขอ้มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั

ค่าเฉลีย คือ ผูบ้ริหารวางแผนงานคาํนึงถึงความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรอืน ๆ ของ

โรงเรียนในการดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติังานและโครงการต่าง ๆ ทีโรงเรียน

กาํหนด (= 4.39, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารวางแผนงานโดยใชข้อ้มูลสารสนเทศจนเกิด

ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างดี (= 4.38, S.D. = 0.65) และน้อยทีสุด

คือ ผูบ้ริหาร บริหารงานเป็นไปตามกาํหนดเวลาพร้อมกบัศึกษาบุคคลอืนและเขา้ใจชุมชนอย่างลึกซึง 

(= 4.33, S.D. = 0.66) 
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ตารางที 4.7 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผ้บริหารู  

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีเขต ุ 2 ด้านเงือนไขคณธรรมุ  

 (n = 224) 

ด้านเงือนไขคณธรรมุ   S.D. ระดับ 

1. ผูบ้ริหารยดึหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติังาน 4.44 0.66 มาก 

2. ผูบ้ริหารใช้หลกัพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานและให้

โอกาสผูอื้นในการปฏิบติังานเสมอ 
4.42 0.70 มาก 

3. ผูบ้ริหารปฏิบติัตนกบัครูทุกคนในโรงเรียนอยา่งเท่าเทียมกนั 3.25 0.80 มาก 

4. ผูบ้ริหารจดักิจกรรมทีส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนมีการนาํหลกั

คาํสอนมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
4.39 0.63 มาก 

5. ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นตวัอย่างทีดีของสังคมในดา้นการ

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
4.44 0.65 มาก 

6. ผูบ้ริหารเป็นตัวอย่างทีดีของการเป็นผูไ้ม่มีหนีสินมีจิตใจ

กวา้งขวาง ไม่คบัแคบ รู้จกัเสียสละ 
4.42 0.63 มาก 

รวมเฉลยี 4.39 0.58 มาก 

 

 จากตารางที 4.7 พบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นเงือนไขคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (=4.39, 

S.D. = 0.58) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ส่วนใหญ่ทุกขอ้มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั

ค่าเฉลีย คือ ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นตัวอย่างทีดีของสังคมในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม (= 4.44, S.D. = 0.65) รองลงมาผูบ้ริหารยึดหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติังาน (= 4.44,            

S.D. = 0.66) และน้อยทีสุด คือ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนกบัครูทุกคนในโรงเรียนอยา่งเท่าเทียมกนั (= 3.25, 

S.D. = 0.80) 

 ตอนท ี3 ระดับการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา 

ประถมศึกษานนทบรี เขต ุ 2 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัขอ้มลูระดบัการบริหารงานของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 วิเคราะห์หาค่าเฉลีย () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

แลว้นาํค่าเฉลียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์ดงัตารางที 4.8-4.12  
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ตารางที 4.8 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับการบริหารงานของสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีเขต ุ 2 โดยภาพรวมและรายด้าน 

(n = 224) 

การบริหารงานของสถานศึกษา  S.D. ระดับ 

1. ดา้นบริหารงานวิชาการ (Y1) 4.35 0.53 มาก 

2. ดา้นบริหารงบประมาณ (Y2) 4.46 0.49 มาก 

3. ดา้นบริหารงานบุคคล (Y3) 4.37 0.55 มาก 

4. ดา้นการบริหารทวัไป (Y4) 4.48 0.49 มาก 

รวมเฉลยี (Ytot) 4.42 0.47 มาก 

 

 จากตารางที 4.8 พบว่า การบริหารงานของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา 

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (= 4.42, S.D. = 0.47) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น 

ส่วนใหญ่คือมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย คือ ดา้นการบริหารทวัไป 

(= 4.48, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ดา้นบริหารงบประมาณ (= 4.46, S.D. = 0.49) ดา้นบริหารงานบุคคล 

(=4.37, S.D. = 0.55) และนอ้ยทีสุด คือ ดา้นบริหารงานวิชาการ (= 4.35, S.D. = 0.53) ตามลาํดบั  
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ตารางท ี4.9 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับการบริหารงานของสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีเขต ุ 2 ด้านบริหารงานวชิาการ 

( n = 224) 

ด้านบริหารงานวชิาการ  S.D. ระดับ 

1. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีแผนงาน ดาํเนินการตามแผนงาน ติดตามผลตาม

แผนงานและนาํผลการติดตามไปพฒันาแผนงานดา้นวิชาการทีส่งเสริม

การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 

4.39 0.63 มาก 

2. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนําหน่วยการ

เรียนรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ทงัก่อนดาํเนินการ ระหว่างการดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ 

4.34 0.64 มาก 

3. ผูบ้ริหารส่งเสริมจดัหา/ผลิต/ใช/้เผยแพร่ สือการเรียนรู้ เพือบูรณาการหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 

เก็บขอ้มลู วิเคราะห์ ปฏิบติั ทดลอง แสดงความคิดเห็น ตอบคาํถาม นาํเสนอ 

4.37 0.66 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น แหล่ง

เรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถินในชุมชนทีเสริมสร้างการพฒันาคุณลกัษณะ  

“อยูอ่ยา่งพอเพียง” ของครูและผูเ้รียน ใหใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ทงัในและนอกสถานที 

4.33 0.72 มาก 

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีแผนงานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนว จัดตัง 

ชุมนุม/ชมรม ใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการวางแผนชีวิตของตนเองเพือสนับสนุน

การดาํเนินชีวิตทีสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.26 0.65 มาก 

6. ผูบ้ริหารส่งเสริมการติดตามผล  นาํผลการติดตามมาปรับปรุง/พฒันา การ

จดักิจกรรมนกัเรียน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.31 0.65 มาก 

7. ผูบ้ริหารส่งเสริมการมีกิจกรรมเพือส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนเกิดจิต

อาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพือสังคมและสาธารณประโยชน์ตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.41 0.62 มาก 

8.  ผู ้บ ริหา รส่ง เ สริม ให้ผู ้เ รี ยน มีส่วน ร่วม ในกา ร แก้ปัญหา /พัฒน า 

สถานศึกษา/ชุมชน ดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม/สิงแวดลอ้ม/วฒันธรรมตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.37 0.60 มาก 

9. ผูบ้ริหารมีการรายงานผลการประเมิน และนาํมาปรับปรุง/พฒันา การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ทีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.34 0.61 มาก 

รวมเฉลยี 4.35 0.53 มาก 
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 จากตารางที 4.9 พบว่า การบริหารงานของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 4.35, S.D. = 0.53) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย ผูบ้ริหาร

ส่งเสริมการมีกิจกรรมเพือส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพือสังคม

และสาธารณประโยชน ์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.41, S.D. = 0.62) รองลงมาผูบ้ริหาร

ส่งเสริมให้มีแผนงาน ดาํเนินการตามแผนงาน ติดตามผลตามแผนงานและนาํผลการติดตามไป

พฒันาแผนงานดา้นวิชาการ ทีส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน             

( = 4.39, S.D. = 0.63) และนอ้ยทีสุด คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้แผนงานแนะแนว จดักิจกรรมแนะแนว  

จดัตงัชุมนุม/ชมรม ให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัการวางแผนชีวิตของตนเอง เพือสนับสนุนการดาํเนินชีวิตที

สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (= 4.26, S.D. = 0.65) 

 

ตารางที 4.10 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารงานของสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ  เขต 2 ด้านงบประมาณ 

 (n = 224) 

ด้านบริหารงานงบประมาณ  S.D. ระดับ 

1. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณของ

สถานศึกษาทีสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.39 0.64 มาก 

2. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการจดัทาํทะเบียนคุมบนัทึก การเบิกจ่าย อนุมติั

เงินงบประมาณไวเ้ป็นหลกัฐาน สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งสมาํเสมอตา

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

4.49 0.62 มาก 

3. ผูบ้ริหารนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

บริหารการเงินใหส้ถานศึกษาเกิดการพฒันาอยา่งยงัยนื    
4.43 0.61 มาก 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การจดัทาํบญัชีและการเงินใหเ้ป็นปัจจุบนัสามารถ

ตรวจสอบไดต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
4.45 0.60 มาก 

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการดาํเนินการตรวจสอบ  ติดตามการใชเ้งินให้

เป็นไปตามแผนการตรวจสอบติดตามของสถานศึกษาตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.42 0.61 มาก 

6. ผูบ้ริหารส่งเสริมการดําเนินงานด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความ

ยติุธรรมโปร่งใส เนน้ความซือสตัยสุ์จริตและมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 
4.58 0.59 มากทีสุด 

รวมเฉลยี 4.46 0.50 มาก 
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 จากตารางที 4.10 พบว่า การบริหารงานของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ด้านงบประมาณ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.46, S.D. = 0.50) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย ผูบ้ริหาร

ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นงบประมาณเป็นไปดว้ยความยติุธรรม โปร่งใส เน้นความซือสัตยสุ์จริต

และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ( = 4.58, S.D. = 0.59) รองลงมา ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการ

จดัทาํทะเบียนคุมบนัทึก การเบิกจ่าย อนุมติัเงินงบประมาณไวเ้ป็นหลกัฐาน สามารถตรวจสอบได้

อย่างสมาํเสมอตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.49, S.D. = 0.62) และน้อยทีสุด คือ 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาทีสอดคลอ้งกับ

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.39, S.D. = 0.64) 

 

ตารางที 4.11 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับการบริหารงานของสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ  เขต 2 ด้านบริหารงานบคคลุ  

 (n = 224) 

ด้านบริหารงานบคคลุ   S.D. ระดับ 

1. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรของ

สถานศึกษาเพือ/สร้างความรู้ความเขา้ใจและตระหนักในคุณค่า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.44 0.63 มาก 

2. ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้จัดการประชุมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ /

สัมมนา/อบรม/ต่าง ๆ เพือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตและปฏิบติัภารกิจหนา้ที 

4.36 0.65 มาก 

3. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหติ้ดตามผลการดาํเนิน โครงการกิจกรรมพฒันา

บุคลากรเพือ/ส่งเสริมการดาํเนินชีวิต และปฏิบติัภารกิจหน้าทีตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.37 0.63 มาก 

4. ผู ้บริหารได้นําผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมพฒันาบุคลากรเพือส่งเสริมการดาํเนินชีวิตและ

ปฏิบติัภารกิจหนา้ทีตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.24 0.69 มาก 

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง

เกียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนาํหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตน อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

พอประมาณกับศกัยภาพของตน และสอดคลอ้งกับภูมิสังคม 

4.48 0.66 มาก 
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รวมถึงมีการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัทีดี ต่อการเปลียนแปลงในดา้น

ต่าง ๆ ให้กบัตนเอง และสถานศึกษา ตลอดจนเป็นแบบอย่างทีดี

ในการใชคุ้ณธรรมนาํความรู้ในการดาํเนินชีวิต 

รวมเฉลยี 4.38 0.55 มาก 

  

 จากตารางที 4.11 พบว่า การบริหารงานของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดา้นบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.38, S.D. = 0.55) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่ทุกข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาํดับค่าเฉลีย 

ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งเกียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัตน อย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณ

กบัศกัยภาพของตน และสอดคลอ้งกบัภูมิสังคม รวมถึงมีการสร้างภูมิคุม้กันในตัวทีดี ต่อการ

เปลียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ให้กบัตนเอง และสถานศึกษา ตลอดจนเป็นแบบอย่างทีดีในการใช้

คุณธรรมนาํความรู้ในการดาํเนินชีวิต (  = 4.48, S.D. = 0.66) รองลงมาผูบ้ริหารส่งเสริมให้มี

แผนงานโครงการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาเพือ/สร้างความรู้ความเขา้ใจและตระหนักใน

คุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.44, S.D. = 0.63) และน้อยทีสุดคือผูบ้ริหารส่งเสริมให้

จดัการประชุมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้/สัมมนา/อบรม/ต่าง ๆ เพือส่งเสริมการประยุกต์ใชป้รัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตและปฏิบติัภารกิจหนา้ที ( = 4.36, S.D. = 0.65) 
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ตารางที 4.12 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารงานของสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ  เขต 2 ด้านการบริหารทัวไป 

 (n = 224) 

ด้านการบริหารทัวไป  S.D. ระดับ 

1. ผูบ้ริหารส่งเสริมการบริหารอาคารสถานทีและจดัการแหล่งการ

เรียนรู้ในสถานศึกษา สมดุลกบังบประมาณตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

4.50 0.61 มากทีสุด 

2. ผูบ้ริหารส่งเสริมการประสานสมัพนัธก์บัชุมชนใหมี้ส่วนร่วมใน

การส่งเสริมการเรียนรู้เพือการเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง 
4.42 0.67 มาก 

3. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรืน 

ปลอดภยั เอือต่อการเรียนรู้ในการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.56 0.55 มากทีสุด 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่าง

ครอบคลุมเป็นปัจจุบนั ทนัต่อการใชง้านตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

4.37 0.65 มาก 

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบาํรุง ดูแล และพฒันา

อาคารสถานทีสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที

มนัคง ปลอดภยัเหมาะสมพร้อมทีจะใชป้ระโยชน์อยูเ่สมอ 

4.58 0.56 มากทีสุด 

รวมเฉลยี 4.48 0.49 มาก 

 

 จากตารางที 4.12 พบว่า การบริหารงานของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดา้นการบริหารทวัไป โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.48, S.D. = 0.49) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่ขอ้ทีมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทีสุด เรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบาํรุง ดูแล และพฒันาอาคารสถานทีสภาพแวดลอ้มของ

สถานศึกษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีมนัคง ปลอดภยัเหมาะสมพร้อมทีจะใชป้ระโยชน์อยู่เสมอ ( = 4.58, 

S.D. = 0.56) รองลงมาผูบ้ริหารส่งเสริมใหส้ถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรืน ปลอดภยั เอือต่อ

การเรียนรู้ในการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.56, S.D. = 0.55) และ

น้อยทีสุด คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการจัดระบบขอ้มูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมเป็นปัจจุบัน           

ทนัต่อการใชง้านตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.37, S.D. = 0.65) 
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 ตอนที 4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของผ้บริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาู  

สังกัดสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 2  

 ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารกบัการ

บริหารงานของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผูว้ิจยั

ไดใ้ชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน (stepwise multiple regression analysis) โดยพิจารณา 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย ดา้นความพอประมาณ (X1) 

ดา้นความมีเหตุผล (X2) ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี (X3 ) ดา้นเงือนไขความรู้ (X4) ดา้นเงือนไขคุณธรรม (X5 ) 

ดงัตารางที 4.13  

 

ตารางที 4.13 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผ้บริหารู กับ                  

การบริหารงานของสถานศึกษา 

 

 (X1) (X2) (X3 ) (X4) (X5 ) (Xtot) (Ytot) 

(X1) 1       

(X2) .777 1      

(X3) .691 .767 1     

(X4) .706 .749 .783 1    

(X5) .724 .812 .757 .784 1   

(Xtot) .866 .922 .888 .895 .911 1  

(Ytot) .737 .765 .783 .737 .744 .839 1 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 จากตารางที 4.13 พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร (Xtot) กบั

การบริหารงานของสถานศึกษา (Ytot) มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมี

ค่าความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนัที (rxy = .839) เมือพิจารณารายดา้นพบว่า ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร [(X1) (X2) (X3) (X4) (X5)] กบัการบริหารงานสถานศึกษา (Ytot) 

พบว่า มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ทุกดา้น 

 จากความสมัพนัธที์ปรากฏดงัตารางที 4.14 สามารถวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน 

(stepwise multiple regression analysis) โดยพิจารณาตามตวัแปรทีเขา้สมการ ดงันี 
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ตารางที 4.14 การวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผ้บริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานู                      

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ  เขต 2              

โดยภาพรวม (Ytot) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

Regression 34.703 1 34.703 528.807 .000a 

Residual 14.569 222 .066   

Total 49.272 223    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)   .839 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)    .704 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares) .703 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error) .25618 

 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized  

Coefficients  

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

 

t 

 

Sig 

ค่าคงที (Constant) 1.056 .147 .839 7.172 .000 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวม (Xtot) 

.771 .034  22.996 .000 

 

 จากตารางที 4.14 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของผูบ้ริหารในภาพรวม (Xtot) โดยมีพหุคูณสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(Multiple R) เท่ากบั 0.839 ค่าประสิทธิภาพ

ในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั 0.704 หมายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

โดยภาพรวม (Xtot) สามารถทาํนายการบริหารงานของผูบ้ริหารในภาพรวม (Ytot) ไดร้้อยละ 70.4 ค่าประสิทธิภาพ

ในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั 0.703 หมายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ผูบ้ริหารโดยภาพรวม (Xtot) สามารถทาํนาย การบริหารงานของสถานศึกษาในภาพรวม (Ytot) ทีมี

การปรับแลว้ไดร้้อยละ 70.3 ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) เท่ากบั . 25618 
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ในลกัษณะนีแสดงว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารในภาพรวม (Xtot) ส่งผลต่อการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม (Ytot) อย่างมี นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยสามารถเขียนเป็นรูป

สมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

  Ytot = 1.056+ .771 (Xtot) 

 

ตารางที 4.15 วิเคราะห์การถดถอยพหคณของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผ้บริหารทีส่งผลต่อุ ู ู           

การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบรีเขต ุ 2 ด้านบริหารงานวชิาการ (Y1) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

Regression 40.616 3 13.539 128.323 .000c 

Residual 23.211 220 .106   

Total 63.827 223    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)   .798 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)    .636 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares) .631 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error) .32481 

 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

 

t 

 

Sig 

ค่าคงที (Constant) .589 .196  3.006 .003 

ดา้นเงือนไขคุณธรรม (X5)   .289 .063 .315 4.589 .000 

ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี (X3)   .329 066 .325 4.964 .000 

ดา้นความพอประมาณ (X1) .242 062 .240 3.871 .000 
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 จากตารางที 4.15 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการคือดา้นเงือนไขคุณธรรม (X5) 

ดา้นการภูมิคุม้กนัทีดี (X3) และดา้นความพอประมาณ (X1) โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ 

(Multiple R) เท่ากบั 0.798 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .636 หมายถึง ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทังสามด้าน สามารถทาํนายการวางแผนการบริหารงานในสถานศึกษาด้าน

บริหารงานวิชาการ (Y1) ไดร้้อยละ63.6 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Square)  

เท่ากบั .631 หมายถึง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทงัสามดา้นสามารถทาํนายการวางแผนการ

บริหารงานในสถานศึกษาดา้นบริหารงานวิชาการ (Y1) ทีมีการปรับแลว้ ไดร้้อยละ 63.1 ความคลาด

เคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) เท่ากบั 0.32481 ในลกัษณะนีแสดงว่าดา้นเงือนไข

คุณธรรม (X5) ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี (X3) และดา้นความพอประมาณ (X1) ส่งผลต่อการบริหารงานใน

สถานศึกษาดา้นบริหารงานวิชาการ (Y1) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยสามารถเขียน

เป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

  Y1 = .589 + .289 (X5) + .329 (X3) + .242 (X1) 

 จึงสรุปได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารดา้นเงือนไขคุณธรรมด้านการมี

ภูมิคุม้กนัทีดีและ ดา้นความพอประมาณส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นการบริหารงานวิชาการ 

 

ตารางที 4.16 วเิคราะห์การถดถอยพหคณของุ ู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีส่งผลต่อการบริหารงาน

ของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ  เขต 2 ด้าน

การบริหารงบประมาณ (Y2) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

Regression 29.134 2 14.567 121.397 .000b 

Residual 26.519 221 .120   

Total 55.653 223    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)   .724 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)    .523 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares) .519 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error) .34640 
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 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 
 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized  

Coefficients  

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

 

t 

 

Sig 

ค่าคงที (Constant) 1.250 .209  5.989 .000 

ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี (X3) .464 .061 .461 7.653 .000 

ดา้นความพอประมาณ (X1)  .273 060 .291 4.529 .000 

 

 จากตารางที 4.16 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี (X3) 

และดา้นความพอประมาณ (X1) โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .724 

ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .523 หมายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทงัสองดา้น 

สามารถทาํนายการวางแผนการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณ (Y2) ไดร้้อยละ 52.3 

ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากับ .519 หมายถึง ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทังสองด้านสามารถทํานายการวางแผนการบริหารงานในสถานศึกษาด้าน           

การบริหารงานงบประมาณ (Y2) ทีมีการปรับแลว้ไดร้้อยละ 51.9 ความคลาดเคลือนมาตรฐานใน

การทาํนาย (Standard Error) เท่ากบั .34640 ในลกัษณะนีแสดงว่าดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี (X3) และ

ดา้นความพอประมาณ (X1) ส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นการบริหารงานงบประมาณ (Y2) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

 Y2 = 1.250 + .464 (X3 ) + .273 (X1 ) 

 จึงสรุปไดว้่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดีและดา้นความ

พอประมาณส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
 

ตารางที 4.17 วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหคณของุ ู แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีส่งผลต่อการ

บริหารงานของสถานศึกษา ด้านการบริหารงานบคคล ุ (Y3 ) 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

Regression 45.479 4 11.370 109.211 .000d 

Residual 22.700 219 .104   

Total 68.279 223    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)    .816 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .666 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .660 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)  .32266 

 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 
 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized  

Coefficients  

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

 

t 

 

Sig 

ค่าคงที (Constant) .588 .199  2.954 .003 

ดา้นความมีเหตุผล (X2)  .257 .063 .300 4.068 .000 

ดา้นเงือนไขความรู้ (X4 ) .245 .068 .248 3.582 .000 

ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี (X3)   .233 .073 .223 3.170 .002 

ดา้นความพอประมาณ (X1) .136 .068 .313 2.006 .046 

 

 จากตารางที 4.17 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการคือดา้นความมีเหตุผล (X2)  

ดา้นเงือนไขความรู้ (X4) ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี (X3) ดา้นความพอประมาณ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ 816 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square)  เท่ากบั 0.666 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทังสีด้าน สามารถทํานายการวางแผนการบริหารงานใน

สถานศึกษาดา้นการบริหารงานบุคคล (Y3 ) ไดร้้อยละ 66.6 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ 

(Adjusted R Square) เท่ากบั .660 หมายถึง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทังสีด้านสามารถ

ทาํนายการวางแผนการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นการบริหารงานบุคคล (Y4) ทีมีการปรับแลว้

ไดร้้อยละ 66.0 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย(Standard Error) เท่ากบั .32266 ในลกัษณะนี

แสดงว่าดา้นความมีเหตุผล (X2) ดา้นเงือนไขความรู้ (X4 ) ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี (X3) ดา้นความ

พอประมาณ (X1) ส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นการบริหารงานบุคคล (Y3) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยไดด้งันี 

  Y3 =  .588 + .257 (X2) + .245(X4) + .233 (X3) + .136 (X1) 

 จึงสรุปไดว้่าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารดา้นความมีเหตุผล ดา้นเงือนไขความรู้ 

ดา้นการมีภูมิคุ ้มกันทีดีและดา้นความพอประมาณส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาด้าน              

การบริหารงานบุคคล 
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ตารางที 4.18 วเิคราะห์การถดถอยพหคณของุ ู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีส่งผลต่อการบริหารงาน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีเขต ุ 2                                          

ด้านบริหารทัวไป (Y4 ) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig 

Regression 27.489 2 13.742 114.763 .000c 

Residual 26.464 221 .120   

Total 53.948 223    

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)    .714 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .509 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .505 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)  .34604 

 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 
 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized  

Coefficients  

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

 Std. Error Beta 

 

t 

 

Sig 

ค่าคงที (Constant) 1.350 .208  6.476 .000 

ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี (X3)   .393 .061 .423 6.491 .000 

ดา้นความพอประมาณ (X1) .326 .060 .353 5.415 .000 

  

 จากตารางที 4.18 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี (X3) 

และดา้นความพอประมาณ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) .714 ค่าประสิทธิภาพ

ในการทาํนาย (R Square) เท่ากบั .509 หมายถึง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทังสองดา้น 

สามารถทาํนายการวางแผนการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นการบริหารทัวไป (Y4) ได้ร้อยละ 50.9               

ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากับ .505 หมายถึง แนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทงัสองดา้นสามารถทาํนายการวางแผนการบริหารงานในสถานศึกษา 

ดา้นบริหารทวัไป (Y3) ทีมีการปรับแลว้ไดร้้อยละ 50.5 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย 

(Standard Error) เท่ากบั .34604 ในลกัษณะนีแสดงว่าดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี (X3) และดา้นความ
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พอประมาณ (X1) ส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นบริหารทวัไป (Y4) อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .01 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

 Y4= 1.350 + .393 (X3) + .326 (X1) 

 จึงสรุปไดว้่าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดีและ 

ดา้นความพอประมาณส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาดา้นบริหารทวัไป 

แผนภมทิี ู 4.1 สรปการวเิุ คราะห์การถดถอยพหคณ ุ ู  



บทที 5 

สรปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะุ  

  

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา 1. เพือศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2, 2. เพือศึกษาการบริหารงานของ

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ 3. เพือศึกษาปรัชญา  

เศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จาํนวน 56 โรงเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลจาํนวน 4 คน คือ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษารองผูบ้ริหาร หรือหวัหนา้ฝ่ายวิชาการและครูผูส้อน 2 คนรวมผูใ้หข้อ้มลูทงัสิน จาํนวน 244 คน 

เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถามเกียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซึงผูว้ิจยั

ได้พฒันามาจากแบบสอบถามเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีได้

พฒันารูปแบบจากเครืองมือของ ระพีพรรณ คณาฤทธิ (2554) และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551) และ

การบริหารงานของสถานศึกษาตามเครืองมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจดัการเรียนการสอน

และบริหารจัดการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ 2555 สถิติทีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน (stepwise multiple regression analysis) 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

 จากการวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 สรุปขอ้คน้พบการวิจยัได ้ดงันี  

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4 อายุ

ระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 33 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 128 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57.1 มีตาํแหน่งหน้าทีเป็นครูผูส้อนจาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 66.10 มีประสบการณ์

ทาํงานในสถานศึกษา 1- 10 ปี จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 

 2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย 

คือ ดา้นเงือนไขคุณธรรม ดา้นความพอประมาณ ดา้นเงือนไขความรู้ ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดีและ 

ดา้นความมีเหตุผล  



 111 

 3. ผลของการบริหารงานของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ 

ดา้นการบริหารทวัไป ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคลและดา้นบริหารงานวิชาการ 

 4. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาสังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นเมือพิจารณา             

แต่ละดา้นพบว่า 

  4.1 ดา้นความพอประมาณและดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดีส่งผลต่อการบริหารงานของ

สถานศึกษาดา้นบริหารงานวิชาการ ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นการ

บริหารทวัไป 

  4.2 ด้านความมีเหตุผลและด้านเงือนไขความรู้ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา

ดา้นบริหารงานบุคคล  

  4.3 ดา้นเงือนไขคุณธรรมส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาดา้นบริหารงานวชิาการ  

 

5.2 การอภปิรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัมีประเด็นสาํคญัทีควรนาํมาพิจารณาเพือให้ทราบ

สภาพทีแทจ้ริงทีเป็นไปไดแ้ละสามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์จึงอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงันี 

 1. จากผลการวิจยั พบว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉลีย

จากสูงสุดไปตาํสุดไดด้งันี ดา้นเงือนไขคุณธรรม ดา้นความพอประมาณ ดา้นเงือนไขความรู้ ดา้นการมี 

ภูมิคุม้กนัทีดี และดา้นความมีเหตุผล แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารในสังกดัสํานักงานเขต 2 มีการนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอ้ยูใ่นระดบัมาก ซึงต่างกบัสมมติฐานการวิจยัไดต้งัสมมติฐานไวว้่า 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

เขต 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง เนืองจากสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 ปฏิบติังานสนองหน่วยงานบงัคบับญัชากระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาสังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ให้ความสําคัญในการนาํปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพราะเห็นคุณค่าและตระหนัก ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที

สามารถใชแ้ก้ปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศได ้กล่าวคือสถานศึกษาปฏิบติังานสนอง

นโยบายหน่วยงานบงัคบับญัชา คือ กระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษานาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และบริหารจดัการ

สถานศึกษา เพือใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั ในทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการ
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ปรับเปลียนกระบวนการในการดาํเนินชีวิตบนพืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีมีการพฒันา

สถานศึกษาอย่างเป็นขนั เป็นตอน บนหลกัแนวคิดพึงตนเอง เพือให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช ้

และมีความสุข โดยใชห้ลกัความพอประมาณ การคาํนึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัทีดีในตวั 

และตงัอยู่บนความไม่ประมาท ตระหนักถึงการพฒันาทีสมดุล กา้วหน้าไปอย่างสมดุล ในแต่ละ

ขนัตอนอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกรอบในการคิด และการกระทาํ 

สามารถประยกุตใ์ชใ้นทุกมิติชีวิต ทุกภาคส่วน และทุกดา้นของการพฒันา เพือสงัคมส่วนรวมจกัได้

อยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข และเจริญกา้วหนา้ไปพร้อมกนัอยา่งมนัคงและยงัยนื ส่งผลให้การดาํเนินชีวิต

ของผูเ้รียน ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

ต่อเนือง โดยมุ่งหวงัใหส้ถานศึกษาทุกแห่งบริหารจดัการให้เป็นแบบอย่าง ในกระบวนการจดัการ

เรียนการสอนและบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดงันัน สถานศึกษาบางแห่ง          

ซึงเป็นหน่วยงานภายใตบ้งัคบับญัชาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดน้าํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

จดัการเรียนการสอน โดยบูรณาการสอดแทรกในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ตามนโยบายของสถานศึกษา

ทีเห็นความสาํคญัของการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

เพราะสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเห็นคุณค่าและตระหนกัในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนัเป็น

ปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระราชทานเป็นหลกัคิดหลกัปฏิบติั ในวิถีของปวงชนชาวไทย 

เพือแกปั้ญหาวิกฤติเศรษฐกิจทีชาวไทยประสบอยู่ ดงันัน สถานศึกษาซึงผูบ้ริหารและครูจึงไดน้าํ

หลกัคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนและบริหารจดัการใน

สถานศึกษา โดยมุ่งหวงัให้สถานศึกษามีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

นงค์จิตร พิลากุล (2553) วิจัยเรืองการบริหารงานในสถานศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต 1 พบว่า การบริหารงานตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นจาํแนกไดด้งันี ดา้นการบริหารงานโดย

ใชเ้หตุผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นสร้างภูมิคุม้กนัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นการบริหารงานที 

ตงัอยูบ่นคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการบริหารงานบนพืนฐานของความรู้

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นสร้างความพอประมาณโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ วิยะดา ธนสารมงคลกุล (2552) จากการวิจยั พบว่า การพฒันาการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประทุมนุสรณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี ดา้นเงือนไข

ความรู้ ดา้นความพอประมาณ ดา้นการมีภูมิคุม้กนัในตวัทีดี ดา้นเงือนไขคุณธรรมและดา้นความมี

เหตุผลตามลาํดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มงคล อินทรโชติ (2552) เรืองการบริหารโรงเรียนโดยใช้

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนระดบัการศึกษาขนัพืนฐานสังกดัสาํนักงานเขตพืนที
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การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า ระดบัความสาํเร็จเกียวกบัการบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง คือหลกัความพอประมาณ หลกัความมีเหตุผล หลกัความมีภูมิคุม้กนัใน

ตวัทีดี เงือนไขคุณธรรม และเงือนไขความรู้ ในภาพรวมพบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูอยู่

ในระดบัความสาํเร็จมากทุกดา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภาวี นามเดช (2552) เรืองการศึกษา

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า บทบาทของ

ผูบ้ริหารในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนประถมศึกษา

สาํนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการใหค้วามรู้เกียวกบั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจดัการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั และดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นและ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดรัณภพ เพียรจดั (2551) พบว่า ครูส่วนมากไดน้อ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกอยู่ในหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ใน

หอ้งเรียน ซึงรูปแบบการเรียนแบบร่วมกนันนัเป็นพืนฐานความคิดของการเรียนทีใชกิ้จกรรมตาม

ธรรมชาติของสังคม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัทงัครูผูส้อนกบันักเรียน 

และนักเรียนกบันักเรียน ทาํให้เกิดความกระตือรือร้น การประมวลผลขอ้มูลอย่างลึกซึงการคิด

วิเคราะห์อยา่งเป็นเหตุผลครอบคลุมหัวใจสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุม้กนัทีดี และเงือนไขความรู้และคุณธรรมในทุกครัง ก่อนทีจะลงมือปฏิบติัสิง

ต่าง ๆ และสอดคลอ้งกบัหลกัทีจะนาํไปปฏิบติัในชีวิตจริง 

 2. ผลของการบริหารงานของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซึงต่างกบัสมมุติฐานการวิจยัทีไดต้งัสมมติฐาน

ไวว้่าการบริหารงานของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

อยู่ในระดบัปานกลาง เนืองจากสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 ไดส้นอง

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนอ้มนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการจดัการศึกษา

โดยกาํหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (2555) 

ซึงมีวิสยัทศัน์ คือ องคก์ารคุณภาพจดัการศึกษาตามมาตรฐาน  สู่ประชาคมอาเซียนและระดบัสากล 

ดว้ยระบบเทคโนโลยีทีทันสมยั ภายใต้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกลยุทธ์ ข้อที 2 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนําเยาวชนสู่จิตสาธารณะบนพืนฐานความเป็นไทย ดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันนั จะเห็นไดว้่าผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้าํ

ทีมีบทบาทสาํคญัยงิในการกาํหนดนโยบายและการประสานสัมพนัธ์กบัหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาค
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ส่วนในการสนบัสนุนใหน้าํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษาได้

อยา่งเหมาะสม จึงเป็นภารกิจหลกัของผูบ้ริหารทีจะตอ้งกาํหนดแบบแผน วิธีการ และขนัตอนต่าง ๆ 

ในการปฏิบติังานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวอ้ยา่งมีระบบ ผูบ้ริหารไดรู้้จกันาํหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาจดัการบริหารการพฒันาสถานศึกษาในสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพือทีจะให้งานนันบรรลุจุดมุ่งหมาย 

ทีวางไว้การบริหารงานสถานศึกษานัน ต้องใช้ศาสตร์และศิลปะหลายประการ เพราะว่าการ

ดาํเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมทีผูบ้ริหารจะกระทาํเพียงลาํพงัคนเดียว แต่ยงัมีผูร่้วมงานอีก

หลายคนทีมีส่วนทาํใหง้านนนัประสบความสาํเร็จ ผูช่้วยงานแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทงัในดา้น

สติปัญญา ความสามารถ ความถนดั และความตอ้งการทีไม่เหมือนกนัผูบ้ริหารไดน้าํเทคนิควิธีการ

จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการบริหารทีเหมาะสม จึงทําให้เกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างพอเพียง สอดคลอ้งกบัวิจยัของ 

สรสิทธิ พรรณวงศ ์(2551) ผลการวิจยัพบว่า การบริหารจดัการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาหวา้พิทยาคม โดยรวมและรายดา้นทงั 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคลากร และกลุ่มบริหารงานบริหารทวัไปมีการปฏิบติั

อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มงคล อินทรโชติ (2552) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบระดบัความสาํเร็จ

ในการบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ในภาพรวม พบว่าการบริหารโรงเรียน

โดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน 4 ดา้น คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทวัไป มีความสาํเร็จอยู่ในระดบัมากทุกดา้น สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ พีรภาว ์บุญเพลิง (2551) ซึงค่าเฉลียเลขคณิตของตวัแปรทีใชใ้นการพฒันาความสาํเร็จ

ทุกดา้นมีค่าใกลเ้คียงกนัมาก แสดงว่าองค์ประกอบทุกดา้นมีความสาํคญัใกลเ้คียงกนั จึงมีความ

เหมาะสมทีจะนาํไปใชเ้ป็นแบบในการพฒันาการดาํเนินงานของโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงใหค้รอบคลุมทุกดา้นต่อไป ทงันี จะตอ้งได ้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทาํ

การขบัเคลือนไปพร้อมกนั และสามารถนาํตวับ่งชีในแต่ละองคป์ระกอบไปใชใ้นการพฒันา กาํกบั 

ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิงขึน 

สอดคลอ้งการวิจยัของ เจริญ อภิไชย (2551) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาโดยการนาํปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการกาํหนดนโยบายและแนวทางในการจดัการสถานศึกษา โดยใชห้ลกั

ในการบริหารจดัการและประสานกบัทุกภาคส่วนในการใชท้รัพยากร การบริหารทงัดา้นบุคลากร 

งบประมาณสภาพแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าเป็นประโยชน์สูงสุด เพือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทีมี

คุณภาพและสามารถพร้อมรับต่อการเปลียนแปลงต่าง ๆ  ได ้สอดคลอ้งการวิจยัของ สัญญา จารุจินดา (2551) 
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ไดศึ้กษาแนวทางการบริหารจดัการในการนอ้มนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัในโรงเรียน

ประถมศึกษา อาํเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า แนวทางการบริหารจดัการในการน้อมนาํ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของโรงเรียนประถมศึกษา ทงั 4 ดา้น คือ ดา้นบริหารงานวิชาการ 

ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทวัไป ในภาพรวม อยูใ่นระดบัดีมาก 

สอดคลอ้งการวิจยัของ เพญ็นภา ธีรทองดี (2552) เรืองการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชใ้นการบริหารจดัการของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการ

บริหารจัดการของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งวิจยัของ          

พรสกุล เขตจาํนนัท ์(2553) ไดศึ้กษาเรือง การบริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการศึกษา

พบว่า สภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีการ

ปฏิบติัอยูใ่นระดบั “มาก” ทงัผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็น

สอดคลอ้งกนั โดยรวมแลว้สถานศึกษามีการปฏิบติัอยู่ในระดบั “มาก” ในทุกดา้น เรียงตาม ระดบั

การปฏิบติัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการ

บริหารทวัไป และดา้นการบริหารงานบุคคล และสอดคลอ้งการวิจยัของ นางศรีพร แกว้โขง (2554) 

ได้ศึกษาการบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนยเ์ครือข่าย

สถานศึกษารัตนมิตร สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาลาํพูน เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า             

มีการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีย

สูงสุดไปหาตาํสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารทวัไป ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคล 

และดา้นการบริหารวิชาการ เมือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงค่าเฉลียจากสูงสุดไปตาํสุดไดด้งันี 

 2.1 ดา้นการบริหารทวัไป พบว่า ผูบ้ริหารส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบาํรุง ดูแลและ

พฒันาอาคารสถานทีสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพทีมนัคง ปลอดภยัเหมาะสม

พร้อมทีจะใชป้ระโยชน์อยู่เสมอ พร้อมทงัให้ผูบ้ริหารส่งเสริมให้สถานศึกษาสะอาดเป็นระเบียบ  

ร่มรืน ปลอดภยั เอือต่อการเรียนรู้ในการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศอยา่งครอบคลุมเป็นปัจจุบนั ทนัต่อการใชง้าน

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนืองจาก การบริหารทวัไป เป็นกระบวนการสาํคญัทีช่วย

ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารอืน ๆ บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที

กาํหนดไว ้ซึงอาคารสถานทีและสภาพแวดลอ้มถือว่าเป็นตวัแปรทีสาํคัญมาก จากการนําหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นโรงเรียนจะตอ้งวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มมีการสาํรวจขอ้มูล 

ความพร้อมของสถานศึกษาก่อนนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชน้นั ตอ้งเริมจากสิง
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ทีง่ายไปหาสิงทียาก ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนันตอ้งทาํงานตามลาํดบัขนัตอน การจดัเตรียม 

อาคารสถานทีและสภาพแวดลอ้มทีมีอยู่แลว้จึงสามารถทาํไดง่้ายโดยความร่วมมือของทุกคนใน

สถานศึกษาโดยการบาํรุง ดูแลอาคารสถานทีและสภาพแวดลอ้มใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอจดัภูมิทศัน์

ให้สวยงาม สะอาดเรียบร้อย สงบ ร่มรืน เหมาะสม ปลอดภัย มีการจดัใช้อาคารสถานทีอย่างประหยดั 

คุม้ค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เพือให้เกิดความคุ้มค่าและเอือต่อการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่ง

อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมสถาปัตยกรรมของทอ้งถินและของชาติ รวมถึงการจดักิจกรรมทีสร้างสรรค์

สืบสานวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมคุณธรรมภายในโรงเรียนเน้นความเป็น

ประชาธิปไตยในการปฏิบัติกิจกรรม มีการจัดทาํโครงการและกิจกรรมดาํเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งสมาํเสมอส่งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการใหบ้ริการ

ทางการศึกษาตามบทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนการจดัให้บริการการศึกษาของบุคคลชุมชน 

องคก์รหน่วยงานและสถาบนัสงัคมอืน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรีพร แกว้โขง (2554) เรืองการ

บริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศนูยเ์ครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร 

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาลาํพนู เขต 2 ไดศึ้กษาสภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการบริหารทวัไป โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายขอ้

พบว่า ขอ้ทีโรงเรียนมีการปฏิบติัในระดบัปานกลางในหลกัการมีภูมิคุม้กนัทีดีในตัว ไดแ้ก่การจดั

กลไกระบบการประกนัคุณภาพสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอยา่งต่อเนืองและเป็นรูปธรรม 

และมีระบบการป้องกันความเสียงของโครงการทีอาจทาํให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ และเงือนไข

คุณธรรม ไดแ้ก่ การส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบการบริหารจดัการสถานศึกษาอย่างจริงจงั มีค่าเฉลียน้อยทีสุด และสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ พีรภาว ์บุญเพลิง (2550) เรืองการพฒันาตวับ่งชีรวมความสาํเร็จในการดาํเนินงานของ

โรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการพิจารณาความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ

ดา้นการบริหารทวัไป (ADGER) พบว่า ตวับ่งชีทุกตวัมีความสมัพนัธ์กนัอย่าง มีนัยทางสถิติ (p < 0.1) 

ทุกค่าและมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธต์งัแต่ 0.564 ถึง 0.817 โดยคู่ตวับ่งชีทีมีความสัมพนัธ์กนัมากทีสุด 

คือ การบาํรุงดูแลอาคารสถานทีใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ (BUS2) กบัตวับ่งชี การใชอ้าคารอย่างคุม้ค่าและ

เกิดประโยชน์สูงสุด (BUS1) มีค่าเท่ากบั .817 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สัญญา จารุจินดา (2551) 

ไดศึ้กษาแนวทางการบริหารจดัการในการนอ้มนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัในโรงเรียน

ประถมศึกษา อาํเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ดา้นบริหารทวัไป ควรส่งเสริมให้ครูทาํงาน

ร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานราชการอืนทีเกียวขอ้งเพือทีจะใหทุ้กภาคส่วนนนัมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนธรรม มีทอง (2552) เรือง การบริหารจดัการสถานศึกษาตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นร่องแซง พบว่า ดา้นการบริหารทวัไป มีการวิเคราะห์
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สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานโดยการจดัการเชิงกลยทุธ ์แกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนอย่างมี

เหตุผล รอบคอบ มีการประสานงานกบัเครือข่ายหรือองคก์รต่าง ๆ โดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

เพือพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน สร้างความสามคัคีของบุคลากรในองคก์รและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งให้มี

ความตระหนกัในการเป็นเจา้ของร่วมกนั 

 2.2 ด้านบริหารงบประมาณ พบว่า ผูบ้ริหารส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นงบประมาณ

เป็นไปดว้ยความยุติธรรม โปร่งใส เน้นความซือสัตยสุ์จริตและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

พร้อมทงัผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการจดัทาํทะเบียนคุมบนัทึก การเบิกจ่าย อนุมติัเงินงบประมาณไว้

เป็นหลกัฐาน สามารถตรวจสอบได้อย่างสมาํเสมอตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาทีสอดคลอ้งกับ

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนืองจากผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการงานดา้น

งบประมาณโดยใชห้ลกัวิชาความรู้ และความรู้เกียวกบัระเบียบ กฎหมาย ขอ้บังคบัเกียวกับการ

บริหารพสัดุและสินทรัพยเ์ป็นอย่างดี โดยนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้น

การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษาตลอดจนการนิเทศ ตรวจสอบ 

ติดตามการใชเ้งินและบญัชีใหเ้กิดความ โปร่งใส มีการจดัทาํทะเบียนคุมทรัพยสิ์นให้เป็นปัจจุบนั

สามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างภูมิคุม้กนัทีดี มีการวางแผน

โครงการทุกโครงการ เพือป้องกนัความเสียงในการดาํเนินโครงการโดยมีขอ้เสนอทางเลือกหากมี

การเปลียนแปลงต่าง ๆ  ทีเกิดขึนซึงจะส่งผลใหก้ารบริหารงานดา้นงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิงขึน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรีพร แกว้โขง (2554) เรืองการบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในศนูยเ์ครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตรสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาลาํพนู 

เขต 2 ไดศึ้กษาสภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการบริหาร

งบประมาณ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีโรงเรียนมีการปฏิบัติใน

ระดบัปานกลางในหลกัความพอประมาณ ไดแ้ก่การกาํหนดมาตรการใชท้รัพยากรของสถานศึกษา

ให้เหมาะสมกบัแผนงาน โครงการของสถานศึกษาและหลกัการมีภูมิคุม้กนัทีดีในตวั ไดแ้ก่ การมี

แผนการบริหารความเสียงทีอาจเกิดขึนเกียวกบังบประมาณมีค่าเฉลียน้อยทีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ พีรภาว ์บุญเพลิง (2550) เรืองการพฒันาตวับ่งชีรวมความสาํเร็จในการดาํเนินงานของโรงเรียน

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการพิจารณาความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบดา้นงาน

งบประมาณ (BUDGE) พบว่า ตวับ่งชีทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p < 0.1) 

ทุกค่าและมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ตงัแต่ .457 ถึง .842 โดยคู่ตวับ่งชีทีมีความสัมพนัธ์กนัมาก

ทีสุด คือ คู่ตวับ่งชีการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการจดัทาํทะเบียนคุมทรัพยสิ์น 

(ADS3) กบัตวับ่งชีความสามารถในการบริหารพสัดุและสินทรัพยใ์ห้เป็นไปตามกฎหมายของ
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ผูบ้ริหาร (ADS2) มีค่าเท่ากบั .842 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สญัญา จารุจินดา (2551) ไดศึ้กษา

แนวทางการบริหารจัดการในการน้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

ประถมศึกษา อาํเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ดา้นบริหารงบประมาณควรส่งเสริมให้ครูมี

การวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคลอ้งกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ สรสิทธิ พรรณวงศ ์(2551) ไดท้าํการวิจยัเรืองการบริหารจดัการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนาหวา้พิทยาคม สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

นครพนม เขต 2 พบว่า สถานศึกษามีการจดัสรรงบประมาณอย่างประหยดั คุม้ค่า พอประมาณและโปร่งใส 

โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมวางแผนและจดัสรร มีการนิเทศ และรายงานการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนธรรม มีทอง (2552) เรือง การบริหารจดัการสถานศึกษาตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นร่องแซง พบว่า ดา้นการบริหารงบประมาณ มีการ

วางแผนการใชง้บประมาณทีไดรั้บการจดัสรรมาอยา่งฉลาด รอบคอบ คุม้ค่า มีกระบวนการทาํงาน

อยา่งเป็นระบบดว้ยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนมีการประสานกบัเครือข่ายหรือ

องคอื์น ๆ ทงัภาครัฐและเอกชนเพือขอรับการสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณ 

 2.3 ดา้นบริหารงานบุคคล พบว่า ผูบ้ริหารส่งเส ริมใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจอย่าง

ถูกตอ้งเกียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปฏิบติัตน อยา่งเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณกบัศกัยภาพของตน และสอดคลอ้งกบัภูมิสงัคม รวมถึง

มีการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัทีดี ต่อการเปลียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ให้กบัตนเอง และสถานศึกษา 

ตลอดจนเป็นแบบอยา่งทีดีในการใชคุ้ณธรรมนาํความรู้ในการดาํเนินชีวิต ซึงผูบ้ริหารส่งเสริมให้มี

แผนงานโครงการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา เพือสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักใน

คุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผูบ้ริหารส่งเสริมใหจ้ดัการประชุมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้/

สมัมนา/อบรม/ต่าง ๆ เพือส่งเสริมการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิต

และปฏิบติัภารกิจหนา้ที เนืองจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดมี้การส่งเสริมพฒันาบุคคลเพราะ

การพฒันาบุคคลถือเป็นหัวใจสําคญัในการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช ้           

ครูจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและมีการตระหนกัในการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการดาํรงชีวิต สามารถปรับเปลียนวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทาํให้สามารถ

พึงตนเองและเป็นแบบอยา่งทีดีใหก้บันกัเรียนและชุมชนได ้และการพฒันาบุคลากร ควรมีการสร้าง

ความตระหนกัใหเ้กิดขึนกบับุคลากร พฒันาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เกียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545  

ถือว่าครูเป็นบุคลากรทีทาํหนา้ทีจดัการเรียนรู้เพือพฒันาผูเ้รียนอย่างรอบดา้นในหมวดที 7 กล่าวไวว้่า 

ครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนของการพฒันาครู มาตรา 52 ใหก้ระทรวงส่งเสริมให้
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มีระบบ กระบวนการผลิต การพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานทีเหมาะสมกบัวิชาชีพชนัสูง โดยการกาํกบัและประสานงานให้สถาบนัทีทาํหน้าทีผลิต

และพฒันาครูรวมทงับุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียม

บุคลากรใหม่ และการพฒันาบุคลากรประจาํการอยา่งต่อเนือง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาํธร ทาเวียง (2553) 

เรืองการขบัเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ทีพบแนวทางในการขบัเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ว่าโรงเรียนจะต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบให้ความรู้กับครูในทุก ๆ ด้าน                      

ปลกูจิตสาํนึกดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน สัมมนาเพือให้ครูตระหนักอยู่เสมอในการนาํ

ความรู้มาพฒันางานใหส้าํเร็จ จึงทาํให้สถานศึกษาพอเพียงในสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 4 พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจในเรืองการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรีพร แกว้โขง (2554) เรืองการบริหารจดัการสถานศึกษาตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตรสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาลาํพนู เขต 2 ไดศึ้กษาสภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ขอ้ทีโรงเรียนมีการปฏิบติัในระดบัปานกลางในหลกัการมีภูมิคุม้กนัทีดีในตวั ไดแ้ก่ การติดตามผล

การดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพือพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนือง มีค่าเฉลียน้อยทีสุด และเงือนไขความรู้ 

ไดแ้ก่ การมีแผนงาน โครงการ พฒันาบุคลากรของสถานศึกษา เพือให้มีความรู้ ความเขา้ใจและ

ตระหนกัในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พีรภาว ์บุญเพลิง (2550) 

เรืองการพฒันาตัวบ่งชีรวมความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ผลการพิจารณาความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบดา้นงานบุคคล (PERSO) พบว่า 

ตวับ่งชีทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p < 0.1) ทุกค่าและมีค่าสัมประสิทธ์

สหสัมพนัธ์ตังแต่ .555 ถึง .797 โดยคู่ตัวบ่งชีทีมีความสัมพนัธ์กันมากทีสุด คือ คู่ตัวบ่งชีความ

สมาํเสมอในการทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายของบุคลากรในสถานศึกษา (DPL3) กบัตวับ่งชีการจดักิจกรรม

โครงการเพือสร้างความเขา้ใจและความตระหนักในคุณค่าของการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช ้(DPL2) มีค่าเท่ากบั .797 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สัญญา จารุจินดา (2551) 

ไดศึ้กษาแนวทางการบริหารจดัการในการนอ้มนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัในโรงเรียน

ประถมศึกษา อาํเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ดา้นบริหารงานบุคคลควรมีการจดัอบรมให้

ความรู้แก่ครูในโรงเรียนเพือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจหลกัเศรษฐกิจพอเพียงรวมทังการนําไป

ปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรสิทธิ พรรณวงศ ์(2551) ไดท้าํการวิจยัเรือง

การบริหารจดัการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนาหวา้พิทยาคม 
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สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ผูบ้ริหารมีการพฒันาทีมงาน พฒันาบุคลากร

โดยสร้างความตระหนกั และส่งเสริมใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองดา้นคุณธรรมและจริยธรรมตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนน้ใหน้าํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและมีการมอบหมายงาน 

โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจรวมทังสถานศึกษายงัเป็นศูนยก์ลางในการขับเคลือน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนโดยให้ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน

การดาํเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษารวมทงัประชาสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ธนธรรม มีทอง (2552) เรือง การบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นร่องแซง พบว่า ดา้นการบริหารงานบุคคล มีการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 

และผูที้เกียวขอ้งโดยการใหค้วามรู้ ประชุม อบรม สมัมนาเพือพฒันาวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนืองคณะครูมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียน ชุมชน

และสังคม ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตวัเป็นแบบอย่างทีดีในการดาํเนิน

ชีวิตอยา่งพอเพียง 

 2.4 ดา้นบริหารงานวิชาการ พบว่า ผูบ้ริหารส่งเสริมการมีกิจกรรมเพือส่งเสริมสนบัสนุน

ให้ผูเ้รียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพือสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลกัปรัชญา                   

ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึงผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีแผนงาน ดําเนินการตามแผนงาน ติดตามผล                       

ตามแผนงานและนาํผลการติดตามไปพฒันาแผนงานดา้นวิชาการทีส่งเสริมการบูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนและผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีแผนงานแนะแนว จดักิจกรรม

แนะแนว จดัตงัชุมนุม/ชมรม ใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการวางแผนชีวิตของตนเอง เพือสนบัสนุนการดาํเนิน

ชีวิตทีสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนืองจาก งานวิชาการเป็นหัวใจหลกัของ

สถานศึกษาทีมีความสาํคญัต่อการพฒันาผูเ้รียน ผูบ้ริหารจึงมีการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

กาํหนดนโยบายการบริหารวิชาการทีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ จัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทีเน้นการนํา

ความรู้ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและไดมี้การนาํ

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพฒันาครูเพือพฒันากระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาและ

พฒันาความสามารถของครูในการจดักระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ 

ความถนดั เหมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรียน สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 ไดก้ล่าวว่า ให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษา

เพือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัประกอบดว้ยระบบประกนัคุณภาพภายในและ

ระบบประกันคุณภาพภายนอก อีกทังได้กาํหนดให้หน่วยงานตน้สังกัดและสถานศึกษาจดัให้มี

ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถื้อว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึงของ
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กระบวนการบริหารการศึกษาทีต้องดาํเนินการต่อเนืองโดยมีการจัดทาํรายงานประจาํปีเสนอ

หน่วยงานตน้สงักดัหน่วยงานทีเกียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพือนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาและเพือรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก การดาํเนินงานดา้นประกนั

คุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกหนึงทีมีความสาํคญัในระบบการประกนัคุณภาพตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาํธร ทาเวียง (2553) เรืองขบัเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทีพบ 

แนวทางในการขบัเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตอ้งมีการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

โดยมีการกาํหนดนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไวใ้นแผนกลยุทธ์เพือปรับปรุงการเรียนการสอน 

ส่งเสริมการศึกษาให้มีหน่วยการเรียนรู้เรืองเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และแกไ้ข

ปรับปรุงเพือเป็นแบบอยา่งแก่ครูทงัในและนอกสถานศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรีพร แกว้โขง 

(2554) เรืองการบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนยเ์ครือข่าย

สถานศึกษารัตนมิตรสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาลาํพูน เขต 2 ไดศึ้กษาสภาพการบริหาร

จดัการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการบริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีโรงเรียนมีการปฏิบติัในระดบัปานกลางในหลกัความพอประมาณ 

ไดแ้ก่ การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและสงัคม 

เพือความคุม้ค่าในการจดัการศึกษา หลกัการมีภูมิคุม้กนัทีดีในตวั ไดแ้ก่ การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

ผลการปฏิบติังานวิชาการอยา่งต่อเนือง เงือนไขความรู้ ไดแ้ก่ มีการศึกษา วิเคราะห์ และวิจยั เพือพฒันา 

การจดัการเรียนการสอนและนาํผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน มีค่าเฉลียน้อยทีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ พีรภาว ์บุญเพลิง (2550) เรืองการพฒันาตวับ่งชีรวมความสาํเร็จในการดาํเนินงานของโรงเรียน

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการพิจารณาความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบดา้นงานวิชาการ 

(ACADE) พบว่า ตวับ่งชีทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p < 0.1) ทุกค่าและมี

ค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธต์งัแต่ .291 ถึง .814 โดยคู่ตวับ่งชีทีมีความสัมพนัธ์กนัมากทีสุดคือ คู่ตวั

บ่งชีความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ 

ความถนัด เหมาะสมกบัศกัยภาพของนักเรียน (DLE1) กบัตวับ่งชีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล   

การใชห้ลกัสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นระยะ ๆ ของผูบ้ริหาร (DCU) มีค่าเท่ากบั 0.814 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรสิทธิ พรรณวงศ ์(2551) เรืองการบริหารจดัการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนาหวา้พิทยาคม สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษานครพนม 

เขต 2 จากผลการวิเคราะห์กระบวนการบริหารจดัการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาหวา้พิทยาคม ในภารกิจ 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร 

และงานบริหารทวัไป พบว่า ผูบ้ริหารใชก้ระบวนการแบบมีส่วนร่วม และนาํกระบวนการ PDCA ของ 



 122 

Deming และหลกั 4 ร (ร่วมคิด ร่วมทาํร่วมพฒันา และร่วมตรวจสอบ) 3 T (Teaming, Thinking, 

Training) โดยมีการวางแผนงาน การปฏิบติั การติดตามตรวจสอบ/แกไ้ขภายใตก้ารมีส่วนร่วมของผู ้

มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) กล่าวคือดา้นหลกัสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ดาํเนินการโดยบูรณาการ

ความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชนั โดยเนน้การปฏิบติัในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยีส่งเสริมให้ชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถินเขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและจดัหาแหล่งการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สญัญา 

จารุจินดา (2551) ไดศึ้กษาแนวทางการบริหารจดัการในการน้อมนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

ปฏิบติัในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ดา้นบริหารวิชาการควรมี

การจดัประชุมทางวิชาการทุกเดือนเพือแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ธนธรรม มีทอง (2552) เรือง การบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นร่องแซง พบว่า ดา้นบริหารวิชาการใชใ้นการกาํหนดนโยบายและวางแผน

พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้ทนัต่อสภาพความเปลียนแปลงของสังคม และสิงแวดลอ้มทีมีการ

เปลียนแปลงตลอดเวลา มีการอนุรักษ ์และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถิน โดยโรงเรียนเนน้ให้ครูไดมี้

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีถ่ายทอดปลกูฝังความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนค่านิยมพืนฐานตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใตเ้งือนไขความรู้คู่คุณธรรม 

 3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

 จากผลการวิจยั พบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารดา้นความพอประมาณ ดา้นความมี

เหตุผล ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี ดา้นเงือนไขความรู้ ดา้นเงือนไขคุณธรรม ส่งผลต่อการบริหารงาน

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 

เนืองจาก พระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ในตอนหนึงว่า “...เศรษฐกิจพอเพียง เป็น

เสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมนัคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มทีถูกตอกรองรับ

บา้นเรือนตวัอาคารไวน้นัเอง สิงก่อสร้างจะมนัคงไดก้็อยูที่เสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดว้ยซาํไป...” 

เป็นกระแสพระราชดาํรัสใหทุ้กคนไดรู้้จกัตนเอง พึงตนเอง ซึงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

โดยกระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักในภารกิจทีสาํคัญและให้ความสาํคญักบัการพฒันาที

มุ่งเน้นนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพฒันาประเทศและจัดทาํแผนยุทธศาสตร์เพือมุ่งสู่                

ทุกภาคส่วนของสงัคมไทย ซึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 11 พ.ศ. (2555-2559) 

ไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที 11 มีแนวคิดทีต่อเนืองจาก

แผนพฒันาฯ ฉบบัที 8-10 โดยยงัคงยึดหลกัการปฏิบติัตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ

ขบัเคลือนใหบ้งัเกิดผลในทางปฏิบติัทีชดัเจนยงิขึนในทุกภาคส่วน ทุกระดบั ยึดแนวคิดการพฒันา
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แบบบูรณาการเป็นองคร์วมทีมี “คนเป็นศนูยก์ลางการพฒันา” มีการเชือมโยงทุกมิติของการพฒันา

อยา่งบูรณาการ ทงัมิติตวัคน สงัคมเศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม และการเมือง เพือสร้างภูมิคุม้กนัใหพ้ร้อม

เผชิญการเปลียนแปลงทีเกิดขึนทงัในระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ขณะเดียวกนั ใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพฒันาประเทศ 

โดยมีการประสานความร่วมมือกนัของทุกฝ่ายทงัภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพือให้มีการ

พฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียงสามารถพึงตนเองได ้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้

ร่วมกนัรับผดิชอบในการปฏิบติัใหมี้ความต่อเนืองและยงัยนื นาํสู่วิถีชีวิตของประชาชน ใหส้ามารถ

พฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวพระราชดาํรัสและนโยบายรัฐบาล รวมทงัเป็นแรงผลกัดนัให้

ประเทศชาติพฒันาต่อไปอยา่งเต็มความสามารถ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ไดมี้การนอ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดาํรัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมาขบัเคลือนสู่สถานศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศ

กาํกบัติดตาม การนาํความรู้เกียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพฒันาสถานศึกษาตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต จากนันร่วมขยายผลการ

พฒันาเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียงและบงัเกิดผลสู่การพฒันาตนเอง สังคม เศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม 

และวฒันธรรมธาํรงรักษาความเป็นไทยไวไ้ดอ้ยา่งมนัคงและยงัยนื  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งและผลการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 ผูว้ิจ ัยมีข้อเสนอแนะเพือเป็นแนวทางในการบริหารงานของสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพมากขึนและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัต่อไป ดงันี 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี 

 1) จากการศึกษา พบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารดา้นความมีเหตุผลอยู่ในระดบัมาก 

แต่มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความสาํคญักบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดา้นความมีเหตุผล นีนอ้ยกว่าทีควร ซึงในความเป็นจริงแลว้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกดา้นนีเป็น

สิงทีช่วยใหก้ารบริหารงานของสถานศึกษาดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย รวดเร็วและสามารถนาํมา

วิเคราะห์เพือแกปั้ญหาการบริหารงานของสถานศึกษาทาํให้พฒันางานสถานศึกษาได้ตรงตาม

เป้าหมายของโรงเรียนและผูเ้กียวขอ้ง ดงันนั ผูว้ิจยัจึงเสนอว่าควรใหห้น่วยงานตน้สังกดัสนับสนุน
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นอ้มนาํเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกจพอเพียงมาใช้ิ  ในการเสริมสร้าง ผูร้วมงานให้เกดการมีปฏิสัมพนัธ์่ ิ

และประสานงานในสถานศึกษากบทุกฝ่าั ย หรือนาํมาใช้เป็นพืนฐานสําหรับ การสร้างศกัยภาพ 

การเรียนรู้ สอนใหค้นคิดเป็น ทาํเป็น ทาํใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ ซึงแนวทางในการใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆ 

ควรสนบัสนุนใหมี้การจดันิทรรศการเพือแลกเปลียนเรียนรู้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ระหว่างผูบ้ริหาร

ดว้ยกนัและระหว่างผูบ้ริหารกบัผูร่้วมงาน โดยเปิดรับความคิดเห็นและสนทนาร่วมกนัเพือพฒันา

และแกไ้ขจุดบกพร่องทีอาจเกิดขึนต่อไป 

 2) ในส่วนของการบริหารงานของสถานศึกษาดา้นบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลียตาํทีสุด

อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารขาดความเอาใจใส่และตรวจสอบขอ้บกพร่องของการวางแผนสู่การปฏิบติั 

โดยนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ดงันัน ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งให้ความสาํคญั

กบัการมุ่งพฒันาสถานศึกษาในการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพฒันาบริหารงานวิชาการให้

มีแนวทางปฏิบติัทีชดัเจน ไปจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลสู่การดาํเนินชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผูเ้รียน ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเนือง 

 3) จากการศึกษา พบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารดา้นความพอประมาณ 

ดา้นความมีเหตุผล ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี ดา้นเงือนไขความรู้ ดา้นเงือนไขคุณธรรมส่งผลต่อการบริหารงาน

ของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ดงันนั ผูบ้ริหารควร

ให้ความสาํคญักับหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเสมอภาคทุกดา้นและเสมอตน้เสมอปลาย

เพือใหโ้รงเรียนไดม้าตรฐานตามการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจดัการเรียนการสอนและ

การบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยา่งยงัยนื 

 2. ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยั 

 การศึกษาวิจัยในครังนีได้ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการ

บริหารงานของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ตามทีได้

มีขอ้เสนอแนะของการวิจยัดังกล่าวขา้งต้นเพือเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นควา้ของผูบ้ริหาร 

นกัวิชาการและผูส้นใจทวัไปจึงไดเ้สนอแนะเพือการวิจยัครังต่อไป ดงันี 

 1) ควรมีการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานของ

สถานศึกษาทุกสงักดั 

 2) ควรมีการศึกษาเพือหารูปแบบหรือยุทธศาสตร์ในการพฒันาการนําหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารจดัการของแต่ละสถานศึกษา 

 3) ควรศึกษาผลการดาํเนินงานของโรงเรียนทีผา่นการประเมินสถานศึกษาแบบอยา่งการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แบบสอบถามเพอืการวจิยั 

เรือง 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

 

คาํชีแจง 

1.แบบสอบถามฉบับนี มีว ัตถุประสงค์เพือทราบการบริหารงานตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2

แบบสอบถามฉบบันีมี 3 ตอน ดงันี 

ตอนที 1. สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที 2 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร จาํนวน 30 ขอ้ 

ตอนที 3 ผลการบริหารงาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

จาํนวน 25 ขอ้ 

 เกณฑก์ารประเมิน   

ระดบั 5 หมายถึง  อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

     ระดบั 4 หมายถึง  อยูใ่นระดบัมาก 

     ระดบั 3 หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

     ระดบั 2 หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ย 

     ระดบั 1 หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  

2. คาํตอบทีไดจ้ะไม่มีผลต่อท่านแต่ประการใด แต่จะนาํไปวิเคราะห์ในภาพรวม เพือพฒันา 

การบริหารการศึกษา จึงใคร่ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ตามความเป็นจริง

 ผูว้ิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิงว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา             

ณ โอกาสนี 

 

 

(นางสาวมุกดา  ธนไมตรีจิตต)์ 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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ตอนที 1สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแจงโปรดทาํเครืองหมาย () ลงใน (   )  หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

 

ขอ้ที สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรับผูว้ิจยั 

1. เพศ 

   (   ) ชาย                         (   ) หญิง 

 

 

(    ) 

2. อาย ุ

 (    )ไม่เกิน30ปี 

  (   ) 31-40  ปี 

  (   ) 41-50  ปี 

 (   ) 51-60  ปี 

 

 

(    ) 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

  (   ) ตาํกว่าปริญญา 

  (   ) ปริญญาตรี 

  (   ) ปริญญาโท 

  (   ) ปริญญาเอก 

 

(    ) 

4. ตาํแหน่งหนา้ทีปัจจุบนั  

(  ) ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

(  ) ครูผูส้อน 

 

 

(    ) 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

  (    ) 1-10ปี 

  (    ) 11-20ปี 

  (    ) 20 ปีขึนไป 

 

(    ) 
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ตอนที 2 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องระดบัการปฏิบติัทีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 

ระดับ 
ข้อท ี ข้อคาํถาม 

5 4 3 2 1 

ด้านความพอประมาณ 

1 

ผูบ้ริหารมีความพอประมาณดา้นจิตใจ ใหบุ้คลากรในสถานศึกษา

รู้จักพอประมาณ และพอใจในสิงทีมีอยู่ ไม่โลภ ไม่ฟุ่มเฟือย             

ไม่เบียดเบียน ยดึมนัในทางสายกลาง 

     

2 

ผูบ้ริหารมีความพอประมาณดา้นสังคม มุ่งให้เกิดสังคมทีมีความ

สงบสุขมีเมตตา เอืออาทรช่วยเหลือซึงกนัและกนั สามคัคีร่วมมือ

กันเพือให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน โดยปราศจากการเบียดเบียนและ             

เอารัดเอาเปรียบกนั 

     

3 

ผูบ้ริหารมีความพอประมาณด้านวฒันธรรม สนับสนุนให้เกิด

วฒันธรรมหรือวิถีชีวิตทีประหยดั อดออม มีชีวิตทีเรียบง่าย             

ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข วตัถุนิยม และบริโภคนิยม 

     

4 

ผูบ้ริหารมีความพอประมาณดา้นเศรษฐกิจ สนบัสนุนให้บุคลากร

ในสถานศึกษามีความขยนัหมนัเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ

พึงตนเองไดพ้น้จากความยากจน มีรายไดเ้พิมพนูขึน และพน้จาก

การเป็นหนีสิน 

     

5 
ผูบ้ริหารมีความพอประมาณดา้นเทคโนโลยทีีเหมาะสมกบัสภาพ

ของตนเองและสถานศึกษา 

     

6 

ผูบ้ริหารมีความพอประมาณดา้นทรัพยากรและสิงแวดลอ้มทีไม่

เบียดเบียนธรรมชาติมากเกินไป มีการอยูร่่วมกบัธรรมชาติ การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกบั

อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

     

7      

 

ผูบ้ริหารใชห้ลกัความพอดีระหว่างรายรับกบัรายจ่าย ในการจดัทาํ

แผนงบประมาณและแผนการใชจ่้ายงบประมาณอย่างรอบคอบ

ทุกดา้น 
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 ระดับ 
ข้อท ี ข้อคาํถาม 

5 4 3 2 1 

ด้านความมเีหตผลุ  

1 
ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของเพือนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

และผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย 

     

2 
ผูบ้ริหารพิจารณาความดี ความชอบจากผลของการปฏิบติังานเป็น

หลกั 

     

3 ผูบ้ริหารสงังานโดยยดึหลกัของความรู้ ความสามารถเป็นหลกั      

4 
ผูบ้ริหาร บริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยความโปร่งใสตรวจ          

สอบได ้

     

5 ผูบ้ริหารตดัสินใจเรืองต่าง ๆ จากขอ้มลูและเหตุผล      

ด้านการมภีมค้ิมกนัทีดีู ุ  

1 ผูบ้ริหารจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการก่อนตดัสินใจ      

2 
ผูบ้ริหาร บริหารจัดการสถานศึกษาโดยคาํนึงถึงความตอ้งการ

ของชุมชนผูป้กครองและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

     

3 
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายใน ในการป้องกัน

ความเสียงนานาปการ เช่น การใชเ้งินไม่เป็นไปตามแผน 

     

4 
ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การใชจ่้ายอยา่งมีเหตุผลตามความจาํเป็นไม่

เกินตวั เป็นแบบอยา่งทีดี 

     

5 
ผูบ้ริหารมีการประชุมปรึกษาหารือแกปั้ญหาและวางแผนงานกนั

เป็นประจาํอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง 

     

6 
ผูบ้ ริหารสร้างความเป็นกันเองกับผูใ้ต้บังคับบัญชาในการ

ปฏิบติังานเพือใหง้านบรรลุความสาํเร็จ 

     

7 
ผูบ้ริหารนําภูมิปัญญาทอ้งถินและขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ชุมชนมาใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

     

ด้านเงือนไขความรู้ 

1 
ผูบ้ริหารวางแผนงานโดยใชข้อ้มลูสารสนเทศจนเกิดความรู้ความ

เขา้ใจเกียวกบัการบริหารสถานศึกษาเป็นอยา่งดี 

     

2 
ผูบ้ริหารยอมรับความเปลียนแปลงตามหลกัวิชาการและเป็นผู ้

แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ทีทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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ระดับ 
ข้อท ี ข้อคาํถาม 

5 4 3 2 1 

3 
ผูบ้ริหาร บริหารงานเป็นไปตามกําหนดเวลาพร้อมกับศึกษา

บุคคลอืนและเขา้ใจชุมชนอยา่งลึกซึง 

     

4 

ผูบ้ริหารตดัสินปัญหาจากงานขอ้มูลสารสนเทศและไดต้ดัสินใจ

เรืองต่างๆ โดยแสวงหาความรู้เกียวกับเรืองนัน ๆ ก่อนการ

ตดัสินใจ 

     

5 

ผูบ้ริหารวางแผนงานคาํนึงถึงความสามารถของบุคลากรและ

ทรัพยากรอืน ๆ ของโรงเรียนในการดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามแผนปฏิบติังานและโครงการต่าง ๆ ทีโรงเรียนกาํหนด 

     

ด้านเงือนไขคณธรรมุ  

1 ผูบ้ริหารยดึหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติังาน      

2 
ผูบ้ริหารใช้หลกัพรมวิหาร 4 ในการบริหารงานและให้โอกาส

ผูอื้นในการปฏิบติังานเสมอ 

     

3 ผูบ้ริหารปฏิบติัตนกบัครูทุกคนในโรงเรียนอยา่งเท่าทียมกนั      

4 
ผูบ้ริหารจดักิจกรรมทีส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนมีการนาํหลกัคาํสอน

มาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

     

5 
ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นตัวอย่างทีดีของสังคมในด้านการ

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

     

6 
ผูบ้ ริหารเป็นตัวอย่างทีดีของการเป็นผู ้ไม่มีหนีสิน มีจิตใจ

กวา้งขวาง ไม่คบัแคบ รู้จกัเสียสละ 
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ตอนที 3 ผลการบริหารงาน      

ด้านบริหารงานวชิาการ 

1 

ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้แผนงาน ดาํเนินการตามแผนงาน ติดตามผล 

ตามแผนงานและนาํผลการติดตามไปพฒันาแผนงานดา้นวิชาการ

ทีส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 

     

2 

ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนาํหน่วย

การเรียนรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ทงัก่อนดาํเนินการและหลงัดาํเนินการ 

     

3 

ผูบ้ริหารส่งเสริมจดัหา/ผลิต/ใช/้เผยแพร่ สือการเรียนรู้ เพือบูรณา

การหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆ เช่น เก็บขอ้มลู วิเคราะห์ ปฏิบติั ทดลอง แสดงความ

คิดเห็น ตอบคาํถาม นาํเสนอ 

     

4 

ผูบ้ริหารมีการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องเช่น 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินในชุมชนทีเสริมสร้างการพฒันา

คุณลกัษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของครูและผูเ้รียนให้ใช้แหล่ง

เรียนรู้ทงัในและนอกสถานที 

     

5 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีแผนงานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนว 

จดัตงัชุมนุม/ชมรม ใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการวางแผนชีวิตของตนเอง

เพือการสนับสนุนการดําเนินชีวิตสอดคล้องกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

     

6 
ผูบ้ริหารส่งเสริมการติดตามผล นาํผลการติดตามมาปรับปรุง/พฒันา 

การจดักิจกรรมนกัเรียน เพือหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

7 

ผูบ้ริหารส่งเสริมการมีกิจกรรมเพือส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียน

เ กิ ด จิ ต อา สาแ ละมี ส่ วน ร่ วม ใน กิ จก ร รม  เ พื อ สัง ค มแ ละ

สาธารณประโยชน์ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

8 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหา /พฒันา 

สถานศึกษา/ชุมชน ดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม /สิงแวดลอ้ม /วฒันธรรม 

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

9 
ผูบ้ริหารมีการรายงานผลการประเมิน และนาํมาปรับปรุงพฒันา 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ด้านบริหารงบประมาณ 

1 
ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การวางแผนการบริหารจดัการงบประมาณ

ของสถานศึกษา 

     

2 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการจดัทาํทะเบียนคุมบนัทึก การเบิกจ่าย 

อนุมติัเงินงบประมาณไวเ้ป็นหลกัฐาน สามารถตรวจสอบไดไ้ด้

อยา่งสมาํเสมอตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3 
ผูน้าํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้นการบริหาร

การเงินใหส้ถานศึกษาเกิดการพฒันายงัยนื 

     

4 
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการจดัทาํบญัชีและการเงินให้เป็นปัจจุบนั

สามารถตรวจสอบไดต้ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5 

ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การตรวจสอบ ติดตามการใชเ้งินให้เป็นไป

ตามแผนการตรวจสอบติดตามของสถานศึกษาตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

6 

ผูบ้ริหารส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นงบประมาณเป็นไปดว้ยความ

ยติุธรรมโปร่งใส เน้นความซือสัตวสุ์จริตและมีความรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวม 

     

ด้านการบริหารทัวไป 

1 

ผูบ้ริหารส่งเสริมการบริหารอาคารสถานทีและจดัการแหล่งการ

เรียนรู้ในสถานศึกษา สมดุลกบังบประมาณตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

     

2 
ผูบ้ริหารส่งเสริมการประสานสมัพนัธ์กบัชุมชนให้มีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมการเรียนรู้เพือการเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง 

     

3 
ผูบ้ริหารส่งเสริมใหส้ถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรืน ปลอดภยั เอือ

ต่อการเรียนรู้ในการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่าง

ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน ทันต่อการใช้งานตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

     

5 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบาํรุง ดูและ และพฒันา

อาคารสถานทีสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที

มนัคง ปลอดภยัเหมาะสมพร้อมทีจะใชป้ระโยชน์อยูเ่สมอ 

     



150 

ระดบัการปฏบิัต ิ
ข้อท ี ข้อคาํถาม 

5 4 3 2 1 

ด้านบริหารงานบคลากรุ  

1 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรของ

สถานศึกษาเพือ /สร้างความรู้ความเขา้ใจและตระหนักในคุณค่า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้จัดการประชุมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ /

สัมมนา /อบรม /ต่างๆ เพือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตและปฏิบติัภารกิจหนา้ที 

     

3 

ผูบ้ริหารส่งเสริมใหติ้ดตามผลการดาํเนินโครงการกิจกรรมพฒันา

บุคลากรเพือ /ส่งเสริมการดาํเนินชีวิตและปฏิบติัภารกิจหน้าตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 

ผูบ้ริหารได้นําผลการติดตามาปรับปรุง  /พัฒนาการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมพฒันาบุคลากรเพือส่งเสริมการดาํเนินชีวิตและ

ปฏิบติัภารกิจหนา้ทีตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง

เกียวกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตน อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

พอประมาณกับศักยภาพของตน และสอดคลอ้งกับภูมิสังคม 

รวมถึงมีการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัทีดี ต่อการเปลียนแปลงในดา้น

ต่าง ๆ ใหก้บัตนเอง และสถานศึกษา ตลอดจนเป็นแบบอย่างทีดี

ในการใชคุ้ณนาํความรู้ในการดาํเนินชีวิต 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพอืงานวจิยั 

เรือง : แนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผ้บริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาู

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีเขต ุ 2 (N = 3 คน) 
 

ความคดิเหน็ของผ้เชียวชาญู  (คนที) 
รายการข้อคาํถามท ี

1 2 3 
ค่า IOC การแปลผล 

1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

8 1 0 1 0.66 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

14 1 1 0 0.66 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

18 1 0 1 0.66 ใชไ้ด ้

19 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

20 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

21 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

22 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ความคดิเหน็ของผ้เชียวชาญู  (คนที) 
รายการข้อคาํถามท ี

1 2 3 
ค่า IOC การแปลผล 

23 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

24 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

25 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

26 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

27 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

28 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

29 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

30 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

31 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

32 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

33 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

34 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

35 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

36 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

37 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

38 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

39 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

40 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

41 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

42 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

43 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

44 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

45 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

46 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

47 1 1 1 1 ใชไ้ด ้



 153 

ความคดิเหน็ของผ้เชียวชาญู  (คนที) 
รายการข้อคาํถามท ี

1 2 3 
ค่า IOC การแปลผล 

48 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

49 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

50 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

51 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

52 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

53 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

54 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

55 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ค่าความเชือมันของเครืองมือโดยใช้สตรสัมประสิทธิอัลฟาู  

ของครอนบาค (Cronbach) 
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การหาค่าความเชือมัน 

RELIABILITY ANALYSIS SCALE (ALPHA) 

           Scale Mean if  Scale Variance if          Corrected Item-       Cronbach's 

           Item Deleted Item Deleted   Total CorrelationAlpha   If Item Deleted 

a1 229.9688  388.354  .575   .964 

a2 229.6250  394.048  .391   .965 

a3 229.6875  392.157  .440   .965 

a4 229.6250  391.468  .550   .964 

a5 229.7500  388.774  .547   .965 

a6 229.6875  397.448  .286   .965 

a7 229.9063  388.023  .554   .964 

b1 229.9688  385.644  .509   .965 

b2 230.0625  389.867  .536   .965 

b3 230.0000  385.290  .624   .964 

b4 229.8750  384.565  .665   .964 

b5 229.6250  390.758  .485   .965 

c1 229.9063  389.507  .500   .965 

c2 230.1250  395.081  .468   .965 

c3 229.7813  391.080  .508   .965 

c4 229.6563  391.975  .482   .965 

c5 229.5625  388.512  .528   .965 

c6 229.5938  389.023  .657   .964 

c7 229.6563  383.717  .713   .964 

d1 229.9063  391.507  .502   .965 

d2 229.8750  389.081  .585   .964 

d3 229.8438  391.814  .560   .964 

d4 229.8125  394.738  .461   .965 
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d5 229.7500  391.419  .593   .964 

e1 229.8438  395.297  .394   .965 

e2 229.5938  392.249  .574   .964 

e3 229.5938  391.604  .607   .964 

e4 229.6563  391.007  .654   .964 

e5 229.6563  392.491  .576   .964 

e6 229.6875  392.544  .515   .965 

f1 229.6250  395.081  .435   .965 

f2 229.7188  394.467  .434   .965 

f3 229.8438  388.588  .589   .964 

f4 229.6875  392.609  .512   .965 

f5 229.7813  391.015  .562   .964 

f6 229.9063  387.765  .660   .964 

f7 229.9688  386.741  .692   .964 

f8 229.6875  394.673  .415   .965 

f9 229.7813  384.886  .706   .964 

g1 229.7188  386.015  .692   .964 

g2 230.0625  381.673  .752   .964 

g3 229.6563  391.652  .548   .964 

g4 229.6563  389.265  .596   .964 

g5 229.7813  387.273  .614   .964 

g6 229.8125  389.706  .493   .965 

h1 229.6563  387.523  .670   .964 

h2 229.7500  392.323  .549   .965 

h3 229.8750  387.274  .609   .964 

h4 229.9063  389.894  .570   .964 

h5 229.5938  385.539  .684   .964 
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i1 229.7188  387.886  .617   .964 

i2 229.8438  382.910  .759   .964 

i3 229.8750  385.274  .640   .964 

i4 229.6563  385.910  .739   .964 

i5 229.8438  386.459  .737   .964 

 

N of Case =  32 

N of Items  = 55 

Alpha =  .965 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

รายชือโรงเรียนกล่มตวัอย่างุ  
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รายชือโรงเรียนกล่มตวัอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมลุ ู  
 

1. โรงเรียนคลองเกลือ    29. โรงเรียนวดัท่าเกวยีน 

2. โรงเรียนคลา้ยสอนศึกษา   30. โรงเรียนวดัไทรใหญ่ 

3. โรงเรียนเจริญรัฐอุปถมัภ ์   31. โรงเรียนวดับางพดูใน (นนทวิทยา) 

4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ  32. โรงเรียนวดับางรักใหญ่ (สายอกัษรศรี) 

5. โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์   33. โรงเรียนวดัผาสุกมณีจกัร 

6. โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ   34. โรงเรียนวดัพระเงิน 

7. โรงเรียนชุมชนวดัตน้เชือก   35. โรงเรียนวดัเพรางาย 

8. โรงเรียนชุมชนวดัไทรนอ้ย   36. โรงเรียนวดัโพธิบา้นออ้ย 

9. โรงเรียนชุมชนวนับางโค   37. โรงเรียนวดัมะสงมิตรภาพที 55 

10. โรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม   38. โรงเรียนวดัโมลี (นนัทวิมล) 

11. โรงเรียนดีมากอุปถมัภ ์   39. โรงเรียนวดัยอดพระพิมล 

12. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วดัโพธิทองบน) 40. โรงเรียนวดัลากคอ้น 

13. โรงเรียนบา้นคลองโต๊ะนุย้   41. โรงเรียนวดัลาดประดุก 

14. โรงเรียนบา้นคลองพระพิมล   42. โรงเรียนวดัลาํโพ 

15. บา้นคลองหนึง    43. โรงเรียนวดัศรีเขตนนัทาราม 

16. โรงเรียนบา้นดอนตะลุมพุก   44. วดัศรีราษฎร์ 

17. โรงเรียนบา้นราษฎร์นิยม   45. โรงเรียนวดัสะพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)  

18. โรงเรียนบา้นหนองเพรางาย   46. โรงเรียนวดัสงัวรพิมลไพบูลย ์

19. โรงเรียนประชารัฐบาํรุง   47. โรงเรียนวดัเสนีวงศ ์

20. โรงเรียนประสานสามคัคีวิทยา  48. โรงเรียนวดัอินทาราม (สงวนคว์งอุทิศ) 

21. โรงเรียนประเสริฐอิสลาม   49. โรงเรียนวดัเอนกดิษฐาราม 

22. โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา    50. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ 

23. โรงเรียนวดัคลองขวาง   51. โรงเรียนสามคัคีวิทยา 

24. โรงเรียนวดัคลองขุนศรี   52. โรงเรียนสุเหร่าเขียว 

25. โรงเรียนวดัคลองเจา้    53. โรงเรียนแสงประเสริฐ 

26. โรงเรียนวดัคลองตาคลอ้ย   54. โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 

27. โรงเรียนวดัตาล    55. โรงเรียนบา้นคลองฝรังฯ  

28. โรงเรียนวดัตาํหนกัเหนือ   56. โรงเรียนวดัเชิงเลน 
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รายชือกล่มโรงเรียนทีุ  Try out 

1. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ  

2. โรงเรียนวดัอินทาราม 

3. โรงเรียนวดับางรักนอ้ย  

4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วดัโบสถด์อนพรหม) 

5. โรงเรียนชุมชนวดับางไกรใน  

6. โรงเรียนวดัแจง้ศิริสมัพนัธ ์ 

7. โรงเรียนชุมชนวดัสมรโกฏิ (อยูพ่นูราษฎร์บาํรุง)  

8. โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 
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ประวัติย่อของผ้วิจัยู  

 

ชือ-นามสกุล  : นางสาวมุกดา  ธนไมตรีจิตต ์

วนั เดือน ปีเกด ิ  : วนัที 5 เมษายน พ.ศ. 2514 

สถานทีเกด ิ  : จงัหวดันนทบุรี 

ทีอยปัูจจุบนั่  : 55/296 หมู ่ 15 ตาํบลบางรักพฒันา อาํเภอบางบวัทอง 

   จงัหวดันนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11110  

   เบอร์โทรศพัท ์084-114-1884 

สถานทีทาํงาน  : โรงเรียนเฉลิมพระเกยรติ ี 60 พรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สิริกติิ  

   พระบรมราชินีนาถหนวยงานตน้สงักด สาํนกังานเขตพืนที่ ั  

   การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี สาํนกังานคณะกรรมการ 

   การศึกษาขนัพืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ อาํเภอบางใหญ่ 

   จงัหวดันนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11140 

ตาํแหนงหนา้ทีการงาน่  : ครู คศ.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกยรติ ี 60 พรรษาฯ 
 

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2527 : ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนรอซีดี 

 พ.ศ. 2531 : ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนไพโรจน์วิทยา 

 พ.ศ. 2535 : ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไพโรจน์วิทยา 

 พ.ศ. 2547  : ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) ประถมศึกษา  

   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 พ.ศ. 2548-2550 : โรงเรียนพระแมมารีอุปถมัภ์่  

 พ.ศ. 2550-2553 : โรงเรียนแกวอินทร์สุธาอุทิศ้   

 พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั  : โรงเรียนเฉลิมพระเกยรติ ี 60 พรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สิริกติิ   

    พระบรมราชินีนาถ 
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