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โดยการบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน มีปัญหาการมุ่งผลสัมฤทธิ์มากเกินไป เวลาไม่เพียงพอ ขาดสื่อ 
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 The objectives of this thematic paper were 1) to study the state of problems of school 
administration based on the philosophy of sufficiency economy in Pong Roo School, Pa Sang District, 
Lamphun Province, and 2) to study guidelines for school administration development based on the 
philosophy of sufficiency economy in Pong Roo School, Pa Sang District, Lamphun Province. The study 
informants consisted of school administrators, teachers, and school board of committee for a total of 15. 
Data collection was made through studying documents, observation, interview, and focus group 
discussion. The data were then classified and presented by means of descriptive analysis.   
 Results of the research findings were that the state and problems of school administration based 
on the philosophy of sufficiency economy in Pong Roo School in terms of school administration, there was 
policy determination by preparing operation plan, which pointed out the problem of lacking the directing, 
monitoring, and minimal community participation; in terms of curriculum and teaching, there was an 
integration of learning and teaching, which pointed out the problem of teaching management 
overemphasizing the achievement, time insufficiency, lacking media, device, and budget; in terms of student 
development activity arrangement, there were the following events such as counseling, boy scout activity, 
boy and girl scouts, club, and activity for social and public utility, there was problem of discontinuity in 
activity organizing; in terms of school personnel development, the personnel developed themselves by 
attending occasionally the meeting and seminars, which pointed out the problem of personnel having poor 
knowledge and understanding of the philosophy of sufficiency economy, overloaded work, and devoid of 
the specialist.  

The guidelines for school administration development based on the philosophy of sufficiency 
economy in Pong Roo School, Pa Sang District, Lamphun Province in terms of school administration, there 
should be the monitoring of implementation, assessment before and after the implementation, practical 
directing or demonstrating plan, and continuous operation; in terms of curriculum and teaching, there should 
be preparing the learning unit of the philosophy of sufficiency economy with emphasis on the clear-cut 
process of  thinking and analyzing by integrating all the learning core subjects in consistency with local needs, 
calling up assistances from the teachers, guardians, community, and locality; in terms of activity arrangement 
for student development, the school should promote the students to have an opportunity to study from 
an actual source in the activity of boy and girl scouts; and in terms of school personnel development, the 
school should promote the personnel to have in-service meeting and/or study tour with regard to 
introducing the philosophy of sufficiency economy into the school.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้และให้
ค าชี้แนะแนวทางในการท าสารนิพนธ์ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ให้สถานที่ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้ต่างๆตลอดระยะเวลา 
ที่ศึกษาเล่าเรียน 

ขอกราบนมัสการ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกรูป/ท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ แนะน า
แนวทางการเรียน ให้ข้อคิด ก าลังใจในการเรียนจนประสบผลส าเร็จ 

ขอกราบนมัสการ ขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวง ที่ได้กรุณาเป็นประธาน
กรรมการสอบและขอบคุณ ดร.ชาลี ภักดี, ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์, รองศาสตราจารย์ เขียน วันทนียตระกูล
และดร.ศรีไพร ตาอินทร์ ที่ให้ค าแนะน าตรวจแก้ไขสารนิพนธ์ ชี้แนะข้อบกพร่องในงานวิจัยนี้ 

ขอขอบคุณ พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร. ที่ปรึกษาหลักสารนิพนธ์และ ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ 
ที่ปรึกษาร่วมสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละดูแลเอาใจใส่ ให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทาง จนท าให้สารนิพนธ์
ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการร่วมสนทนากลุ่มในการท าวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบคุณบิดา มารดา ขอบคุณทุกคนในครอบครัว ที่ให้ก าลังใจและสนับสนุนในการศึกษา
ครั้งนี้จนส าเร็จ ขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่กรุณาช่วยเหลือ และเป็น
ก าลังใจ ท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทติา แด่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาจัดเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ คือเป็นทั้งคนเก่งและคนด ี
มีคุณภาพเมื่อคนมีคุณภาพแล้วย่อมเป็นก าลังส าคัญหรือเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาชาติบ้านเมือง 
ให้เจริญก้าวหน้า โรงเรียนเป็นสถาบันการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ 
ในการวางแผนการจัดการศึกษาอยู่ตลอดเวลา โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากชุมชน มีการฝึกปฏิบัติจริง พ่ึงพา
ตนเองได้ เกิดความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ ในการด าเนินชีวิตและเป็นพลเมืองดีของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 23 ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของครู ไว้ว่า ต้องเน้นความส าคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัวและชุมชน 
ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย 
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการ, (2546, หน้า 7) 
ส่วนในมาตรา 24 กล่าวถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ว่าการจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนความคิด การจัดการ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและการแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนและสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สร้างบรรยากาศและสภาพ แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอนจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
การประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการท ากิจกรรมและทดสอบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 8) 
 มาตรา 27 ให้สถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ ก าหนด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นไทย และเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้สอน จึงต้องมีการพัฒนาตนเองและอย่างต่อเนื่อง รู้จักคิดค้นวิธีการสอนใหม่ๆ 
อยู่เสมอ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน ได้รู้จักคิดหาหนทางสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยมีครู
เป็นผู้ชี้แนวทางในการหาความรู้จากแหล่งต่างๆ มาใช้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆ และสอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิตซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559 ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, (2554, หน้า 23) ได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความ 
ส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพ่ือเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความ
พร้อม ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรมจริยธรรม 
มีความเพียรและรู้คุณค่า ความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้าง
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สภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคนรวมทั้งส่งเสริม 
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชนให้เป็นพลังทางสังคมใน
การพัฒนาประเทศ จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวคิดตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้กล่าวว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ พระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้ก าหนดกลยุทธ์
คือการปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตส านึกความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสร้างคุณธรรม และผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ก าหนดนโยบาย
ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับโดยมีการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาเพ่ือให้สามารถเป็นแบบอย่าง
ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการใช้ในสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2550, หน้า 3) 
 โรงเรียนบ้านโป่งรู มีการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ฝ่าย 
คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป  
ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา มีความตระหนักและเห็นคุณค่าในการน้อมน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดทิศทางกรอบนโยบายใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือให้สอดคล้องและเชื่องโยงกับกลยุทธ์ โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญที่เป็นกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังให้มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติ อุปนิสัยและ
พฤติกรรม การน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารงานและบูรณาการทุกหลักสูตร และน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของโรงเรียน นอกจากนี้ การจัดการศึกษา 
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถด าเนินการได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
ในด้านต่างๆ โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ก าหนดนโยบายและแนวทาง 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาพอเพียง จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) พบว่า ด้านผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ผลการ
ประเมินอยู่ระดับพอใช้ และมีข้อเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนา ด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คือ ควรมีการพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน โดยผู้เรียนควรได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้
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จากการปฏิบัติ ฝึกคิด ฝึกท า ฝึกแก้ปัญหา มีการศึกษาค้นคว้าและได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลายเชื่อมโยงสัมพันธ์กับประสบการณ์ในชีวิตจริง และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพจริง
ของการเรียนรู้ และมีการปรับเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555, หน้า 59) ดังนั้นโรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนการจัด
กระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา โดยได้ตระหนัก
และเหน็คุณค่าในการน้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้และการบูรณาการ
โดยได้น าแนวคิดนี้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้ตอบสนองเป้าหมายการจัดการศึกษาในการที่ให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังหลักคิดต่างๆ แล้ว
สามารถน าไปปฏิบัติได้ และสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาการคิดเป็น ท าเป็นของนักเรียนผ่านกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยกระบวนการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองของชุมชน 
 ด้วยปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การคิดเป็น ท าเป็น และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบังเกิด
ผลสู่การพัฒนาตนเอง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมธ ารงรักษาความเป็นไทยไว้ได้อย่าง
มั่นคง และยังเป็นการตอบสนองแนวทางการจัดการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษา และนับว่าเป็น
กลไกในการเผยแพร่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตส าหรับนักเรียนได้
อย่างยั่งยืน และเพ่ือสะท้อนให้ผู้บริหารได้ทราบถึงสภาพการบริหารงานอันอาจจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตนเองให้สอดคล้อง กับยุคปฏิรูปการศึกษารวมทั้งน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนต่อไป  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  
 
 
 
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิดทั้ง 4 ด้าน  
ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 25) มาใช้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือ ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยสามารถ
เขียนเป็นภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้ 
 
ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.4.1 ได้ทราบสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน เพ่ือน าไปหาแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น 

1.4.2 ได้แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน เพ่ือน าไปพัฒนาการบริหารจัดการให้ดีขึ้น 

1.4.3 น าแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้าน
โป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้น 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

การบริหาร
สถานศึกษาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
 

แนวทางการ
พัฒนาการบริหาร

สถานศึกษาตามแนว
ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
ในโรงเรียนบ้านโป่งรู 

อ าเภอป่าซาง  
จังหวัดล าพูน 

ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาตาม
แนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาการ

บริหาร
สถานศึกษาตาม
แนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

1. ศึกษาเอกสาร 
2. การสังเกต 
3. การสัมภาษณ์
4.Swot Analysis 
 

การประชุม
สนทนากลุ่ม 
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 การศึกษาวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของ
การศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1.5.1 ด้านประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน 8 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา 6 คน รวมทั้งหมดจ านวน 15 คน ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน 
 1.5.2 ด้านเนื้อหา คือ แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน โดยใช้แนวการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 4) ได้แก่  
   (1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   (2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
   (3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   (4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 1.5.3 ด้านพื้นที่ คือ โรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
  
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
แนวทางพัฒนาการด าเนินกิจกรรมในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน โดยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อแนว
ทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้  
   ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง การทบทวน ปรับปรุงพัฒนา โครงสร้างและ
กระบวนการบริหารจัดการ การก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน โครงการ งานวิชาการ จัดท าแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา การวางแผนงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การจัดระบบการนิเทศ
ภายใน การบริหารงานทั่วไป การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การด าเนินงานด้านการจัดท า
หลักสูตร และการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ผู้เรียน เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้นการปฏิบัติจริงบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
   ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรม 
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มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร 
ครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความพร้อมในการด าเนินการตามระบบ
การบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง และสามารถจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักคิดและแนวทางที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทัน
ต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ค านึงถึงความพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ระบบภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมเพ่ือไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
  การบริหารคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) หมายถึง การบริหารจัดสถานศึกษาตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ที่เน้นขั้นตอน
การท างาน 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่  
 ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan–P) หมายถึง การวางแผนงานโครงการ    
 ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do–D) หมายถึง การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
 ขั้นที่ 3 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) หมายถึง การติดตามการด าเนินงานตามแผน 
 ขั้นที่ 4 การแก้ไขปัญหา (Act–A) หมายถึง ก าหนดวิธีแก้ไข และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในโรงเรียนบ้านโปุงรู อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน” ผู้วิจัยท าการค้นคว้าเอกสาร ต ารา 
บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1.1 ความเป็นมาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1.2 แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   2.1.3 ความหมายแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1.4 การประยุกต์ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1.5 แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1.6 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
   2.2.1 แนวคิดของการบริหาร 
   2.2.2 ทฤษฎีของการบริหาร 
   2.2.3 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
   2.2.4 การบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     2.2.4.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     2.2.4.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
     2.2.4.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     2.2.4.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   2.3.1 การสัมภาษณ์ 
    2.3.2 การสนทนากลุ่ม 
 2.4 การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
 2.5 บริบทของโรงเรียนบ้านโปุงรู อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1.1 ความเป็นมาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาหรือแนวปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง
มีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติได้ประมวลและกลั่นกรองพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับ
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พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของทุกฝุาย และประชาชนโดยทั่วไป ความว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา เศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และด าเนิน การทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้
มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 1) 
  การจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 จนถึงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10 มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการ
วางแผนพัฒนาประเทศท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา”พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ที่สมดุล ต่อมาแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
ปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนา แบบบูรณาการเป็น
องค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ส าหรับแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังคงน้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติและให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9 และ
การพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่เย็นเป็นสุข
ของคนไทยทุกคน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า 2) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2554, หน้า 2)  
ได้ระบุว่า ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน และ
สามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่
เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ 66-68 มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่
เข้มแข็งการมีงานท าความเข้มแข็งของชุมชน และความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็น
เป็นสุข อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคมสภาพ แวดล้อมและระบบ
นิเวศขาดความสมดุลความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นปัญหาสอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่
10 ที่ประสบความส าเร็จน่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ การขยายตัว
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เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 7.8 ในปี 2553 หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 5.1 ในปี 2549 และหดตัวลง
ร้อยละ 2.3 ในปี 2552 คุณภาพชีวิต ของคนไทยดีขึ้นมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่
หลากหลาย และความยากจนลดลง แต่ต้องให้ความส าคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการ
สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคมไทย 
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2554, หน้า 3) 
ได้ระบุว่า การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปี 2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ใน
การเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
ของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   สรุปได้ว่า ความเป็นมาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีพัฒนาการมาอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่ปรับ เปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ มีการพัฒนา 
ที่สมดุลทั้งคน สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา 
ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.1.2 แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ตลอดจนการ
วางแผน การตัดสินใจ และการกระท าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 องค์ประกอบ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 13) ดังนี้  
   2.1.2.1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ 
ควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและ
เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤตเพ่ือ 
ความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 
   2.1.2.2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ใน
ทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบน ทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  
   2.1.2.3 ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ดังนี้ 
     ความพอประมาณ หมายถึง การจะท าอะไร มีความพอดี พอเหมาะ พอควรต่อ
ความจ าเป็น เหมาะสมกับฐานะของตนเอง สภาวะสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นหรือไม ่
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การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการก็ต้องให้พอประมาณ ไม่มากเกินศักยภาพ และก็ต้องไม่น้อยเกินไปจน
ขาดแคลน ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้ ซึ่งการจะตัดสินว่าอยู่ในระดับพอประมาณนี้จ าเป็น ต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ ในการวางแผน และตัดสินใจ และต้องอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมด้วย เช่น 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่ท าให้สังคมเดือดร้อน และไม่ท าลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
     ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลครบ
วงจรบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ความเป็นจริง ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและส่วนรวม อย่างรอบคอบ
การคิดพิจารณาแยกแยะ ให้เห็นความเชื่อมโยงของเหตุ ปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ 
จะช่วยให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาดน้อย และก็เช่นเดียวกัน การที่จะวางแผน 
ด าเนินการ หรือจะท าอะไรอย่างสมเหตุสมผลได้นั้น ต้องอาศัยความรอบรู้ มีความขยันหมั่นเพียร 
ความอดทน ที่จะจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ มีความ
รอบคอบในการคิด พิจารณา ตัดสินใจ โดยใช้สติ ปัญญา อย่างเฉลียวฉลาด ในทางท่ีถูกที่ควร 
     การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพ่ือให้
สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที กล่าวโดยย่อ คือ การที่จะท าอะไรอย่างไม่เสี่ยงเกินไปไม่
ประมาทคิดถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แล้วเตรียมตนเอง เตรียม
วิธีการท างาน เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือการท างานสามารถด าเนินไปได้ โดยไม่ขลุกขลัก
ต้องหยุดชะงักกลางคัน และน ามาซึ่งผลประโยชน์ในระยะยาว และความสุขที่ยั่งยืน  
   2.1.2.4 เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง
นั้นต้องอาศัย ทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
     เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและความระมัดระวังที่จะน าความรู้ต่างๆ เหล่านั้น 
มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและในขั้นปฏิบัติ  
     เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างให้เป็นพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติประกอบ 
ด้วยด้านจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมในการด าเนินชีวิต และด้านการกระท าคือ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ 
รู้จักแบ่งปัน และรบัผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
   2.1.2.5 แนวทางปฏิบัต/ิผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
   ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2550, หน้า 8) ได้กล่าวว่า แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯนั้น ประกอบด้วย กรอบแนวคิด คุณลักษณะ ค านิยาม 
เงื่อนไข แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
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    1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทาง
ที่ควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ สังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและ
เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤตเพ่ือ
ความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 
    2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้
ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบน ทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  
    3) ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ดังนี้ 
     (1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับ พอประมาณ มีหลักของ
ความพอประมาณ(พอดี) 5 ประการ จากข้อสรุปของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้ 
      1.1) พอดีด้านจิตใจ คือ เข้มแข็งมีจิตส านึกที่ดี เอ้ืออาทร ประนีประนอม 
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม 
      1.2) ความพอดีด้านสังคม คือ ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี 
สร้างความเข้มแข็งในครอบครัวและชุมชน  
      1.3) พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ รู้จักใช้และ
จัดการอย่างฉลาดและรอบคอบและเกิดความยั่งยืนสูงสุด 
      1.4) พอดีด้านเทคโนโลยี คือ รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
สอดคล้องต่อความต้องการเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและพัฒนาจาก 
ภูมิปัญญาชาวบ้านก่อน 
      1.5) พอดีด้านเศรษฐกิจ คือ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่าง
พอควร พออยู่ พอกิน สมควรจามอัตภาพและฐานะของตน 
     (2) ความมีแหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น
ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ มีหลักความมีเหตุผล ดังนี้ 
      2.1) ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดความฟุุมเฟือย
ในการด ารงชีพ 
      2.2) ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ใน
ภาวะขาดแคลนในการด ารงชีพ 
      2.3) ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และการแข่งขันในทางการค้า
ขายประกอบอาชีพ แบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 
      2.4) ไม่หยุดนิ่งที่หาทางใช้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก 
      2.5) ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดเลิก สิ่งยั่วยุกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่
ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องท าลายตนเอง ท าลายผู้อ่ืน พยายามเพ่ิมพูน รักษาความดีที่มีอยู่ให้งอกงาม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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     (3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล มีหลักของการมี
ภูมิคุ้มกัน ดังนี้ 
      3.1) มีความรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
      3.2) มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน และแบ่งปัน 
     (4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง
นั้นต้องอาศัย ทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
      เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
อย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านนั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  
      เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนัก
ในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภ 
ไม่ตระหนี่  
     (5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยีและวัฒนธรรม 
   อภิชัย พันธเสน (2549, หน้า 2) ได้กล่าวว่า แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ค านึงถึงบริบทเศรษฐกิจ และสังคม ออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 
    กลุ่มที่ 1 เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยในการประยุกต์ศาสนา
เข้าในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของคนในประเทศ เนื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีพ้ืนฐานมาจากวัฒนธรรมชุมชน และเป็นพ้ืนฐานระบบเศรษฐกิจของสังคมไทย ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ เป็นปรัชญาแนวคิดที่ประยุกต์น าศาสนามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตที่จะลด “ความอยาก” ลงมาสู่ระดับที่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
    กลุ่มที่ 2 อธิบายว่าเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ
ความพอดี การลดความเสี่ยง และการพ่ึงพาตนเอง โดยความพอดีมีลักษณะใกล้เคียงกับดุลยภาพที่
เป็นพลวัต ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ขึ้นกับสถานะกับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ส่วนเรื่องความ
เสี่ยงเกี่ยวข้องกับความพยายาม กระจายลดความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดความพอดีอย่างยั่งยืน ดังนั้นการ
สร้างความ สามารถในการพ่ึงตนเองให้ได้มากที่สุด ความพยายามในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่แน่นนอน และลดต้นทุนในการแลกเปลี่ยนไม่ให้สูงขึ้น 
    กลุ่มที่ 3 อธิบายว่าสอดคล้องกับเศรษฐกิจกระแสหลัก เพราะเป็นการด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจภายใต้ข้อจ ากัดของรายได้ ภายใต้การบริหาร การกระจายความเสี่ยงอย่างสมดุลและมี
การแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    กลุ่มท่ี 4 อธิบายว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นจากที่กล่าวมาข้างต้น คือ เน้นที่
ความพอเพียงของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมวงกว้างตลอดจนถึงระดับประเทศ 
   ปรียานุช พิบูลสราวุธ และระวิวรรณ ภาคพรต (2550, หน้า 10) ได้กล่าวว่า แนวคิดของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น
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โดยมพ้ืีนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลก
เชิงระบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้น จากภัย และวิกฤติ เพ่ือความมั่นคงและ
ความยั่งยืนของการพัฒนา กล่าวคือ เป็นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก
ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี หลักแนวคิดของการพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คุณลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ 3 ประการดังนี้ 
    1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
    2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไป อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 
    3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
   เงื่อนไขการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับความพอเพียงนั้น
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
    1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
    2) เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
ความอดทนและความเพียร การใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภและไม่ตระหนี่ 
   เพ็ญนภา ธีรทองดี (2553, หน้า 28) ได้กล่าวว่า แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ วิธีรู้ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนของทุกคน ทุกอาชีพ ทุกชุมชน เพ่ือความอยู่ดีมีสุขร่วมกัน
ของทุกคน เรียกคืนความดีงามที่เราเคยมีอยู่กลับมาและค้นหาทางเดินที่ถูกต้องกันใหม่ โดยการศึกษา
ให้มคีวามรู้จริงในสิ่งที่มี สิ่งที่ท าให้มีคุณธรรม คือ ความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ ความคิด 
และการกระท าท่ี พอประมาณ พอดี มีเหตุมีผล มีการระวังตน ไม่ประมาท รู้จักระวังภัยในชีวิต การรู้ 
การคิด โดยสรุปแนวทางได้ ดังนี้  
    1) ให้ทุกคน ทุกชุมชนด าเนินชีวิตไปในทางสายกลาง ซึ่งเป็นแนวทางที่ปราชญ์
ทั้งหลายสอนกันมานาน เช่น พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องนี้ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทาหรือ มัชเฌนธรรม 
คือ มรรคมีองค ์8 มีสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นถูกเห็นชอบ เป็นต้น  
    2) หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ พอดี ความมี
เหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน ผลกระทบทั้งจากภายนอกและภายใน  
    3) เปูาประสงค ์คือ ให้เกิดความสมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถ ุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากภายนอกได้เป็นอย่างดี  
    4) เงื่อนไข โดยจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม
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ด าเนินชีวิตด้วยความอดทนมีความเพียร มีสติและความรอบคอบ จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ 
และความระมดัระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และด าเนินการทุกข้ันตอน 
   สรุปได้ว่า แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ตลอดจนการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ 
ทั้งวัตถ ุสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
 2.1.3 ความหมายแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ า เป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง 
อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 
จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎี และนักธุรกิจใน
ทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, หน้า 146-147)  
   วินัย ประวันนา (2544, หน้า 11) ไดก้ล่าวว่า แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
พ้ืนฐานของความมั่นคง ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยอาศัยความพออยู่พอกิน พอใช้ 
ประกอบสัมมาอาชีพ อย่างชาญฉลาดไม่อยู่อย่างผู้ประมาท รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ตนเองและส่วนร่วม โดยยึดหลักพ่ึงพาอาศัยกัน  
   สุเมธ ตันติเวชกุล (2549, หน้า 7) ได้กล่าวว่า แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง
การกระท าใดๆ ให้มีความพอเพียง ท าพอประมาณ ด้วยเหตุและผล การพัฒนาต้องเป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอน ต้องสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัว เพ่ือเผชิญและสามารถอยู่รอดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ต้องมีความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ
น าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน ต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของ
คนในประเทศให้ส านึกในคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม สร้างความสมดุลและความพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
   สุรีพร เอ้ียวถาวร (2550, หน้า 16) ได้กล่าวว่า แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยซึ่งเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท 
โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้ 
ความรอบครอบ และคุณธรรม ประกอบกับการวางแผนการตัดสินใจ 
   สุรยุทธ์ จุลานนท์ (2551, ปาฐกถาพิเศษ) ได้กล่าวว่า แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงชี้ให้ประชาชนได้เห็น
ถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีพได้โดยที่ไม่เดือดร้อน ซึ่งที่จริงแล้วก็เป็น
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แนวทางท่ีมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยและสามารถน าไปใช้ได้ในทุกระดับในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ 
   รพีพรรณ คณาฤทธิ์ (2554, หน้า 14) ไดก้ล่าวว่า แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปในทางเดยีวกันกับเกษตรทฤษฎีใหม่ มีมุมมองในสองมิติ คือ มุมมอง
ระดับบุคคล คือ การที่คนเราสามารถเลี้ยงชีพด้วยการพ่ึงตนเองตามฐานะตามอัตภาพ หรือการ
ด ารงชีวิตจากสิ่งที่ตัวเองมีพอเพียงแล้ว และมุมมองระดับประเทศ คือ เป็นความสามารถของชุมชน
เมือง รัฐประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้นๆได้โดยไม่
ต้องพ่ึงพาผู้อื่น 
   ศรีพร แก้วโขง (2554, หน้า 16) ได้กล่าวว่า แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
การด าเนินชีวิตของไทยที่ยึดเส้นทางสายกลางของความพอดี ให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาอย่างมั่นคง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และเห็นความส าคัญกับการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้
เข้มแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรสามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงมีความ
อดทน เพียรพยายาม ใช้ปัญญาน าไปสู่ความสุขของประชาชน 
   ภูดิศ พัดพิน (2555, หน้า 27) ได้กล่าวว่า แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
ปรัชญาทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชี้แนะในการด าเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยให้สามารถด ารง
อยู่ได้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในเงื่อนไขมี
ความรู้และคุณธรรม 
   สรุปได้ว่า ความหมายแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การด าเนินชีวิตที่
ยึดเส้นทางสายกลางของความพอดี พอประมาณ ด้วยเหตุและผล การพัฒนาต้องเป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนต้องสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบครอบและคุณธรรม ประกอบกับ
การวางแผนการตัดสินใจ สามารถน าไปใช้ได้ในทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับ 
ประเทศเพ่ือเผชิญและสามารถอยู่รอดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงได้ 
 2.1.4 การประยุกต์ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพ้ืนฐานคือ การพ่ึงตนเองเป็น
หลัก หมายถึง การท าเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร 
ความสมเหตุสมผล และการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความ
สมดุลในแต่ละสัดส่วนแต่ละระดับ ครอบคลุมทั้งด้านจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเศรษฐกิจ สามารถประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถท าได้หลายด้านและหลายรูปแบบ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ บริหารรายรับรายจ่ายการออมต่างๆ ด้านสังคม ครอบครัวอบอุ่น ช่วยเหลือแบ่งปัน
ให้แก่สังคม รู้รักสามัคคี ด้านสิ่งแวดล้อม รักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลที่อยู่อาศัย/ชุมชน ให้สะอาด เป็นระเบียบ 
และด้านวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย ภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
เช่น ศิลปหัตถกรรมที่วิจิตรประณีต ละเอียด การมีน้ าใจ มีสัมมาคารวะ นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ์ใช้ในด้านต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 15)  
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   1) ด้านการใช้จ่าย มีวินัยในการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล วางแผนอย่างรอบคอบใน
การ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ในส่วนที่จ าเป็น ใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานานุรูปอย่างเป็นเหตุเป็นผล
ใช้ชีวิตไม่เสี่ยงเกินไป มีการเผื่อทางเลือกส ารอง และสร้างภูมิคุ้มกัน 
   2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรอย่างฉลาด
และรอบคอบ เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดูแลรักษา
และฟ้ืนฟูทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 
   3) ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ 
แวดล้อม (ภูมิสังคม) พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และต่อยอดกับภูมิปัญญาจากภายนอก
ที่เหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์กับคนหมู่มาก และประโยชน์ระยะยาว 
   ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549, หน้า 21) ได้กล่าวว่า การประยุกต์ใช้แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1) ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ใช้ชีวิตอย่างพอควร คิดและวางแผนอย่าง
รอบคอบ มีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไป การเผื่อทางเลือกส ารอง  
   2) ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ มีจิตสานึกที่ดี เอ้ืออาทร ประนีประนอม 
นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
   3) ด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคค ีสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 
   4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดรอบคอบ เลือกใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 
   5) ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพ 
แวดล้อม (ภูมิสังคม) พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านเองก่อน ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก 
   ทิศนา แขมมณี และคณะ (2546, หน้า 10-15, อ้างถึงใน ปริศนา กลั่นเขตรกรรม, 2553, หน้า 
27-31) ได้กล่าวว่าการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาที่ส าคัญมีดังนี้ 
   1) การประยุกต์ใช้ในด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตร ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวปฏิบัติเป็นทฤษฎีที่ช่วย ให้เกิดผลพอเพียงที่จะเลี้ยงตนเองให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างเหมาะสมตามอัตภาพ การศึกษาจึงน่าจะท าหน้าที่ในด้านการพัฒนาสติปัญญาของบุคคลให้
สามารถที่จะพ่ึงตนเองในการด ารงชีวิตประจ าวันและแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้น
หลักสูตรจึงควรที่ จะประกอบด้วยสาระที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันและ
ปัญหาในการด ารงชีวิต ประจ าวันของผู้เรียน โดยมีการบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตเพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจ และมีการพัฒนาในเรื่องนั้นๆ แต่เนื่องจาก
กิจกรรมการด าเนินชีวิต ประจ าวันในแต่ละแห่งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนั้น การจัดสาระของ
หลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องส าคัญ อาทิเช่น เด็กที่อยู่ภาคกลางที่มีการท านามากก็ควร
เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวและการท านาให้มากและลึกซ้ึง เพ่ือที่จะได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาการแก้ปัญหา 
และการพัฒนาในเรื่องนั้นๆ ในขณะที่เด็กที่อยู่กับทะเล ควรเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการประมงซึ่งเป็น
กิจกรรมประจ าวันที่เด็กคุ้นเคย ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนี้ จึงควรเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ยึด
กิจกรรมการด ารงชีวิต การแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองในการด ารงชีวิตเป็นแกนอันจะท าให้การศึกษา
เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้จริง กิจกรรมการด ารงชีวิตควรเริ่มจากใกล้ตัวไปไกลตัว 
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หรือจากระดับแคบไประดับกว้าง โดยมีการจัดการในสัดส่วนที่เหมาะสมหลักสูตร  ในอดีตเคยเป็น
หลักสูตรรายวิชาซึ่งมัก จะเน้นเนื้อหาสาระของเรื่องต่างๆซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับชีวิต ประจ าวันของ
ผู้เรียน การเรียนรู้เรื่องต่างๆ มีลักษณะแยกกับการกระท า/กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนจึงไม่
สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ต่อมาหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) จึงได้ปรับเนื้อหาสาระให้มีลักษณะเป็นหน่วยใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิตประจ าวันและบูรณาการความรู้ ทักษะและเจตคติที่ต้องการเข้าไป โดยเปิดโอกาสให้ท้องถิ่น
สามารถปรับสาระให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน นับว่าหลักสูตรปัจจุบันมีลักษณะที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในเรื่องที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมากขึ้น หากมีการปรับสาระของหลักสูตรโดยการบรรจุ
กระบวนการพ่ึงพาตนเองเพ่ือการพัฒนาเข้าไปในทุกหน่วยการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร ก็จะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขั้นสูงๆ ขึ้นไป ซึ่งสิ่งนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นหากการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นในหน่วยการ
เรียนใดหน่วยการเรียนหนึ่งเท่านั้น 
   2) การประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ก าหนดการด าเนินโครงการเป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอนด้วยกัน ขั้นที่ 1 เป็นการจัดการเรื่องที่ดิน
และน้ า ซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ ได้ผลพอเพียงแก่การด ารงชีวิตในระดับประหยัด 
เมื่อด าเนินการขั้นที่ 1 ได้ผลแล้ว จึงเริ่มด าเนินการขั้นที่ 2 ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์เพ่ิม 
มากขึน้ทั้งนี้ในขณะที่ได้ด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นในขั้นใดสิ่งที่เกษตรกรพึงท า คือ การปรึกษาผู้รู้เพ่ือให้ได้
แนวทางที่เหมาะสมใจการท าเพ่ือให้ได้ผลสูงสุด การด าเนินการเช่นนี้มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ คือ มีการเรียนรู้จากการลงมือกระท าและการแสวงหาข้อมูลความรู้มาเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นหรือเพ่ือเพ่ิมเติมผลผลิตให้มากขึ้น การเรียนรู้ในลักษณะนี้เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและ
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรงเป็นการเรียนรู้ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาภาพการสอนที่เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป คือ 
ครูมักจะมุ่งให้ข้อมูล ข้อความรู้แก่ผู้เรียน เป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกับ การวัดและประเมินผลก็เน้นที่การ
วัดความรู้ความจ า ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมุ่งจดจ าความรู้เป็นส าคัญเพ่ือที่จะสอบผ่านพฤติกรรมการสอน
ของครูไม่ได้ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาสติปัญญา 
ปัญหาพฤติกรรมการสอนของครูนี้ ได้รับการวิพากษ์ วิจารณ์เรื่อยมา และได้มีความพยายามในการ
แก้ปัญหานี้มาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จในระดับที่ต้องการ จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ 
หลักสูตรได้ก าหนดให้ครูสอนโดย เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียน อันจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่จ าเป็นใน
การด ารงชีวิต จึงนับได้ว่าเป็นความพยายามในการแก้ปัญหาที่ก้าวไปได้อีกขั้นหนึ่ง  
   อย่างไรก็ตาม แม้การสอนปัจจุบันจะได้มีการก าหนดชัดเจนให้มีลักษณะที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแล้วก็ตาม แต่การเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่มีลักษณะเป็น
การเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติควบคู่กันไป เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้จริงนั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดแนวทางที่ชัดเจนใน
การปฏิบัติและการให้ความช่วยเหลือครูในการพัฒนาการสอนอย่างเพียงพอ ดังนั้น การจัดท าแนวการสอน 
ที่มีลักษณะตามที่พึงประสงค์จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้ เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรและการสอนพึงให้
ความ ส าคัญและด าเนินการอย่างจริงจังต่อไป แนวการสอนดังกล่าวควรมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
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    2.1) ควรจัดการเรียนการสอนโดยยึดจุดหมายหลัก ซึ่งได้แก่ กระบวนการพ่ึงตนเอง
หรือการพัฒนาเป็นแกนในการสอนตลอดหลักสูตร 
    2.2) ควรจัดการเรียนการสอนให้มีลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ที่จ าเป็น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดรวบยอดและความเข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างแท้จริง 
    2.3) ควรจัดการเรียนการสอนให้มีการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่
กันไปอย่างมีความสมดุลเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อความรู้กับการปฏิบัติจริง 
ส่งเสริมการน าความรู้กับการปฏิบัติจริงและส่งเสริมการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาพการณ์ต่างๆ
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสามารถและความช านาญในการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ 
    2.4) ควรจัดสภาพแวดล้อม กิจกรรมประจ าวัน และวิถีชีวิตของครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนในเรื่องต่างๆ ที่ต้องการจะปลูกฝังให้แก่ผู้เรียน 
   3) การประยุกต์ใช้ในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา การจัดหลักสูตรและการ
เรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น แม้มีผู้เห็นด้วยและพยายามจะพัฒนาปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม
มากขึ้นเพียงใดแต่หากกระบวนการวัดและการประเมินผลการศึกษายังไม่สามารถปรับให้สอดคล้อง
กันแล้วก็จะเป็นอุปสรรคท าให้การพัฒนานั้นไม่อาจส าเร็จได้หากระบบการวัดและการประเมินผลยัง
ถูกจ ากัดเพียงแต่การวัดความรู้ความจ า การให้ครูเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจากให้ความรู้มาเป็นการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่จ าเป็นก็คงเป็นไปได้ยากหากแนวทางการสอนและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรมุ่งเน้นที่การพัฒนาความคิด ความเข้าใจการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการต่างๆ ที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต การน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตรวมทั้งการพัฒนา
คุณสมบัติต่างๆ การใฝุรู้ การบริหารจัดการ การท างานเป็นหมู่คณะ เป็นต้น ในการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน จ าเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์และเครื่องมือที่จะใช้วิเคราะห์และประเมินผลที่เหมาะสม
กับสิ่งที่จะวัดด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่วงการศึกษาจะต้องให้ความสนใจและพยายาม
พัฒนาให้ทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลง 
   4) การประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา ในการด าเนินการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ในทางการศึกษาหากขาดครูการเรียนรู้อาจไม่เกิดขึ้นแม้จะมี
หนังสือ สื่ออุปกรณ์และบุคลากรอ่ืนๆ หรือแม้มีครู แต่ครูขาดคุณภาพ การพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ชาติก็ให้ผลน้อยไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกัน ฉันใดการศึกษาจะได้ผล รัฐจ าเป็นต้องลงทุนในการพัฒนาครู
ให้มีคุณภาพเพ่ือช่วยให้ครูสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติได้อย่างสมบูรณ์ เพราะครูเป็น
ปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา ฉันนั้นรัฐจ าเป็นต้องลงทุนในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพเพ่ือ
ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติได้อย่างสมบูรณ์ เพราะครูเป็นปัจจัยส าคัญในการ
เพ่ิมคุณภาพการศึกษาฉันนั้น ในอดีตที่ผ่านมา แม้รัฐจะพยายามให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาครู
มาแล้วก็ตาม แต่ความช่วยเหลือดังกล่าวยังน้อยมาก เมื่อเทียบกับความต้องการและความเพียง
พอที่จะช่วยให้ครูเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง หรืออย่างยั่ งยืนจึงควรที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบงาน 
ด้านนี้ จะน าแนวคิดนี้ไปพิจารณาทบทวนและด าเนินการต่อไป 
   สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านเศรษฐกิจ  
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ใช้ชีวิตอย่างพอควร มีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไป และการออม ด้านสังคม ช่วยเหลือ
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เกื้อกูลรู้รักสามัคค ีสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนครอบครัวอบอุ่น ด้านสิ่งแวดล้อม ดูแลที่อยู่
อาศัย/ชุมชน ให้สะอาด เป็นระเบียบ ด้านวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย
ภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพแวดล้อม การประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา สามารถด าเนินการประยุกต์ใช้ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรและการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผลและ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับศึกษา 
 2.1.5 แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบการจัดการด้านศึกษา เพ่ือพัฒนาเยาวชนและประชาชนคนไทยให้มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก จากวิกฤตปัญหาของชาติ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลได้น้อมน า หลักปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 76 และมาตรา 83 (1) และก าหนดเป็นกลยุทธ์
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9, 10 และฉบับที่ 11 ด้วย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้น
มา โดยมีขอบข่าย การขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรและการ
จดัการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านพัฒนาบุคลากร ของสถานศึกษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์
ข้อที ่5 ในจ านวน 8 ข้อ คือ “อยู่อย่างพอเพียง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 หน้า 4)  
   แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบาย 
ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่แนวทางการปฏิบัติทางด้านการศึกษา ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีสถานศึกษา
พอเพียงที่เป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ การบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ปีงบประมาณ 2552) จ านวน 1,261 แห่ง ในจ านวนนี้เป็นสถานศึกษาในสังกัด
ของส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 999 แห่ง ในปี 2554 เพ่ือเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ 
ในปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนม์มายุครบ 84 พรรษา 
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีนโยบายและเปูาหมายในการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดให้ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 9,999 แห่ง สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาภายในปี 2556 จากนโยบายและเปูาหมายดังกล่าว
นั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการพัฒนา การจัดกระบวนการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนสืบไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 หน้า 2) 
   แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีสถานศึกษาในสังกัดกระจายทั่วประเทศ ตระหนักเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
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กระบวนการคิด ปลูกฝังการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ก าหนดเป็นจุดเน้น
ที่ส าคัญ โดยก าหนดในกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา ซึ่งมีระบบการก ากับติดตามการด าเนินงานระบุชัดเจนในค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ อีกทั้งนวัตกรรม การจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School) ได้ก าหนดในสาระการเรียนรู้สู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สาระการเรียนรู้โลกศึกษา (Global Education) คือ เรียนรู้ถิ่นฐาน สืบสานวิถีไทย มองไกลศึกษาโลก 
สืบโชคชะตามนุษย์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการประยุกต์หลักคิดจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  
ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งสิ้น และที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ นโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 
(พ.ศ.2552 – 2561) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552 – 2561) เป็นการปฏิรูปใน 4 ประเด็น 
ประกอบด้วย พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม ่และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 หน้า 4) 
   กิติรัตน์ สีหบัณฑ์และคณะ (2550, หน้า 8) ได้กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงของส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีเปูาหมายหลักเพ่ือสร้างกระแสสังคมให้มีการน า
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิด หรือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในหมู่ประชาชนมีวัตถุประสงค์ 
ของการขับเคลื่อนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน
ประชาชนให้สามารถน าหลักปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในลักษณะที่สอดคล้องกับหน้าที่และบทบาทของ
แต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม และท้ายที่สุดน าไปสู่การปลูกฝังปรับเปลี่ยนจิตส านึกและกระบวนทัศน์
ในการด ารงชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนน าไปสู่การปรับระบบและโครงสร้างการ
พัฒนาให้อยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธวิธีในการขับเคลื่อนมีการด าเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอนโดยมีแผนการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นการสร้างขบวนการขับเคลื่อนจะมี
ขอบเขตการด าเนินงาน 4 แผนงานควบคู่กันไป ดังนี้  
   1) แผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายเรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยสร้างแกนกลาง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท าหน้าที่ขยาย เชื่อมโยง การพัฒนาเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบ การณ์และความรู้ร่วมกัน เพ่ือให้สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนในภาคส่วนต่างๆ น าเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกต์ใช้และขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง 
   2) แผนพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษาวิจัยโดยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านต่างๆที่ชี้ให้เห็นแนวทาง วิธีการ ตลอดจนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต การพัฒนาวิชาการจะเน้นการวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือให้มีแนว
ทางเลือกในการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในสังคม  
   3) แผนการสร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยสร้างรูปแบบของกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายต่างๆ เช่น ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน วิทยากร ครู ข้าราชการ 
ทหาร ต ารวจ นักการเมือง เป็นต้น ให้มีโอกาสไตร่ตรองและเรียนรู้จากการปฏิบัติจนสามารถตระหนัก
ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้ว เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์น้อมน า 
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เอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป ทั้งนี้ การสร้างรูปแบบ การหาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
และเหมาะสม ตลอดจนสร้างความพร้อมของแต่ละกลุ่ม เปูาหมายให้น าไปด าเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่อง  
   4) แผนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพ่ือสร้างกระแสสังคม โดยสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในวงกว้าง ปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตส านึกให้ประชาชน
ค านึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะต้องมี
วิธีการและรูปแบบในการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งสอดคล้องกับเนื้อหา และแนวคิดของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   คัมภีร์ สุดแท้และวิลัน จุมปาแฝด (2551, หน้า 126, อ้างถึงใน ปริศนา กลั่นเขตรกรรม, 
2553, หน้า 31) ได้กล่าวว่าแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาจัดการศึกษานั้นยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันตัวที่ดีภายใต้ 
เงื่อนไขของการใช้คุณธรรมน าความรู้ และอาศัยหลักการจากแนวคิดทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าหลักสูตร เปูาหมายของการขับเคลื่อนคือการท าให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมโดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการให้เข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรสาระการเรียนรู้ต่างๆเพ่ือสอนให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ เพ่ือสอนให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันมี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทย การจัดการศึกษาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการได้ใน 2 ส่วน คือ การบริหารจัดกาสถานศึกษา ในด้านต่างๆ และการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้  
   1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านต่างๆ อาทิเช่น งานบุคคล วิชาการงบประมาณ 
ด้านบริหารทั่วไป การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ เน้นการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รัก สามัคคี 
สร้างเข้มแข็ง อยู่บนฐานของความมีเหตุมีผลพอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพ และความไม่ประมาท  
   2) ด้านการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน อาทิเช่น  
    2.1) ด้านการจัดหลักสูตร โดยมีการสอนวิชาที่ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตาม
มาตรฐาน ส 3.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นวิถีชีวิต
มีการจัดท า รายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดรายวิชา  
    2.2) ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้หรือ 
สื่อการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ  
    2.3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การมีวินัยในการใช้จ่าย การประหยัด การออม 
การพ่ึงตนเองโดยการผลิตหรือสร้างรายได้ การรู้จักช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน การสร้างสมดุลของทรัพยากร 
ธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การสืบสานวัฒนธรรมไทย การส่งเสริมการปฏิบัติตามค าสอนทาง
ศาสนา และการสร้างความสมานฉันท์  
   สรุปได้ว่า แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการก าหนดนโยบายในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนว
ทางการปฏิบัติด้านการศึกษา โดยมีขอบข่ายการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ 
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ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา 
 2.1.6 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
   วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษาน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหาร จัดการสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุก
ระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานของแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์ คือ กระทรวงศึกษาธิการมุ่ง
พัฒนาสถานศึกษาในการน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลสู่การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับเปูาหมายนั้น ในระยะที่ 1 ปี 2550 ก าหนดให้สถานศึกษาที่สามารถ
เป็นแบบอย่าง ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ต่ ากว่า จ านวน 80 แห่ง ระยะที่ 2 ปี 2551-2552 พัฒนาและขยายเครือข่าย
สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกจังหวัดเป็นจ านวน 800 แห่งและระยะที่ 3 ปี 2553-2554 พัฒนาให้
สถานศึกษาสามารถน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ครบทุกแห่งทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ ยังก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ใน พ.ศ. 2555-2559 โดยใช้รูปแบบการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ในระยะแรก ปีงบประมาณ 2555 มีสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการใช้ในสถานศึกษาใน 4 ด้านด้วยกัน คือการบริหารจัดการ การจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาบุคลากร และการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 135 แห่ง มีสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ จ านวน 30 แห่ง ในระยะที่สอง ปีงบประมาณ 2556-2557 มีการขยายเครือข่าย สถานศึกษา
พอเพียงเพ่ิมขึ้นจ านวน 1,214 แห่ง มีสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จ านวน 149 แห่ง และในระยะที่
สาม ปีงบประมาณ 2558-2559 มีเปูาหมายให้ได้ตามที่ก าหนดในแผนโดยจะขยายผลเพ่ิมขึ้นให้ครบ
ทุกแห่งทั่วประเทศ ส าหรับภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน 
ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 1-8)  มีดังนี ้
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการขับเคลื่อน 
    1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา  
    2) จัดท าแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอนทุกระดับการศึกษา โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามล าดับโดยเริ่มให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ระดับบุคคลและครอบครัว 
รู้จักน าไปประยุกตใ์ช้ น าไปขยายผลในครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ  
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    3) จัดท าแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร แนวทางการขับเคลื่อน  
    1) อบรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
    2) ฝึกอบรมและพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษากลุ่มเปูาหมาย ให้สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายผลและพัฒนาเครือข่าย แนวทางการขับเคลื่อน  
    1) ให้สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
1:10 แห่งในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ  
    2) ให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน ประสานการด าเนินงาน
ของเครือข่าย  
    3) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางการขับเคลื่อน  
    1) เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดย
จัดท าสื่อรูปแบบต่าง ๆ  
    2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล แนวทางการขับเคลื่อน  
   ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือทราบการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการและการพัฒนาเครือข่ายโดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1) จัดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค และ
ระดับสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
ในภาพรวมระดับภูมิภาคและสถานศึกษา  
    2) ก าหนดรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือและคู่มือในการติดตามและประเมินผล  
    3) ด าเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล 
   ตัวชี้วัดความส าเร็จ การติดตามประเมินผลได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไว้คือ  
    1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  
    2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
    3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    4) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
   สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา มี 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
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การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาบุคลากร การขยาย
ผลและพัฒนาเครือข่าย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล 
   สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความเป็นมามีพัฒนาการมา
อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม มีการประยุกต์ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านเศรษฐกิจ การจัดการศึกษา มีแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา พร้อมทั้งมีการก าหนดยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
 
2.2 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 2.2.1 แนวคิดของการบริหาร 
   กระบวนการบริหารงานที่ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
มีผู้กล่าวถึงกระบวนการที่ส าคัญไว้ดังนี้ 
   กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) Luther Gulick and Lyndal Urwick, 1936,p.1 
อ้างถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545, หน้า 39) ได้จ าแนกกระบวนการบริหารไว้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่
มากถึง 7 ประการ หรือที่เรียกว่า POSDCORB Model ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
   P = Planning หมายถึง การวางแผนอันเป็นการคาดการณ์ในอนาคต เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
การใช้ความรู้ในทางวิทยาการและวิจารณญาณ วินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคต แล้วก าหนดวิธีการโดยถูกต้อง
อย่างมีเหตุผล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
   O = Organizing หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การ ซึ่งในการศึกษาบางแห่งก็
พิจารณารวมไปถึงการปฏิบัติงานหรือวิธีการจัดการด้วย เรื่องการจัดแบ่งส่วนงานนี้จะต้องพิจารณาให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และเป็นการจัดแบ่งงาน การแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ตลอดจนการ
ปรับปรุงองค์การบริหารให้ดีขึ้นด้วย 
   S = Staffing หมายถึง การจัดการบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
การจัดแบ่งหน่วยงานที่ก าหนดไว้ หรือเป็นการจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติงานให้เหมาะสม และรวมถึงการเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพใน
การปฏิบัติงานของคนท างานและพนักงานด้วย 
   D = Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอ านวยการ รวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศงาน 
ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ และการจูงใจ รวมถึงการวินิจฉัยสั่งการ 
ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานมาก การอ านวยการให้ภารกิจด าเนินการไป
ด้วยดีได้ จ าต้องมีการตัดสินใจที่ดีและมีการสั่งการที่ถูกต้องเหมาะสม ขึ้นอยู่กับลักษณะของการตัดสินใจ 
   Co = Coordinating หมายถึง การร่วมมือ ประสานงาน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะช่วยให้การประสานงานดีขึ้น เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การร่วมมือประสานงานเป็นเรื่องที่มีความส าคัญในการบริหาร 
เพราะเป็นกิจวัตรประจ าวันที่จะต้องพึงกระท าในการปฏิบัติงาน และเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกระดับ การร่วมมือ 
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ประสานงานเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องจัดให้มีขึ้นในหน่วยงานของตนเพราะเป็นปัจจัยส าคัญ
ในอันที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
   R = Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดรวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย การรายงานนี้มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารอยู่มาก การรายงาน
โดยทั่วไป หมายถึง วิธีการของสถาบันหน่วยที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง หรือข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อ
สอบถาม ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ความส าคัญของรายงานนั้นอยู่ที่จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความจริง 
   B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณ เพ่ือให้ทราบระบบและกรรมวิธีในการบริหาร
เกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณเป็นแผนงาน เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมขออนุมัติงบประมาณ พิจารณาความเห็นชอบการใช้จ่าย
งบประมาณ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
   เฮ็นรี่ ฟาโยล (Henri Fayol, 1949, p.7 อ้างใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545, หน้า 41)  
ได้อธิบายถึงกระบวนการบริหารว่า ประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร 5 ประการ หรือที่เรียกว่า POCCC 
ประกอบด้วย  
   1) การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่
จะปฏิบัติเอาไว้ เพ่ือส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต  
   2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงสร้าง
ของงานต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคนอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม 
ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้  
   3) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการสั่งการต่างๆ 
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งกระท าให้ส าเร็จผลด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีจะต้อง
เข้าใจคนงานของตน 
   4) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงงานของ 
ทุกคนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
   5) การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 
   สถาบันด ารงราชานุภาพ (2546, หน้า 13) สรุปว่า การบริหารงานประกอบด้วยส่วนส าคัญๆ 
5 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การอ านวยการ (Directing) 
การประสานงาน(Coordination) และการควบคุมงาน (Controlling)” 
   ด ารงค์ วัฒนา (2545, หน้า 9) ได้กล่าวถึง หลักการบริหารของ ฟาโย ว่าได้เขียน
บทความเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ โดยฟาโย เห็นว่าหลักในการจัดการนั้นควรยืดหยุ่นและสามารถปรับไป
ตามตัวแปรต่างๆ เขาได้ก าหนดหลักการส าหรับผู้บริหารไว้ 14 ประการ คือ 
   1) การแบ่งงานกันท า (Division of Work) เป็นการแบ่งงานกันท าตามความช านาญ
เฉพาะด้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
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   2) อ านาจสั่งการ (Authority) เป็นอ านาจสั่งการซึ่งเป็นอ านาจอันชอบธรรมของบรรดา
ผู้ที่มีต าแหน่งเพ่ือสามารถที่จะออกค าสั่งในการท างานได้ โดยผู้ออกค าสั่งต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ค าสั่งในการท างานได้ 
    3) ระเบียบวินัย (Discipline) เป็นระเบียบวินัยที่คนในองค์การต้องเคารพและยอมรับ
เพ่ือสร้างสถานภาพงานที่เป็นระเบียบและเรียบร้อย 
   4) หลักการ “สั่งการโดยคนๆ เดียว” (Unity of Command) เป็นหลักการ ซึ่งคุ้นเคยใน
ชื่อของหลัก “เอกภาพในการบังคับบัญชา” ลูกน้องจะต้องฟังค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง รวมถึงการ
รายงานผลการปฏิบัติงานก็จะต้องรายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
   5) การมีทิศทาง (Unity of Direction) คือ การมีทิศทาง หรือเปูาหมายเดียวกัน โดยแต่
ละกลุ่มงานย่อย (กอง, แผนก, ฝุาย) ในองค์การที่มีกิจกรรมแตกย่อยออกมา 
   6) ประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of Interests to the General Interests) ประโยชน์
ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   7) หลักการตอบแทน (Remuneration) เป็นหลักการตอบแทนการท างาน ซึ่งถือ
เป็นแนวทางท่ีคนงานจะต้องได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 
   8) หลักการรวมอ านาจ (Centralizaon) เป็นหลักการรวมอ านาจ หมายถึง ระดับมาก
น้อยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งฟาโย (Fayol) เห็นว่า การใช้อ านาจ
หน้าที่ในการตัดสินใจควรกระท าที่สายการบังคับบัญชาระดับสูงที่สุด ที่เป็นไปได้ในสถานการณ์นั้น ๆ 
   9) การมีสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) เป็นการมีสายการบังคับบัญชาซึ่งเป็น
เสมือนห่วงโซ่หรือเส้นทางของค าสั่งและติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในแต่ละสายงาน
ภายใต้โครงสร้างของแต่ละองค์การ 
   10) การจัดระเบียบ (Order) เป็นการจัดระเบียบหรือการจัดให้คนตลอดจนวัตถุสิ่งของ
ได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่ นั่นคือ ใช้คนให้เหมาะกับงาน จัดสถานที่ทางานให้เป็นระเบียบ และมีระเบียบ
เกี่ยวกับงานพัสดุ 
   11) ความเที่ยงธรรม (Equity) เป็นความเที่ยงธรรมที่ ฟาโย (Fayol) กล่าวถึงหลัก 
ข้อนี้ว่านักบริหารควรมีทั้งความยุติธรรม (Justice) และความโอบอ้อมอารี (kindliness) 
   12) หลักความมั่นคงในต าแหน่งงานของบุคคลกร (Stability of Tenure of Personal 
Fayo) เป็นหลักความมั่นคงในต าแหน่งงานของบุคคลกร เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนบุคลากร 
พัฒนานักบริหาร 
   13) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความคิดริเริ่ม หมายถึง พลังที่จะคิดให้เกิดแผนงาน
แล้วท าต่อไปจนส าเร็จ จะเกิดได้ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับการจูงใจ และมีความพึงพอใจในงาน 
   14) สามัคคีคือพลัง (Esprit De corps) เป็นภาษิตที่ว่า สามัคคีคือพลัง หมายถึง การ
เสริมสร้างการท างานเป็นทีมอันจะท าให้เกิดความกลมเกลียวและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ 
   ถวัลย์ มาศจรัส (2546, หน้า 16–17) ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารงานแบบ PDCA 
ว่าในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา นวัตกรรมในการบริหารงานเพ่ือก้าวไปสู่ความส าเร็จเรื่องหนึ่งที่มีการ
น าเสนอมาใช้ปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นอย่างยิ่งPDCA  
เป็นวงจรการบริหารที่เป็นทั้งปรัชญา นวัตกรรม และเป็นต้นธารภูมิปัญญา หรือเป็นศาสตร์ใหญ่ของวงจร
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การบริหารในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะเครื่องมือการบริหารที่มีนับร้อย พัน หรือหมื่นรูปแบบนั้นล้วนแต่มี
แกนร่วมที่ส าคัญบนพ้ืนฐานเดียวกัน  
    P หรือ PLAN หมายถึง การวางแผน  
    D หรือ DO หมายถึง การปฏิบัติตามแผน  
    C หรือ Check หมายถึง การตรวจสอบและประเมิน  
    A หรือ Act หมายถึง ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา  
   ความส าเร็จของการบริหารงาน มาจากวงจรบริหารแบบ PDCA ในการน าระบวน
การบริหารแบบ PDCA มาใช้กับการบริหารจัดการนั้น ควรมีการวางแผน วิเคราะห์ถึงวิธีการ จุดประสงค์
และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แหล่งเรียนรู้นั้นๆ แล้วน ามาเชื่อมโยงกับแผนการจัดการเรียนการสอน 
น าไปจัดท าแผนการเรียนการสอนของแต่ละช่วงชั้น โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยเป็น
ส าคัญ ต่อจากนั้นปฏิบัติตามแผนที่ได้จัดท าโดยมีการจดบันทึก และบันทึกภาพเป็นหลักฐาน ซึ่งผู้บริหาร
ต้องท าการตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติตามแผนการเรียนการสอนของครู ความเหมาะสมของ
แผนกับความสนใจและความต้องการของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพร้อมทั้งมี
การจดบันทึกการประเมินการใช้แผนการเรียนรู้ เพ่ือที่จะน าผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข พร้อมทั้งพัฒนา
ให้มีความเหมาะสมในการน าแผนการเรียนรู้ ไปใช้ครั้งต่อไป 
   สรุปได้ว่า แนวคิดของการบริหาร เป็นการบริหารที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน และมี
ขั้นตอนโดยเริ่มจาก การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากรเข้าท างาน การอ านวยการ การจัดสรร
งบประมาณ และการควบคุม กระบวนการที่ว่านี้จะสอดแทรกอยู่ในการบริหารในหน่วยงานทุกระดับ  
แต่ละขั้นตอนของกระบวนการจะมีลักษณะหน้าที่เฉพาะ และจะด าเนินการอย่างมีระบบระเบียบ
ต่อเนื่องกันเสมอ 
 2.2.2 ทฤษฎีของการบริหาร 
   แนวคิดทฤษฎีของการบริหาร ถือเป็นภารกิจส าคัญของผู้บริหารตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการให้สถานศึกษามากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ 
คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นตลอดจนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุายตามนัยของกฎหมายจึงก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผลรวมทั้งวัดผลปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
    ทฤษฎีของการบริหาร เป็นแนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์มีการ
ทดสอบและการสังเกต จนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็นเซท (Set) ของมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็น
ข้อสรุปอย่างกว้างที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์กรการทางศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ถ้าทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อยๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและ
สามารถน าไปประยุกต์ และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏทั่วไปและ
ชี้แนะการวิจัยแบ่งได้ 3 ยุค ดังนี้ (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หน้า10) 
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   2.2.2.1 ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม (The Classical organizationtheory) 
1887–1945 แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์ (Scientifical Management) 
เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) กล่าวว่าความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือ จัดการ 
บริหาร ธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต่ละคนเปรียบเสมือน
เครื่องจักรที่สามารถปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขององค์การได้ เจ้าของต ารับ“Theone best way”คือประสิทธิภาพ 
ของการท างานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งส าคัญ 3 อย่างคือเลือกคนที่มีความ สามารถสูงสุด (Selection) 
ฝึกอบบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) และหาสิ่งจูงใจให้เกิดก าลังใจในการท างาน (Motivation) เทย์เลอร์ 
(Taylor) ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจัยเรื่อง “Time and MotionStudies”เวลาและการ
เคลื่อนไหวเชื่อว่ามีวิธีการการทางวิทยาศาสตร์ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพียงวิธีเดียว ที่ดีที่สุด เขาเชื่อใน
วิธีแบ่งงานกันท า ผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิดชอบต่อระดับบน เทย์เลอร์ เสนอ ระบบการจ้างงาน
(จ่ายเงิน)บนพ้ืนฐานการสร้างแรงจูงใจสรุปหลักวิทยาศาสตร์ของเทยเลอร์สรุปง่ายๆ ประกอบด้วย 3 
หลักการ อาทิเช่น การแบ่งงาน (Division of Labors) การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) 
และการจ่ายค่าจ้างเพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) 
     กลุ่มการบริหารจัดการ (Administration Management) หรือ ทฤษฎีบริหาร
องค์การอย่างเป็นทางการ (Formal Organization Theory) ของ เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) เฮนรี ฟาโยล 
(Henri Fayol) บิดาของทฤษฎีการปฏิบัติการและการจัดการตามหลักบริหารทั้ง Fayol และ Taylor 
จะเน้นตัวบุคลปฏิบัติงาน+วิธีการท างาน ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองด้าน “จิตวิทยา”
ฟาโย (Fayol) ได้เสนอแนวคิดในเรื่องหลักเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปมีหลายประการ แต่ลักษณะที่
ส าคัญ เช่น 
    1) หลักการท างานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบ่งงานให้เกิดความ
ช านาญเฉพาะทาง 
    2) หลักสายบังคับบัญชา (Chain of Command) เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสู่
ระดับต่ าสุด 
    3) หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (Unity of Command) 
    4) หลักขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผู้ดูแลหนึ่งคนต่อ 6 คน 
ที่จะอยู่ใต้การดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด 
    5) การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจากเบื้องบน
สู่เบื้องล่าง 
    6) หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด คือ ไม่ควรมีสายบังคับ
บัญชายืดยาว หลายระดับมากเกินไป 
    7) หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ 
(Line and Staff Division) 
    ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ
แมก เวเบอร์ (Max Weber) กล่าวถึงหลักการบริหารราชการ ประกอบด้วย หลักของฐานอ านาจจาก
กฎหมาย การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ต้องมียึดระเบียบกฎเกณฑ์การแบ่งงานตามความ
ช านาญการเฉพาะทาง การแบ่งงานไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว และมีระบบความม่ันคงในอาชีพ 
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   2.2.2.2 ยุคทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) ฟอเลส (Follette) ค.ศ. 1945 
– 1958 (Human Relation) ฟอเลส Follette ได้น าเอาจิตวิทยามาใช้และได้เสนอ การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง (Conflict) ไว้ 3 แนวทาง ได้แก่ Domination คือ ใช้อ านาจอีกฝุายสยบลง คือให้อีกฝุายแพ้ให้ได้
ไม่ดีนัก Compromise คือ คนละครึ่งทางเพ่ือให้เหตุการณ์สงบโดยประนีประนอม และ Integration คือ 
การหาแนวทางที่ไม่มีใครเสียหน้า ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง (ชนะ ชนะ) 
   2.2.2.3 ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร (Administrative Theory) ตั้งแต่ค.ศ.1958 
- ปัจจุบันนี้ยึดหลักระบบงาน + ความสัมพันธ์ของคน + พฤติกรรมขององค์การ ซึ่งมีแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีที่หลายๆคนได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้  
    เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I Barnard) (อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, 
หน้า11) เขียนหนังสือชื่อ The Function of The Executive ที่กล่าวถึงงานในหน้าที่ของผู้บริหารโดย
ให้ความส าคัญต่อบุคคลระบบของความ ร่วมมือองค์การ และเปูาหมายขององค์การ กับความต้องการ
ของบุคคลในองค์การต้องสมดุลกัน ทฤษฎีของมาสโลว์ ว่าด้วยการจัดอันดับขั้นของความต้องการของ
มนุษย์ (Maslow – Hierarchyof needs) เป็นเรื่องแรงจูงใจแบ่งความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ความ
ต้องการด้านกายภาพความต้องการด้านความปลอดภัยความต้องการด้านสังคม ความต้องการด้าน
การเคารพนับถือ และประการสุดท้าย คือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self actualization) คือมี
โอกาสได้พัฒนาตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการท างาน แต่ความต้องการเหล่านั้นต้องได้รับการสนองตอบ
ตามล าดับขั้น 
    ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์ (Douglas MC Gregor Theory X,Theory Y) 
(อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หน้า11) เขาได้เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บนพ้ืนฐานของข้อ
สมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของ มนุษย์ต่างกัน ทฤษฎีนี้เกิดข้อสมติฐานจาก คนไม่อยากท างาน และ
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง คนเห็นแก่ตนเองมากกว่า
องค์การ คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและคนมักโง่ และหลอกง่าย 
    อูชิ (Ouchi) (อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หน้า11) ชาวญี่ปุุนได้เสนอ 
ทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchi) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UXLA (I of California Los 
Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X, Y เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือองค์การต้องมีหลักเกณฑ์
ที่ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระและมีความต้องการหน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องปรับ
เปูาหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเปูาหมายของบุคคลในองค์กร 
   วิโรจน์ สารรัตนะ (2546, หน้า 15) ได้ให้ความหมายของทฤษฎีว่า หมายถึง แนวความคิด
หรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์มีการทดสอบ และการสังเกตจนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็นเซท (Set) 
ของมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็นข้อสรุปอย่างกว้างที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหาร 
อย่างเป็นระบบ ถ้าทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดที่มี
เหตุผลและสามารถน าไปประยุกต์ และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค าอธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ท่ัวไปและชี้แนะการวิจัย ทฤษฏีที่เกี่ยวกับการบริหารมีหลายทฤษฏีพอยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
   1) ทฤษฎีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) การบริหารแบบ
วิทยาศาสตร์เป็นหลักการท างาน โดยมีกฎเกณฑ์เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาอันอาจเกิดจากระบบราชการ และ
เป็นการคิดค้นหาแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า 
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   2) ทฤษฎีการบริหารโดยยึดหลักมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) การบริหารแบบ
นี้มองพฤติกรรมมนุษย์ว่า เกิดจากแรงจูงใจและความพอใจมากกว่าที่จะมาจากการบังคับอาศัยแรงจูงใจ 
ขวัญ และก าลังใจในการควบคุม 
   3) ทฤษฎีการบริหารการจัดการเชิงบริหาร (Administrative Management) มีหลักการ
ให้นักบริหารเป็นผู้ประสานกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การเข้าด้วยกัน (Bartol & Others 1998) ปฏิบัติ
หน้าที่พ้ืนฐานด้านการวางแผน การจัดองค์การและการควบคุม 
   4) ทฤษฎีการบริหารแบบราชการ (Bureaucratic Management) การบริหารแบบ
ราชการเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่เน้นถึงความจ าเป็นของการจัดองค์การอย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่ปล่อยให้
เป็นไปตามอ าเภอใจของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ โดยยึดหลักการ ดังนี้ หลักการมีกฎและระเบียบ
ข้อบังคับ (Rules and Regulation) เพ่ือควบคุมการตัดสินใจ หลักความไม่เป็นส่วนตัว (Impersonal) 
ผู้บริหารต้องอยู่ภายใต้กฎและระเบียบข้อบังคับ เพ่ือให้ปลอดจากการกระท าตามอ าเภอใจ หลักการแบ่ง
งานกันท า (Division of Labour) ตามความถนัดหรือความช านาญเฉพาะทาง หลักการมีโครงสร้างสาย
บังคับบัญชา (Hierarchical Structure) หลักความเป็นอาชีพที่มั่นคง (Life-Long Career) หลักการมีอ านาจ
หน้าที่ในการตัดสินใจ (Authority) โดยมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับรองรับและหลักความเป็นเหตุผล 
(Rationality)ในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือบรรลุจุดหมาย 
   5) ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) ตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ว่าองค์การหนึ่ง  ๆสามารถ 
มองเป็นระบบหนึ่งๆ ได้โดยระบบหนึ่งๆ นั้น หมายถึงชุดขององค์ประกอบที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นเอกภาพ
เพ่ือมุ่งสู่จุดหมายองค์การร่วมกัน ดังนี้ ปัจจัยปูอนเข้า ( Inputs) คือ ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน วัสดุ
อุปกรณ์ เงิน ข้อมูลสารสนเทศ ที่จ าเป็นต่อการผลิตสินค้าหรือให้บริการ กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
(Transformation Processes) จากการใช้ศักยภาพทางการบริหารและเทคโนโลยีขององค์การเพ่ือเปลี่ยน
ปัจจัยปูอนเข้าให้เป็นปัจจัยปูอนออก ปัจจัยปูอนออก (Outputs) ประกอบด้วย ผลผลิต การให้บริการ
หรือผลลัพธ์อ่ืนๆ ที่องค์การผลิตขึ้น ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับผลลัพธ์และสถานะของ
องค์การที่เกี่ยวพันกับสภาพแวดล้อม 
   ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ในอันที่จะ
ก าหนดบทบาทและท าหน้าที่ของตนเพ่ือประสานกิจกรรมต่าง ๆ สู่การบรรลุจุดหมายขององค์การ ปูองกัน
ความเสื่อม จัดหาทรัพยากรและพลังงานเข้าสู่องค์การเพ่ือความเติบโตก้าวหน้า การเลือกทางเลือกเพ่ือ
บรรลุจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความสมดุลภายในองค์การ และการน าผลข้อมูลย้อนกลับมา
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นวงจรต่อเนื่อง เป็นต้น 
   6) ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Theory) ในขณะที่นักทฤษฎี 
ทัศนะดั้งเดิมพยายามที่จะหาวิธีที่ดีที่สุด ( one best way) หรือพยายามหาหลักการขึ้นมาชุดหนึ่งเพ่ือใช้
ในการบริหาร ก็หมายความว่า การที่ใครจะเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถได้ ก็ต้องศึกษา ท าความเข้าใจ
ในวิธีการหรือหลักการเหล่านั้น แล้วน าไปประยุกต์ใช้ แต่เนื่องจากสิ่งต่างๆ ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด  
   สรุปได้ว่า ทฤษฎีของการบริหาร นักทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์จึงเชื่อว่า 
หลักการบริหารงานที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์หนึ่ง ๆ เท่านั้น ไม่สามารถน าเอาชุดของหลักการที่
ก าหนดไว้แบบส าเร็จรูปแล้วไปใช้อย่างได้ผลในทุกสถานการณ์ ซึ่งผู้บริหารจะต้องสามารถวิเคราะห์
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ลักษณะเฉพาะของแต่ละสถานการณ์นั้นเพ่ือก าหนดแนวทาง (solution) ให้เหมาะสมกับโครงสร้าง
องค์การ ทรัพยากร เปูาหมาย และผู้ปฏิบัติงานในองค์การ  
 2.2.3 ความหมายของการบริหารการศึกษา (Education Administration) 
   การบริหารการศึกษา มาจากค าว่า การบริหาร และการศึกษา ซึ่งหากพิจารณาค าว่า
การบริหาร อาจพิจารณาได้สองทาง คือ พิจารณาในรูปของกิจกรรมที่มนุษย์ร่วมกันด าเนินงานเพ่ือการอยู่
รอดและความเจริญก้าวหน้าของสังคมประการหนึ่งและพิจารณาในรูปของศาสตร์ คือหลักวิชาอันเป็น
สาขาหนึ่งที่เกี่ยวพันธ์กับทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และปัจจัยที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถด าเนินงาน
ของหน่วยงานองค์การ สังคม และประเทศชาติอย่างเป็นระบบระเบียบเพ่ือให้การพัฒนาไปตามแนวทางที่
กลุ่มชนนั้นมีความประสงค ์ได้มีนักวิชาการและหน่วยงานทางด้านการศึกษาได้ให้ความหมายของการ
บริหารการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
   จันทรานี สงวนนาม (2547, หน้า 11) ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง 
การบริหารเป็นเรื่องของการท ากิจกรรมโดยผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548, หน้า 8) ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การบริหาร
จัดการ การบริหารการพัฒนา แม้กระทั้งการบริหารการบริการ แต่ละค ามีความหมายคล้ายคลึงกัน
หรือใกล้เคียงกัน ที่เห็นได้ชัดเจนมีอย่างน้อย 3 ส่วน คือ  
   1) แนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้
ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  
   2) กระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน การด าเนินงาน 
และการประเมินผล 
   3) จุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให้ประชาชน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้น ส าหรับส่วนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
การบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารราชการ เช่น 
การมุ่งหวังผล ก าไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วย
ค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให้
ความส าคัญ เรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (Policy plan Program 
and Project) หรือ กิจกรรมหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหาร เน้นเรื่องการอ านวยความสะดวก 
และการให้บริการแก่ประชาชน    
 หวน พินธุพันธ์ (2553) ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่ม
บุคคล ซึ่งอาจเป็นการด าเนินงานของครูใหญ่ร่วมกับครูน้อยในโรงเรียนอธิการบดีร่วมกับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับอธิบดีกรมต่างๆ และครูอาจารย์ในสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ และบุคคลเหล่านี้ต่างร่วมมือกันพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสิ้น การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพได้นั้น จะต้องมีการด าเนินการในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคาร
สถานที่ และพัสดุครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือมาท าการสอนในสถาบันศึกษา 
การปกครองนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัยและอ่ืนๆ 
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 ระพีพรรณ คณาฤทธิ์ (2554, หน้า 20) ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมของ
กลุ่มบุคคลที่ร่วมมือกัน ด าเนินการทั้งด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคาร
สถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือมท าการสอนในสถาบัน การศึกษา การ
ปกครองนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม 
ตรงกับความต้องการของสังคม 
 สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการท างานอาศัยกิจกรรมต่างๆของ 
กลุ่มบุคคล  ที่ร่วมมือการด าเนินการทั้งด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัด
อาคารสถานที่ และพัสดุครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือมาท าการสอนในสถาบันศึกษา
การปกครองนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
บุคลิกภาพ และพฤติกรรม โดยผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.2.4 การบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Educational 
Management of the School follow with Philosophy of the Sufficiency Economy) 
   การบริหารสถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามกรอบนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเปูาหมายส าคัญของการจัด
การศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง 
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม เอกลักษณ์/ความเป็นไทย การจัดการศึกษา  ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถด าเนินการได้ใน 2 ส่วน คือการบริหารสถานศึกษาในด้านต่างๆ และ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและ
สาระการเรียนรู้ในห้องเรียน และการประยุกต์ หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นอกห้องเรียน ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
แบ่งเป็น 4 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 31) 
  2.2.4.1 ด้านการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา (Education Management) 

  ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 35) 
    1) ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้อง
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความ
พอประมาณ สมดุลกับภูมิสังคมของแต่ละสถานศึกษาอย่างเป็นพื้นฐานทางการวางแผนอย่างรอบคอบ
เป็นเหตุเป็นผล และไม่ประมาทหรือเสี่ยงในการจัดการ โดยต้องเตรียมสร้างภูมิคุ้มกันที่พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  
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    2) ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม และการปรับปรุง
เพ่ิมเติมหรือจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ และมี
การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
    3) จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    4) การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง หล่อหลอม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเอ้ือต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
     4.1) จัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เน้นความร่มรื่น สวยงาม
ประโยชน์ใช้สอย เป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     4.2) ก าหนดระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติในสถานศึกษา ที่ส่งเสริมความมีระเบียบ
วินัย เคารพธรรมเนียมปฏิบัติ กฎกติกาของสังคมส่วนรวม มีจิตอาสาจิตสาธารณะ การค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม เช่น การมีวินัย การเข้าคิวการรับประทานอาหาร การแต่งกาย การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ฯลฯ  
     4.3) ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศด้านคุณธรรม เช่น การท าบุญ การบริจาค
การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระท าความดี การส่งเสริม
การแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ 
     4.4) ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
การจัดนิทรรศการ การจัดการแข่งขัน การหาความรู้โดยสื่อเทคโนโลยีและอ่ืนๆ 
     4.5) ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงของ
ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรในสถานศึกษา 
     4.6) จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนและการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน สถานศึกษาควรให้ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในขั้นตอนส าคัญทุกขั้นตอนตาม
แนวทาง ดังนี้ 
    5.1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการวางแผน 
    5.2) ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
    5.3) ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดสภาพ และบรรยากาศภายในสถานศึกษา
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    5.4) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา ที่บ้าน และสถานที่อ่ืนๆ 
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    5.5) ร่วมติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
   6) การติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรจัดให้มีการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 
    6.1) ติดตามและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยพิจารณาจาก 
ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานและการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียน การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน และผลการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน 
    6.2) ติดตาม และประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการขั้นตอน
และกิจกรรมการด าเนินการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม การจัดระบบบริหารจัดการ การให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลักษณะ
ของผู้เรียนอันพึงประสงค์ 
    6.3) จัดให้ระบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะๆ ทั้งการรายงานภายใน
สถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ 
   ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2554) ไดก้ล่าวว่า ด้านการบริหารจัดการศึกษา ควรมีการจัดระบบ 
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิเช่น  
   1) ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้อง 
หรือรองรับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลมีความพอประมาณ สมดุลกับภูมิสังคมของแต่ละสถานศึกษาอย่างเป็นพ้ืนฐานทางการ
วางแผนอย่างรอบคอบเป็นเหตุเป็นผล และไม่ประมาทหรือเสี่ยงในการจัดการ โดยต้องเตรียมสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม และการปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้
ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีการด าเนินการ
ตามแผนอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
   2) จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง หล่อหลอม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเอ้ือต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางด าเนินการ ได้แก่ 
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    3.1) จัดอาคารสถานที ่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เน้นความร่มรื่น สวยงาม ประโยชน์
ใช้สอย เป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม
ของท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    3.2) ก าหนดระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติในสถานศึกษา ที่ส่งเสริมความมีระเบียบ
วินัย เคารพธรรมเนียมปฏิบัติ กฎกติกาของสังคมส่วนรวม มีจิตอาสาจิตสาธารณะ การค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม เช่น การมีวินัย การเข้าคิวการรับประทานอาหาร การแต่งกาย การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ฯลฯ  
    3.3) ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศด้านคุณธรรม เช่น การท าบุญ การบริจาค การปฏิบัติ 
กิจทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระท าความดีการส่งเสริม การแบ่งปัน 
การช่วยเหลือกันและกัน ฯลฯ 
    3.4) ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
การจัดนิทรรศการ การจัดการแข่งขัน การหาความรู้โดยสื่อเทคโนโลยีและอ่ืนๆ 
    3.5) ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงของ
ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรในสถานศึกษา 
    3.6) จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนและการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน สถานศึกษาควรให้ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในขั้นตอนส าคัญทุกขั้นตอนตาม
แนวทาง อาทิเช่น ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการวางแผน ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตร ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดสภาพ และบรรยากาศภายในสถานศึกษา
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้ และการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ที่บ้าน และสถานที่อ่ืนๆ และร่วมติดตาม และประเมินผลการจัดการ 
ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   5) การติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรจัดให้มีการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแนวทาง
ด าเนินการ อาทิเช่น ติดตามและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยพิจารณาจากผล
การทดสอบความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานและการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียนการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ผลการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ติดตาม และประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการ 
ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม การจัดระบบบริหารจัดการ การให้ผู้ปกครอง 
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน
อันพึงประสงค์ และจัดให้ระบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะๆ ทั้งการรายงานภายใน
สถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ 
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 สรุปได้ว่า ด้านการบริหารจัดการศึกษา เป็นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการจัดการของสถานศึกษาในด้านการจัดระบบบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และการติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษา 
  2.2.4.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (Curriculum Development 
and Teaching) 
   ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1) การจัดและการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหรือบูรณาการเนื้อหา
สาระของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    1.1) สถานศึกษาน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาพิจารณาปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิสัยทัศน์ เปูาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนใน
หลักสูตรสถานศึกษา 
    1.2) สถานศึกษาทบทวนเนื้อหาสาระส าคัญทั้ง 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนรวมทั้งกิจกรรมเสริมที่เคยจัดมาก่อนและ เห็นว่าสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.3) ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เปูาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม 
    1.4) ปรับปรุง เพ่ิมเติม หรือจัดท าสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ และแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามล าดับ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น บูรณาการ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้นการปฏิบัติ
จริง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในวิถีชีวิตประจ าวัน โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา ฯลฯ ที่เริ่มจากชีวิตประจ าวัน และเชื่อมโยงสู่ครอบครัวสังคม 
ประเทศชาติและสังคมโลก  
    2.2) จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นการทดลอง การปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ทั้งในรูปของการจัดท าโครงการ โครงงาน และอ่ืนๆ ทั้งศึกษา
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม  
    2.3) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุม ความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 36) 
   ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการบูรณาการ
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับมาตรฐานการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ให้ทุกช่วงชั้น เข้าใจหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถประยุกต์ ใช้ได้ซึ่งได้มีการก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน ในการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละช่วงชั้น และแต่ละชั้นปี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551, หน้า 64) ดังนี้  
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    ช่วงชั้นที่ 1 เน้นให้เด็กพ่ึงตนเองได้ หรือใช้ชีวิตพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว 
เช่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ล้างจาน เก็บขยะไปทิ้ง กวาดบ้าน จัดหนังสือไป
เรียนเอง แบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือน กินอาหารให้หมดจาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์รายจ่ายของ 
ครอบครัว มีเป็นตารางกรอกค่าใช้จ่ายต่างๆของครอบครัว สอนให้เด็กเห็นคุณค่าของสิ่งของจะได้ฝึก
นิสัยประหยัด ครอบครัวมีรายได้และรายจ่ายเท่าไร เด็กจะได้ฝึกจิตส านึกและนิสัยพอเพียง ชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่3 สอนให้รู้จักช่วยเหลือครอบครัวอย่างพอเพียง และรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีส่วนร่วม
สร้างครอบครัวพอเพียง  
    ช่วงชั้นที่ 2 ฝึกให้เด็กรู้จักประยุกต์ใช้หลักความพอเพียงในโรงเรียน สามารถวิเคราะห์ 
วางแผนและจัดท าบันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม 
ในการสร้างความพอเพียงระดับโรงเรียน และชุมชนใกล้ตัว โดยเริ่มจากการส ารวจทรัพยากรต่างๆ 
ในโรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรต่างๆทั้งด้านวัตถุ สิ่งแวดล้อมภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆมาเป็นข้อมูลในการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนแลเห็นคุณค่า
ของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  
    ช่วงชั้นที่ 3 ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน สามารถส ารวจและวิเคราะห์ความพอเพียงในระดับต่างๆ และในมิติต่างๆ ทั้งทางวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในชุมชนใกล้ตัว เห็นคุณค่าของการใช้หลักพอเพียงในการจัดการ 
ชุมชน และในที่สุดแล้วสามารถน าหลักการพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของแต่ละคนจน
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ความพอเพียงได้ในที่สุด  
    ช่วงชั้นที่ 4 เตรียมคนให้เป็นคนที่ดีต่อประเทศชาติสามารถท าประโยชน์ให้กับ
สังคมได ้ต้องเริ่มเข้าใจความพอเพียงระดับประเทศ และการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ หรือการศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อม สภาพปัญหา 
ด้านสังคมเป็นอย่างไร แตกแยกหรือสามัคคี เป็นต้น 
     เพ็ญนภา ธีรทองดี (2553, หน้า 63) ได้กล่าวว่าด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน มีแนวทางและวิธีการจัดการเรียนรู้โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่
กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนต้องมีเปูาหมาย ดังนี้  
    1) นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน ามาใช้ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวันของนักเรียน วิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถพ่ึงตนเองได้ และ
เป็นวิถีชีวิตที่ต้องการ  
    2) ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการด าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
    3) โรงเรียนสามารถด าเนินการเกษตรในแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแบบอย่าง
และขยายผลสู่ชุมชน ทั้งในเขตบริการและพ้ืนที่ใกล้เคียงได ้ 
    4) โรงเรียนมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าในการด าเนินงานเกษตรแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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  ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    1) เริ่มจากการศึกษารายละเอียดเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเป็นเรื่องใหม่ที่มีความส าคัญ
ต่อสถานศึกษา  
    2) ผู้สอนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถ
ท าได้หลายวิธี เช่น ศึกษาจากเอกสารและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงเชิญผู้มีความสามารถ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิทยากร ศึกษาดูงานจากสถานที่จริงที่มีการจัดกิจกรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  
    3) วิเคราะห์สภาพโรงเรียน เช่น สภาพพ้ืนที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ 
สภาพแวดล้อม เพ่ือหาความพร้อมในการจัดกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องส าคัญที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรและการสอนพึงให้ความส าคัญและด าเนินการอย่างจริงจังต่อไป 
แนวการสอนดังกล่าวควรมีลักษณะที่ส าคัญดังนี ้ 
     3.1) ควรจัดการเรียนการสอนโดยยึดจุดหมายหลัก ซึ่งได้แก่กระบวนการพ่ึงตนเอง
หรือการพัฒนาเป็นแกนในการสอนตลอดหลักสูตร  
     3.2) ควรจัดการเรียนการสอนให้มีลักษณะที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน และได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่จ าเป็นซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดรวบยอด และความเข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างแท้จริง  
     3.3) ควรจัดการเรียนการสอนให้มีการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่
กันไปอย่างมีสมดุล เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อความรู้กับการปฏิบัติจริง และส่งเสริม
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ต่างๆ ให้มาก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสามารถและความช านาญ
ในการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์  
     3.4) ควรจัดสภาพแวดล้อม กิจกรรมประจ าวัน และวิถีชีวิตของครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนในเรื่องต่างๆ ที่ต้องการจะปลูกฝังให้แก่ผู้เรียน 
   ปรียานุช พิบูลสราวุธ และระวิวรรณ ภาคพรต (2550, หน้า 36) ได้กล่าวว่า ด้านการพัฒนา 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการได้วางกรอบแนวคิดในการจัดท าหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
    1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับเป็นวิถีการด าเนินชีวิตที่ใช้คุณธรรมน าความรู้ เป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน 
และการพัฒนาชาติเพ่ือให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและความมั่นคงเป็นหลัก ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างคนกับคน คนกับชุมชน คนกับธรรมชาติ และคนกับวัฒนธรรม
เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าประยุกต์ใช้ต่อยอด สืบสานภูมิปัญญาไทยเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาในทุกระดับ ให้เกิด 
ความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
    2) สาระหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ใน 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ในกลุ่มสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โดยบรรจุไว้ในมาตรฐานกลุ่มสาระ คือ 
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใช้ทรัพยากร
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ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
    มาตรฐานช่วงชั้น ช่วงชั้นที่ 1-2 ส 3.1 (4) เข้าใจระบบและวิธีการเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ ช่วงชั้นที่ 1-2 ส 3.1 (5) เข้าใจระบบและ
วิธีการเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ 
    3) หลักคิดและหลักปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถบูรณาการ
แบบสหวิทยากรหรือบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 8 กลุ่มสาระ ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ 
    4) การจัดท าหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่
เคร่งครัดรูปแบบของการเขียนหน่วย/ แผนการเรียนรู้ปรับได้ตามธรรมชาติของวิชา ระดับชั้นตาม
บริบทของสถานศึกษา แต่ให้คงหัวข้อส าคัญได้แก่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
    5) การจัดท าแผนการเรียนรู้ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้ง 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไข ดังภาพที่ 2-1 

ภาพที่ 2-1 แนวคิดการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2554, หน้า 1) 
   สรุปได้ว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เป็นการด าเนินการ
จัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาวิเคราะห์ บูรณาการ ประยุกต์ใช้และมีความสอดคล้องกับสภาพและความต้องการเพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นวิถีชีวิตการบูรณาการแนวคิด 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดและพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุง 
หรือเพ่ิมเติมวิสัยทัศน์ เป็นเปูาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษา 
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  2.2.4.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Development Activity of Learner) 
   ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง รอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมสามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 37) ดังนี้ 
   กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับ
ตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและ
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
    1) กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า
ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล 
การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน 
ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบท ของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษา วิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม 
ชมรม 
    2) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึง
ความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ 
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
   เพ็ญนภา ธีรทองดี (2553, หน้า 63) ได้กล่าวว่า ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในการน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ควรจัดให้มีการ
เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยการเรียนรู้จากโรงเรียนต้นแบบหรือตัวอย่างเพ่ือค้นหา
กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน และปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ในที่สุด 
   ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2554, หน้า 50) ได้กล่าวว่า ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานศึกษาควรมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
   1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตระหนักในความส าคัญ
ของการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.1) มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.2) มีความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ 
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    1.3) เห็นประโยชน์และตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาตนเอง พัฒนา
กลุ่ม/ สถานศึกษา/ ชุมชนและพัฒนาสังคมโดยรวม 
   2) มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดังนี้ 
    2.1) มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม
กับศักยภาพของแต่ละบุคคลและสอดคล้องกับภูมิสังคม การใช้จ่ายและการออม การเกษตรฯลฯ 
เพ่ือให้สามารถอุ้มชูตัวเองและครอบครัวได้ 
    2.2) มีทักษะ ค่านิยม และจริยธรรมเบื้องต้นที่จ าเป็นในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคม 
อย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เกื้อกูล ไม่เบียดเบียนและรู้รักสามัคคี 
    2.3) ใช้พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    2.4) สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หวงแหนทรัพย์สิน
และสมบัติของชาติ รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
   3) ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
    3.1) ปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณ รู้จักการประมาณตน รู้จักศักยภาพของตน
ที่มีอยู่และรู้จักสภาพแวดล้อมของชุมชน/ สังคมท่ีอาศัยอยู่ 
    3.2) ปฏิบัติตนให้มีความมีเหตุผล บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง โดยใช้สติปัญญา 
มีความรู้ และรอบคอบในการคิด พูด ท า โดยยึดทางสายกลางในการปฏิบัติ 
    3.3) มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การพร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆทั้งภายใน
และภายนอก ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
    3.4) มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง 
    3.5) ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน หมั่นเพียร แบ่งปัน มีสติปัญญา มีวินัย พ่ึงตนเองได้ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เกื้อกูล มีความรับผิดชอบและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข 
   ภัทรานิษฐ์ รุ่งโรจน์ธนะชัย (2556, หน้า 44) ได้กล่าวว่า ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทีส่อดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   1) กิจกรรมสามารถมีความหลากหลายของเนื้อหา แล้วแต่สภาวะภูมิสังคมของแต่
ละสถานศึกษา แต่ที่สุดแล้วต้องปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีวิธีคิด อุปนิสัยและพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการหลักโดยนักเรียน นักศึกษาและครูเป็นผู้น าหรือผู้ สนับสนุน 
    2.1) จ านวนนักเรียน ครู ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ไม่ความน้อยกว่าร้อยละ 25 
ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา 
    2.2) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการควรมีความประพฤติที่ดี สมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนอยู่ในระดับปานกลางถึงดีและสุขภาพดี 
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    2.3) ครูที่เข้าร่วมโครงการควรมีความประพฤติดี สมัครใจและมีความพร้อมในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
   3) เป็นกิจกรรมที่มุ้งเน้นให้เกิดความก้าวหน้า ไปพร้อมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ของสถานศึกษา และสามารถขยายผลออกสู่ชุมชนได้ 
    3.1) พอประมาณกับภูมิสังคมหน้า สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นของ
สถานศึกษา คนในชุมชน และเหมาะสมกับภูมิประเทศ สภาวะแวดล้อม และความคิด ความเชื่อวิถีชีวิต 
    3.2) สมเหตุสมผลหน้า มีหลักคิดและหลักปฏิบัติของกิจกรรม ที่สอดคล้องกับวิชาการ 
ที่เก่ียวข้อง รายละเอียดของโครงการแสดงถึงความรอบคอบของการวางแผนด าเนินโครงการ 
    3.3) ภูมิคุ้มกันที่ดีหน้า การวางแผนโครงการค านึงถึง ความเสี่ยงในการด าเนิน
โครงการโดยมีข้อเสนอทางเลือก หากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดข้ึน 
    3.4) ส่งเสริมความรู้และคุณธรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เข้าร่วม มีความรอบรู้มากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ส่งเสริมการมี
คุณธรรม เช่น ความมีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ ซื่อสัตย์สุจริต มีกตัญญูกตเวที มีสติปัญญาแยกแยะ
ถูกผิด ควรไม่ควร มีความขยันหมั่นเพียร อดทน สนใจใฝุรู้ มีจิตส านึกเห็นประโยชน์ต่อสังคม 
   สรุปได้ว่า ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนโดยการบูรณาการและประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเกิด
ทักษะในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านวัฒนธรรม และปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  2.2.4.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา (Curriculum of Personnel) 
   พัฒนาบุคลากร ทั้งผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความพร้อมในการด าเนินการตามระบบการบริหารจัดการที่
เปลี่ยนแปลง และสามารถจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 34)  ดังนี้ 
    1) พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักใน
คุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2) เข้าร่วม การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 
    3) ส่งเสริมให้แสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ าเสมอและ
มีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
    4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษา 
    5) พัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    6) มีการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา 
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   ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548, หน้า 128) ได้กล่าวว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา 
มีแนวทางหลักในการด าเนินงาน 3 แนวทาง คือ 
    1) การให้การศึกษา/ เรียนรู้เป็นการปลูกฝังคุณค่า และทัศนคติการเติมความรู้  
การใช้วิจารณญาณ ความเข้าใจและปัญญา การให้การศึกษามักท าผ่านการศึกษาในสถานศึกษาใน
การพัฒนาบุคลากรขององค์การ การให้การศึกษาอาจท าโดยการให้ทุน อนุญาตให้บุคลากรไปศึกษา
ต่อหลักสูตร ระยะสั้น ระยะกลาง และการให้ไปศึกษาระดับปริญญา และหลังปริญญา การให้การศึกษา 
จึงเป็นการลงทุนที่ส าคัญท้ังขององค์การ และตัวบุคคลเอง 
    2) การฝึกอบรม เป็นจิตกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในต าแหน่ง
หนึ่งๆ ซึ่งมักเป็นกิจกรรมที่มุ่งสู่บุคลากรได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ ความช านาญโดยมี
วัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่งในการยกมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้
ดียิ่งขึ้น อันจะท าให้องค์การประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกันก็มุ่งหวังให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและหรือทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย 
    3) การพัฒนาบุคลากร เป็นการด าเนินการด้วยวิธีต่างๆ เพ่ือเพ่ิมและขยายโลก
ทัศน์ส าหรับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนทั้งในงานและในสังคมส่วนรวมให้บุคลากร ซึ่งรวมถึงการ
มอบหมายงานพิเศษ การสอนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การเป็นพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนหมุนเวียน
หน้าที่การท างาน การจัดทัศนศึกษาดูงาน และมอบหมายให้ประชุมแทน หรือให้เข้าร่วมกิจกรรม
สังคมต่างๆ 
   สุรีพร วงศ์สวัสดิ์สุข (2551, หน้า 103) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา
เป็นการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน การจัดการศึกษา ดังนี้  
    1) สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนมีศึกษานิเทศก์ มาเป็นพ่ีเลี้ยง
ให้ครูผู้สอนในการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  
    2) สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหามาตรการส่งเสริมให้ครูผู้สอน 
มีส่วนร่วมเพ่ิมมากข้ึนในประเด็นดังต่อไปนี้  
     2.1) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ในเรื่องการก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหา 
การเรียนรู้ กิจกรรม รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน  
     2.2) การแปลงหลักสูตรมาสู่การสอน ในเรื่องการก าหนดวิธีการ การก าหนด
กิจกรรม การก าหนดสื่อการเรียนการสอน  
     2.3) การประเมินผล เป็นการวัดผลของหลักสูตรในเรื่อง ผลที่คาดหวังของหลักสูตร 
เนื้อหาสาระการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม สื่อการสอน และวิธีวัดประเมินผล 
   ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2554) ได้กล่าว่า การพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาเป็นการให้มี
ความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการจัดการกิจกรรมที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้ 
    1) เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ อยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม 
ค่านิยม เอกลักษณ์หรือความเป็นไทย 
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    2) จัดการเรียนรู้ของนักเรียน โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร
และสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน 
    3) ประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน 
    4) ครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังหลักคิดต่างๆให้แก่
เด็กมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง วิเคราะห์ความพอเพียง ไม่พอเพียงของตนเอง และครอบครัวได้  
ท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
    5) นักเรียนใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จัก 
ท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรม 
   สรุปได้ว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา เป็นการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
โดยการฝึกอบรมสัมมนา และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาจนเกิดภาพแห่งความส าเร็จ  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษามีการบริหารการศึกษา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการด าเนินงานตามกรอบนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
 2.3.1 ความหมายของการวิจัยคุณภาพ (Concepts of Qualitative Research) 
   ทวีศักดิ์ นพเกษร (2548, หน้า 35) กล่าวถึงมโนทัศน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพว่าเป็น
หลักการและระเบียบวิธี (Methodology) ต่างๆ ของการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถสรุปรวบยอดเป็น
หลักการทั่วไป (Concepts) ของการวิจัยเชิงคุณภาพได้5 ประการ ได้แก ่
   1) เป็นการสืบค้นเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยวิทยาอย่างเป็นระบบ เพ่ืออธิบายความหมายที่มีอยู่ในกลุ่มที่ศึกษา วิธีการที่ผู้คนเหล่านั้นตีความ
และมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวของเขามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร มีความหลากหลายของความหมาย
และรูปแบบอย่างไร 
   2) ให้ความส าคัญยิ่งกับบริบททั้งด้านสังคมและจิตใจและเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
น ามาออกแบบการวิจัย เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลที่ส าคัญต่อมุมมอง ประสบการณ์ และการกระท า 
ของกลุ่มคนที่ต้องศึกษา ปฏิสัมพันธ์ต่างๆ วิถีทางสังคมและวัฒนธรรม 
   3) นักวิจัยเชิงคุณภาพจะน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นโลกทัศน์ตรรกะความคิด 
และค าพูดของผู้คนที่เข้าไปเก็บข้อมูล ภาพหรือแผนผัง บางครั้งก็เป็นตัวเลข รวมถึงการให้ความหมาย 
และตีความจากข้อมูลที่เป็นภาษาพูด และภาษากาย 



45 
 

   4) กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ บางครั้งผุดขึ้นมา
ท่ามกลางสนามการวิจัย อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้แตกต่างไปจากการออกแบบครั้งแรกหากข้อ
ค้นพบในสนามบ่งชี้การปรับเปลี่ยนประเด็น นักวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลหลังการเก็บ
ข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อย แต่จะเริ่มท าซ้ าตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูล 
   5) นักวิจัยเชิงคุณภาพต้องมีความสามารถในการสะท้อนตนเอง (Reflexivity) เพ่ือให้
เกิดสติ เข้าใจสภาวะความรู้สึกของตน ความสามารถนี้เป็นสิ่งส าคัญมากกับการตั้งค าถามของตนเองและ
สังเกตความรู้สึกของตนเองในขณะฟังหรือสังเกต รวมทั้งระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลนักวิจัยต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในระหว่างเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นหุ้นส่วนในการส ารวจประเด็นเรื่องราวที่ต้องการ 
ขณะเดียวกันต้องฟังอย่างตั้งใจ ท าความเข้าใจเรื่องราวของเขาเพ่ือตั้งค าถามหรือโต้ตอบอย่างเหมาะสม 
การส ารวจตนเองและการบันทึกการสังเกตลงไปเป็นส่วนหนึ่งของการตีความซ้ าแล้วซ้ าอีก ซึ่งจะท าให้
การเก็บข้อมูลในสนามมีความสมบูรณ์บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ 
  ชาย โพธิสิตา (2549, หน้า 99) กล่าวว่า ระบบความเชื่อเชิงปรัชญาและทฤษฎีที่ชี้น าการ
ท าวิจัย นับตั้งแต่การมองว่าอะไรเป็นข้อมูล การวิเคราะห์และหาข้อสรุปจากข้อมูล และการตีความ
ผลการวิจัยระบบความเชื่อนี้เรียกว่า กระบวนทัศน์ ซึ่งเป็นมโนทัศน์ ที่ใช้แทนค าในภาษาอังกฤษว่า
Paradigm กระบวนทัศน์นั้นส าคัญเพราะมันจะบอกให้ทราบว่า วิธีการวิจัยแต่ละแบบที่นักวิจัยเลือกใช้มี
พื้นฐานทางปรัชญาและทฤษฎีอย่างไร พื้นฐานทางทฤษฎีและปรัชญานั้นหมายถึงจุดยืนหรือทัศนะ
เกี่ยวกับความจริง ความรู้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความจริงกับความรู้ กับผู้รู้ และเกี่ยวกับวิธีที่ใช้
ในการเข้าถึงความจริง ความรู้นั้นด้วย 
  สรุปได้ว่า ความหมายของการวิจัยคุณภาพ เป็นปรัชญา ทฤษฎี ความเชื่อที่ผู้วิจัยเลือกใช้
เป็นทิศทางในการท าวิจัยทุกขั้นตอน และหมายความรวมถึงเป็นหลักการ ในการด าเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพด้วย 
 2.3.2 ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   ทวีศักดิ์ นพเกษร (2548, หน้า 37) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
   1) เป็นการตั้งค าถาม ท าไม อย่างไร และภายใต้สิ่งแวดล้อมปัจจัยเงื่อนไขใดสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น  
   2) แสวงหาความเข้าใจในเรื่องนั้นในระดับลึก 
   3) มองเห็น ความเป็นทั้งหมด (Holistic) ของปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ 
   4) สืบค้น (Explore) และค้นพบ 
   5) ท าให้เข้าใจมุมมองจากภายในของกลุ่มที่นักวิจัยต้องการศึกษาทั้งด้านความหมายใน
การตัดสินใจและการกระท าของพวกเขา 
   6) ใช้วิธีการปลายเปิด และการตีความ 
   7) มีการยืดหยุ่น 
   8) ประเด็น วิธีการ เทคนิค ผุดขึ้นระหว่างการเก็บข้อมูลมากกว่าการเตรียมการล่วงหน้า 
   9) กลุ่มที่ต้องการศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วมส าคัญในกระบวนการวิจัยและการตีความ
มากกว่าเป็นผู้ถูกศึกษา 
   10) ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในกระบวนการวิจัย ผู้ร่วมเรียนรู้และร่วมศึกษากับกลุ่มเปูาหมาย 
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  ชาย โพธิสิตา (2549, หน้า 58) ได้สรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพว่าเป็น
การศึกษาโลกแห่งความเป็นจริงภายใต้สถานการณ์ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยที่นักวิจัยไม่เข้าไปจัดการหรือ
ควบคุมสิ่งที่ตนศึกษาด้วยประการใดๆ เป็นการวิจัยที่เปิดกว้าง ด าเนินไปตามหลักตรรกะและอุปนัย  
ให้ความส าคัญแก่การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างเป็นองค์รวม ค านึงถึงบริบทของสิ่งที่ศึกษา 
นักวิจัยเข้าไปติดต่อและมีส่วนร่วมโดยตรงกับประชากรกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือมุ่งท าความเข้าใจพลวัตของ
ปรากฏการณ ์ให้ความส าคัญแก่การศึกษาเฉพาะกรณี ด าเนินการภายใต้การออกแบบที่ยืดหยุ่น ใช้เครื่องมือ
วิจัยหลายอย่าง และนักวิจัยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 
  สรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การวิจัยที่สืบหาข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริงในเชิงลึก กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและการตีความมากกว่าเป็นผู้ถูก
ศึกษา ไม่มีการควบคุมสิ่งที่ศึกษาด้วยประการใดๆ การวิจัยเป็นการเปิดกว้างและยืดหยุ่น ด าเนินการตาม
หลักตรรกะและอุปนัย อาจมีประเด็นวิธีการความรู้ผุดขึ้นในขณะเก็บข้อมูลมากกว่าการเตรียมการล่วงหน้า 
ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือวิจัยที่ส าคัญ 
  2.3.3 วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
    2.3.3.1 การสัมภาษณ์ (Interview) สุภางค์ จันทวานิช (2549, หน้า 102-103) 
กล่าวว่า การสัมภาษณ์เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าที่ใช้กันโดยทั่วไป ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นรูปแบบ
ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถามและผู้ตอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล เป็นการ
สนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหลัก ลักษณะส าคัญของการสัมภาษณ์คือ มีความยืดหยุ่น ผู้สัมภาษณ์ 
มีโอกาสอธิบายขยายความหรือซักถามเพ่ิมเติมติดต่อกัน เพ่ือให้ผู้ตอบเข้าใจจุดประสงค์ ของผู้สัมภาษณ์ 
ทั้งยังสามารถเปลี่ยนสถานการณ์หรือหาทางวกกลับเมื่อผู้พูดตอบไม่ตรงค าถาม ผู้สัมภาษณ์มีโอกาสสังเกต 
สีหน้าท่าทาง ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่ซ่อนเร้นไว้ในใจที่แสดงออกมาในขณะพูดและไม่พูด 
     1) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) การสัมภาษณ์แบบนี้
เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ และในทางมนุษยวิทยา และเป็นแบบที่มักจะควบคู่กันไป
กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม มักจะใช้กับการวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณนา ซึ่งต้องการข้อมูลที่ยังไม่มี 
ผู้รวบรวม มาก่อน ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์แบบนี้ จะถูกน ามาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพและ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในการสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์แบบนี้ ตัวผู้วิจัยหรือผู้วิเคราะห์ข้อมูล
มักจะเป็นผู้สัมภาษณ์เองจึงรู้ว่า ต้องการข้อมูลแบบใด เพ่ือวัตถุประสงค์ใด ฉะนั้นจึงตั้งค าถามในขณะที่
สัมภาษณ์ได้ โดยอาจจะเตรียมแนวค าถามกว้าง ๆ มาล่วงหน้า การสัมภาษณ์แบบนี้อาจแบ่งออกได้เป็น 4 
แบบย่อย ดังนี้ 
     ก. การสัมภาษณ์โดยเปิดกว้างไม่จ ากัดค าถาม การสัมภาษณ์นี้มีความยืดหยุ่นมาก 
เพราะมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระที่จะอธิบายแนวความคิดของตัวเองไปเรื่อยๆ ในบางครั้ง 
ผู้สัมภาษณ์เพียงแต่กล่าวน า ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบแนวความต้องการแล้วควรให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าเรื่อง
โดยอิสระ จะท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มองเห็นสภาพ และความยุ่งยากของปัญหาได้ ดังนั้น การสัมภาษณ์แบบ
นี้จึงเหมาะที่จะใช้กับเรื่องที่ผู้วิจัยยังไม่มีแนวคิดเฉพาะเจาะจง ข้อมูลที่ได้รับ หากแต่มีแนวความคิด
ทางด้านทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ ชัดเจนดีแล้ว การสัมภาษณ์ในลักษณะนี้มีข้อค านึงอยู่ว่า ข้อเท็จจริงที่ได้ 
อาจจะไม่มีความหมาย หรือความน่าเชื่อถือ เท่าไรนัก หากผู้วิจัยไม่รู้จักตีความโดยอาศัยทฤษฎีต่างๆ  
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ด้วยเหตุที่ว่านี้ สิ่งที่นักวิจัยจะต้องพัฒนาตนเองขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือ การตีความหมายของข้อเท็จจริง  
ซึ่งก็ข้ึนอยู่กับแนวทางวิจัย 
     ข. การสัมภาษณ์แบบมีความสนใจเฉพาะ (Focus interview) หรือการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In depth interview) การสัมภาษณ์แบบนี้ หมายถึง การสัมภาษณ์ที่มีจุดสนใจอยู่จึง
พยายามหันความสนใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดที่สนใจ ทั้งนี้เพราะในบางครั้งผู้สัมภาษณ์อาจจะไม่
ต้องการทราบเหตุผล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกขั้นตอน เพราะอยู่นอกเหนือขอบเขตของ 
การวิจัยในขณะนั้น จึงเลือกสัมภาษณ์เอาแต่จุดที่ต้องการ ฉะนั้นลักษณะที่ส าคัญของการสัมภาษณ์แบบนี้
จึงอยู่ที่ว่าผู้วิจัยจะต้องรู้อยู่ก่อนแล้วว่า ต้องการข้อมูลอะไร ชนิดใด เมื่อเห็นว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์พูดนอกเรื่อง 
หรือนอกเหนือจากจุดที่สนใจ ก็พยายามดึงโยงเข้าหาประเด็นที่ต้องการจะสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม การท าเช่นนี้
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความช านาญของผู้สัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่ เพราะจะต้องรวบรัด หรือตัดบท 
โดยไม่ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ และไม่อยากจะให้ความร่วมมือ  
     ค. การตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) หมายถึง การซักถามที่ล้วงเอาส่วนลึกของ
ความคิดออกมา คือ การสัมภาษณ์อย่างชนิดที่จะต้องล้วงเอาความจริงจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้มากที่สุดเท่าที่
จะมากได้ ผู้วิจัยก็จะพยายามใช้เทคนิคต่างๆ ที่จะล้วงเอาข้อมูลออกมาให้ได้ โดยรุกผู้ตอบด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
ตั้งค าถามจากเหตุการณ์สมมุติให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถามว่า สิ่งที่น่าจะเป็นหรือควรจะเป็นใน
เหตุการณ์ที่ก าลังซักถามกันอยู่ คืออะไร เพ่ือบังคับให้ผู้ตอบต้องเปรียบเทียบที่ปรากฏกับสภาพที่ควรจะ
เป็น หรืออาจตั้งค าถามโดยตีขลุมสรุปความว่า เหตุการณ์ที่เกิดนั้นเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ตอบแสดง
ปฏิกิริยาโดยไม่ทันระวังตัว 
     ง. การสัมภาษณ ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key informant interview) หมายถึงการสัมภาษณ ์
โดยก าหนดตัวผู้ตอบบางคนเป็นการเฉพาะเจาะจง เพราะผู้ตอบนั้นมีข้อมูลที่ดี เป็นพิเศษเหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้วิจัย เราเรียกบุคคลนี้ว่า “ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ” ผู้วิจัยจะต้องหาให้พบว่าในสนามที่ตนท า
การวิจัยอยู่นั้น ใครบ้างเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ตนควรไปสัมภาษณ์แบบใดก็ได้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
โดยปกติผู้น าชุมชนในสนามที่ท าการวิจัย มักเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ดี เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส 
 แต่ก็ไม่เสมอไปเพราะผู้น าบางคนก็ห่างเหินกับชุมชน บางครั้งเราจะพบว่าบุคคลอ่ืนเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ได้ดีกว่าผู้น าชุมชน การใช้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญควรใช้มากกว่าคนหนึ่งคน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย 
นอกจากนั้น นักวิจัยต้องเข้าใจว่า คุณค่าของผู้ให้ข้อมูลส าคัญอยู่ที่แง่มุม การมองปรากฏการณ์แบบ
คนใน (Emic) ของเรา นักวิจัยจึงไม่ควรเอาความคิดของผู้วิจัย ไปใส่ในระบบคิดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
จนเขาสูญเสียทัศนะแบบคนใน วิธีแสวงหาผู้ให้ข้อมูลส าคัญ อาจท าโดยให้ชาวบ้านช่วยกันระบุชื่อผู้รู้ 
ในชุมชนของเรา แล้วเอาชื่อที่ถูกระบุซ้ ากันบ่อยที่สุด มาเป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  นอกเหนือไปจากการสัมภาษณ์ชนิดต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว การเงี่ยหูฟัง (Eavesdropping)  
ก็เป็นเทคนิคของการวิจัยเชิงคุณภาพอีกอย่างหนึ่งที่นักวิจัยจะไปใช้ได้ การเงี่ยหูฟัง คือ การได้ข้อมูลจาก 
ค าสนทนาของผู้อ่ืนโดยที่ผู้วิจัยไม่ต้องตั้งค าถามเอง เพียงแต่ไปอยู่ในที่ที่เป็นแหล่งข้อมูลแล้วนั่งฟัง
เฉยๆ ก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการ การเงี่ยหูฟังไม่ถือเป็นการผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด ผู้วิจัยต้อง
ตรวจสอบข้อมูลเช่นกัน เพราะอาจมีผู้ตั้งใจพูดให้เข้าหูผู้วิจัยก็ได้ 
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    2) ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ 
     2.1) การเตรียมสัมภาษณ์ โดยเฉพาะแบบเป็นทางการมีขั้นตอน ต่อไปนี้ 
           ก. ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไปสัมภาษณ์ คือใคร มีจ านวนเท่าไรโดยเฉพาะ
ในการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
           ข. เตรียมงานขั้นต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ รายชื่อ ที่อยู่ ลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างทุกคน 
           ค. วางแผนสัมภาษณ์ โดยเตรียมค าถามไว้ล่วงหน้าและก าหนดเวลาใน
การสัมภาษณ์ ให้เหมาะสม  
            ง. ทดสอบแบบสัมภาษณ์ และผู้สัมภาษณ์โดยฝึกซ้อมสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน 
ที่มิใช่ผู้ตอบก่อน เพ่ือได้แก้ไขค าถามให้สมบูรณ์ถูกต้อง ควรมีตัวอย่างค าถามหลายๆ ชุดเพ่ือไว้ใช้
สับเปลี่ยนกันตามความเหมาะสม 
           จ. เตรียมอุปกรณ์จดบันทึกให้เหมาะสมกับสถานการณ ์
           ฉ. ติดต่อกับผู้ถูกสัมภาษณ์โดยนัดหมายเวลาไว้ล่วงหน้า 
      2.2) ขั้นเริ่มการสัมภาษณ์ มีข้ันตอนคือ 
            ก. แนะน าตนเองต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ควรให้ความส าคัญและยกย่องผู้ถูก
สัมภาษณ ์
           ข. สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็นกันเองด้วยการสนทนาทักทายอัธยาศัยอันดี 
           ค. บอกวัตถุประสงค์ในการมาสัมภาษณ์พร้อมทั้งให้ค ามั่นสัญญาว่าจะเก็บ
ข้อมูล ไว้เป็นความลับ 
           ง. ถ้าจ าเป็นต้องจดบันทึก หรือใช้เครื่องบันทึกเสียง ต้องแจ้งให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ทราบ และขออนุญาตทุกครั้ง 
           จ. พูดคุยเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะเริ่มสัมภาษณ์จริง 
      2.3) ขั้นสัมภาษณ์ นักวิจัยควรปฏิบัติดังนี้ 
           ก. ใช้ค าถามที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ 
            ข. ควรเป็นนักฟังที่ตั้งใจฟัง และติดตามรู้จักปูอนค าถามให้เหมาะสมกับ
จังหวะของผู้ตอบ และมีเทคนิคในการชักประเด็นเพิ่มเติมในขณะสัมภาษณ์ 
            ค. ใช้ภาษาที่สุภาพเข้าใจง่ายระวังเป็นพิเศษในกรณีที่ผู้วิจัยไม่รู้ภาษาของ
ผู้ตอบดีพอ และในกรณีท่ีต้องใช้ล่าม 
           ง. ท าให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกว่า เรื่องที่จะเปิดเผยระหว่างการสัมภาษณ์เป็นเรื่อง
พิเศษเฉพาะตัว เพ่ือที่จะท าให้ ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความเต็มใจที่จะให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
            จ. โดยทั่วไปแล้ว ก่อนจะสัมภาษณ์ควรหาทางติดต่อกับผู้ให้สัมภาษณ์โดยผ่าน
ผู้ที่รู้จักกับผู้ให้สัมภาษณ์หรือมีจดหมายแนะน าตัวผู้สัมภาษณ์ เพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์เป็นกันเองกับผู้สัมภาษณ์ 
      2.4) ขั้นบันทึกข้อมูลและสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ควรปฏิบัติดังนี้ 
          ก. จดบันทึกข้อมูลตามเป็นจริง และจดเฉพาะใจความส าคัญ 
           ข. รีบท าบันทึกการสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์หลังจากการสัมภาษณ์เสร็จในทันท ี



49 
 

           ค. รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง  ๆที่ได้จากการสัมภาษณ์แนบไว้กับบันทึกการ
สัมภาษณ์ด้วย  
           ง. ถ้าพิจารณาเห็นว่าการจดบันทึกท าให้ผู้ตอบมีปฏิกิริยา ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อ
การสัมภาษณ ์ต้องงดการจดบันทึกแล้วใช้ความจ าแทน  
    3) ข้อดีและข้อเสียของการสัมภาษณ์ 
       3.1) ข้อดี 
     ก. การสัมภาษณ์ เป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ ์
และสามารถท าความเข้าใจในข้อมูลได้ตรงกันระหว่างผู้สัมภาษณ์ กับผู้ถูกสัมภาษณ์ถ้าไม่เข้าใจก็จะแก้ไข
ได้ทันที 
     ข. การสัมภาษณ์สามารถใช้กับบุคคลทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าผู้นั้นจะอ่านออก
เขียนได้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งดีกว่าใช้แบบสอบถาม เพราะแบบสอบถามใช้ได้กับคนที่มีระดับการศึกษาดี
เท่านั้น 
     ค. การสัมภาษณ์มีลักษณะยืดหยุ่นได้มาก สามารถดัดแปลง และแก้ไขหรือถาม
จนกว่าผู้ตอบจะเข้าใจค าถาม 
     ง. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการได้รับแบบสอบถามคืนน้อย คือสัมภาษณ์เท่าไรก็ได้เท่านั้น 
ไม่สูญหายเหมือนกับการส่งแบบสอบถามไปให้กรอก 
     จ. ในขณะที่สัมภาษณ ์ผู้สัมภาษณ์สามารถใช้วิธีสังเกตการณ์ประกอบด้วย เพ่ือดูว่า
ผู้ตอบ ตอบด้วยความจริงหรือไม่ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่รายได้ ทรัพย์สินหนี้สิน 
และการประเมินทรัพย์สิน 
     ฉ. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นเรื่องของการเสาะแสวงหาความจริงทางด้าน
พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด อารมณ์จิตใจ ความคิดเห็น ทัศนคติและค่านิยม 
ฉะนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาด้วยการสัมภาษณ์ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด 
    3.2) ข้อเสีย 
     ก. การสัมภาษณ์ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 
     ข. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วม มือและ
ความเต็มใจของผู้ถูกสัมภาษณ ์
     ค. ผลส าเร็จของการสัมภาษณ์ข้ึนอยู่กับความสามารถ และเทคนิคของผู้สัมภาษณ์ 
     ง. การสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางอารมณ์บางครั้งอาจเกิดความบิดเบือน
ในข้อมูลที่ได้มา 
     จ. การสัมภาษณ์ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจทันทีทันใดและความจ าของผู้ถูกสัมภาษณ์
ท าให้ข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้ 
   สรุปได้ว่า การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหลักเพ่ือรวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์ใช้ได้ทั่วไปโดยไม่จ ากัดคุณสมบัติของผู้ตอบ มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์ซักถาม
ตลอดจนสามารถสังเกตสีหน้าท่าทางของผู้ตอบด้วย การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ การสัมภาษณ ์
แบบเป็นทางการและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ในการวิจัยเชิงคุณภาพมักใช้การสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ โดยใช้ควบคู่ไปกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ อาจจ าแนก 
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เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดกว้าง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การตะล่อมกล่อมเกลาหรือการซักล้วงข้อมูล
และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ขั้นตอนที่ส าคัญในการสัมภาษณ์ คือ การแนะน าตัว การสร้าง
ความสัมพันธ์ การบันทึกค าตอบ การใช้ภาษา ตลอดจนเวลาและสถานที่ ที่ใช้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยควรเลือกใช้
ให้ถูกต้องตามความเหมาะสม  
    2.3.3.2 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion : FGD) 
     พัชริน ด ารงกิตติคุณ และปรองชน พูลสวัสดิ์ (2546, หน้า 81-92) กล่าวว่า  
การจัดกลุ่มสนทนาเป็นเครื่องมือหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
ยิ่งจ าเป็นมาก เพราะการจัดกลุ่มสนทนา เป็นการใช้ข้อมูลที่ได้รับฟังร่วมกันของคนในกลุ่มที่ต้องแสดง
ออกมาอย่างเปิดเผย และจริงใจ เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดดๆ แต่มี
ความสัมพันธ์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้นหลักการกระท าร่วมของกลุ่ม(Group interaction) การจับกลุ่ม
พูดคุย เป็นการน าบุคคลที่มีปัญหา หรือมีความสนใจร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ใครท าอะไรได้ผลดีก็มาบอกเทคนิคหรือเคล็ดลับ มีการซักถามซึ่งกันและกัน ท าให้ได้รับวิธีการใหม่ 
ความคิดใหม่ ท าให้เกิดพลวัต (Group dynamic) ที่จะรับฟังบางสิ่งจากกันและกัน และยังไปกระตุ้นให้
คนอ่ืนอยากแสดงความคิดเห็น ดังนั้นการจัดเวทีสนทนากลุ่มจึงเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักวิจัย กับชุมชน จากความคิดเห็นที่มีมุมมองแต่ละคนที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันภายใต้
บรรยากาศถ้อยทีถ้อยอาศัย ผ่อนปรนเข้าหากัน ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้แบบเท่าเทียมกัน 
     1) องค์ประกอบการจัดสนทนากลุ่ม องค์ประกอบที่ส าคัญที่ควรค านึงถึงใน
การจัดการสนทนากลุ่มได้แก่ 
         1.1) การสร้างความสัมพันธ์ ผู้วิจัยจ าเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างความคุ้นเคย
ไว้วางใจระหว่างตัวผู้วิจัยกับบุคคลต่างๆ ในชุมชน (Good rapport) เป็นอันดับแรกในการสัมภาษณ์
ชุมชนต้องค านึงถึงการสื่อสารภาษา การโอภาปราศรัย การแสดงความรู้สึกเป็นกันเอง จะท าให้ผู้ที่จะ
ให้ข้อมูลกล้าที่จะให้ข้อเท็จจริง จะเป็นการง่ายที่จะต้องสัมภาษณ์ และเก็บประเด็นต่างๆอย่างละเอียด 
รวมทั้งการสังเกตสถานการณ์ที่อยู่แวดล้อม รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มของผู้ให้ข้อมูล  
    ทวีศักดิ์ นพเกษร (2548, หน้า 73) ได้เสนอแนวทางการสื่อสารพ้ืนฐาน ในการลงไป
เก็บข้อมูล (Basic communication) เรียกว่า “SOLLER” ที่ค านึงถึงมิติแห่งสัมพันธภาพ ตั้งแต่การพูดคุย
เพ่ือทักทายการนั่งโดยไม่เผชิญหน้าโดยตรง (Small talk and squarely) นักวิจัยมีท่าทีเปิดเผยใจ (Open) 
ใส่ใจด้วยการแสดงการโน้มตัวการแสดง สีหน้าท่าทางประกอบการฟัง (Lean and movement)  
การสบตา (Eye contact) การแสดงปฏิกิริยาท่าทาง น้ าเสียงที่แลดูสบาย (Relax) ทั้งหมดนี้จะช่วยท าให้เกิด
บรรยากาศท่ีเห็นคุณค่า ให้การยอมรับ ในการพูดคุยของชาวบ้าน ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน  
และสัมพันธภาพเหล่านั้นจะยาวนานต่อไป 
         1.2) การส ารวจความต้องการและพ้ืนฐานเดิมของชุมชน การที่เข้าใจชุมชนให้
ถ่องแท้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเข้าใจชุมชน และลดช่องว่างระหว่างนักวิชาการ ที่ดูแปลกแยกกับ
ชุมชนได้ดียิ่งในยุคปัจจุบันที่มีบุคคลที่หลากหลายเข้าสู่ชุมชนเป็นจ านวนมาก  ตามทิศทางการพัฒนา
ที่เปลี่ยนแปลงลงสู่ฐานราก จ าเป็นที่ต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แต่มิได้หมายความถึงการท า
กรอบแนวคิดทฤษฏี หรือสร้างสมมุติฐาน เพ่ือไปตีกรอบแสวงหาความจริง ดังนั้นการท าเครื่องมือลงไปคุย
กับชาวบ้าน ควรใช้ปรากฏการณ์ในการสนทนากลุ่ม การให้ผู้รู้ข้อเท็จจริงมาเป็นผู้ให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน 
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เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ต้องมีความยืดหยุ่นตามลักษณะของหลักฐาน และข้อเท็จจริง 
นักวิจัยควรมีการจัดท าแผนที่ (Mapping) ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเพ่ือใช้เป็นเส้นทางในการด าเนินการวิจัย 
ได้ถูกต้อง แม่นย า ได้แก่ แผนที่ทางกายภาพ (Physical map) แผนที่ประชากร(Demographic map)  
และแผนที่ทางสังคม (Social map) จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน จะท าให้เลือกบุคคลที่จะร่วมเวทีเพ่ือ
สนทนาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และประเด็นการวิจัยได้ดีขึ้น 
     2) การออกแบบกลุ่มตัวอย่าง ต้องค านึงถึงเวลา สถานที่ ผู้ให้ข้อมูลและ
เหตุการณ ์ดังนี้ 
         2.1) เวลา ควรต้องค านึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ ด้วยว่า เมื่อใดจึงจะ
เป็นเวลาที่เหมาะสม กับการไปนั่งสนทนากลุ่ม นักวิจัยต้องพยายามศึกษาถึงวิถีชีวิตที่เป็นจริงของ
ชุมชนให้ถ่องแท้ไม่น าภาพที่ก าหนดความเป็นตัวของตนเอง ในบริบทของตน มาเป็นกรอบว่าคนอ่ืน
จะต้องเป็นเช่นนั้นด้วย ดังนั้น การก าหนดเวลา จึงต้องอาศัยการศึกษาสภาพของท้องถิ่นให้ถ่องแท้ 
มิใช่ก าหนดตามประเพณีนิยม 
         2.2) สถานที ่ส่วนใหญ่การระดมความคิดเห็นกับชาวบ้านมักใช้วัดโรงเรียน 
ร้านค้าในหมู่บ้าน หรือบ้านของชาวบ้านที่กว้างใหญ่ ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆให้
เหมาะสม เช่น การใช้วัด บางเวลาเลือกสถานที่ต้องอยู่ในบรรยากาศที่โปร่ง โล่ง สบาย ไม่มีเสียง
อึกทึกครึกโครม จะท าให้เกิดสมาธิ และความตั้งใจที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ที่ส าคัญบางครั้ง
จ าเป็นต้องใช้สถานที่ ที่ต่างไปจากพฤติกรรมเดิมเพราะ จะได้มีสมาธิในการพูดคุย ไม่พะวักพะวงกับ
พฤติกรรมเดิมๆ โดยเฉพาะถ้าต้องเป็นเรื่องท่ีต้องมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ แต่ถ้าเป็นการเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานที่ต้องอาศัย การสังเกตในกระบวนการผลิต ก็อาจจะใช้สถานที่การผลิตก็ได้ 
         2.3) ผู้ให้ข้อมูล เป็นสิ่งส าคัญที่ควรต้องค านึงถึง คือ กลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์
กับเรื่องที่จะสนทนา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มากที่สุด ซึ่งควรเป็นกลุ่มที่มีภูมิหลัง 
หรือมีคุณลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกัน (Homogenous) และการพิจารณาจากโครงสร้างการ
ท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นๆ เช่น ธุรกิจชุมชน ควรเลือกผู้ที่มีบทบาทในการผลิต ผู้ออกแบบ 
ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดการตลาด เป็นต้น ทั้งนี้การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่ม ควรค านึงถึงการเลือกบุคคลที่มี
ต าแหน่งที่เป็นทางการ (Positional approach) การเลือกบุคคลที่มีความเชื่อถือในชุมชนอย่างเป็น
ทางการ (Reputation approach) ในกระบวนการธุรกิจชุมชนนั้น เราจะพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
เป็นการสร้างสรรค์ และปรับปรุงภูมิปัญญาที่เกิดจากความรู้ที่สัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมและมี
การเปลี่ยนแปลงไป ถ้าเราศึกษาจะพบว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะมีเบื้องหลัง ของผู้ที่เป็นปราชญ์ได้
ถ่ายทอดต่อมายังรุ่นต่อๆ ไป ดังนั้น บุคคลเหล่านี้จะท าหน้าที่ประสานประโยชน์ ทั้งในกลุ่มและใน
สังคมนั้นๆ ด้วย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการท าหน้าที่ของกันในแต่ละชิ้นงาน การที่นักวิจัยเก็บข้อมูล
จากความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันนี้ จะท าให้นักวิจัยได้รับข้อมูลที่ถี่ถ้วน ดังนั้นพอจะสรุปได้ว่าการก าหนด
กลุ่มเปูาหมายที่ตรงกับงานวิจัย เป็นสิ่งที่จ าเป็น ส่วนการสนทนากลุ่มนั้นมิใช่จัดเพียงครั้งเดียวแล้วเลิก
ไปแต่ควรมีการร่วมคิดวิเคราะห์ และมาทดลองปฏิบัติร่วมกับการสนทนาไปพร้อมๆ กัน 
           2.4) สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยต้องค านึงถึงว่าข้อมูลที่จะสนทนา
นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ใครคือคนที่จะชวนเข้ามาร่วมสนทนา เรามักจะพบว่านักวิจัย PAR คิดว่า
การจัดเวทีชาวบ้านแล้วถือว่าเป็นใช้ได้ โดยขาดสาระที่จะเชื่อมโยง เพราะการเก็บข้อมูลชุมชนเป็น
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ลักษณะข้อมูลปฐมภูมิสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือการเน้นกระบวนการ  (Process) ที่ได้ข้อมูลมากกว่าที่จะ
เน้นแต่ผลผลิต ดังนั้นการก าหนดประเภทและจ านวนผู้เข้าร่วม ต้องดูที่สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องว่าเป็น
ข้อมูลระดับมวลชน หรือข้อมูลที่เป็นเชิงวิชาการ ในมิติของการวิจัยที่ต้องให้บทบาทในการแสดงความ
คิดเห็นและยั่วยุ ให้แสดงออกให้มากท่ีสุด 
     3) การเตรียมตัวของผู้ด าเนินการ นักวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จ าเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมกับตัวเองในการสร้างความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ การมีจิตสาธารณะ การวางแผน
การจัดการที่ดี พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางด าเนินการต่อไปอยู่เสมอ การค านึงถึงแนวคิด 
ที่ถูกต้อง เพ่ือจะได้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ เพราะวิถีชีวิต
ชุมชนมีมิติเป็นองค์รวมมิใช่ความรู้แยกส่วนเหมือนในระบบการศึกษา การรู้จักท าหน้าที่วิทยากรกระบวน 
การที่จะท าให้การสนทนาได้ข้อมูลที่แจ่มชัดมากที่สุด อาจใช้เทคนิคต่างๆ มาช่วย เช่น เทคนิคคู่คิด 
(Think-Pair-Share) คือ การวิพากษ์ปัญหาร่วมกันจนได้ค าตอบ เทคนิคคู่คิดสี่สหาย (Think-Square) 
คือการแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 4 คน ในการให้ข้อมูล แต่ที่ส าคัญกับการสนทนากลุ่มทุกครั้ง ควรมีการ
สร้างเทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario technique) เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการ 
ทั้งนี้การเริ่มสนทนาควรจะเริ่มจากการอุ่นเครื่อง (Warm up) ด้วยค าถามสบายๆและเป็นค าถาม
ปลายเปิด แล้วจึงพยายามถามตาม อย่างต่อเนื่อง เป็นการล้วงลึกให้ได้มากที่สุด (Probes) และสรุป
เมื่อเสร็จในแต่ละเรื่อง  
     4) การจัดเตรียมผู้ด าเนินการและผู้ร่วมงานในการนัดสนทนากลุ่ม นักวิจัย
ต้องมีการวางแผนเตรียมทีมงานให้รัดกุมและคุ้มค่า เพราะการใช้ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งของนักวิจัย 
หรือชุมชนที่ต้องใช้เวลาที่เขาต้องประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อมาร่วมวงสนทนา นักวิจัยต้องไม่คิดแต่
เพียงว่า สิ่งที่ลงไปท าให้ชาวบ้านเป็นประโยชน์ เป็นความรู้ ชาวบ้านต้องเสียสละแต่อย่างเดียว  
เขาเหล่านั้นอาจคิดตรงกันข้ามกับเรา เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องหาเช้ากินค่ า การที่จะให้หยุด
ท างานเพ่ือมาร่วมวงสนทนา ก็เท่ากับว่าในวันนั้นเขาเหล่านั้นก็ไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวอีก
ประการหนึ่ง ในยุคปัจจุบันที่มุ่งการพัฒนาลงสู่ท้องถิ่น ชาวบ้านต้องมีการประชุมบ่อยมาก ดังนั้นการ
เตรียมประเด็นประชุมทีมงานให้พร้อมจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งควรแบ่งหน้าที่และเตรียมการ 
เป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
          4.1) ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ควรต้องฟังภาษาท้องถิ่นได้ดีมี
บุคลิกดี อ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองรู้เบื้องหลังความต้องการและ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้เป็นอย่างดี วางแนวค าถามได้ครอบคลุมเนื้อหาและแม่นย าโดยให้
ผู้ให้ข้อมูลได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 
          4.2) ผู้จดบันทึกการประชุม (Note taker) การจดบันทึกมี 2 รูปแบบ 
คือการเขียนบนกระดานแผ่นใหญ่เพ่ือให้ผู้ร่วมวงสนทนาเห็นประเด็นจากการพูดคุยได้ชัดเจน  ทั้งนี้ 
ต้องมีการสรุปเป็นระยะๆ และอีกประเภทหนึ่งคือการจดบันทึกรายละเอียดทั้งหมด  จ าเป็นต้อง 
มีเครื่องบันทึกเสียงสมุดจดบันทึก ปากกาให้พร้อม การจดบันทึกในลักษณะนี้ต้องมีทั้งที่เป็นค าพูด
สถานการณ์ท่ีแวดล้อม การตั้งข้อสังเกตของผู้จดบันทึก การเขียนแผนผังผู้เข้าร่วมกลุ่ม ผู้จดบันทึกใน
ลักษณะนี้ควรอยู่วงนอกและมีสมาธิต่อการสนทนากลุ่มตลอดเวลา และเมื่อเลิกสนทนาควรถอดเทป
ด้วยตนเอง เพ่ือความเข้าใจในสิ่งที่จดบันทึก น ามาวิเคราะห์ สรุปประมวลผลต่อไป 
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          4.3) ผู้ช่วยอ านวยความสะดวก (Assistant) ท าหน้าที่ช่วยเหลือทั่วไปใน
การเตรียมเครื่องมืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ด าเนินการสนทนา ผู้เข้าร่วม และผู้จดบันทึก ดูแลเครื่อง
บันทึกเสียง เปลี่ยนม้วนบันทึกเสียง เป็นต้น 
   สรุปได้ว่า การสนทนากลุ่ม มิใช่เพียงนั่งสนทนาเพ่ือน าข้อมูลไปเขียนงานวิจัยเท่านั้น และ
ไม่ใช่ข้อก าหนดว่า การท าสนทนากลุ่มจะต้องมีรูปแบบที่ตายตัว เหมือนการวิจัยอ่ืนๆ แต่จ าเป็นต้องอาศัย
ศาสตร์และศิลป์ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ จุดเน้นการใช้ประโยชน์ เงื่อนไข และที่ส าคัญ คือการค านึงถึง
การน าแนวทางจากการสนทนาไปทดลองปฏิบัติที่เป็นจริงซึ่งจะท าให้ได้ผลของการวิจัยที่เป็นการปฏิบัติ 
การอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริง และบทสุดท้ายของการสนทนากลุ่ม เมื่อจะจบงานวิจัยชิ้นนั้น นักวิจัยและ
ชุมชน จึงมาจัดสนทนาทบทวนว่า ได้อะไรจากการท าวิจัยเรื่องนั้นบ้าง และต้องค านึงว่า ได้องค์ความรู้อะไร
อย่างไร ภายใต้บรรยากาศที่มีไมตรีจิตต่อกัน  
  2.3.4 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการ
จัดระบบจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการศึกษา หรือปรากฏการณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจ สามารถอธิบายสาเหตุการเกิด และการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ต่างๆภายใต้เงื่อนไขแวดล้อม  (Context) ของสภาพทางสังคม
ชุมชนและวัฒนธรรมนั้นๆ ซ่ึงจะเห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวจิัยเชงิคุณภาพ ก็มุ่งอธิบายความสัมพันธ์
ของปรากฏการณ์(หรือตัวแปร)เช่นเดียวกันกับงานวิจัยเชิงปริมาณ แต่จุดที่ต่างกันอยู่ที่งานวิจัยเชิง
คุณภาพจะมุ่งอธิบายความสัมพันธ์ภายใต้เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม  ที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้น
เกิดข้ึน หรือภายใต้สภาวการณ์ที่เป็นจริงรอบด้านในขณะนั้น นั่นคือเป็นการอธิบายความสัมพันธ์โดย
มองภาพรวมของปรากฏการณ์ มากกว่าจะมุ่งเฉพาะตัว ปรากฏการณ์เพียงประการเดียว 
   2.3.4.1 เงื่อนไขส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ  
     สุภางค์ จันทวานิช (2547, หน้า 11-15) ได้กล่าวว่า เงื่อนไขส าคัญของการวิเคราะห์
ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
     1) การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มกระท าพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล และกระท าต่อ
ภายหลังจากเก็บข้อมูลสิ้นสุดลง  
     2) การวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีข้อมูลจากมุมมองคนใน 
     3) การวิเคราะห์ข้อมูลจะอาศัยสมมุติฐานชั่วคราว ผู้วิจัยจะเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยตนเอง 
   2.3.4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  
     สุภางค์ จันทวานิช (2547, หน้า 23-64) กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย
เชิงคุณภาพประกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆ ตามล าดับ ได้แก่ ขั้นตอนที่1 การตรวจสอบข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 
การท าดัชนีข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 การท าข้อมูลสรุปชั่วคราวและการก าจัดข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 การสร้าง
บทสรุป และพิสูจน์บทสรุป ในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
     1) การตรวจสอบข้อมูล เป็นงานที่ส าคัญมากส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะว่า
ในการวิจัย เชิงคุณภาพนั้น มักจะได้รับค าถามอยู่เสมอว่าข้อมูลที่ได้ และน ามาวิเคราะห์ตอบปัญหาการ
วิจัยมีความน่าเชื่อถือได้เพียงไร หรือมีแนวโน้มจะล าเอียงมากกว่าเที่ยงตรงดังนั้นก่อนที่จะท าการ
วิเคราะห์จึงจ าเป็นต้องท าการตรวจสอบข้อมูลเสียก่อน ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลกระท าไปเพ่ือขจัดความสงสัย
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เกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้มา รวมทั้งเพ่ือพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้นั้น พอเพียงกับการตอบปัญหา
การวิจัยได้ครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่ ทั้งนี้ในการตรวจสอบข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทั่วไปแล้ว
จะใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งมีวิธีการดังนี้  
      1.1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) คือการพิสูจน์ว่า 
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีตรวจสอบคือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาที่จะ
พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล แหล่งเวลา หมายถึงว่าถ้า
ข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ เช่น ถ้าผู้วิจัยเคยสังเกตผู้ปุวยโรคจิตเวลาเช้า ควรตรวจสอบข้อมูล
โดยการสังเกตผู้ปุวยเวลาบ่ายหรือเวลาอ่ืนด้วย แหล่งสถานที่ หมายถึงว่า ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะ
เหมือนกันหรือไม่ เช่น ผู้ปุวยโรคจิตที่มีอาการคลุ้มคลั่งเมื่ออยู่ในบ้าน ถ้าหากไปอยู่ที่อ่ืน จะยังมีอาการคลุ้ม
คลั่งหรือไม ่แหล่งบุคคลหมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น เคยซักถาม
บุตรชายผู้ปุวยเปลี่ยนไปซักถามบุตรหญิงหรือเปลี่ยนจาก ปัจเจกบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสังคม 
      1.2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator triangulation) คือตรวจสอบ
ว่า ผู้วิจัยแต่ละคนจะให้ข้อมูลต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกต แทนที่จะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกต
โดยตลอด ในกรณทีี่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลสนาม ควรเปลี่ยนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคน 
      1.3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี(Theory triangulation) คือการตรวจสอบ
ว่าถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมาก น้อยเพียงใด อาจท า
ได้ง่ายกว่าในระดับสมมุติฐานชั่วคราว (Working hypothesis) และแนวคิดขณะที่ลงมือตีความสร้างข้อสรุป
เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบด้านอ่ืน 
      1.4) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological 
triangulation) คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธี 
การสังเกตคู่กับการสัมภาษณ์พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย 
     2) การท าดัชนีข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นผู้วิจัยจะ
เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกไว้ในบันทึกภาคสนาม ซึ่งบันทึกภาคสนามนี้จะมีสมุดบันทึกไว้เป็นจ านวน
มากขึ้นทุกขณะ ดังนั้น เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นจ านวนมากมาวิเคราะห์
เชื่อมโยงกันได้โดยสะดวก และไม่หลงลืมประเด็นที่ส าคัญ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการสรุป จัดหมวดหมู่
ของข้อมูลที่มีอยู่เป็นกลุ่มๆ หรือเป็นชุดๆ โดยอาศัยเกณฑ์ความเหมือนกัน หรือเป็นปรากฏการณ์เดียวกัน
ของข้อมูลนั้นมาจัด และน าค าหรือข้อความใดๆ มาก าหนด ทั้งนี้ค า หรือขอ้ความที่ใช้เป็นชื่อเรียกหมวดหมู่
ของข้อมูล ผู้วิจัยอาจก าหนดขึ้นเองไว้ก่อนก็ได้ แต่ต้องมีการปรับปรุง ใช้เรียกให้สอดคล้องกับมุมมอง หรือ
ความคิดเห็นของผู้ถูกเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเรียกว่าใช้ค า หรือ ข้อความตามทรรศนะของคนในนั่นเองการจัด
หมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม และบันทึกไว้ในบันทึกภาคสนาม โดยอาศัยค าหรือข้อความ
หนึ่งๆ ก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลนั้น เพ่ือช่วยให้ผู้วิจัยสามารถน าค าหรือข้อความดังกล่าวมาวิเคราะห์เชื่อมโยง
ข้อมูลปรากฏการณ ์หรือเหตุการณ์ได้ ทั้งนี้การท าดัชนี ข้อมูล อาจท าตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
      2.1) จัดท าบัญชีดัชนี ผู้วิจัยอาจท าบัญชีดัชนีที่เป็นค า ข้อความไว้ล่วงหน้าก่อน
เก็บรวบรวมข้อมูลก็ได้ ซึ่งบัญชีดัชนีค านี้อาจมีอยู่จ านวนหนึ่ง ตามผู้วิจัยคิดว่าน่าจะครอบคลุมเกี่ยวกับ
ปัญหาหรือเรื่องที่ท าการวิจัย ทั้งนี้การจะก าหนดค า หรือข้อความใดๆ นั้นก็อาจหาได้จากส่วนที่เป็นแนวคิด
หรือทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัยดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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ของโรงเรียนประถมศึกษา อาจประกอบด้วยดัชนีค าหรือข้อความเช่น งานวิชาการ งานอาคารสถานที่  
งานธุรการ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้อ านวยการ อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ หลักสูตร หนังสือ และสมุดประกอบการเรียน ครู อาจารย์ ภารโรง การเล่นกลางแจ้ง 
กิจกรรมทางวิชาการ อาหารกลางวัน อาหารเสริม การมาเรียน(มาสอน) ของนักเรียนและครู การซ้ าชั้น  
การแต่งกายของนักเรียนและ การเรียนต่อ เป็นต้น 
      2.2) ปรับปรุงรายการค า หรือข้อความในดัชนี เมื่อผู้วิจัยได้เริ่มด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในงานวิจัยไปลักษณะหนึ่ง อาจพบว่าบัญชีดัชนีที่เป็นรายการค าหรือข้อความที่ผู้วิจัยจัดท า
ไว้นั้น อาจจะไม่ตรงกันกับการเรียกขานของชาวบ้านหรือกลุ่มบุคคลในชุมชนดังนั้นผู้วิจัยอาจต้องปรับปรุง
ค าหรือข้อความให้สอดคล้องกับที่ชาวบ้านเรียก เช่นค าว่า “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน” ชาวบ้าน
เรียกว่า “การสอนหนังสือ” หรือค าว่า “การแต่งกายมาเรียน” ชาวบ้านเรียกว่า “เด็กนุ่งเสื้อผ้ามาโรงเรียน” 
ท านองนี้ เป็นต้น การที่ผู้วิจัยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายการค าหรือข้อความดังที่กล่าวมาแล้วนั้น สาเหตุ
เป็นเพราะว่า ผู้วิจัยจะต้องน ามุมมอง หรือทรรศนะของชาวบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นทรรศนะของคนใน มาใช้
ในการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูล ทั้งนี้ การใช้ทรรศนะของคนในจัดกลุ่มข้อมูล จะช่วยให้ผู้วิจัย มีความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือสนามการวิจัยตามสภาพการณ์ที่เป็นจริงมากขึ้น หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือการมอง และรับรู้ปรากฏการณ์ในชุมชนตามท่ีชาวบ้านรับรู้นั่นเอง 
      2.3) จัดท าค าอธิบายให้ค าจ ากัดความดัชนีค าและข้อความแต่ละข้อความภาย
หลังจากผู้วิจัยได้รายการค า หรือข้อความที่ปรับปรุงคัดเลือกแล้วก็ต้องเขียนค าอธิบาย หรือให้ค าจัดความ
ค าหรือข้อความที่ใช้เป็นดัชนีแต่ละตัวว่ามีขอบเขตความหมายครอบคลุมถึงสิ่งใดบ้าง ทั้งนี้เพ่ือความเข้าใจ 
และเตือนผู้วิจัยให้ตระหนักในความครอบคลุมในเนื้อหาสาระของค า  หรือข้อความนั้นๆเพื่อจะน ามา
วิเคราะห์เชื่อมโยงต่อไปได้ถูกต้อง เช่น ค าว่า “งานวิชาการ” ครอบคลุม เกี่ยวกับงานการสอนการผลิตสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ การสอน และการเรียน การวัดผล และประเมินผลการเรียน รวมทั้งงานธุรการชั้นเรียน เป็นต้น  
     2.4) ท าดัชนีในบันทกึภาคสนาม เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล และจดบันทึกไว้ใน
บันทึกภาคสนามในแต่ละวัน หรือแต่ละช่วงของการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยก็ควรจะต้องท าดัชนีในบันทึก
ภาคสนาม โดยการน าค าหรือข้อความที่เป็นดัชนี ใส่ไว้ส่วนหน้าหรือส่วนหลังของข้อมูลที่จดบันทึกทั้งนี้ 
การจัดท าดัชนีในบันทึกภาคสนามแต่ละครั้ง อาจมีดัชนีค าหรือข้อความหลายค าหรือหลายข้อความปรากฏ
อยู่ในบันทึก ทั้งนี้การจะมีดัชนีค า ข้อความ มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จดบันทึกนั้น มีความเกี่ยวข้อง
ถึงเรื่องอะไรบ้างนั่นเอง 
      3) การท าข้อมูลสรุปชั่วคราวและก าจัดข้อมูล การท าข้อสรุปชั่วคราวคือ การ
เชื่อมโยงดัชนี ค า หรือข้อความเข้าด้วยกัน ภายหลังจากผู้วิจัยได้จัดท าดัชนีในบันทึกภาคสนามไว้จ านวน
หนึ่งแล้ว การเชื่อมโยงดัชนี ค า หรือข้อความ กระท าได้ด้วยการอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีนั้นๆ แล้วจัด
กลุ่มดัชนีที่มีลักษณะเดียวกัน หรือเป็นเรื่องเดียวกันเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นจึงเชื่อมโยงดัชนีเหล่านั้นเข้า
ด้วยกัน โดยการใช้ข้อความหรือประโยคอธิบายความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันก็จะท าให้ ได้ข้อสรุปชั่วคราว 
เกี่ยวกับเรื่อง หรือประเด็นที่ท าการศึกษาในแต่ละชุด การท าข้อสรุปชั่วคราวนี้ อาจเขียนเป็นย่อหน้าตามชุด
ของเรื่อง หรือประเด็นที่ท าการศึกษาในแต่ละครั้ง หรือเขียนเป็นข้อความเชื่อมต่อประมาณ 2-3 หน้าก็ได้ 
(สุภางค ์จันทวานิช, 2547, หน้า 17-48) 
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      การท าข้อสรุปชั่วคราว โดยการใช้ข้อความหรือประโยคเชื่อมต่อดัชนีค าหรือ
ข้อความเข้าด้วยกัน โดยอาศัยลักษณะความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของดัชนี ค าหรือข้อความ แต่ละดัชนีนั้น 
จะช่วยให้ผู้วิจัยทราบว่า ยังมีข้อมูลส่วนใดไม่สมบูรณ์ที่จะต้องเก็บรวบรวมเพ่ิมเติมในท านองเดียวกัน ก็ยัง
จะช่วยให้ผู้วิจัยทราบว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นส่วนใดที่มีความซ้ าซ้อนกันสมควรที่จะต้องตัดออก หรือ
ก าจัดออกไปบ้าง เพราะหากไม่มีการก าจัดข้อมูลออกไปในกรณีที่ข้อมูลซ้ าซ้อนกัน ก็จะท าให้การจัดท า
บันทึกภาคสนาม และการท าดัชนีข้อมูลเต็มไปด้วยสาระปลีกย่อยมากเกินไป 
     4) การสร้างบทสรุปและพิสูจน์บทสรุป เมื่อผู้วิจัยจัดท าข้อสรุปชั่วคราวซึ่งผ่าน
การก าจัดข้อมูลบางส่วนออกไป และเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนเพ่ิมเติม เพ่ือความครบถ้วนของข้อสรุป
ชั่วคราวแล้ว งานวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อเนื่องก็คือการสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุปที่สร้างขึ้น
ว่าถูกต้องเพียงไรการสร้างบทสรุปก็คือ การเขียนเชื่อมโยงข้อสรุปชั่วคราวแต่ละชุดเข้าด้วยกันตามล าดับ
ความเกี่ยวข้องของข้อสรุปชั่วคราว จากข้อสรุปชั่วคราวย่อย จนกระทั่งได้บทสรุปทั้งหมดของค าตอบให้กับ
ปัญหาการวิจัยในครั้งนั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การสร้างบทสรุปก็คือ การเขียนข้อค้นพบจากงานวิจัย
นั่นเอง (สุภางค ์จันทวานิช, 2547, หน้า 49-52) 
   สรุปได้ว่า ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล จึงมีลักษณะเป็นชุดของค าบรรยาย อธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งค้นพบจากงานวิจัย ที่ได้รับการจัดหมวดหมู่อธิบายไว้ตามลักษณะความ
เหมือนกัน และความแตกต่างกันภายในชุดปรากฏการณ์ หรือข้อเท็จจริงเดียวกันระหว่างปรากฏการณ์ หรือ
ข้อเท็จจริงที่ต่างกัน สรุปจากที่ผ่านการสร้างมาอย่างดีแล้ว จะมีลักษณะเป็นชุดของแนวความคิดที่มีความ
เป็นนามธรรม และท าหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ หรือข้อเท็จจริงจากงานวิจัยในแต่ละเรื่อง ซึ่งการ
สร้างบทสรุปให้มีลักษณะเป็นแนวความคิดที่มีความเป็นนามธรรมนี้ก็คือ สิ่งที่เรียกว่า “ทฤษฎีจากพ้ืนที่”  
ที่เก็บรวบรวมมาในแต่ละครั้ง และผ่านการจัดท าดัชนีข้อมูล ตลอดจนการสร้างข้อสรุปชั่วคราวตามล าดับ  
   2.3.4.3 การตีความ การแปลความหมาย และการสังเคราะห์เนื้อหา 
     สุภางค ์จันทวานิช (2547, หน้า 49-52) ได้กล่าวว่า ภารกิจดังกล่าวเป็นกิจกรรม
ช่วงท้ายๆของกระบวนการวิจัย ถือว่ากิจกรรมในช่วงต้นๆ ได้ด าเนินมาอย่างครบถ้วนและถูกหลักการ
อย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้น ในกิจกรรมการตีความการแปลความหมาย และการสังเคราะห์เนื้อหา 
มักจะเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานแทบจะเป็นกิจกรรมเดียวกัน  อย่างไรก็ตาม ควรมีการด าเนินการใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
     1) การตรวจสอบการได้มาซึ่งข้อมูล ควรดูในรายละเอียด 
      1.1) แหล่งข้อมูลที่ได้มาใครเป็นผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลทันสมัยและน่าเชื่อถือหรือไม่ 
      1.2) ข้อมูลมีความครบถ้วน รอบด้านเพียงพอหรือยัง 
      1.3) ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นปฐมภูมิ หรือทุติยภูม ิ
      1.4) กระบวนการเก็บข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่ 
      1.5) ควรมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลร่วมกันระหว่างชุมชนกับผู้วิจัย 
     2) การเตรียมการตีความ การแปลความหมายข้อมูล และการสังเคราะห์เนื้อหา 
      2.1) เตรียมนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน 
      2.2) การตีความโดยคณะศึกษา มีผู้รู้ในชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ในชุมชนที่จะต้อง
เป็นผู้รับผลไปด าเนินการร่วมอยู่ด้วย 
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      2.3) การตีความต้องยึดกรอบ เกณฑ ์ข้อตกลงในการศึกษา ตลอดจนแนวปฏิบัติ
วิถีชีวิตของชุมชนเป็นแนวทาง 
      2.4) กระบวนการตีความ การแปลความหมายข้อมูล และการสังเคราะห์เนื้อหา 
ควรด าเนินการในที่แจ้ง โปร่งใส ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่มี
ความส าคัญ ซึ่งจะท าให้ชุมชนสามารถแยก ถูก-ผิด สิ่งที่เป็นสีขาว-เทา-ด าในชุมชน และยอมรับใน
ข้อสรุปที่จะต้องน าไปปฏิบัติร่วมกัน การตีความจะต้องไม่ล าเอียงด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้นควรเปิดโอกาส
ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุป และสังเคราะห์โดยชุมชน การตีความ การแปลความหมายข้อมูล
และการสังเคราะห์เนื้อหาเพ่ืออะไรได้ข้อสรุปแล้วเอาไปท าอะไร จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชน 
หรือไม่อย่างไร เป็นค าถามที่ต้องการเปูาหมายล่วงหน้า และหวังว่า ทุกฝุายต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในชุมชนและที่ส าคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเกิด 
เติบโต และงอกงามจากภายใน ถ้ามีการวิจัยเสร็จตามแผนได้ข้อสรุปที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ แต่ถ้าการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนยังไม่เกิดก็ต้องถอยกลับไปท ากระบวนการซ้ าอีกรอบ  ซ่อมส่วนที่
ขาดตกบกพร่องที่หายไป แล้วทุกฝุายจะได้ร่วมชื่นชมใช้ประโยชน์จากผลงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
      2.5) การวิเคราะห์เนื้อหา ถือเป็นการสรุปสิ่งที่ศึกษา ค้นคว้ามาและท าการ
ยกระดับเป็นบทเรียนเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือลดการท าผิดซ้ า การลดปัญหาทั้งมวล การต่อยอดหรือ
ขยายผลงานให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ประเด็นส าคัญๆ ที่ควรสังเคราะห์ให้ได้ คือ ปัจจัยของความส าเร็จ 
ความล้มเหลว การจัดระบบของสิ่งที่ศึกษา เช่น ระบบการผลิต ระบบการตลาด และระบบความสัมพันธ์
ของผู้เกี่ยวข้อง อดีต-ปัจจุบัน และอนาคตของกิจกรรมนั้นๆ องค์ความรู้ใหม่ทั้งในเชิงวิธีการบริหาร
จัดการของชุมชน การค้นพบสิ่งใหม่ การพบผู้น าใหม่ การพบทางออกของการแก้ปัญหาใหม่ๆ การสร้าง
เครือข่าย การท างานทั้งกับภาครัฐและเอกชน 
  สรุปได้ว่า การตีความ การแปลความหมาย และการสังเคราะห์เนื้อหา สิ่งที่ควรปฏิบัติใน
การตีความและแปลความหมาย ได้แก่ ไม่ควรตีความ และแปลความหมายโดยบุคคลเพียงคนเดียว
หรือโดยทีมวิจัยฝุายเดียว การตีความควรอิงกับรูปธรรมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนนั้นๆ จะดี
มาก ไม่ควรเร่งรีบ รวบรัด ต้องรอคอยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้ชุมชนแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด ถ้าการเรียนรู้ยังไม่เกิด ไม่ควรผ่านกิจกรรมนั้นๆ เป็นอันขาด  
  สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นปรัชญา ทฤษฎี ความเชื่อที่ผู้วิจัย
เลือกใช้เป็นทิศทางในการท าวิจัยทุกขั้นตอน เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมจากสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติซึ่งให้ความส าคัญกับความเข้าใจและการตีความจากข้อมูลของผู้วิจัยตามการรับรู้ของบุคคลใน
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา การรวบรวมข้อมูลมักใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสารเป็นหลัก 
และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์แบบสร้างสรุป 
 
2.4 การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
 2.4.1 ความหมายของ SWOT  
  นันทิยา หุตานุวัตร และ รศ.ดร.ณรงค์ หุตานุวัตร (2545, หน้า 8) ได้กล่าวว่า SWOT 
เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats โดยมีความหมาย ดังนี้  
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  Strengths คือจุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก 
ซึ่งองค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงการด าเนินงาน
ภายในที่องค์กร ท าได้ดี  
  Weaknesses คือจุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อย
ความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
หมายถึงการด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ไม่ด ี 
  Opportunities คือโอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวยให้
การท างานของ องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินการขององค์กร  
  Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างาน
ขององค์กร ไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร 
บางครั้งการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ และในทาง
กลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้องค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม  
  สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ (2545, หน้า 39) ได้กล่าวว่า ค าว่า "สวอต" หรือ "SWOT" นั้นมา
จากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่  
  S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน  
จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนด
กลยุทธ์  
  W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธี
ในการแก้ปัญหานั้น  
  O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการ
ที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่าง
จากจุดแข็งตรงที่ โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจาก 
สภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาส นั้น 
  T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 สรุปความหมายของ SWOT ไดด้ังนี้  
  S หมายถึง จุดแข็ง ของโรงเรียนที่ทุกคนรู้ ทั้งบุคลากรในโรงเรียนมองเห็น ว่าเป็นข้อดี/
ประโยชน์ ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
  W หมายถึง จุดอ่อน ของโรงเรียนที่ก าลังประสบอยู่ ณ เวลานั้น ๆ ที่บุคลากรภายใน
โรงเรียนเห็น ว่าเป็นปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  



59 
 

  O หมายถึง โอกาส ของโรงเรียนที่ทุกคนทั้งในและนอกโรงเรียนมองเห็นว่าเป็นจุดเด่น/ 
ชื่อเสียง ที่โรงเรียนได้รับจากสังคมหรือชุมชน  
  T หมายถึง อุปสรรค ของโรงเรียนที่ทุกคนทั้งในและนอกโรงเรียนพบว่าเป็นปัญหาใน
การ บริหารโรงเรียนที่ได้รับจากสังคมหรือชุมชน  
 2.4.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT  
  วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร  
จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเปูาหมายในขณะที่
จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็น สถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเปูาหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรค
ทางสภาพแวดล้อมจะเป็น สถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเปูาหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ 
SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางใน การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนา
ไปในทางท่ีเหมาะสม 
 2.4.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
  การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูลในการก าหนดทิศทางหรือเปูาหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมา
บนจุดแข็งขององค์กรและแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถก าหนด 
กลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ภายใต้การ
วิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์กร โดยมีข้ันตอนดังนี้  
  2.4.3.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
   การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณา
ทรัพยากร และความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ่ือการบริหาร  
ที่ครอบคลุม ทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและ
ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ขององค์กรเพื่อที่จะ เข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย  
   จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่
อยู่ภายใน องค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กร
ควรน ามาใช้ใน การพัฒนาองค์กรได้และควรด ารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร  
   จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ ภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย 
ข้อเสียเปรียบ ขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  
  2.4.3.2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  
   โดยพิจารณาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กรที่จะได้รับผลกระทบ
จากสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่  
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    สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 
    สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น โครงสร้างประชากร ระดับการศึกษา อัตรารู้หนังสือ 
การตั้งถ่ินฐาน การอพยพและการย้ายถิ่น ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ
และวัฒนธรรม 
    สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี  
    สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้าน
เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 
    สถานะสุขภาพ อัตราการปุวย/ตายด้วยโรคและภัยสุขภาพของประชากร 
พฤตกิรรมทางสุขภาพ รวมถึงระบบสุขภาพ 
    สภาพแวดล้อมทางสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ ผลกระทบจากการเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น 
   โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด า เนินการของ
องค์กรในระดับ มหาภาคและองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งข้ึน  
   อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร
ปัจจัยใด ที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่ง องค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรง
กระทบดังกล่าวได้  
  2.4.3.3 ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม  
   เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรคจากการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและ ปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว 
ให้น าจุดแข็ง- จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กร ก าลัง
เผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นองค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไปในการ
วิเคราะห์ SWOT ดังกล่าว นี้องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้  
   สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พ่ึงปรารถนาที่สุด 
เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
(aggressive - strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่
เปิดมา หาประโยชน์อย่างเต็มที่  
   สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ 
ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือปูองกันตัว (defensive strategy) เพ่ือพยายามลด
หรือหลบหลีก ภัยอุปสรรค ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิด
ความสูญเสียที่น้อยท่ีสุด  
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   สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้าน 
การแข่งขันอยู่หลายประการแต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเช่นกัน  
ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (turnaround-oriented strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อน
ภายในต่าง ๆ ให้ พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้  
   สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดข้ึนจากการที่สภาพแวดล้อมไม่ 
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอ 
จนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือขยายขอบข่าย  
กิจการ (diversification strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอ่ืน ๆ แทน 
 2.4.4 ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT  
  2.4.4.1 ควรวิเคราะห์แยกแยะควรท าอย่างลึกซึ้ง อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่มีความส าคัญจริงๆเป็นสาเหตุหลักของปัญหาที่แท้จริงกล่าวคือเป็นปัจจัยที่มี
ประโยชน์ ในการน าไปก าหนดเป็นนโยบาย ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ ที่จะท าให้
องค์การ/ชุมชนบรรลุเปูาหมายที่เป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Result) ได้จริง 
  2.4.4.2 การก าหนดปัจจัยต่างๆ ไม่ควรก าหนดของเขตของความหมายของปัจจัยต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น จุดอ่อน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ให้มีความหมาย 
คาบเกี่ยวกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดสินใจ และชี้ชัดว่าปัจจัยที่ก าหนดขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยในกลุ่ม
ใด ทั้งนี้เพราะปัจจัยที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรที่จะน าไปก าหนดกลยุทธ์ที่ต่างกันออกไป  
 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือ
หน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการ
ด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การวิเคราะห์โดยการส ารวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน ได้แก่
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพ่ือให้รู้
ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค   
 
2.5 บรบิทของโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
 โรงเรียนบ้านโปุงรู ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ที่ตั้ง 229 หมู่ 2 ต าบลนครเจดีย์ 
อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน รหัสไปรษณีย์ 51120 โทรศัพท์ 053 -555135 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 อยู่ห่างจากตัวจังหวัดล าพูน ประมาณ 30 กิโลเมตร ลักษณะ
พ้ืนที่ของหมู่บ้านเป็นพ้ืนที่ราบ ส่วนใหญ่เป็นสวนล าไย ท าการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนไป-กลับ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขามีฐานะความเป็นอยู่ยากจน 
มีเขตพ้ืนที่บริการใน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโปุงรู บ้านเด่น บ้านจัดสรร และบ้านบวกกอห้า 
  มีบุคลากรครูจ านวน 8 คน ผู้เรียน จ านวน 126 คน  สภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านโปุงรู 
ครูอัตราจ้าง 2 คน  มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารอนุบาล อาคารช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) และ อาคารช่วง

ส้วม 1 หลัง จ านวน 5 ที่นั่ง สนามเด็กเล่น 1 แห่ง สนามฟุตบอล 1 แห่ง จ านวนห้องเรียนชั้นที่ 2 (ป.4-6) 
ทั้งหมด 8 ห้อง ห้องท่ีจัดไว้ส าหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด 4 ห้อง ได้ แก่ ห้องวิทยาศาสตร์,
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการทางภาษา และพ้ืนทีป่ฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  
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  อัตลักษณ์ของโรงเรียน ไหว้สวย  ยิ้มใส  ใจซื่อสัตย์ 
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน มีสุนทรียภาพในการร้องเพลง 
  ค าขวัญของโรงเรียน เรียนดี  มีวินัย  ใจสัตย์ซื่อ   
  ปรัชญาโรงเรียน  มีวิชาเหมือนมีทรัพย์  
  สีประจ าโรงเรียน  น้ าเงิน  -  เหลือง 
 วิสัยทัศน์ 
  เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย  
ใจซื่อสัตย์ ใช้เทคโนโลยี มีสุนทรีในการร้องเพลง ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
 พันธกิจ 
  1) จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
  2) พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
  3) ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  5) พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
ตอบสนองต่อภาระงานโดยยึดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ 
  1) ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีคุณภาพท่ัวถึง และเสมอภาค 
  3) ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจตามความต้องการของสถานศึกษาก าหนด 
  4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
  5) สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีการกระจายอ านาจใน
การบริหารจัดการโดยยึดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์  
  1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
  2) ปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 
  4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได ้
อย่างมีคุณภาพ 
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  5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางกระจายอ านาจทาง
การศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและร่วมกับองค์กรท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูบุคลากรสู่มืออาชีพและใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 สรุปได้ว่า บริบทของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนบ้านโปุงรู อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 1 มีการก าหนด วิสัยทัศน์ของโรงเรียน พันธกิจ 
เปูาประสงค์ กลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์สถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียน มีการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่สถานศึกษา 

ภาพที่ 2-2 แผนผังโรงเรียนบ้านโปุงรู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (2557, หน้า 5) 
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีดังต่อไปนี้ 
 สัญญา จารุจินดา (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการในการน้อมน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนผลการศึกษา 
พบว่า แนวทางการบริหารจัดการในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ ด้านบริหารทั่วไป ในภาพรวมอยู่ในระดับมากแนวทางการพัฒนา

1 = อาคารอเนกประสงค์       
2 = โรงอาหาร      
3 = ห้องครัว      
4 = โรงเก็บรถนักเรียน  
5 = อาคารสหกรณ์  
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ครูในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ด้านบริหารงานวิชาการ คือ จัดประชุมทางวิชาการทุกเดือนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านบริหารงบประมาณ คือ ส่งเสริมให้ครูมีการวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้อง
กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านบริหารงานบุคคล คือจัดอบรม ให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียนด้านบริหาร
ทั่วไป คือ ส่งเสริมให้ครูท างานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ปรีชา ศรีลับขวา (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอบ้านฝาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
อ าเภอบ้านฝาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า มีสภาพการด าเนินการในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านระบบบริหารจัดการงบประมาณและด้านการ
จัดการเรียนการสอน ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การเปรียบเทียบสภาพการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ 
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอบ้านฝาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ตรีศูล พงษ์พันธุ์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ระดับการด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบุรีเขต 1 ตามหลักความมีเหตุผล และตามหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักพอประมาณไม่แตกต่างกัน 
 เถาวัลย์ รองทอง (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 3 ผลการศึกษา 
พบว่า ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธานกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ สอน และประธานกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 3 มีสภาพแตกต่างกันโดยรวม
ไมแ่ตกต่างกัน และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนและประธาน
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนที่มีช่วงชั้นเปิดสอนแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน 
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 วิยะดา ธนสารมงคลกุล (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนปทุมนุสรณ์ ผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนปทุมนุสรณ์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ใน
ระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความรู้ ด้านความพอประมาณ ด้านการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านคุณธรรม และด้านความมีเหตุผล  และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นที่ต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ทราบประโยชน์ของการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน โดยการอบรมให้ความรู้ 
การสาธิตกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและยกตัวอย่างการบูรณาการกับศาสตร์แขนงอ่ืนๆเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ ปัจจัยส าคัญที่บริหารทุกคนตระหนักร่วมกัน คือ รูปแบบการ
บริหารงานและนโยบายการท างาน นอกนนั้นก็คือ การสร้างระบบสื่อสารที่ดี การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้เกียรติซึ่งกันและกันมีการให้รางวัลผู้ที่ตั้งใจท างานและตักเตือนผู้ที่
ประพฤติผิดระเบียบ 
 รุ่งทิวา สันติผลธรรม (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการน าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน  อ าเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัด
นครสวรรค์ ผลการวิจัย พบว่า1. ปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป มีปัญหาอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 2. แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาน ศึกษาเอกชน
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาได้ 4 ด้าน คือ 
1) แนวทางการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ การสร้างความตระหนักให้แก่ครู เชิญวิทยากรมาอบรมให้
ความรู้แก่ครู จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียง จัดประกวดสื่อการเรียนการ
สอน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 2) แนวทางการบริหารงานงบประมาณคือ 
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการจัดสรรงบประมาณ 
 จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานบนพ้ืนที่สูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน สรุปผลการวิจัยรูปแบบประกอบ ด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการบริหารจัดการประกอบด้วย นโยบาย วิชาการ งบประมาณและการบริหาร
ทั่วไป 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ การบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 4) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร การติดตามขยายผลแนวทางการนารูปแบบไปใช้สิ่งที่ควรด าเนินการ 
คือ 1) ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายส าคัญของ
สถานศึกษา 2) พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้ง ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 4) ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ 5) จัดท า 
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ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  
6) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 7) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
8) เสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 9) จัดระบบนิเทศ ติดตามประเมินผล 
และรายงานผล และ 10) ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนทุกขั้นตอน 
 ปริศนา กลั่นเขตรกรรม (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาในการ
ด าเนิน การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนนาหลักสูตร
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ ผลการศึกษา พบว่า สภาพ
การด าเนิน งานการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนน า
หลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตร ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษาและด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา 
ในภาพรวมพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ส่วนผลการเปรียบเทียบ สภาพการด าเนินงานการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนน าหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน และขนาดของโรงเรียน พบว่า
ข้าราชการครูที่มีต าแหน่งต่างกันมีสภาพการด าเนินงานแตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีสภาพการด าเนินงานด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตร 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและการประเมินผล การศึกษา และด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การศึกษา ไม่แตกต่างกัน ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยภาพรวมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 พรสกุล เขตจ านันท์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่อุดรธานี เขต 4  
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันโดยรวมแล้วสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน เรียงตามระดับการปฏิบัติ
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการ
บริหารบุคคล ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรร่วมมือกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในชั้นเรียน ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในการออกแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระต่างๆและจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนควรสร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกในการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ็ญนภา ธีรทองดี (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นผู้บริหาร
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สถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง และประเภทของสถานศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและรายด้าน 3) ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรีเขต 2 โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในด้านการบริหารงาน
ทั่วไปยังขาดแคลนงบประมาณและขาดวิธีการในการประเมินโครงการด้านวิชาการพบปัญหาใน
การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  ส่วนด้านบุคลากรนั้นยังขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษายังไม่ให้ความส าคัญในการด าเนินการ
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
 ศรีพร แก้วโขง (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาครั้ง
นี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในต าแหน่งมากกว่า 10 ปี  ส่วนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม ขอบข่ายงานทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมมีการ บริหารจัดการอยู่
ในระดับมาก ในทุกด้านโดยเรียงตามล าดับ คือ ด้านการบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลและ
การบริหารวิชาการ  

ระพีพรรณ คณาฤทธิ์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.3 ด ารงต าแหน่งผู้สอน 
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่มากที่สุดร้อยละ 46.5 สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 61.5 สอนอยู่ในโรงเรียนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ 5 ปี ขึ้นไป ส่วนระดับของ
การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ทั้งภาพรวม รายด้าน และรายข้ออยู่ใน
ระดับมากส่วนผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามขนาด
โรงเรียนพบว่า ขนาดโรงเรียนต่างกันมีการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่ พบว่า ทั้งการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลาง ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับ
โรงเรียนขนาดเล็กและระหว่างโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็กทุกคู่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
ประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โรงเรียนที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่ ากว่า 5 ปี และโรงเรียนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ปี  
ขึ้นไป มีการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน 
 ภัทรนิษฐ์ รุ่งโรจน์ธนะชัย (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ในสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่วนประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกัน และประสิทธิผลการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่วนการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ตระหนักรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้าใจ และน าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน” ในครั้งนี้เพ่ือให้การศึกษาวิจัยบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยน าเสนอ วิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 

 
3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการด าเนินการ
วิจัยจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต การวิเคราะห์ SWOT Analysis การสัมภาษณ์ และการประชุม
สนทนากลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที ่3-1 แสดงขั้นตอนการวิจัย กระบวนการ การเก็บข้อมูล และผลที่ได้รับ 
 

ขั้นตอนการวิจัย กระบวนการ การเก็บข้อมูล ผลที่ได้รับ 
ขั้นท่ี 1 เพ่ือศึกษาสภาพ
และปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้าน
โป่งรู อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน 

1. ศึกษาเอกสาร  
2. การสังเกต 
3. การสัมภาษณ ์
4. SWOT 
Analysis 

1. เอกสารแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน 
2. เอกสาร SAR 
3. การสังเกตบริบทของ
โรงเรียน 
4. ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
ได้แก่  ผู้บริหาร 1 คน และ
ครู 8 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา 6คน 

สภาพและปัญหาการ
บริหารสถานศึกษา
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านโป่งรู 
อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน 

ขั้นท่ี 2 เพ่ือศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้าน
โป่งรู อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน 

การประชุม
สนทนากลุ่ม  
 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 11  
คน ได้แก่  ผู้บริหาร 1 คน  
ครู 5 คน และ กรรมการ
สถานศึกษา 5 คน 

 

แนวทางการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านโป่งรู 
อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน 
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3.2 เครื่องมือ การสร้างเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การศึกษาเอกสาร การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ SWOT Analysis  และการประชุมสนทนากลุ่ม ตามขอบเขตเนื้อหาการวิจัย
ที่ผู้วิจัยสร้างเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
 3.2.1 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
                    การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ มีดังนี ้
   3.2.1.1 เครื่องมือศึกษาเอกสารการด าเนินงานการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
   3.2.1.2 เครื่องมือสังเกตการด าเนินงานการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
   3.2.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ กรอบการสัมภาษณ์ ออกแบบให้ครอบคลุม
ขอบเขตการวิจัย ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เพ่ือให้ได้กรอบการ
สัมภาษณ์ ที่มีความตรงตามเนื้อหา และความเหมาะสมของค าถาม และจัดท าเป็นกรอบการสัมภาษณ ์
ฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
   3.2.1.6 เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยใช้เครื่องมือ เทคนิคการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) การด าเนินงานการบริหารสถานศึกษาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างประเด็นค าถามการประชุมสนทนากลุ่ม 
  การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ มีดังนี้ 
   3.2.1.7 เครื่องมือการประชุมสนทนากลุ่ม คือ ประเด็นค าถามที่ครอบคลุมขอบเขต
การวิจัย เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.1.8 สร้างประเด็นค าถามการประชุมสนทนากลุ่มแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
และปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาและจัดท าเป็นประเด็นค าถามการประชุมสนทนา
กลุ่ม ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
     3.2.2.1 การศึกษาจากเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน เอกสาร SAR และหลักสูตรสถานศึกษา 
   3.2.2.2 การสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตบริบทของโรงเรียน 
   3.2.2.3 การสัมภาษณ์ น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เพ่ือขอความร่วมมือถึงผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คัดเลือกผู้ให้การสัมภาษณ์
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ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลลการสัมภาษณ์ตามกรอบ และบันทึกการโดยใช้
เครื่องมือบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือช่วยในการบันทึก 
   3.2.2.4 การวิเคราะห์ SWOT Analysis เก็บรบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.2.5 สรุปข้อมูลสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ของการวิจัยครั้งนี้ 
   การประชุมสนทนากลุ่ม    
   3.2.2.6 น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เพ่ือขอความร่วมมือถึง ผู้บริหารโรงเรียนบ้าน
โป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.2.2.9 คัดเลือกผู้ใหข้้อมูลการประชุมสนทนากลุ่ม 
   3.2.2.10 เชิญผู้ให้ข้อมูลการประชุมสนทนากลุ่ม 
   3.2.2.13 ด าเนินการประชุมสนทนากลุ่มของผู้ให้ข้อมูลตามแบบบันทึกการประชุม
สนทนากลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญ (รองผู้อ านวยการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  
เขต 1) เป็นผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม และใช้เครื่องบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือช่วยในการบันทึกเสียง 
   3.2.2.14 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่ม ของการวิจัยครั้งนี้ 
   3.2.2.5 สรุปผลแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหัดล าพูน 
 
3.3 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย  
 3.3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหัดล าพูนได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 1 คน 
ครูผู้สอน จ านวน 8 คน คณะกรรมการ สถานศึกษา 6 คน รวมทั้งหมดจ านวน 15 คน ในปีการศึกษา 2557 
ประกอบด้วย 
 
ตารางที่ 3-2  แสดงจ านวนประชากร 
  
ล าดับ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง จ านวน(คน) 
1 ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหาร 1 
2 ครู ครูผู้สอน 8 
3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

ประธาน รองประธาน  
อปท. ผูแ้ทนพระสงฆ ์
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง  
ศิษย์เก่า  

6 
 
 

 รวม  15 
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 3.3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
   ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 
   3.3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
 
ตารางที่ 3-3  แสดงจ านวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ ์
  

ล าดับ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง จ านวน(คน) 
1 ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหาร 1 
2 ครู ครูผู้สอน 8 
3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ประธาน รองประธาน อปท. 
ผู้แทนพระสงฆ ์ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 

6 
 

 รวม  15 
 
   3.3.2.2 ผู้ให้ข้อมูลการประชมุสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย  
 
ตารางที่ 3-4 แสดงจ านวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประชุมสนทนากลุ่ม 
 

ล าดับ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง จ านวน(คน) 
1 ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหาร 1 
2 ครู ครูผู้สอน 5 
3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ประธาน อปท. ศิษย์เก่า 
รองประธาน ผู้ปกครอง  

5 
 

 รวม  11 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้  
  3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต โดยสรุปเป็นความเรียง  
  3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  โดยสรุปเป็นความเรียง และข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล ใช้ค่าสถิติร้อยละ  
  3.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยสรุปในรูปแบบตาราง 
  3.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลของการประชุมสนทนากลุ่ม โดยน าข้อมูลที่ได้เขียนสรุปเป็น
ความเรียง 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 

1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต  การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis และการประชุมสนทนากลุ่ม รายละเอียดดังนี้ 
 4.1 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
  4.1.1 ผลจากการศึกษาเอกสารการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
  4.1.2 ผลจากการสังเกตการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
  4.1.3 ผลจากการสัมภาษณ์การบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ให้สัมภาษณ์ 
   ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
  4.1.4 ผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis การบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
 4.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดประชุม
สนทนากลุ่ม (focus group discussion) เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
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4.1 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
 4.1.1 ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาเอกสาร  
     ผลจากการศึกษาเอกสารการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน มีรายละเอียดดังนี้  
  4.1.1.1 ผลจากการศึกษาเอกสารของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   สถานศึกษาได้มีการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี
การทบทวน ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ให้ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนซึ่งในแต่ละปีย้อนหลัง มีความสอดคล้องกันทั้ง 3 ปี (แผนปฏิบัติการประจ าปี, 
2555, หน้า 20, 2556, หน้า 21, 2557, หน้า 20) สรุปไดด้ังนี้ 
   วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ ใช้เทคโนโลยี มีสุนทรีในการร้องเพลง ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
   พันธกิจ ได้มีการก าหนดไว้ว่า พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาส่งเสริม
บุคลากรให้มีความสามารถตอบสนองต่อภาระงานโดยยึดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีการ
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการโดยยึดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ ปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่3 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สถานศึกษา ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า  
   1. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความ
เป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
  จากวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โดยใช้หลักการบริหารคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ที่เน้นขั้นตอนการท างาน 4 ขั้นตอน ขั้นแรกโรงเรียนได้มีการประชุมวางแผน(Plan–P) ในการ
จัดท าแผนงานโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของโรงเรียน เช่น  
ได้ก าหนดโครงการที่เกี่ยวข้องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการน้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ ในโครงการนี้มีกิจกรรมลานอาชีพ (ส่งเสริมทักษะอาชีพ)  กิจกรรม
ร้านค้าสหกรณ์ กิจกรรมออมทรัพย์วันละบาท เป็นต้น ขั้นที่สอง โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ (Do–D) การด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่วางไว้ ขั้นที่สามโรงเรียนมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน (Check–C) โดยให้สรุปโครงการกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้วตามแผนงานโครงการ ขั้นตอน
สุดท้าย ให้ได้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป (Act–A) เพ่ือพัฒนา
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โครงการ กิจกรรมให้ดีขึ้น พร้อมทั้งมีการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักคิด
และหลักปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไว้ในหลักสูตรของ
สถานศึกษา นอกจากนี้การน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพตนเอง และสถานศึกษายังมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งผู้บริหาร ครู 
และกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความพร้อมใน
การด าเนินการตามระบบการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง และสามารถจัดการศึกษาตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.1.1.2 ผลจากการศึกษาเอกสารของรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ได้ดังนี้ 
   สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีการด าเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษารายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแต่ละปีย้อนหลัง มีความสอดคล้องกันทั้ง 3 ปี (รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา, 2555, หน้า 97, 2556, หน้า 98, 2557, หน้า 100) พบว่า สถานศึกษา
มีการปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม คือ การด า เนินงานตามโครงการน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียงโดยน ากิจกรรมการสอนอาชีพในสถานศึกษา ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตสามารถคิด แก้ปัญหา และมี
ภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึง
พอใจในการส่งเสริมด้านต่างๆ จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และสถานศึกษามี จุดควรพัฒนา 
ด้านผู้บริหาร คือ การประสานให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น คณะครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การท าทะเบียนสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มากขึ้น  
การเน้นให้ครูสอนสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน ด้านครู 
พัฒนาครูให้สอนโดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
การแสวงหาความรู้ รวมทั้งกิจกรรมที่ให้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้คิด ให้ท า ให้แก้ปัญหา และควร
พัฒนาบุคลากร ส่วนด้านผู้เรียน ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลงานทางการเรียนตามหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาที่มีผลการเรียนต่ าให้สูงขึ้นตามล าดับ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ควรฝึกให้ท าโครงงาน เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ สร้างนิสัยรักการเรียนรู้รัก
การท างาน เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียน เพ่ือ ให้ผู้ เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  4.1.1.3 ผลจากการศึกษาเอกสารของหลักสูตรสถานศึกษา  
    มีการจัดและการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาหรือบูรณาการเนื้อหา
สาระของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ในหลักสูตร
สถานศึกษามีการบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตาม
เนื้อหาสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน การจัดท าแผนการเรียนรู้  
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เน้นการปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในวิถีชีวิตประจ าวัน มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะการได้ลงมือปฏิบัติจริง ที่เริ่มจากชีวิตประจ าวัน และเชื่อมโยงสู่ครอบครัว
สังคม จัดกระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  
ทัง้ศึกษารายบุคคลและเป็นกลุ่ม มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุม ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (หลักสูตรสถานศึกษา, 2557, หน้า 26) 
  4.1.1.4 ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่สามของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2555, หน้า 59) พบว่า ผลการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  อยู่ใน
ระดับพอใช้ และมีข้อเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ  
ควรมีการพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน โดยผู้เรียนควรได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ ฝึกคิด ฝึกท า ฝึกแก้ปัญหา ควรได้รับพัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ การแก้ปัญหา การท างานเป็นกลุ่ม มีการศึกษาค้นคว้าและได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายเชื่อมโยงสัมพันธ์กับประสบการณ์ในชีวิตจริง และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับ
ผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับ
สภาพจริงของการเรียนรู้ และมีการปรับเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
  สรุปได้ว่า จากการศึกษาเอกสารการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน มีการบริหารจัดการโดยการก าหนดวิสัยทัศน์ 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม และการปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผน
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมทั้งมีการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักคิดและหลักปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้การน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพตนเอง และ
สถานศึกษายังมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความพร้อมในการด าเนินการตามระบบการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง 
และสามารถจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.1.2 ผลการวิเคราะห์จากการสังเกต  
   ผลจากการสังเกตการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน มีรายละเอียดดังนี้ 
   โรงเรียนบ้านโป่งรู ตั้งอยู่เลขที่ 229 หมู่ที่ 5 บ้านโป่งรู ต าบลนครเจดีย์ อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน รหัสไปรษณีย์ 51120 หมายเลขโทรศัพท์ 0–5355–5135 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพ้ืนที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโป่งรู, บ้านจัดสรร, บ้านเด่น, บ้านบวกกอห้า 
มีนักเรียน 126 คน มีข้าราชการครู 8 คน ครูอัตราจ้างสอน 1 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน และช่าง
ครุภัณฑ์ 1 คน มีอาคารเรียน และอาคารประกอบ 4 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค ์
1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ส้วม 1 หลัง จ านวน 5 ที่นั่ง สนามเด็กเล่น 1 แห่ง สนามฟุตบอล 1 แห่ง สนาม 
จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 8 ห้อง แบ่งเป็น ชั้น อนุบาล 1-2 จ านวน2 ห้อง ชั้น ป.1 – 6 จ านวน 6  ห้อง 
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สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นคนท้องถิ่นบ้านโป่งรูเดิม และประชาชน
ที่ย้ายถิ่นมาอยู่รวมกันในเขตปฏิรูปที่ดินจัดสรรของทางราชการ อีกส่วนหนึ่งคือประชาชนที่มารับจ้าง
ท าสวนในพ้ืนที่หมู่บ้านโป่งรู และมีชาวเขาเผ่าลาหู่อยู่รวมกันเป็นบ้านพักนักเรียน ความเป็นอยู่นั้น 
มีวัฒนธรรมประเพณีแบบชนบทพ้ืนบ้านดังเดิมของท้องถิ่นและผสมผสานกับชุมชนใหม่ ซึ่ง มี
หลากหลายของสังคม มีประชากรประมาณ 969 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรวมโรงเรียนได้แก่ หมู่บ้าน
โป่งรูเดิม บ้านจัดสรร บ้านบวกกอห้าบางส่วน บ้านพักธารน้ าใส สวนล าไยรอบหมู่บ้าน โรงงาน  
คิงฟู้ดส์ โรงงานพลาสติก โรงงานท าซอสพริก อ่างแม่วังส้าน วัดโป่งรู อาชีพหลักของชุมชน คือ
เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง เผาถ่าน หาของป่าขาย เนื่องจาก เป็นอาชีพดั้งเดิม ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา พุทธ คิดเป็นร้อยละ 98 ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานปอย
หลวง ท าบุญตานก๋วยสลาก งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง การรดน้ าด าหัว ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
จบการศึกษาระดับ ป.4 , ป.6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 ฐานะทางเศรษฐกิจต่อ 
รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 5,000 บาท จ านวนคน เฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 
   โรงเรียนได้ใช้หลักการบริหารคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่เน้นขั้นตอนการ
ท างาน 4 ขั้นตอน มีกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ขั้นที่หนึ่ง Plan (P) 
  1) ประชุมจัดท าโครงการของโรงเรียนและเสนอโครงการ 
  2) ปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ 
  3) ประชุมแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ขั้นทีส่อง Do (D) 
  4) ปฏิบัติงานตามโครงการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 ขั้นทีส่าม Check (C) 
  5) นิเทศ ติดตามโครงการ 
  6) วัดผลและประเมินผลโครงการ 
 ขั้นตอนที่สี่ Act (A) 
  7) สรุปรายงานผลโครงการเพ่ือน าไปปรับปรุง พัฒนาต่อไป 
  จากการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนบ้านโป่งรู 
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน สรุปผลจากการด าเนินงานได้ดังนี้ 
  4.1.2.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (Education Management) โรงเรียน
ได้ด าเนินการ โดยการก าหนดนโยบายของโรงเรียนที่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีเพื่อน าสู่การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ขณะที่การบริการงานวิชาการได้มีการ
ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน การบริหารงานงบประมาณ
ได้เนินงาน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแนวของปรัชญาโดยมีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณ 
ด าเนินงานตามแผน มีการเบิกจ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นเดียวกับการบริหารงานทั่วไปที่มี
การบริหารอาคารสถานที่และจัดการ แหล่งการเรียนรู้ตลอดจนการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ผลผลิตจากการด าเนินงานเป็นที่ เช่น หลักสูตร
ของโรงเรียน หลักสูตรสาระการเรียนรู้ของท้องถิ่น แผนปฏิบัติการประจ าปี ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
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ในโครงการที่เกี่ยวข้อง ประกาศของโรงเรียน บันทึกการประชุมของคณะกรรมการด าเนินงานรายงาน
ผลการปฏิบัติงานโครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น รายงานผลการด าเนินโครงการ ผลของการวัด
ความส าเร็จของกิจกรรมในแต่ละโครงการ แผนการติดตามประเมินผล เครื่องมือการติดตามประเมินผล 
รายงานการใช้ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ มีสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมการเรียนการสอน 
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
  4.1.2.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (Curriculum Development and 
Teaching) โรงเรียนได้ด าเนินการโดยการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยการบูรณาการแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีการจัดหาสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือบูรณาการแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาที่เริ่มจากชีวิตประจ าวัน และเชื่อมโยงสู่ครอบครัว ชุมชน ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการทดลอง การปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและการเรียนรู้นอกสถานศึกษา  
ทั้งในรูปแบบของการจัดท าโครงการ โครงงาน ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย ตลอดจนการรายงานผลการประเมิน ที่เกิดจากการ
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับนักเรียน ซึ่งปรากฏผลผลิตจากการด าเนินงาน อาทิเช่น 
หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารหลักสูตรแผนงาน โครงการ กิจกรรม ค าสั่งปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ โครงงานนักเรียน บันทึกการประชุม สื่อที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้  
  4.1.2.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Development Activity of Learner) 
โรงเรียนได้ด าเนินการโดยมีการจัดกิจกรรมการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตั้งแต่การวางแผน
และการด าเนินงานตลอดจนการติดตามผลหลังการด าเนินงาน ขณะที่กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชุมนุม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ การมีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของการบ าเพ็ญ 
ประโยชน์เพ่ือสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรากฏผลผลิตจากการด าเนินงาน เช่น 
แผนงาน โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนว การประเมินผล การน าผลไปใช้
ให้นักเรียนได้รู้จักศักยภาพของตนเอง การจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดหรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โครงการ
ที่ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักเรียน การจัดกิจกรรมและการประเมินผล ตลอดจนการน าผลการประเมินไปใช้ 
เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนาโรงเรียน ชุมชนในด้านต่างๆ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรม หรือหลักค าสอนทางศาสนา โครงการเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดจิตอาสา จิตสาธารณะและการบริการสังคม การจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผลตลอดจนการน าผลการประเมินไปใช้ เพ่ือให้ฝึกนักเรียนเกิดการคิดเป็น ท าเป็น อย่างมีเหตุผล 
และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ความรู้อย่าง
รอบคอบระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น อดทน มีความเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะ รู้จักท าประโยชน์
ให้กับสังคม ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
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  4.1.2.4 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (Curriculum of Personnel) ได้ด าเนินการ
โดยมีการพัฒนาบุคลากรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมความรู้ การปฏิบัติตน 
การพัฒนาตนเอง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากร ตลอดจนมีการติดตามและขยายผล 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งปรากฏผลผลิตจากการด าเนินงาน อาทเิช่น โครงการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติการประจ าป ี
โครงการกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ บันทึกการประชุมแบบประเมินตนเอง
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมคุณธรรมโครงการนิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายงานผลการประชุมรายงานการอบรม และสัมมนา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
  สถานศึกษาจัดท าโครงการที่สะท้อนถึงการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาประกอบด้วย โครงการเลี้ยงปลา โครงการปลูกผัก โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ โครงการทักษะ
อาชีพ โครงการออมวันละบาท โครงการธนาคารขยะ กิจกรรมท าน้ ายาล้างจาน ล้างห้องน้ า แชมพู และสบู่
สมุนไพร เป็นต้น 
  สรุปได้ว่า จากการสังเกตการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านโป่งรู มีการใช้หลักการบริหารคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่เน้นขั้นตอนการท างาน 4 
ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การนิเทศติดตาม และการสรุปการรายงาน ในการด าเนินการ
การบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการ
ก าหนดนโยบายตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือน าสู่การ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ด าเนินการ
โดยมีการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชุมนุม กิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ การมีจิตอาสา และด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา มีการส่งเสริม
ความรู้ การปฏิบัติตน การพัฒนาตนเอง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.1.3 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์  
  จากการสัมภาษณ์สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน มีดังนี ้
  ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลของผู้ให้การสัมภาษณ์ จ านวน 15 คน 
น าเสนอโดยใช้ค่าร้อยละตามรายละเอียดในตารางที่ 4-4 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4-1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์จ าแนกตามเพศ  
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 5 33.33 
หญิง 10 66.67 
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จากตารางท่ี 4-1 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เป็นเพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 เป็นเพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 

 
 ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน รวมทั้งสิ้นจ านวน 
15 คน สรุปผลการวิเคราะห์ ได้ดังนี ้
 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (Education Management) 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 ใน 4 ได้มองเห็นสภาพโรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการประชุมชี้แจง
เพ่ือวางแผน มีการจัดท านโยบายน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในโรงเรียนและ
บูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดท าแผนงานด้านวิชาการที่
ส่งเสริมบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน มีการจัดวางแผนงบประมาณ และการ
บริหารอาคารสถานที่ พร้อมทั้งจัดการแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานในโครงการที่เกี่ยวข้อง ประกาศของโรงเรียน บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ
ด าเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น และพบปัญหาขาดความต่อเนื่องใน
การด าเนินงานตามนโยบาย งบประมาณก็ไม่เพียงพอ บางครั้งด าเนินการไม่ทันตามแผนที่วางไว้ 
บุคลากรยังไม่เข้าใจในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนที่ชัดเจน  
ไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ใน 3 ได้มองในลักษณะแบบนี้ว่าโรงเรียนได้มีการ
จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ มีการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่สภาพแวดลอ้มแหล่งเรยีนรู้ในสถานศึกษา
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และมีการบ ารุงรักษาอาคารเพ่ือให้ใช้ได้นานๆ เช่น 
มีสวนมะม่วง การเลี้ยงปลา การท าปุ๋ยหมัก การปลูกผักสวนครัว เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้คิด 
ได้ท า และสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้จากการปฏิบัติจริง ก็ยังพบปัญหา งบประมาณไม่เพียงพอ  
การด าเนินงานไม่ทันตามแผนก าหนดการที่วางไว้ เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ งบประมาณในการจัด
กิจกรรมบางสาระไม่เพียงพอ เช่น สาระการงาน ฯ ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงหรือใช้เป็นค่าตอบแทน
วิทยากรที่มาให้ความรู้ และขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ขาดการติดตามผลการด าเนินงานและผู้ให้
สัมภาษณ์บางส่วนได้มองลักษณะของโรงเรียนด าเนินการตาม โครงการ กิจกรรม ตามแผนส่งเสริมงาน
วิชาการทุกกิจกรรม ตามความเหมาะสม และการบริหารจัดการของโรงเรียนชุมชนมีส่วนร่วมได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการใช้ทรัพยากรบุคลากรและชุมชน เช่นการเชิญมาเป็นวิทยากรมาให้ความรู้ หรือศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน แต่พบปัญหาในการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นเป็นส่วนน้อย ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ 
สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความยุ่งยากในการท างาน 
 สรุปได้ว่า สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ด้านการบริหารจัดการศึกษา เป็นการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการของสถานศึกษาในด้านการจัดระบบบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน โครงการ การจัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และพบ
ปัญหาขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานตามนโยบาย งบประมาณก็ไม่เพียงพอ ด าเนินการไม่ทันตาม
แผนที่วางไว้ ขาดแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย บุคลากรยังไม่เข้าใจใน
การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนที่ชัดเจน ขาดการติดตามผลการ
ด าเนินงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ชุมชนมีส่วนร่วมน้อย  
 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (Curriculum Development and Teaching) 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 ใน 4 ได้มองเห็นว่าโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนมีการใช้แบบ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระต่างๆ มีการก าหนดให้น า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา ท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน และร่วมมือกัน
วางแผนในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการบูร
ณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียน สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ และได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่จ าเป็น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็นและความเข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างแท้จริง สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้
จริงเน้นให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติจริงควบคู่กันไปอย่างมีความสมดุล  
สร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน มีการรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปัญหาที่พบ ครูยังขาดความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนได้ใช้วิธีการเรียน
ตามแบบไกลกังวลต้องมีการสอดแทรกหลังจบบทเรียน มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนนั้นไม่เพียงพอ  
จึงท าให้จัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ไม่เต็มที่ ขาดสื่อ อุปกรณ์ งบประมาณ 
ที่เพียงพอ และขาดการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการน าหลักสูตร และหน่วยการจัดการรู้
มาเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ท าไว้เพียงเพ่ือให้โรงเรียนได้มีหลักสูตร ขาดการน าไปใช้ แต่ยัง
มีผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ใน 3 ได้มองโรงเรียนในลักษณะทีม่ีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่น การนวดสมุนไพร 
มีการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล แต่เกิดความยุ่งยากในการบูรณาการในการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะครูที่สอนชั้นที่เน้นทางด้านวิชาการด้วย และยังต้องค านึงถึงผลสอบ o-net, nt, las ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน จึงท าให้ได้จัดการเรียนการสอนบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ไม่เต็มที่ 
และบุคลากรที่มีภาระงานที่มีมากมายที่ต้องมุ่งเน้นให้เกิดผลกับผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วย
ความยุ่งยาก และเกิดความสับสนในการด าเนินงาน นักเรียนจึงได้รับผลกระทบทางด้านการพัฒนาทักษะ
การคิดเป็น ท าเป็น เพราะไม่ได้ลงมือปฏิบัติตามสภาพจริง และบางส่วนได้มองโรงเรียนมีลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดหา แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสามารถมุ่งให้ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ และได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ แต่ขาดการน าวิทยากรจากชุมชนมาให้ความรู้ 
ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ต้องด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก หรือน านักเรียนไปศึกษาเรียนรู้จาก
วิถีชีวิตในท้องถิ่นหรือชุมชนภายนอก ขาดการท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง 
ขาดการน านักเรียนไปศึกษาเรียนรู้จากวิถีชีวิตในท้องถิ่นหรือชุมชนภายนอก ท าให้นักเรียนขาดการ
พัฒนาการคิด การปฏิบัติ และแก้ปัญหาตามสภาพจริง ไม่มีการน าหลักสูตร และหน่วยการจัดการรู้มา
เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ท าไว้เพียงเพ่ือให้โรงเรียนได้มีหลักสูตร ชุมชนได้เข้ามีส่วนร่วม
น้อยเกินไป จึงไม่ค่อยได้เข้ามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
 สรุปได้ว่า สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
มีการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนการสอนและมีความสอดคล้องกับสภาพและความต้องการเพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นวิถีชีวิต  และยังพบปัญหา การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการ
ประเมินผลการเรียนมากเกินไป ขาดการน าวิทยากรจากชุมชนมาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ต้องด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ชุมชนได้เข้ามีส่วนร่วมน้อยเกินไป ขาดสื่อ อุปกรณ์และงบประมาณที่เพียงพอ ขาดการน า
นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้จากวิถีชีวิตในท้องถิ่นหรือชุมชนภายนอก ไม่มีการน าหลักสูตร และหน่วยการ
จัดการรู้มาเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ขาดการติดตามในการน าไปใช้ ขาดความต่อเนื่อง  
มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนนั้นไม่เพียงพอ จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ บุคลากรที่มีภาระงานมี
มาก ขาดการท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นของตนเอง และครูยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Development Activity of Learner) 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากได้มองโรงเรียนในลักษณะของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดเป็น ท าเป็นอย่างมีเหตุผล โรงเรียนมีการจัดท าแผนงานแนะแนว และระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตได้  มีกิจกรรม งานต่างๆ  
ที่จัดท าขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลพ้ืนฐานรายบุคคลของนักเรียนในสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแผนงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงของโรงเรียน ชุมชน  การจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพแวดล้อมของชุมชน/สังคม 
และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียนและการประกอบ
อาชีพ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา และสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน แต่การ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรพัฒนาผู้เรียนก็ยังเจอปัญหาในบางกิจกรรมเช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรในการท างาน เพราะโครงการหรือกิจกรรมบางอย่างต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะทางซ่ึงบุคลากรที่มีอยู่ไม่ช านาญ ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม ชุมนุมมีการจัดตั้ง
ขึ้น แต่ไม่มีการด าเนินการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ มีเวลาในการสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ไม่
เต็มที ่แต่ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนได้มองในลักษณะที่ว่า ชุมชน ครูมีส่วนร่วมในระบบดูแลช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างจริงจัง และพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอท าให้ผู้เรียนสามารถใช้ปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเองได้โดยโรงเรียนให้ครูออกเยี่ยมบ้านของ
นักเรียน เพ่ือติดตามการด าเนินชีวิตของนักเรียน และสามารถน ากลับมาวางแผนเพ่ือน ามาแก้ไขต่อไป  
มีแผนงานโครงการ และผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ที่สนับสนุนการใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต เช่น กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามารถฝึกทักษะ
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง นักเรียนสามารถได้คิด ได้ท าได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้
โรงเรียนมีการจัดตั้งชุมนุม ที่เกิดจากความสนใจ และสมัครใจของนักเรียน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของ
นักเรียน เช่น ชุมนุมยุวเกษตร แล้วมีการด าเนินการติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนแล้วน ามาแก้ไข
ปรับปรุงพัฒนา กิจกรรมนักเรียน ตามแนวทางข้อเสนอแนะต่อไปเวลาไม่เพียงพอกับการจัดการเรียน
การสอน มีหลายวิชาที่ต้องจัดกิจกรรม และต้องเร่งยกระดับผลสัมฤทธ ิ์ให้สูงขึ้น และผู้ให้สัมภาษณ์อีกส่วน
หนึ่งได้มองโรงเรียนว่ามีการในการด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
เป็นบางครั้ง ในกิจกรรมหลัก รองลงมาก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรที่เน้นการเพาะปลูกโดยตรงและ
กิจกรรมเกี่ยวกับการน าผลผลิตทางการเกษตรมาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน เป็นกิจกรรมที่สร้าง
งานและอาชีพให้กับเด็ก กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการประหยัดและอดออม มีการจัดกิจกรรม
แนะแนว ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานแนะแนว มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวางแผน
ชีวิต ทั้งด้านการเรียนและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน และสอดคล้องกับสภาพ
ของโรงเรียนชุมชน จนท าให้นักเรียนสามารถใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมใน กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ เช่น การช่วยสาธารณสุข ก าจัดลูกน้ ายุงลายในโรงเรียนและชุมชน เป็นการท า
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มีการด าเนินกิจกรรมเป็นบางครั้งไม่ต่อเนื่อง ต้องใช้งบประมาณ
มาก งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
 สรุปได้ว่า สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการด าเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการบูรณาการและประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนได้
ปฏิบัติและเกิดทักษะในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านวัฒนธรรม และปฏิบัติตนใน
การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
และพบปัญหากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรในการท างาน เพราะโครงการ
หรือกิจกรรมบางอย่างต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางซึ่ งบุคลากรที่มีอยู่ไม่ช านาญ ท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม ขาดแคลนบุคลากรทีช่ านาญกิจกรรม ขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมมีเวลาในการสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปได้อย่างเต็มที่ และการจัดกิจกรรม
ชุมนุมมีการจัดตั้งขึ้น แต่ไม่มีการด าเนินการ งบประมาณไม่เพียงพอและขาดการติดตาม และน ามา
ปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น 
 4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (Curriculum of Personnel) 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้มองโรงเรียนในลักษณะ มีการจัดท าแผนงานโครงการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับครูและบุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนงานโครงการ
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พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้การด าเนินการ มีการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ครูและบุคลากรของสถานศึกษาน าผลความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จาก
การประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรของสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยให้ความร่วมมือในการวางแผนการด าเนินงาน การระดมทรัพยากร 
การลงมือปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน แต่พบปัญหาว่า บุคลากรใน
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจไม่ตรงกัน มีมุมมองต่าง ๆกัน ตีความกันหลากหลายตามความเข้าใจของ
ตนเอง ไม่มีการจัดอบรบที่มีเชิญวิทยากรที่เก่งๆ มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น  บุคลากรยังเป็น
แบบอย่างได้ไม่ดีเท่าที่ควรในการด าเนินชีวิตของตนเอง บุคลากรมีภาระงานมาก ไม่มีการจัดอบรมที่
เพียงพอ บุคลากรยังขาดประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรม
การเรียนรู้ ขาดประสบการณ์ในการด าเนินงาน แต่ก็มีผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนน้อยมองโรงเรียนในลักษณะที่มี
การส่งเสริมให้แสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้ วัสดุ
อุปกรณ์ มีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีการจัด
กิจกรรม มีการระดมทรัพยากรทั้งในและนอกสถานศึกษา  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา และทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม บุคลากรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นผลจากการจัดกิจกรรม ตลอดจนมีการ
ขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่บุคคล ในครอบครัวและชุมชน โดยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการด ารงชีวิต 
ไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น การประหยัด การออม การลดละเลิก อบายมุข การใช้ชีวิตโดยไม่
ประมาท ยังพบปัญหาบุคลากรยังเป็นแบบอย่างได้ไม่ดีเท่าที่ควรในการด าเนินชีวิตของตนเอง 
 สรุปได้ว่า สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา เป็นการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมสัมมนา และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้
พัฒนาตนเองและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยังพบปัญหาบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง ขาดประสบการณ์ บุคลากรมีภาระงานมาก 
บุคลากรยังเป็นแบบอย่างได้ไม่ดีเท่าที่ควรในการด าเนินชีวิตของตนเอง บุคลากรขาดการอบรมจากผู้ที่
มีความรู้เกี่ยวกับการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง บุคลากรเน้นด้านวิชาการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมากเกินไป 
 4.1.4 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis  
  ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน การวิเคราะห์โดย
การส ารวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน ได้แก่สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้
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ตารางท่ี 4-2 แสดงผลการวิเคราะห ์SWOT Analysis 
 

ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. มีการก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนปฏิบัติ
การ โครงการ กิจกรรม
ที่ชัดเจน 
2. มีการด าเนินงาน
ตามวงจร(PDCA) 
3. ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากภายนอก 
4. มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการศึกษาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ชัดเจน 

1.ด าเนินกิจกรรมไม่
ครบตามแผนที่ได้ 
ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 
2.ขาดความต่อเนื่องใน
การด าเนินงานตาม
นโยบาย 
3.ขาดการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
4.งบประมาณไม่
เพียงพอ 
5.แหล่งเรียนรู้ไม่
เพียงพอ 

โ ค ร งกา ร ได้ รั บก า ร 
สนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.การสนับสนุน
ทรัพยากรจาก
หน่วยงานภายนอก
น้อย 
2. ชุมชนรอบโรงเรียน
ให้ความร่วมมือในการ
แก้ปัญหาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาน้อย 
3.กิจกรรมต่างๆของ
หน่วยงานภายนอก มี
ผลกระทบกับ
ระยะเวลาในการจัด 
กิจกรรมตามแผน 

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
1. มีหลักสูตรที่บูรณา
การตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ชัดเจน 
2.  มีแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทุก
กลุ่มสาระท่ีชัดเจน 
 

1.ไม่มีการน าหลักสูตร
ไปใช้อย่างจริงจัง 
2.มุ่งผลสัมฤทธิ์มาก
เกินไป ขาดการสอนที่
เน้นการปฏิบัติ 
3. บุคลากรมีภาระงาน
มาก 
4. เวลาไม่เพียงพอใน
การจัดกิจกรรม 

ได้รับโอกาสในน าไป 
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ปัญหาครอบครัว ไม่ว่า
จะเป็นปัญหา 
ครอบครัวแตกแยก
หรือปัญหาการเลี้ยงดู 
โดยตามใจมาก
จนเกินไปมีผลต่อการ
คิดเป็น ท าเป็น ของ
ผู้เรียน 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. มีการก าหนด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ชัดเจน 
2. มี ก ารจั ดกิ จ กรรม
ศึกษาการเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

1.งบประมาณและสื่อ 
อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินกิจกรรม  
2.ขาดบุคลากรที่
ช านาญการ 
3.ขาดการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

1.ได้รับโอกาสจาก
ชุมชนให้มาเป็น
วิทยากร 
2.ได้รับโอกาสได้เรียนรู้
นอกสถานที ่

หน่วยงานนอก
สนับสนุนงบประมาณ
น้อย 
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ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. ครูได้รับความรู้มา
พัฒนาการเรียนการ
สอนได้  
2. มีความหลากหลาย
ในการสอน  
3. ครูน าความรู้มา
พัฒนาการสอนได้ 

1.ครูได้เข้ารับการ
อบรมบางส่วน 
2.ขาดการพัฒนาการ
เรียนการสอนเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 
3.มีการศึกษาดูงาน
น้อย 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
และมีความสามารถ ใน
การให้การฝึกอบรม
หลากหลาย สามารถ 
เชิญมาให้การฝึกอบรม
ได้ตามความต้องการ 
 

1.การพัฒนาบุคลากร
และการสัมมนา 
ประจ าปีมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง 
2. บุคลากรไม่ค่อยให้
ความส าคัญในการ
พัฒนาตนเอง 

 
 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน จุดแข็ง  
มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน มีหลักสูตรที่บูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจน  
มีการจัดกิจกรรมศึกษาการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ครูได้รับความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนได้ จุดอ่อน 
ด าเนินกิจกรรมไม่ครบตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ งบประมาณบางกิจกรรมไม่เพียงพอ  
มุ่งผลสัมฤทธิ์มากเกินไป ครูได้เข้ารับการอบรมบางส่วน โอกาส โครงการได้รับการ สนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ได้เรียนรู้นอกสถานที่ ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
อุปสรรค ชุมชนให้ความร่วมมือน้อย ปัญหาครอบครัว หน่วยงานนอกสนับสนุนงบประมาณน้อย และ
บุคลากรไม่ค่อยให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเอง 
 
4.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion)  
   จากการจัดประชุมสนทนากลุ่ม จ านวน 11 คน เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  
โดยการน าประเด็นปัญหามาสังเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00–15.00 น. สรุปโดยรวมได้ดังนี ้
  4.2.1.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (Education Management) 
   แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีดังนี ้
   1) สถานศึกษาต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา  
   2) แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  แต่ละฝ่ายจัดท า
แผนงาน โครงการเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
   3) ควรมีการก าหนดแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การใช้งบประมาณ
ของแต่ละฝ่าย มีการติดตามการด าเนินงานหรือมีแบบประเมินก่อนหลัง  
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   4) วางแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณให้เพียงพอ เหมาะสมกับการด าเนินงาน 
มีแผนการนิเทศให้เป็นรูปธรรม การนิเทศเป็นการให้ความช่วยเหลือการศึกษาจะต้องมีส่วนร่วม  
   5) ควรมีระดมปัจจัยความช่วยเหลือด้านก าลังกาย ก าลังทรัพย์ จากคณะครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงาน องค์กร ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  
   6) ควรมีการด าเนินงานใหต้่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนฝึกคิดเป็น ท าเป็นได้อย่างยั่งยืน 
   7) ควรมีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้ดีขึ้นหลากหลาย เช่น บ่อเลี้ยงปลา 
การท าปุ๋ยหมัก ควรมีประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอยู่อย่าง
พอเพียงในสถานศึกษาและชุมชน 
 สรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรมีการจัดประชุม วางแผนงาน โครงการ จัดสรรงบประมาณ 
ขอความช่วยเหลือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน อปท. พร้อมทั้งให้มีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
ให้ดีขึ้นหลากหลาย และควรมีการด าเนินงานให้ต่อเนื่อง มีแผนนิเทศ ติดตามที่เป็นรูปธรรม 
  4.2.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (Curriculum Development 
and Teaching) 
   แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีดังนี ้
   1) สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความหลากหลาย
มากขึน้และเพ่ิมเนื้อหาสาระและการปฏิบัติให้มากขึ้น 
   2) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญในการสอนที่สอดแทรก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
   3) สถานศึกษาจัดท าหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น และสามารถน าไปใช้ได้
ตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   4) จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ตลอดจนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการบูรณาการแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการศึกษา 
   5) การจัดการเรียนการสอน ในโครงสร้างหลักสูตรเหลือจ านวนชั่วโมงหนึ่งชัว่โมง สามารถ
จัดเป็นชั่วโมงการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
   6) ขอความช่วยเหลือด้านก าลังกาย ก าลังทรัพย์ จากคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 
และหน่วยงาน องค์กร ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
   7) ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพ่ือได้ประสบการณ์จริง 
   8) ควรมกีารศึกษาวิเคราะห์ท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   9) ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การน าหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 สรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ควรจัดท าหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่เน้นกระบวนการบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น ขอความช่วยเหลือจากวิทยากรให้น าความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น  
ท าเป็น ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน และควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  4.2.1.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Development Activity of Learner) 
   แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีดังนี ้

1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยการแทรกเข้าในกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี  เช่น การศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
   2) ฝึกฝนผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากขึ้น  
   3) ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือให้ทราบประโยชน์ของ
การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน โดยเริ่มจากการอบรมให้ความรู้
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
   4) กิจกรรมชุมนุมควรมีการด าเนินการตามโครงสร้างหลักสูตรอย่างจริงจัง เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เลือกด้วยความสมัครใจ 
   5) สถานศึกษาควรให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาประจ าทุกภาคเรียน 
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
   6) ควรจัดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลใหเ้ป็นลายลักษณ์อักษร 
 สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมร่วมกับชุมชน กิจกรรมชุมนุมควรมีการด าเนินการตามโครงสร้างหลักสูตรอย่างจริงจัง ควรให้มี
การเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาประจ าทุกภาคเรียน และจัดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 4.2.1.4 ด้านพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา (Curriculum of Personnel) 
   แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ด้านพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา มีดังนี ้
   1) เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ความรู้แก่ครูใน
สถานศึกษา 
   2) จัดส่งครูประชุม อบรม สัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกและมาขยายผลให้ทั่วถึง 
   3) จัดส่งครูศึกษา ดูงานแหล่งการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่น ามาปรับใช้ใน
การเรียนการสอนได้ 
   4) ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงระหว่างครูด้วยกัน 
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   5) ส่งเสริมให้ครูจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายให้แก่ครูเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 
   6) ส่งเสริมให้ครูเพ่ิมพูนทักษะอาชีพโดยจัดอบรมความรู้ในโอกาสต่างๆ 
   7) การให้ขวัญและก าลังใจในรูปแบบต่างๆ แก่บุคลากรที่สามารถบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนในการด ารงชีวิต ได้อย่างเหมาะสมและเป็น
แบบอย่างได ้
   8) ควรมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา ควรจัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ให้ความรู้แก่ครู ให้ครูได้มีการประชุม อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ ส่งเสริมให้ครูจัดท าบัญชี เพ่ิมพูนทักษะอาชีพ การให้ขวัญและก าลังใจการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานให้ต่อเนื่อง 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพ
และปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู  
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน โดยวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม จ านวน 15 คน สรุปผลดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  
  5.1.1.1 ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาเอกสาร การบริหารสถานศึกษาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ดังนี้   
   จากการศึกษาเอกสาร พบว่า มีการบริหารจัดการโดยการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม และการปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมี
การจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักคิดและหลักปฏิบัติตนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา นอกจากนี้การน าแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพตนเอง และสถานศึกษายังมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาให้มี
ความรู้ มีความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการด าเนินงานตามโครงการน้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมีกิจกรรมการสอนอาชีพในสถานศึกษา ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตสามารถคิด แก้ปัญหาและมี
ภูมิคุ้มกัน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการส่งเสริมด้านต่างๆ และสถานศึกษายังต้องมีการ
พัฒนาให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน  
รวมทั้งกิจกรรมที่ให้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การท าโครงงาน เพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  แต่จากการประเมิน
คุณภาพภายนอกในรอบที่สามของส านักงานรับรองมาตรฐานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) พบว่า ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น อยู่ในระดับพอใช้ จึงควรพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ ควรมีการพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน โดยผู้เรียนควรได้
ท ากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ฝึกคิด ฝึกท า ฝึกแก้ปัญหา ควรได้รับพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การแก้ปัญหา การท างาน 
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  5.1.1.2 ผลการวิเคราะห์จากการสังเกต การบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
   จากการสังเกต พบว่า มีการใช้หลักการบริหารคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA)  
ที่เน้นขั้นตอนการท างาน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การนิเทศติดตาม และมีการสรุป
การรายงาน ในการด าเนินการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีการก าหนดนโยบายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีเพื่อน าสู่การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการจัดท า
หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ได้ด าเนินการโดยมีการจัดกิจกรรมการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ชุมนุม  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ การมีจิตอาสา และด้านการพัฒนาบุคลากร
สถานศึกษา มีการส่งเสริมความรู้ การปฏิบัติตน การพัฒนาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1.1.3 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน แบ่งเป็น 4 ด้าน 
คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน 15 คน สรุปผลการ
วิเคราะห์ ได้ดังนี ้
   1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  ด้านการ
บริหารจัดการศึกษา เป็นการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการของสถานศึกษาใน
ด้านการจัดระบบบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม มีการประชุมชี้แจงตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้บุคลากรได้รับทราบเพ่ือน าไปปฏิบัติ 
ส่วนงบประมาณ มีการจัดท าแผนงบประมาณ และแต่ละโครงการ ด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้น าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การเรียนการสอน ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมน้อย ในการจัดท าแผนส่งเสริมงานวิชาการ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ที่เหมาะสมและจัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
และพบปัญหาขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานตามนโยบาย งบประมาณก็ไม่เพียงพอ ด าเนินการไม่
ทันตามแผนที่วางไว้ ขาดแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย บุคลากรยังไม่เข้าใจ
ในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนที่ชัดเจน ขาดการติดตามผลการ
ด าเนินงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ชุมชนมีส่วนร่วมน้อย และขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
   2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่า สภาพและปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน และมีความสอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการเพ่ือให้นักเรียน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นวิถีชีวิต และยังพบปัญหา การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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และการประเมินผลการเรียนมากเกินไป ขาดการน าวิทยากรจากชุมชนมาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ต้อง
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ชุมชนได้เข้ามีส่วนร่วมน้อยเกินไป ขาดสื่อ อุปกรณ์และงบประมาณที่เพียงพอ  
ขาดการน านักเรียนไปศึกษาเรียนรู้จากวิถีชีวิตในท้องถิ่น ไม่มีการน าหลักสูตร และหน่วยการจัดการรู้มาเข้า
สู่ระบบการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ขาดการติดตามในการน าไปใช้ ขาดความต่อเนื่อง มีเวลาในการจัด 
การเรียนการสอนไม่เพียงพอ บุคลากรที่มีภาระงานมีมาก ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ได้ ขาดการท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น หรือชุมชนของตนเอง และครูยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการบูรณาการและประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเกิดทักษะในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านวัฒนธรรม และปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และ และพบปัญหากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนขาด
แคลนบุคลากรในการท างาน เพราะโครงการหรือกิจกรรมบางอย่างต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางซึ่ง
บุคลากรที่มีอยู่ไม่ช านาญ ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม ขาดแคลนบุคลากรที่ช านาญ
กิจกรรม ขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม มีเวลาในการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้า
ไปได้อย่างเต็มที ่และการจัดกิจกรรมชุมนุมมีการจัดตั้งขึ้น แต่ไม่มีการด าเนินการ งบประมาณไม่เพียงพอ
และขาดการติดตาม และน ามาปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น 
   4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา พบว่า สภาพและปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
ด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา เป็นการด าเนินการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยการฝึกอบรมสัมมนา การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้ได้พัฒนาตนเองและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยังพบปัญหาบุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ไม่มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
โดยตรง ขาดประสบการณ์ บุคลากรมีภาระงานมาก บุคลากรยังเป็นแบบอย่างได้ไม่ดีเท่าที่ควรในการ
ด าเนินชีวิตของตนเอง บุคลากรขาดการอบรมจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างแท้จริง บุคลากรเน้นด้านวิชาการด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมากเกินไป 
  5.1.1.4 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  
จุดแข็ง มีการก าหนดนโยบาย และหลักสูตรที่บูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจน 
มีการจัดกิจกรรมศึกษาการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ครูได้รับความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
จุดอ่อน ด าเนินกิจกรรมไม่ครบตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ งบประมาณมีไม่เพียงพอ  
มุ่งผลสัมฤทธิ์มากเกินไป ครูได้เข้ารับการอบรมบางส่วน โครงการได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และมีการเรียนรู้นอกสถานที่ ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
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อุปสรรค ชุมชนให้ความร่วมมือน้อย ปัญหาครอบครัว หน่วยงานนอกสนับสนุนงบประมาณน้อยและ
บุคลากรไม่ค่อยให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเอง 
 5.1.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 
จ านวน 11 คน เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีดังนี้ สถานศึกษาต้องมีการจัดประชุม แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการวางแผนจัดสรรงบประมาณประจ าปี แต่ละฝ่ายจัดท าแผนงาน โครงการ มีการติดตามการ
ด าเนินงานหรือมีแบบประเมินก่อนหลัง วางแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณให้เพียงพอ เหมาะสมกับ
การด าเนินงาน มีแผนการนิเทศให้เป็นรูปธรรม การนิเทศเป็นการให้ความช่วยเหลือการศึกษาจะต้องมี
ส่วนร่วม ควรมีระดมปัจจัยความช่วยเหลือด้านก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ควรมีการด าเนินงานให้ต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน และควรมีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้ดีขึ้น และหลากหลาย 
เช่น บ่อเลี้ยงปลา การท าปุ๋ยหมัก ควรมีประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือการอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษาและชุมชน 
  2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้มี
ความหลากหลายมากข้ึนและเพ่ิมเนื้อหาสาระและการปฏิบัติให้มากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความ
ตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญในการสอนที่สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สถานศึกษาจัดท าหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างชัดเจน 1 
หน่วยแล้วบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น และ
สามารถน าไปใช้ได้ตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง  
จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการวเิคราะห์หลักสูตร สถานศึกษา การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้น ตลอดจนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในโครงสร้างหลักสูตรเหลือจ านวนชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง สามารถ
จัดเป็นชั่วโมงการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่าง ระดมปัจจัยความช่วยเหลือ
ด้านก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพ่ือได้ประสบการณ์จริง 
ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และควรมีการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล การน าหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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  3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน มีดังนี้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยการแทรกเข้าในกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ฝึกฝนผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากข้ึน เพ่ือให้ทราบประโยชน์ของ
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน โดยเริ่มจากการอบรมให้ความรู้
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมชุมนุมควรมีการด าเนินการตามโครงสร้างหลักสูตรอย่างจริงจัง เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เลือกด้วยความสมัครใจ สถานศึกษาควรให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาประจ าทุกภาค
เรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และควรจัดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นลายลักษณ์อักษร 
  4) ด้านพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ด้านพัฒนาบุคลากร
สถานศึกษา มีดังนี้ ขอวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ความรู้แก่ครูใน
สถานศึกษา จัดส่งครูประชุม อบรม สัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกและมาขยายผลให้ทั่วถึง ให้ครูศึกษา
ดูงานแหล่งการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างครูด้วยกัน ส่งเสริมให้ครูจัดท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายให้แก่ครู เพ่ิมพูนทักษะอาชีพโดยจัดอบรมความรู้ในโอกาสต่างๆ การให้ขวัญและก าลังใจใน
รูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายแก่บุคลากรที่สามารถบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและสามารถเป็นแบบอย่างได้ และควรมีการ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน”  
 5.2.1 สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ตามขอบเขตการศึกษา จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา มีประเด็นส าคัญท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา จากผลการวิจัย สภาพและปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม ที่ประยุกต์ใช้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการประชุมชี้แจง
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้บุคลากรได้รับทราบเพ่ือน าสู่การด าเนินงานอย่างเป็นระบบนั้นมีความ
สอดคล้องกับที่คู่มือการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและ บริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หน้า 35-40) ที่ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียง คือการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
และการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการ
พัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาจึงมีการด าเนินการตามแผน 
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อย่างเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่วนงบประมาณ มีการจัดท าแผนงบประมาณ 
และแต่ละโครงการก็มีการบริหารจัดการงบประมาณแต่ละโครงการ ตามแผนการจัดการงบประมาณ  
ด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การเรียนการสอน ครู บุคลากร
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วม ในการจัดท าแผนส่งเสริมงาน
วิชาการ ส่วนด้านการบริหารทั่วไป มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และจัดการ
แหล่งการเรียนรู้ตลอดจนการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้  
สอดคล้องกับพรสกุล เขตจ านันท์ (2553, หน้า 54) ได้ท าการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่อุดรธานี เขต 4  
ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีกิจกรรมการด าเนินการที่
ประกอบด้วย การจัดหลักสูตรบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบริหารจัดการงานวิชาการ งบประมาณ 
บริหารบุคคล และบริหารทั่วไปที่มีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการด าเนินงาน
การบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน พบปัญหาขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานตามนโยบาย งบประมาณก็ไม่เพียงพอ 
ขาดแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย บุคลากรยังไม่เข้าใจในการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนที่ชัดเจน ขาดการติดตามผลการด าเนินงาน เครื่องมือ 
อุปกรณ์ไม่เพียงพอและการมีส่วนร่วมของชุมชนน้อย สอดคล้องกับ เพ็ญนภา ธีรทองดี (2553, หน้า 203)  
ได้ศึกษาเรื่องการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความ
คิดเห็นต่อการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ราชบุรีเขต 2 ในด้านการบริหารงานทั่วไปยังขาดแคลนงบประมาณและขาดวิธีการในการประเมินโครงการ
ด้านวิชาการพบปัญหาในการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  ส่วนด้าน
บุคลากรนั้นยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษายังไม่ให้
ความส าคัญในการด าเนินการด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
  2) ด้านการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากผลการวิจัย สภาพและปัญหา
การบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน ด้านการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่า สถานศึกษาได้จัดท าหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตลอดจนการนิเทศก ากับ ติดตาม เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรณา
การตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญสอดคล้องกับ แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552, 
หน้า 36) มีการบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้และมีความสอดคล้องกับสภาพและความต้องการเพ่ือให้นักเรียน  มีความรู้  
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นวิถีชีวิต สอดคล้องกับ ภัทรนิษฐ์ รุ่งโรจน์ธนะชัย 
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(2556, หน้า 78) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิผล 
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจะเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา มีความเข้าใจ
และตระหนักที่จะรับเอาแนวคิดด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนโยบายกระทรวงศึกษา  
มาปรับเข้ากับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาสื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้สอนได้น าแนวคิดดังกล่าวมาจัดเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ โดยสอดแทรกหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนตามปกติ อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้
ผู้สอนเน้นการบูรณาการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมให้มี
ทั้งคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การแสวงหาความรู้ การท างานร่วมกันอย่างมีความสุข และจากการ
ด าเนินงานยังพบปัญหา การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการประเมินผลการเรียนมากเกินไป ขาดการน าวิทยากรจาก
ชุมชนมาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ต้องด าเนินชีวิตประจ าวัน ขาดสื่อ อุปกรณ์และงบประมาณ 
ที่เพียงพอ ขาดการน านักเรียนไปศึกษาเรียนรู้จากวิถีชีวิตในท้องถิ่นหรือชุมชนภายนอก ขาดการติดตามใน
การน าไปใช้ ชุมชนได้เข้ามีส่วนร่วมน้อยเกินไป ขาดความต่อเนื่อง มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนนั้นไม่
เพียงพอ และครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับ ปริศนา กลั่นเขตรกรรม (2553, หน้า 114) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาในการ
ด าเนิน การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนน าหลักสูตร
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ ผลการศึกษา สภาพและ
ปัญหา การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนน าหลักสูตรบูรณา
การแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ ผลการศึกษา
พบว่า โรงเรียนแกนน าหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบูรณาการแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตร ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า โรงเรียนแกนน า หลักสูตรบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ มีการบูรณาการแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากและปัญหาการบูรณาการ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนแกนน าหลักสูตรบูรณาการ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ ทั้ง 4 ด้าน ภาพรวม
พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ปัญหาด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตรเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิเคราะห์ความสัมพันธ์มาตรฐานการเรียนรู้ทุกช่วงชั้นให้
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนและการร่วมมือในการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรบูรณการเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท าหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปรับปรุงและ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดย
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนมีปัญหาอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ ศรีพร แก้วโขง (2554, หน้า 68) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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ล าพูน เขต 2 พบว่า ด้านการบริหารวิชาการ โดยรวมมีการปฏิบัติที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก เพราะงานวิชาการ 
เป็นหัวใจหลักของสถานศึกษาท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน ในยุคปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผู้บริหาร 
สถานศึกษา จ าเป็นต้องปรับวิธีการคิด พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการบริหารงาน และต้องเป็นผู้น าทาง
วิชาการ เพื่อที่จะท าให้การบริหารวิชาการสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ กล่าวคือ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคมเพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา ตลอดจน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดนโยบายการบริหารวิชาการท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นการน าความรู้ไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากผลการวิจัย สภาพและปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า เป็นการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการบูรณา
การและประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเกิดทักษะในด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม และปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตั้งแต่การ
วางแผนและการด าเนินงานตลอดจนการติดตามผลหลังการด าเนินงาน ขณะที่กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
ชุมนุม มีการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ การมีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของการบ าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับ ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2554, หน้า 50) 
กล่าวว่า ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาควรมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ
ภัทรนิษฐ์ รุ่งโรจน์ธนะชัย (2556, หน้า 79) ได้ศึกษาเรื่อง ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ผลจากการศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก พบว่า 
นักเรียนปฏิบัติและด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนเพราะกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ในการเรียนรู้ได้เรียนรู้ตามความ
สนใจของตนเอง นอกเหนือจากในบทเรียนซึ่งสถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามความต้องการ
หรือความสนใจของผู้เรียน และการด าเนินงานยังพบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่ช านาญกิจกรรม  
ขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมมีเวลาในการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าไปได้อย่างเต็มที่ และการจัดกิจกรรมชุมนุมมีการจัดตั้งขึ้น แต่ไม่มีการด าเนินการและสอดคล้องกับ 
เพ็ญนภา ธีรทองดี (2553, หน้า 203) ได้ศึกษาเรื่องการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรีเขต 2 ในด้านการบริหารงานทั่วไปยังขาดแคลนงบประมาณและ
ขาดวิธีการในการประเมินโครงการด้านวิชาการพบปัญหาในการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล ส่วนด้านบุคลากรนั้นยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสถานศึกษายังไม่ให้ความส าคัญในการด าเนินการด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
  4) ด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา จากผลการวิจัย สภาพและปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
ด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา พบว่า การด าเนินการพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมสัมมนา 
และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจนเกิดภาพ
แห่งความส าเร็จ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับคู่มือการประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 34) กล่าวว่า พัฒนาบุคลากร ทั้งผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความพร้อมในการด าเนินการตามระบบ
การบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง และสามารถจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าร่วม การประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ แสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  และการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
สัญญา จารุจินดา (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการในการน้อมน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนผลการ ศึกษา 
พบว่า แนวทางการบริหารจัดการในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหาร 
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และ ด้านบริหารทั่วไป ในภาพรวมอยู่ในระดับมากแนวทางการพัฒนาครู
ในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ด้านบริหารงานวิชาการ คือ จัดประชุมทางวิชาการทุกเดือนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านบริหารงบประมาณ คือ ส่งเสริมให้ครูมีการวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้อง
กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้านบริหาร งานบุคคล คือจัดอบรม ให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียนด้านบริหาร
ทั่วไป คือ ส่งเสริมให้ครูท างานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และยังพบปัญหาบุคลากร
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
โดยตรง ขาดประสบการณ์ บุคลากรมีภาระงานมาก และบุคลากรยังเป็นแบบอย่างได้ไม่ดีเท่าที่ควรใน
การด าเนินชีวิตของตนเอง สอดคล้องกับ รุ่งทิวา สันติผลธรรม (2552, หน้า 82) ได้ศึกษาเรื่องการน าเสนอ
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน   
อ าเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป มีปัญหา
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อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการบริหารงานบุคลากร โดยในภาพรวมมีปัญหาการบริหารงานอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับปัญหาการบริหารงานอันดับที่ 1 คือ การวางแผน
บุคลากรในการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา อันดับที่ 2 คือ การด าเนินงานใน
การให้การอบรมเพ่ือให้บุคลากรมีความรักความสามัคคีกันและเกื้อกูลกัน และอันดับที่ 3 คือ การวางแผน
ในการก าหนดนโยบายด้านการจัดบุคลากรท างานในสถานศึกษาที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 5.2.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ตามขอบเขตการศึกษา จ านวน 4 ด้าน 
คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้
ดังนี้ 
  1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา จากผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา พบว่า ต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเพ่ือด าเนินการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี แต่ละฝ่ายจัดท าแผนงาน โครงการเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้งบประมาณของแต่ละฝ่าย  มีการติดตาม
การด าเนินงานหรือมีแบบประเมินก่อนหลัง วางแผนงาน โครงการ ด้านงบประมาณให้เพียงพอ 
เหมาะสมกับการด าเนินงาน มีแผนการนิเทศให้เป็นรูปธรรม การนิเทศเป็นการให้ความช่วยเหลือ
การศึกษาจะต้องมีส่วนร่วม ควรมีระดมปัจจัยความช่วยเหลือด้านก าลังกาย ก าลังทรัพย์ จากคณะครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงาน องค์กร ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ควรมีการด าเนินงาน
ให้ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน และควรมีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ให้ดีขึ้น
หลากหลาย เช่น บ่อเลี้ยงปลา การท าปุ๋ยหมัก ควรมีประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษาและชุมชน สอดคล้องกับ รุ่งทิวา สันติผลธรรม 
(2552, หน้า 91) ได้ศึกษาเรื่องการน าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชนอ าเภอ เมือง
นครสวรรค ์จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาได้ 4 ด้าน คือ 1) แนวทาง การ
บริหารงานวิชาการ ได้แก่ การสร้างความตระหนักให้แก่ครู เชิญวิทยากร มาอบรมให้ความรู้แก่ครู จัดการ
เรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียง จัดประกวดสื่อการเรียนการสอน นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 2) แนวทางการบริหารงานงบประมาณคือ จัดประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษาเพ่ือด าเนินการจัดสรรงบประมาณ และสอดคล้องกับ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2554, หน้า 48) 
กล่าวว่า ด้านการบริหารจัดการศึกษา ควรมีการจัดระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการทบทวน ปรับปรุง 
พัฒนา โครงสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้องหรือรองรับการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรม การจัดระบบ
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การนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง หล่อหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และเอ้ือต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน สถานศึกษาควรให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในขั้นตอนส าคัญทุกขั้นตอน มีการติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัด
การศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแนวทางด าเนินการ  
  2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนสอน จากผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนสอน พบว่า ควรสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
สถานศึกษาจัดท าหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น และสามารถน าไปใช้ได้ตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมาก ขึ้น ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร 
สถานศึกษา การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ตลอดจนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการศึกษา การจัดการเรียนการสอน  
ในโครงสร้างหลักสูตรเหลือจ านวนชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง สามารถจัดเป็นชั่วโมงการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้
คิดเป็น ท า เป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่าง ระดมปัจจัยความช่วยเหลือด้านก าลังกาย ก าลังทรัพย์ จากคณะครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรจัดให้มีการศึกษาดู
งานแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น เพ่ือได้ประสบการณ์จริง ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ท าวิจัยในชั้นเรียน  
เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การน าหน่วยการเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ปริศนา กลั่นเขตรกรรม 
(2553, หน้า 127) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาในการด าเนิน การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนนาหลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ พบว่า ปัญหาด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตรเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานวิเคราะห์ความสัมพันธ์มาตรฐานการเรียนรู้ทุกช่วงชั้นให้สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนและการร่วมมือในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรบูรณา
การเศรษฐกิจ พอเพียง การจัดท าหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียน มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
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ดังนั้น เพ่ือให้การบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการศึกษาของโรงเรียนแกน
น าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถขยายเครือข่ายไปสู่โรงเรียนอ่ืนๆ ได้ รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดอบรมปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยการบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการศึกษาให้มากขึ้น 
  3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า ควรให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยการแทรก
เข้าในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เช่น การศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ควรฝึกฝน
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากขึ้น ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ 
เพ่ือให้ทราบประโยชน์ของการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน โดยเริ่มจาก
การอบรมให้ความรู้กิจกรรมที่เก่ียวข้อง กิจกรรมชุมนุมควรมีการด าเนินการตามโครงสร้างหลักสูตรอย่าง
จริงจัง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกด้วยความสมัครใจ สถานศึกษาควรให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยครูที่
ปรึกษาประจ าทุกภาคเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และควรจัดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลให้
เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับ วิยะดา ธนสารมงคลกุล (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนปทุมนุสรณ์ ผลการวิจัย 
พบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนปทุมนุสรณ์ 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความรู้ ด้านความ
พอประมาณ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านคุณธรรม และด้านความมีเหตุผล และการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นที่ต้องให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบประโยชน์ของการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียน
การสอน โดยการอบรมให้ความรู้ การสาธิตกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและยกตัวอย่างการบูรณา
การกับศาสตร์แขนงอ่ืนๆเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์  
  4) ด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา จากผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน ด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา พบว่า ควรมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาให้ความรู้แก่ครูในสถานศึกษาจัดส่งครูประชุม อบรม สัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกและ
กลับมาขยายผลให้ทั่วถึง จัดส่งครูศึกษา ดูงานแหล่งการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างครูด้วยกัน ส่งเสริม
ให้ครูจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายให้แก่ครู ส่งเสริมให้ครูเพ่ิมพูนทักษะอาชีพโดยจัดอบรมความรู้ในโอกาส
ต่างๆ การให้ขวัญและก าลังใจในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย แก่บุคลากรที่สามารถบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนในการด ารงชีวิต ได้อย่างเหมาะสมและ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ และควรมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบนพ้ืนที่สูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดแม่ฮ่องสอนสรุปผลการวิจัยรูปแบบประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ องค์ประกอบของรูปแบบ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการบริหารจัดการประกอบด้วย นโยบาย วิชาการ งบประมาณ 
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และการบริหารทั่วไป 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย หน่วยเรียนรู้ 
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน สื่อ และแหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 4) ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร การติดตามขยายผลแนวทางการนำรูปแบบไปใช้สิ่งที่
ควรด าเนินการคือ 1) ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบาย
ส าคัญของสถานศึกษา 2) พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้ง ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ 
สถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 4) ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ 5) จัดท า 
ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 6)ปรับปรุง 
และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 7) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8) เสริมสร้างบรรยากาศ 
และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 9) จัดระบบนิเทศ ติดตามประเมินผล และรายงานผลและ 
10) ให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้าร่วมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนส าคัญทุกขั้นตอนและสอดคล้องกับ  
พรสกุล เขตจ านันท์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่อุดรธานี เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า สภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
โดยรวมแล้วสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน เรียงตามระดับการปฏิบัติจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการบริหารบุคคล 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรร่วมมือกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์
พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในการออกแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระต่างๆและจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนควรสร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกในการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน” พบว่า ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) สถานศึกษาควรมีการด าเนินการตามนโยบายอย่างจริงจัง และต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียน
มีโอกาสพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเป็น ท าเป็นให้มากขึ้น 
  2) ควรมีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  3) ควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสื่อ อุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร และการ
บริหารจัดการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการผู้เรียน 
  4) ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีการ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
  5) ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากขึ้น 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
  1). จัดท าโครงการ ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุน
เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) จัดอบรมปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยการบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการศึกษา   
  4) แต่งตั้งผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการท างานอย่างเป็นระบบ 
  5) จัดแสดง หรือเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนได้รับรู้ และน าไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง  
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
  1) ควรวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม
สมาคมพัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลนครเจดีย์ อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
  2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
  3) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพลักษณะของแนวทางการพัฒนาเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ของโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน 
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หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์การร่วมประชุมสนทนากลุ่ม 
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ภาคผนวก ค 
กรอบการสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
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กรอบการสัมภาษณ์ 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

****************** 
 

ค าชี้แจง  
 แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการท าสารนิพนธข์องนักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กรอบการสัมภาษณ์
นี้เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
 กรอบการสัมภาษณ์ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการ
ด าเนินการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอ
ความมอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ให้ครบถ้วนทุกข้อและตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ตอบในกรอบการ
สัมภาษณ์จะน าไปใช้ในการศึกษาเท่านั้น จะไม่กระทบใดๆต่อผู้ที่ให้ข้อมูล ขอขอบคุณในความกรุณา  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                             

นางพรพิมล  เย็นวารยี ์
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบรหิารการศึกษา
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตล้านนา 
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กรอบการสัมภาษณ์  
เรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

****************** 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ – สกุล………………………………………………………………………………..................................
ต าแหน่ง……………………………………………………………………………….…....................................
สถานที่……………………………………………………………………………………....................................
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์………………………………………………………………..…............................ 

ตอนที่ 2  สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 4.  ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูง ท่ีท่านใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างด ี
นางพรพิมล  เย็นวารยี ์

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ภาพถ่ายระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาพถ่ายระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 

 

 
1) สัมภาษณ์นางวิรอน เลี้ยงประยูร 
ต าแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา 

 วันที่ 26 มีนาคม 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) สัมภาษณ์นายกฤษณรักษ์  วงศ์ชมภู 
ครูผู้สอน 

 วันที่ 26 มีนาคม 2558 
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3) สัมภาษณ์นางจุฑารัต มูละวงศ์ 
ครูผู้สอน 

 วันที่ 27 มีนาคม 2558 
 

 

 
 

4) สัมภาษณ์นางร าไพ  ขันค า 
ครูผู้สอน 

 วันที่ 27 มีนาคม 2558 
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5) สัมภาษณ์นายอุดม เขื่อนเพ็ชร 
ครูผู้สอน 

 วันที่ 27 มีนาคม 2558 
 
 
 

 
 

6) สัมภาษณ์นางกัญญาณัฐ มูลผึ้ง 
ครูผู้สอน 

 วันที่ 30 มีนาคม 2558 
 



132 

 

 
 

7) สัมภาษณ์นางแก่นจันทร์ แสงอรุณ 
ครูผู้สอน 

 วันที่ 30 มีนาคม 2558 
 

 

 
 

8) สัมภาษณ์นางสาววิราวัลย์  ชมสวน 
ครูผู้สอน 

 วันที่ 30 มีนาคม 2558 
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9) สัมภาษณ์นางสาวอัมพร จิตนารินทร์ 
ครูผู้สอน 

 วันที่ 31 มีนาคม 2558 
 

 

 
 

10) สัมภาษณ์นายสมจิต   นันทะชัย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 วันที่ 31 มีนาคม 2558 
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11) สัมภาษณ์นางฟองค า ชายน้อย 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วันที่ 31 มีนาคม 2558 
 

 

 
 

12) สัมภาษณ์นายธวชั   ธนุโวหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 วันที่ 1 เมษายน 2558 
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13) สัมภาษณ์นางสุภา  กันขัด 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วันที่ 1 เมษายน 2558 
 

 

 
 

14) สัมภาษณ์นางเสาวนีย์  หังพุดชา 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วันที่ 1 เมษายน 2558 
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15) สัมภาษณ์พระอธิการถาวร ถาวโร   
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วันที่ 2 เมษายน 2558 
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ภาพถ่ายระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. จ านวน 11 คน 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  

รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน จ านวน 15 คน 
 

ล าดับที่ ชื่อผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง วัน /เดือน ปี 

1 นางวิรอน เลี้ยงประยูร ผู้บริหารสถานศึกษา 26 มีนาคม 2558 
2 นายกฤษณรักษ์ วงศ์ชมภู ครูผู้สอน 26 มีนาคม 2558 
3 นางจุฑารัต มูละวงศ์ ครูผู้สอน 27 มีนาคม 2558 
4 นางร าไพ  ขันค า ครูผู้สอน 27 มีนาคม 2558 
5 นายอุดม เขื่อนเพ็ชร ครูผู้สอน 27 มีนาคม 2558 
6 นางกัญญาณัฐ มูลผึ้ง ครูผู้สอน 30 มีนาคม 2558 
7 นางแก่นจันทร์ แสงอรุณ ครูผู้สอน 30 มีนาคม 2558 
8 นางสาววิราวัลย์  ชมสวน ครูผู้สอน 30 มีนาคม 2558 
9 นางสาวอัมพร จิตนารินทร์ ครูผู้สอน 31 มีนาคม 2558 
10 นายสมจิต   นันทะชัย คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
31 มีนาคม 2558 

11 นางฟองค า ชายน้อย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

31 เมษายน 2558 

12 นายธวัช   ธนุโวหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   1 มีนาคม 2558 

13 นางสุภา  กันขัด  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 เมษายน 2558 

14 นางเสาวนีย์  หังพุดชา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 เมษายน 2558 

15 พระอธิการถาวร ถาวโร   คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2 เมษายน 2558 
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รายช่ือผู้ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในโรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. 

สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านโป่งรู อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน จ านวน 11 คน 
 
ล าดับที่ ชื่อผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง 

1 นางวิรอน เลี้ยงประยูร ผู้บริหารสถานศึกษา 
2 นายกฤษณรักษ์ วงศ์ชมภู ครูผู้สอน 
3 นางจุฑารัต มูละวงศ์ ครูผู้สอน 
4 นายอุดม เขื่อนเพ็ชร ครูผู้สอน 
5 นางแก่นจันทร์ แสงอรุณ ครูผู้สอน 
6 นางสาววิราวัลย์  ชมสวน ครูผู้สอน 
7 นายสมจิต  นันทะชัย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
8 นายธวัช  ธนุโวหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
9 นางสุภา  กันขัด  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
10 นางเสาวนีย์  หังพุดชา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
11 นางฟองค า ชายน้อย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
 

 

หมายเหตุ   ผู้ด าเนินการประชุมสนทนากลุ่ม นายพัน ค าพรรษา   
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 1 
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     ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล    :    นางพรพิมล  เย็นวารีย์ 
  
วัน เดือน ปี เกิด :   13  กรกฎาคม  2521 
 

 ที่อยู่ปัจจุบัน :   78  ม.5  ต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน   
 
การศึกษา    
           พ.ศ. 2540 :    ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 
    โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
 
 พ.ศ. 2544 :    ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี  ครศุาสตรบัณฑิต 
    สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 
การท างาน   
           พ.ศ. 2553-2555    ครูผู้ช่วย    
    โรงเรียนบ้านโป่งรู  ต าบลนครเจดีย์ 
    อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
     
 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน   คร ู 
      โรงเรียนบ้านโป่งรู  ต าบลนครเจดีย์ 
    อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
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