
บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและน าเสนอเป็น 3 ตอน 

ดงัน้ี  
ตอนท่ี 1  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตอนท่ี 2  หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
ตอนท่ี 3  หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตอนท่ี 4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ตอนที ่1  แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

1.1 กรอบแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัในการด าเนินชีวติไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ พร้อมกบัความสมดุล
และมัน่คงเม่ือน าไปใช้บริหารจดัการตนเองและภารกิจงานท่ีบุคคลนั้นก าลงักระท าอยู่อย่างสม ่าเสมอ 
ย่อมส าเร็จประโยชน์และน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบ
แนวคิดท่ีตอ้งใชค้วามรู้ควบคู่ไปกบัคุณธรรมในการตดัสินใจ โดยค านึงถึง 3 หลกัการ ไดแ้ก่ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดี และมุ่งท่ีจะท าให้ผลท่ีเกิดข้ึน
น าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าท่ีสมดุล และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ได้แก่ ดา้นวตัถุ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 
ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 
2540 มีรายละเอียดดงัแผนภาพท่ี 2.1 
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แผนภาพที ่2.1 แสดงองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทีม่า: ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์(2548) 
 

จากแผนภาพสามารถอธิบายองค์ประกอบหลกัปรัชญาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวการด ารงชีวิตอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจาก
วถีิชีวติดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา มองโลกเชิงระบบท่ีมีลกัษณะ
พลวตั มุ่งเน้นการรอดพน้จากภยัและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความย ัง่ยืนของการพฒันา มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี  

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวการด ารงชีวิตอยู่และปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะ
เป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา มอง
โลกเชิงระบบท่ีมีลกัษณะพลวตั มุ่งเน้นการรอดพน้จากภยัและวิกฤติ เพื่อความมัน่คงและความ
ย ัง่ยนืของการพฒันา 

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตนในแนวทางท่ีควร
จะเป็น สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดทุ้กระดบั โดยมีแนวคิดทางสายกลางเป็นหวัใจ
ส าคญัของกรอบแนวคิด 

3. ค านิยาม ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี เพื่อเตรียมตวัพร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึน ในแต่ละคุณลกัษณะมีความหมาย ดงัน้ี 

    1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
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    2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น จะตอ้ง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
จากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 

    3) มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

4. เง่ือนไข การตดัสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดบัพอเพียงนั้น 
ตอ้งอาศยัทั้งเง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม กล่าวคือ เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้
เก่ียวกบัวชิาการต่าง ๆ อยา่งรอบดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยง
กนัเพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในการน าแผนไปใช้ให้เกิดผลในการปฏิบติั 
เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบด้วย ดา้นจิตใจท่ีตระหนักในคุณธรรม และความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาและในระดบัปฏิบติัรอบคอบในการ
ด าเนินชีวติ 

5. แนวทางปฏิบัติ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญามาประยุกต์ใช้ คือการพฒันาท่ี
สมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ และ
เทคโนโลย ีซ่ึงครอบคลุมใน 4 มิติ ดงัน้ี 

    1) มิติด้านเศรษฐกจิ เป็นเศรษฐกิจแบบพออยูพ่อกินและสามารถอุม้ชูตวัเองอยูไ่ดโ้ดยไม่
เดือดร้อน เพื่อให้สามารถพึ่ งตนเองได้มากท่ีสุดโดยไม่พึ่ งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีไม่ได้เป็นเจ้าของ ใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดผลคุม้ค่าท่ีสุด และไม่ผลิตหรือบริโภคเกินก าลงั ซ่ึงเป็นการสร้าง
ความเขม้แข็งให้เกิดข้ึนในชุมชน อนัจะน าไปสู่การกา้วพน้จากความยากจน สร้างความมัน่คงทาง
รายได ้มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนตามควรแก่อตัภาพ  

    2) มิติด้านสังคม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแห่งการแบ่งปันบนพื้นฐานของความเอ้ืออาทร มี
ความเมตตา และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มุ่งใหเ้กิดความสามคัคี ความพึงพอใจ และสังคมท่ีสงบสุข 
เพื่อใหทุ้กคนอยูร่่วมกนัไดโ้ดยปราศจากการเบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบและการมุ่งร้ายท าลายกนั  

    3) มิติด้านส่ิงแวดล้อม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่งอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลกโดยรวม ไดแ้ก่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ดิน น ้ า ป่า แร่ธาตุ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความเป็นปกติของภูมิอากาศ กระแส/ ทิศทางลม 
คล่ืน พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติน้ี นอกจากจะเป็นปัจจยัในการผลิตและ
การบริการแลว้ ยงัเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีส าคญัและจ าเป็นในการด ารงชีวิต และการด าเนินชีวิตของ
มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตทั้งหลายบนโลก การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึง
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ควรเป็นไปดว้ยความเคารพและระมดัระวงั ดว้ยความรับผิดชอบต่อคนรุ่นหลงัท่ีจ  าเป็นตอ้งพึ่งพิง
ทรัพยากรต่าง ๆ เหล่าน้ีในการด ารงชีวติเช่นกนั 

 4) มิติด้านวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตของกลุ่มชนซ่ึงสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมท่ีหลากหลาย              
อนัประกอบด้วยอุดมการณ์บางอย่าง โลกทัศน์บางอย่าง ความสัมพนัธ์บางอย่าง และค่านิยม
บางอยา่งอยูใ่นนั้นดว้ยซ่ึงรวมเรียกวา่ วฒันธรรม ดงันั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงสัมพนัธ์และเติบโตจาก
ฐานทางวฒันธรรมท่ีมัน่คง ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตท่ีประหยดั อดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
ฟุ่มเฟือยไม่ตกเป็นทาสของวตัถุนิยมหรือบริโภคนิยม ซ่ึงท าให้เกิดการเป็นหน้ีสินเกิดการทุจริต
คอรัปชัน่  ซ่ึงเป็นปัญหาสังคมท่ีร้ายแรงท่ีสุดปัญหาหน่ึงท่ีบ่อนท าลายความมัน่คงของชาติ  
 ฉะนั้นการตดัสินใจและการจดัการท่ีพอเพียงสู่ย ัง่ยืน(ศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุว  
สถิรคุณตอ้งยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2-3-4 ดงัน้ี 

1. การท างานใด ๆ ท่ีมุ่งให้ประสบผลส าเร็จอยา่งราบร่ืนแต่ละบุคคลจ าเป็นตอ้งใช้ 2 เง่ือนไข 
คือความรู้ควบคู่กบัคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
        1.1 ความรู้ คือความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และความรอบคอบท่ีจะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัใน
ขั้นตอนการปฏิบติั 
      1.2 คุณธรรม คือตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีความตระหนักในคุณธรรมมีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการดาเนินชีวติ 
 2. การตดัสินใจและการด าเนินการใด ๆ จ าเป็นตอ้งยดึ 3 หลกัการพอเพียงทุกคร้ัง คือ 
     2.1 พอประมาณ คือ 1) พอเหมาะ พอดี กบัสภาพของตน ขององคก์ร(ปัจจยัภายใน) และ
2) พอควร สอดคลอ้ง กบัภูมิสังคม (ปัจจยัภายนอก) 
     2.2 มีเหตุผล คือ 1) รู้สาเหตุ ท าไม / เพราะเหตุใด 2) รู้ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งวิชาการกฎหมาย 
ความเช่ือ ประเพณี และ 3) รู้ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในดา้นต่าง ๆ กวา้ง-แคบ ใกล-้ไกล 
     2.3 มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี คือ 1) เตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ และ 
2) วางแผน รอบคอบ ไม่ประมาทเพื่อป้องกนัอนัตรายหรือปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัแผนภาพท่ี 2.2 
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แผนภาพท่ี 2.2 แสดงแนวทางการตดัสินใจและการจดัการท่ียดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: มูลนิธิยวุสถิรคุณ (2560) 
 
 สรุปไดว้า่ เศรษฐกิจพอเพียง (มูลนิธิยวุสถิรคุณ, 2560 )  เป็นหลกัในการด าเนินชีวิตไปสู่
ความเจริญกา้วหนา้ พร้อมกบัความสมดุลและมัน่คง เม่ือน าไปใชบ้ริหารจดัการตนเอง และภารกิจ
งานท่ีบุคคลนั้นก าลงักระท าอยู่อย่างสม ่าเสมอ ยอ่มส าเร็จประโยชน์และน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดท่ีตอ้งใชค้วามรู้ควบคู่ไปกบัคุณธรรม ในการ
ตดัสินใจ โดยค านึงถึง 3 หลกัการ ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุม้กนั
ในตัวท่ีดี และมุ่งท่ีจะท าให้ผลท่ีเกิดข้ึนน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าท่ีสมดุล และพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม 
 

 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา               
ขั้นพืน้ฐาน 
 ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและน าไปสู่การส่งเสริมสนบัสนุนในการนอ้มน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีดงัน้ี  

การตัดสินใจและการจัดการทีย่ดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 2-3-4 

“ คุณธรรม 
“ ความรู้ 
 

 

• พอประมาณ 

• มีเหตุผล 

• ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

 

 

 

 

“ สมดุลและ 
“ พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

วฒันธรรม 

 

วตัถ ุ
 

สงัคม 

 

Process 

 

Output/ 

Outcome 

 

Input 
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 1.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการด าเนินการของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  ( มูลนิธิยุวสถิรคุณ ,2560 )    
มีดงัน้ี 
 การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา หมายถึง การด าเนินการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรในภาคการศึกษาทุกระดบั น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนัและการปฏิบติัภารกิจ เช่น การบริหารการศึกษา การบริหารจดัการ
งบประมาณการศึกษา การจดัสถานศึกษา การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
การจดักิจกรรมนกัเรียน เป็นตน้ เพื่อท่ีทา้ยท่ีสุดแลว้เกิดกระบวนการปรับเปล่ียนวิธีคิดและวิถีปฏิบติั 
จนเป็นวิถีชีวิต เพื่อผลให้เกิดการปลูกฝังและบ่มเพาะผูเ้รียน เด็ก และเยาวชน ให้มีจิตส านึกและ
อุปนิสัย ‚พอเพียง‛ (Sufficiency Mindset and Behavior) เพื่อจะไดส้ามารถด ารงตน และด าเนินชีวิต
ให้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ จุดเร่ิมต้นของการ
ขบัเคล่ือน เน่ืองมาจากกระแสพระราชด ารัส ‚เศรษฐกิจพอเพียง‛ ท่ีปวงชนชาวไทยไดเ้ร่ิมรับรู้และ
เรียนรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และโดยเฉพาะอยา่งยิง่พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2541 ความตอนหน่ึงวา่ 
‚...คนเราถา้พอในความตอ้งการ ก็มีความโลภนอ้ย เม่ือมีความโลภนอ้ย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอ้ยถา้
ทุกประเทศมีความคิด ‘อนัน้ีไม่ใช่เศรษฐกิจ’ มีความคิดว่าท าอะไรตอ้งพอเพียง หมายความว่า 
พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงน้ีอาจจะมีมาก อาจจะมีของ
หรูหราก็ได ้แต่ว่าตอ้งไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ตอ้งให้พอประมาณตามอตัภาพ พูดจาก็พอเพียง ท า
อะไรก็พอเพียง ปฏิบติัตนก็พอเพียง ฉะนั้น ความพอเพียงน้ี ก็แปลวา่ ความพอประมาณ และความมี
เหตุผล...‛  จึงเป็นท่ีมาของความเขา้ใจวา่ ‚เศรษฐกิจพอเพียง‛ เป็นหลกัคิดหลกัปฏิบติัในการด าเนิน
ชีวิตท่ีทุกคน ทุกประเทศสามารถน าไปใชใ้นทุกกิจกรรม ทุกสาขาอาชีพ และทุกระดบั เพื่อให้เกิด
การพฒันาท่ีสมดุล มัน่คง และย ัง่ยนื  จึงเป็นท่ีมาของความเขา้ใจวา่ ‚เศรษฐกิจพอเพียง‛ เป็นหลกัคิด
หลกัปฏิบติัในการด าเนินชีวิตท่ีทุกคน ทุกประเทศสามารถน าไปใชใ้นทุกกิจกรรม ทุกสาขาอาชีพ 
และทุกระดบั เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีสมดุล มัน่คง และย ัง่ยนื 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เร่ิมมาจากหลักสูตรการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได้น้อมน าเน้ือหาเก่ียวกบั ‚หลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง‛ตาม      
ค  านิยามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับ
พระราชทานเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เขา้สู่หลกัสูตร โดยระบุไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้
ของสาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ก าหนดให้นกัเรียน
ทุกระดบัชั้น เม่ือจบการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีแลว้ จะตอ้งเขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากร
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การผลิตและการบริโภค การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้ง
เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ ส่งผลใหเ้กิดการจดัการเรียนรู้
เก่ียวกบั ‚หลกัเศรษฐกิจพอเพียง‛ อยา่งแพร่หลายในโรงเรียนทัว่ไป  แต่ก็พบวา่ยงัมีความเขา้ใจท่ี
คลาดเคล่ือน ไม่ถูกตอ้งชดัเจน เก่ียวกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา เน่ืองจากการจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไวด้งักล่าว มกัมุ่งเน้นท่ีกิจกรรมเกษตร การปลูกพืชผกัสวนครัวใน
โรงเรียน หรือกิจกรรมการออมทรัพย ์เป็นส่วนมาก แต่ยงัไม่ไดมุ้่งเนน้การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
ยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นหลกัคิด หลกัปฏิบติัในการประพฤติตน และการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ตามมาตรฐานตวัช้ีวดัในหลกัสูตรการศึกษามุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนใน ปี พ.ศ. 2549 คณะท างานขบัเคล่ือน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา ภายใตค้ณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงไดร่้วมมือกบักระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
โครงการวิจยัเศรษฐกิจพอเพียง ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์จดัการประชุมอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อจดัท าตวัอย่างแผนการจดัการเรียนการสอนส าหรับครูท่ีสอนแต่ละสาระการเรียนรู้ 
และระดบัชั้นต่าง ๆ เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานตวัช้ีวดัท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรการศึกษา โดยมีคณะผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหาร และครูจากทัว่ประเทศร่วมกนั
ท างาน จนไดก้รอบเน้ือหาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ‚หลกัเศรษฐกิจพอเพียง‛ ของแต่ละช่วงชั้น 
และตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ ‚ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง‛ ทุกระดบัชั้น และทุก
สาระการเรียนรู้ โดยเผยแพร่ไปทัว่ประเทศเม่ือตน้ปี พ.ศ. 2550 ต่อมาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ให้มีความ
ชัดเจนในเป้าหมายและคุณภาพของผู ้เรียน และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดย
ประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดก้ าหนด 1 ใน 5 เป้าหมายของ
หลกัสูตร คือ ‚การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีวินัย และ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง‛ และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(Character) หรือจุดเนน้คุณภาพผูเ้รียน 8 ประการ ไดแ้ก่ 
รักชาติ-ศาสน-์กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ การก าหนดมาตรฐานตวัช้ีวดัในหลักสูตร พ.ศ. 2551 จึงเป็นไปในทิศ
ทางการปลูกฝังและบ่มเพาะผูเ้รียนให้ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคิด การวางแผน 
และการปฏิบติัตน พร้อมกบัคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินชีวติในศตวรรษท่ี 21 
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 ประเภทโรงเรียนพอเพยีง 
1. สถานศึกษาพอเพียง (สถพ.) 
2. สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (สปล.) 
3. ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา (ศรร.) 

 
 สถานศึกษาพอเพยีง (สถพ.) 
 
 สถานศึกษาพอเพียง หมายถึง สถานศึกษาท่ีนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการบริหารจดัการสถานศึกษาและจดัการศึกษาในสถานศึกษาในทุกมิติ (Whole School 
Approach) รวมถึงการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นแบบอยา่งในการใชชี้วิตอยา่งพอเพียง 
โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดหลักปฏิบติัในการท างานและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังให้ผูเ้รียนเกิดค่านิยมและบ่มเพาะอุปนิสัยและคุณลกัษณะ ‚อยูอ่ยา่ง
พอเพียง‛ รวมถึงการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพ วฒันธรรมการอยูร่่วมกนั
ของสังคม และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติั  คณะกรรมการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ประธาน จึงได้จดัท ายุทธศาสตร์การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดย
ก าหนดเป้าหมายให้มีการพฒันาและขยายผลให้มี ‚สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอยา่งในการจดัการเรียน
การสอนและการบริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง) ไม่ต ่ากว่า 800 แห่งทัว่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2552 และสถานศึกษาทุกแห่งน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้สู่สถานศึกษาภายในปี พ.ศ. 2554 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ข้างต้น คณะท างานขับเค ล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการวิจยัเศรษฐกิจพอเพียง ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
ได้ร่วมมือกันพฒันาส่ือเรียนรู้ต่าง ๆ และวิทยากรขับเคล่ือนขยายผล เพื่อพฒันาคุณภาพการ
ด าเนินงาน และพฒันาเคร่ืองมือประเมิน ‚สถานศึกษาพอเพียง‛ ส าหรับผูป้ระเมินของหน่วยงานตน้
สังกดัท่ีมีสถานศึกษาในการก ากบัดูแล เพื่อให้การขบัเคล่ือนสถานศึกษาพอเพียงเป็นไปอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์การขบัเคล่ือนในระยะแรก   โดย
มีสถานศึกษาท่ีผา่นการประเมินเป็นสถานพอเพียง 1,261 แห่ง จากทุกสังกดั ในปี พ.ศ. 2552 ต่อมา 
สพฐ.ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ขบัเคล่ือนเพื่อขยายผลสถานศึกษาพอเพียง โดยก าหนดเป้าหมายให้มี
สถานศึกษาพอเพียงในสังกดั สพฐ. ไม่น้อยกว่า 9,999 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงก็ได้เกิน
เป้าหมาย คือ มีสถานศึกษาในสังกดั สพฐ. ผา่นการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 13,837 แห่ง 
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และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีสถานศึกษาในสังกัดก็ได้ด าเนินการขยายผลเช่นเดียวกับ สพฐ. อย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้ในปัจจุบนัมีสถานศึกษาพอเพียงจากทุกสังกดัทัว่ประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ” 2559 
จ านวน 23,796 แห่ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ( มูลนิธิยวุสถิรคุณ, 2560 ) 
 
 สถานศึกษาพอเพยีงทีม่ีผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ (สปล.) 
 
 สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ หมายถึง สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกเป้น ‚รางวลัสูงสุดระดบัชาติ สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบติังานเป็นเลิศ
ระดบัประเทศ‛ ประกาศโดยศูนยส์ถานศึกพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซ่ึงเกิดข้ึนเพื่อขบัเคล่ือนหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มา และช่วยสนบัสนุนให้เกิดการ
ขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยการให้สถานศึกษาท่ีไดรั้บประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงกว่า 
20,000 แห่งทัว่ประเทศ และมีศกัยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวิตอยา่งพอเพียง และการ
จัดการศึกษาท่ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่สถาน
สถานศึกษาพอเพียงอ่ืน ๆ รวมถึงชุมชนและสังคมในวงกวา้งได้ ยกระดบัคุณภาพไม่ให้หยุดน่ิง
หลงัจากไดรั้บการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแลว้โดยเปิดโอกาสให้ส่งผลงานการน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการจดัการศึกษา ซ่ึงปรากฎภาพความส าเร็จของสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา และผูเ้รียนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง 
 
 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการศึกษา (ศรร.) 
 
 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา หมายถึง 
สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีความประสงคจ์ะพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมีศกัยภาพท่ีจะเป็นพี่เล้ียงขยายผล
ไปสู่แก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ ในการน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้สู่สถานศึกษา ดว้ย
การเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานเก่ียวการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลากร
ท่ีสามารถเป็นวิทยากร ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร ครู หรือนกัเรียนแกนน า เป็นพี่เล้ียงให้แก่สถานศึกษา
อ่ืน ๆ ท่ีสนใจได ้และมีผลงานเชิงประจกัษว์า่สามารถเป็นพี่เล้ียงช่วยพฒันาสถานศึกษาอ่ืนให้ผา่น
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงได้อย่างน้อย 1 แห่ง ซ่ึงมูลนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทย
พาณิชยไ์ดมี้บทบาทส าคญัในการพฒันาสถานศึกษาพอเพียงเหล่าน้ี โดยร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
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และด าเนินการโดยเน้นความสมคัรใจ การถอดบทเรียนการสร้างเครือข่าย ผ่านตลาดนัดวิชาการ
เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนเม่ือไดมี้การด าเนินการมาเป็นระยะเวลาหน่ึง ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ร่วมมือกับเครือข่ายขับเคล่ือนฯ หลายหน่วยงานพฒันาเคร่ืองมือและขั้นตอน วิธีการประเมิน 
ตลอดจนพฒันาและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ‚ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดา้นการศึกษา‛ เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนอย่างเป็นระบบ ท าให้ในปัจจุบนัมีสถานศึกษา
พอเพียงท่ีผา่นการประเมินเป็น ศรร. ทั้งส้ิน 205 แห่ง จากทุกสังกดักระจายอยูท่ ัว่ประเทศ  
 เป้าหมายของการขับเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่ป็นภาพความส าเร็จ 
 สถานศึกษาน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา และ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
 ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัตน
เป็นแบบอยา่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะปฏิบติัตนและด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
‚อยูอ่ยา่งพอเพียง‛ 
 ผูป้กครองด าเนินชีวติและชุมชนมีการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 1.2.2. แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา        
ขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
 
     ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2550) เสนอแนวทางการจดัการศึกษาตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ควรมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
   1. มีความรู้ ความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนกัในความส าคญั
ของการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 1) มีความรู้ ความเขา้ใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและความเช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจ 2) มีความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินชีวิต
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เห็นประโยชน์และตระหนกัในความส าคญัของการ
ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใชแ้นวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพฒันาตนเอง พฒันากลุ่ม และพฒันาสังคม 
  2. มีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดงัน้ี 1) มีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตและการพฒันาอาชีพ เช่น การเกษตร 
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การผลิต และจ าหน่ายสินคา้ การด าเนินธุรกิจ การใช้จ่าย และการออม ฯลฯ 2) ใช้และพฒันา
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดและย ัง่ยืน 3) สืบสานและพฒันาศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ 4) รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
     3. ปฏิบติัตนและด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 1) ปฏิบติั
ตนให้มีความพอประมาณ รู้จกัการประมาณตน รู้จกัศกัยภาพของตนท่ีมีอยู่ 2) ปฏิบติัตนอย่างมี
เหตุผล ปฏิบติัส่ิงต่าง ๆ บนพื้นฐานของความมีสติปัญญา ยึดทางสายกลางในการปฏิบติั 3) มี
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ 4) มีความรอบรู้ในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบติัดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั 5) ปฏิบติัตนและด าเนิน
ชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน เพียรพยายาม 
แบ่งปัน มีสติ ปัญญา มีวินยั พึ่งตนเอง แบ่งปัน เอ้ืออาทร รับผิดชอบและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี
ความสุข 
 
 1.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา        
ขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทางการด าเนินการสถานศึกษาพอเพยีงต้นแบบ 
 
      จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัสถานศึกษาพอเพียงตน้แบบ พบวา่ สถานศึกษาพอเพียง
ตน้แบบไดน้้อมน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บับริบท
หรือภูมิสังคมของแต่ละแห่งท่ีแตกต่างกนัไป โดยจดัท าในรูปของโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ในดา้น
สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และศาสนา ซ่ึงสถานศึกษาน าหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนั โดยมีเง่ือนไขความรู้และคุณธรรมมา
อธิบายประกอบการด าเนินงาน เพื่อเป้าหมายเดียวกนั คือ การพฒันาคุณภาพการศึกษาในดา้นต่าง ๆ 
อยา่งย ัง่ยนืตลอดไป ซ่ึงการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นสถานศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 
  1. โครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ หลกัสูตร
การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการน าเน้ือหา/ สาระปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้และพฒันาหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกบัทอ้งถ่ินให้นักเรียนได้ปฏิบติัและเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการพฒันาและอบรมครูให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/ โครงการค่ายธรรมพฒันา เป็นการน าหลกัของพุทธ
ศาสนามาเป็นหลกัในการก าหนดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนั ตลอดจน
การนิมนตพ์ระสงฆม์าเป็นวทิยากรใหค้วามรู้และท ากิจกรรมร่วมกบันกัเรียน 
  3. โครงการธนาคาร/ สหกรณ์โรงเรียน/ โครงการออมทรัพย ์เป็นการมุ่งส่งเสริมให้มี
การออมและการช่วยเหลือแบ่งปันโดยใหน้กัเรียนเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตนเอง มีครูคอยให้ค  าแนะน า
ช่วยเหลือ 
  4. โครงการเกษตรครบวงจร/ ทฤษฎีใหม่ เป็นการสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวนั ใหน้กัเรียนมีรายได ้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได ้
  5. โครงการอนุรักษ์จารีตประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตไทย/ โครงการ “บวร” 
(บา้น วดั โรงเรียน) เป็นการเขา้ไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและให้ชุมชนเขา้มาร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียนมีการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินเขา้มาร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนและใช้แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเป็นสถานท่ีเผยแพร่และใหบ้ริการแก่ชุมชน 
  6. โครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษา/ โครงการพฒันางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็น
การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและบริบทภายในสถานศึกษาให้มีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน สวยงาม และใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 
 1.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการด าเนินการของคณะท างานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน               
การสอน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
     คณะท างานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ
(ปรียานุช พิบูลสราวุธ. 2550: 3)ได้วางแผนการจดัการศึกษาตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไว ้ดงัน้ี 
  เป้าหมาย คือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้ชีวิตท่ีพอเพียง  เห็นคุณค่า
ทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นอยา่งเอ้ือเฟ้ือเผยแผแ่ละแบ่งปัน มีจิตส านึกรักส่ิงแวดลอ้ม 
และเห็นค่าของวฒันธรรมค่านิยมเอกลกัษณ์ความเป็นไทย  
  การจัดการ ด าเนินการใหไ้ดใ้น 4 ส่วน คือ การบริหารจดัการสถานศึกษา การพฒันา
ครู การจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน และการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1. การบริหารจดัการสถานศึกษา สถานศึกษาควรจดัให้มีการบริหารจดัการ
สถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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   2. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาควรจดัโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อใหเ้กิดการท างานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ดงัแผนภาพท่ี 2.3 
 

แผนภาพที่ 2.3 แสดงโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการท างานบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทีม่า: ปรียานุช พิบูลสราวธุ.2550: 3 
 
    3. การจดัระบบบริหารจดัการสถานศึกษา สถานศึกษาควรจะมีการจดัระบบ
บริหารจดัการภายในสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
              3.1 ทบทวน ปรับปรุง พฒันาโครงสร้างและกระบวนการบริหารให้
สอดคลอ้งหรือรองรับการจดัการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาล มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุน้กนัท่ีพร้อมการเปล่ียนแปลง 
              3.2 ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม การปรับปรุง 
เพิ่มเติมหรือจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการพฒันา
การศึกษาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีการด าเนินการตามแผนอยา่งเป็นระบบและมี
การติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง  

คณะผูบ้ริหารสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารจดัการและบริการ กลุ่มจดัการศึกษา 

แผนกธุรการ 

แผนกการเงิน 

แผนกบุคคล 

แผนกสถานท่ี 

เรียนรู้เก่ียวกบัองคค์วามรู้ 

และฝึกทกัษะ 
จดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรเพื่อ

พฒันาผูเ้รียนตาม
แนวทาง ศกพ. - มาตรฐานการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ 

- แผนการจดัการเรียนรู้ 
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           4.  การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ควรจัดให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง หล่อหลอม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา โดยมีแนวทางดงัน้ี 
             4.1 จดัอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเน้นถึงความร่มร่ืน 
ประโยชน์ใช้สอย เป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
ศิลปวฒันธรรม สถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญาไทย 
             4.2 ก าหนดระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบติัในสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความมี
ระเบียบวินยั เคารพธรรมเนียมปฏิบติั กฎกติกาของสังคมส่วนรวม เช่น การมีวินยั การเขา้คิว การ
รับประทานอาหาร การแต่งกาย การใชท้รัพยากรร่วมกนั ฯลฯ 
             4.3 ส่งเสริมและพฒันาบรรยากาศดา้นคุณธรรม เช่น การท าบุญ การ
บริจาค การปฏิบติักิจทางศาสนา การท าความดี การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ฯลฯ 
             4.4 ส่งเสริมแสวงหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจดันิทรรศการ การจดัประกวดในรูปแบบต่าง ๆ การหาความรู้ผ่านส่ือ
เทคโนโลยอ่ืีน ๆ 
       4.5 ส่งเสริมการปฏิบติัเป็นแบบอยา่งของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา 
             4.6 จดัโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบติัตนและการด าเนิน
ชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         5. จดัระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อพฒันาระบบการ
บริหารจดัการและระบบการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการจดัการศึกษาตามแนวทางในการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษาในสถานศึกษา 
         6. การให้ผู ้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการด าเนินการจดัการจดัการศึกษาในขั้นตอนท่ีส าคญัทุกขั้นตอน คือ 
1) ร่วมก าหนดนโยบายและวางแผน 2) ร่วมให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันา
หลกัสูตร 3) ร่วมกนัจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการจดัสภาพและบรรยากาศในสถานศึกษา 4) 
ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ท่ีบา้น และสถานท่ี
อ่ืน ๆ และ 5) ร่วมติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
         7. การติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา โดยมีแนวทางดงัน้ี 
        7.1 ติดตามประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เรียนโดย
พิจารณาจาก 1) ผลการทอสอบความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลงานและการ
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ปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน 3) การปฏิบติัตนในชีวติประจ าวนัของผูเ้รียน และ 4) ผลการประเมินโดย
ผูป้ระเมินภายนอกหรือมีส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน 
        7.2 ติดตามและประเมินผลความเหมาะสมของการด าเนินกิจกรรมใน
กระบวนการ ขั้นตอน และกิจกรรมการด าเนินการในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการ
สอน การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม การจดัระบบบริการจดัการ การให้ผูป้กครองและชุมชน
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนอนัพึงประสงค ์
        7.3 จดัใหมี้ระบบการรายงานการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ทั้งการรายงาน
ภายในสถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานต่อตน้สังกดัตามล าดบั จากแนวทาง
จดัการศึกษาตามประเด็นดงักล่าว ฯ เขียนเป็นภาพเชิงระบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั ดงั
แผนภาพท่ี 2.4 
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แผนภาพท่ี 2.4  แสดงความเช่ือมโยงของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีมา : ปรียานุช พิบูลสราวธุ. 2550 

การพฒันาหลกัสูตร 
   พฒันาหลักสูตรโดยบูรณา
การเน้ือหาสาระของเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้ในหลักสูตรสถาน 
ศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรม พฒันาผูเ้รียน 

การจัดการเรียนการสอน 
   จดัการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผูเ้รียนโดย 
- พฒันาทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์การ 
  จดัการการเผชิญสถานการณ์ การแกปั้ญหา 
  ในชีวิตประจ าวนั 
- เนน้กิจกรรมการทดลอง การปฏิบติัจริง 
  ในชีวิตประจ าวนั 
- วดัและประเมินผลผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ทกัษะ  
  กระบวนการและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
คุณลกัษณะของผู้เรียน  
อนัพงึประสงค์ 
   พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ 
ทกัษะ และด าเนินชีวิตตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- มีความรู้ความเขา้ใจและ 
  ตระหนกัในความส าคญั 
  ของการด าเนินชีวิตตาม 
  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
- มีความรู้ และทกัษะพ้ืนฐาน 
  ในการด าเนินชีวิตตามหลกั 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ปฏิบติัตนและด าเนินชีวิต 
  ตามหลกัปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดระบบบริหารจัดการ 
   จดัระบบบริหารจดัการตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ปรับโครงสร้างและกระบวน  
  การบริหารให้สอดคลอ้งกบั 
  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
- ก  าหนดนโยบายแผนงาน 
  โครงการ ปรับแผนกลยทุธ ์
  และแผนปฏิบติัการ 
- พฒันาบุคลากรดา้นความรู้  
  ความเขา้ใจและการปฏิบติั 
  ตนตามหลกัปรัชญา ฯ 
- จดัระบบการนิเทศการศึกษา 
  ภายในสถานศึกษา 

การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา 
   จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อ
การพฒันาผูเ้รียน 
- จดัอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มให้ร่มร่ืนเป็น 
  แหล่งเรียนรู้ สะทอ้นการอนุรักษสื์บสาน 
  ทรัพยากร ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
- ส่งเสริมและพฒันาบรรยากาศดา้นคุณธรรม 
- ส่งเสริมการแสวงหา และเผยแพร่ความรู้ 
  ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมการปฏิบติัตนเป็นแบบออยา่งของ 
  บุคลากร 
- จดัโครงการส่งเสริมการด าเนินวิถีชีวิตตาม 
  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
- ติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบผลงาน การปฏิบติั 
  กรรม การปฏิบติัตนในชีวิตประจ าวนั 
- ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินงานแต่ละดา้น 
- รายงานผลการด าเนินการจดัการศึกษาเป็นระยะ ๆ ทั้งการรายงานภายในสถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน  
  และการรายงานต่อหน่วยตน้สังกดั 

การมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการด าเนนิการของสถานศึกษาทุกด้าน 
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  5. การพฒันาครู ครูเป็นบุคลากรท่ีส าคญัในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังหลกัคิด
ต่าง ๆ ให้แก่เด็ก โดยครูตอ้งเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง สามารถวิเคราะห์ความพอเพียงไม่พอเพียงของ
ตนเองและครอบครัวไดแ้ละท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด ารงชีวติ ดงัแผนภาพท่ี 2.5 
 
 แผนภาพท่ี 2.5 แสดงการพฒันาบุคลากรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทีม่า: ปรียานุช  พิบูลสราวธุ : 2550 
              
      6. การจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ประกอบไปดว้ย 
   6.1 การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ 
   6.2 การประยกุตห์ลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน           
  7. การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน เป็นการด าเนินการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
ดว้ยการบูรณาการและประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัและเกิดทกัษะใน 
4 ด้าน คือ ดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม ประกอบด้วย การมีความรู้
ความเขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูเ้รียน การปฏิบติัตน และการด าเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจของผูเ้รียน 
  

คุณธรรมน าความรู้ 

การบริหารสถานศึกษา 

- สร้างวฒันธรรมองคก์ร 

- ปลูกฝังใหเ้ป็นวถีิชีวติ 

การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน 

ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นปี 

(รายวชิาพ้ืนฐาน) 
- สร้างหน่วยการเรียนรู้ 

- จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

- จดัท าส่ือ 

- จดัท าเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

- เกณฑก์ารผา่นช่วงชั้น 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

การแนะแนว กิจกรรมผูเ้รียน 

- การใหบ้ริการ 

- แนะแนว 

- ระบบดูแล 

   ช่วยเหลือ  

   นักเรียน  

- ลส.-นน.,  
   ยวุกาชาด,  
   รด., ผูบ้  าเพญ็ 

   ประโยชน์ 
- โครงงาน 

- ชุมนุม 

- ชมรม 

- ค่ายอาสา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.2.5 หลกัการคัดกรองสถานศึกษาพอเพยีง   
     หลกัการคดักรองสถานศึกษาพอเพียงจากคู่มือการคดัเลือกรางวลัสูงสุดระดบัชาติ
สถานศึกษาพอพียงท่ีมีผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง (มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 
2560) มีสาระส าคญัดงัน้ี 
 หลกัการและวตัถุประสงค์ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัในการด าเนินชีวติท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลย เดช ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกวา่ 40 ปีดงัพระบรม
ราโชวาทและพระราชด ารัส นบัตั้งแต่ปี 2517 เป็นตน้มา ท่ีไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางการพฒันาอยา่ง
เป็นขั้นตอน เพื่อให้มีความพอมี พอกิน พอใช้ พึ่งตนเองได้และมีความสุข โดยใช้หลักความ
พอประมาณ การมีเหตุผล การสร้างระบบภูมิคุม้กนัในตวั ท่ี ดี และไดท้รงเตือนสติประชาชนคน
ไทยไม่ให้ประมาท ตระหนกัถึงการพฒันาท่ีสมดุลและกา้วหน้าไปอยา่งเป็น ขั้นเป็นตอน ถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชา โดยมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของความคิดและการกระท าซ่ึงสามารถน าไป ประยุกตใ์ช้
ในทุกมิติของชีวิต ทุกภาคส่วนและทุกดา้นของการพฒันา เพื่อให้สังคมส่วนรวมอยู่ร่วมกนัอย่าง 
สันติสุขและเจริญกา้วหนา้ไปพร้อมกบัความสมดุลและย ัง่ยนื 
 มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง (ศสพ.) เป็นหน่วยงานภายใตก้ ากบัของ
ส านกังาน ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์มีวตัถุประสงค์การด าเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพของ
สถานศึกษาพอเพียงให้ สามารถเป็นแบบอยา่งในการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการจดัการศึกษาไดอ้ย่างย ัง่ยืน จึงไดร่้วมกบักระทรวงศึกษาธิการในฐานะท่ีเป็นหน่วยงาน
หลกัในการพฒันาคุณภาพคนของประเทศ ขบัเคล่ือน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพฒันาคนให้มีคุณภาพน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับเพื่อให้เ กิดการพัฒนาท่ีย ั่งยืน โดยเช่ือมโยงความร่วมมือ  ระหว่าง
สถาบนัการศึกษา สถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัทางศาสนา และองค์กรภาคส่วนต่างๆ ให้
ร่วมกนั พฒันาผูเ้รียนใหต้ระหนกัและเห็นคุณค่าของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพฒันา
สถานศึกษาใหเ้ป็น แหล่งเรียนรู้ท่ีจะบ่มเพาะผูเ้รียนใหเ้ป็นผูมี้อุปนิสัยอยูอ่ยา่งพอเพียง 
 รางวลัสูงสุดระดบัชาติสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ เกิดข้ึนเพื่อ
ช่วยขบัเคล่ือน หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มา และช่วย
สนบัสนุนให้เกิดการขยาย ผลอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการให้สถานศึกษาท่ีไดรั้บการประกาศเป็น
สถานศึกษาพอเพียงกว่า 20,000 แห่ง ทัว่ประเทศ และมีศกัยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการ
ด ารงชีวติอยูอ่ยา่งพอเพียงและการจดัการศึกษาท่ี ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถ
เป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาพอเพียงอ่ืน ๆ รวมถึงชุมชน และสังคมในวงกวา้งได้ยกระดบั
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คุณภาพไม่ให้หยุดน่ิงหลงัจากไดรั้บการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแลว้  โดยเปิดโอกาสให้
ส่งผลงานการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจดัการศึกษา ซ่ึงปรากฏภาพ 
ความส าเร็จของสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา และผูเ้รียน โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบติัตนให้
ด าเนินชีวติไดอ้ยา่ง สมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
 ศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มุ่งหวงัท่ีจะส่งเสริมให้สถานศึกษาพอเพียง
ไดมี้การพฒันา คุณภาพ มีความเขม้แข็งและเกิดความย ัง่ยืนในการคงสภาพความเป็นสถานศึกษา
พอเพียงต่อไป เพื่อเป็น แบบอยา่งการน าผลงานไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิตและการจดัการศึกษา
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง จนขยายผลสู่ชุมชนและสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยืน จึงจดัให้มีการ
คดักรองและคดัเลือกรางวลัสูงสุดระดบัชาติ สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศข้ึน 
 
ตอนที ่2  หลกัการ แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา  

การบริหารการศึกษาเป็นการรวมค าว่า “การบริหาร” และ “การบริหารการศึกษา” เข้า
ดว้ยกนัซ่ึงทั้งสองค ามีความหมายดงัต่อไปน้ี  

2.1 ความหมายของการบริหาร 
 จากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบั การบริหาร มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 สุนทร โคตรบรรเทา (2554 : 2) ให้ความหมาย การบริหาร คือ การท าให้คนตั้งแต่สองคน
ข้ึนไปร่วมกนัท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย หรือการท างานกบัคนและโดยคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร  
 จอมพงค์ มงคลวนิช (2555 : 22 ) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่ม
บุคคลเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 
 สัมมา รธนิธย ์(2556 : 37 – 38) กล่าววา่การบริหารมีความส าคญั เน่ืองจากการบริหาร เป็น 
กระบวนการ หรือกลไกลการด าเนินงานหรือกิจกรรมขององค์การ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยน าเทคโนโลยีและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งเต็มประสิทธิภาพ ท าให้
องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด โดยจะตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานการร่วมแรงและความตั้งใจของกลุ่ม
บุคคลทุกคนในองคก์ร โดยมีจุดหมายเด่ียวกนั คือ ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีองคก์ารไดก้ าหนดไว ้
ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษยท่ี์เป็นสัตวส์ังคม ท่ีมีการรวมตวักนัเป็นหมู่เหล่า มีการรวมกลุ่มเป็น
ชุมชนขนาดต่าง ๆ ตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีกิจกรรมในการท างานร่วมกนั การท างานร่วมกนั
จะเป็นไปดว้ย ความราบร่ืนและยงัเกิดความเจริญกา้วหนา้ กลุ่มหรือสังคมจ าเป็นตอ้งมีการจดัระบบ
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ระเบียบและก าหนดกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีจะยดึถือร่วมกนั ซ่ึงตอ้งอาศยัการบริหารท่ีมีคุณภาพเพื่อน าพา
องคก์รหรือสถาบนัใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั 
 สมาน อศัวภูมิ (2551 : 80) กล่าวว่า การบริหารเป็นการใช้ภาวะผูน้ าในการระดมและใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจขององค์การให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และกระบวนการแลกิจกรรมในทางการบริหารต่าง ๆ สามารถใชใ้น
การบริหารงานไดใ้นทุกระบบองคก์าร 
 วรพจน์ พรหมสัตยพรต (2545 : 67) ไดใ้ห้ความหมายของไว ้2 ประเด็นไดแ้ก่ การบริหาร                    
( Administration ) เป็นการจดัการ ( Management ) อย่างมีระเบียบแบบแผนเก่ียวกบัการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและท าให้งานด าเนินไปอยา่งราบร่ืนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไวด้ว้ยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล หรืออีกนยัหน่ึง การบริหาร คือ ศิลปะการท างานให้ส าเร็จโดย
อาศยัความร่วมมือของบุคคลอ่ืน  
 จากความหมายของการบริหารตามท่ีกล่าวสามารถสรุปไดว้่า การบริหารเป็นกระบวนการ
และกลไกลในการด าเนินงานโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 2.2 ความหมายการบริหารการศึกษา 
 นกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาไวห้ลายประการดงัน้ี 
 ถวลิ  เกษสุพรรณ์ (2552:32) กล่าววา่ การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการท างาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาท่ีบุคคลผูมี้ส่วนเก่ียวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินงาน โดยใช้
ทรัพยากรการบริหารผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นสมาชิกท่ีดีมี
คุณภาพของสังคมตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
 สมเดช  สาวนัดี (2553:32) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ในการท างานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้และความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 จากความหมายของการบริหารการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การบริหารการศึกษา 
หมายถึง กระบวนการในการใชศ้าสตร์และศิลป์ท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาท่ีบุคคลผูมี้
ส่วนเก่ียวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินงาน โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารร่วมกันในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อให้บรรลุเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้และความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคมตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
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 2.3 หน้าทีแ่ละกระบวนการในการบริหาร  
 จากการศึกษาแนวคิดของนกัวชิาการ ไดแ้ก่ ธีระ รุญเจริญ (2550) ทริปโป (Flippo 1971: 
417) กูลิกและเออร์วิกส์ (Gulick and Urwick 1973: 13) โฮลน์ (Holt 1990: 7-10)  คูลน์และเวยริ์ช 
(Koontz and Weihrich (1990: 22-24) รอบบินส์และสตาร์ท-โคท์ส (Robbins and Stuart-Kotze 
1990: 22-23) บาร์โทลและมาร์ติน (Bartol and Martin 1991: 6-9) สโตนเนอร์ (Stoner and Freeman 
1992: 8-9) รอบบินส์และมูเกอร์จิ (Robbins and Mukerji 1994: 7-8) ลูนสเบร์กและออร์สติน 
(Lunenburg and Ornstein 1996: 490) รอบบินส์และคูวทเ์ตอร์ (Robbins and Coulter 1996: 9-10) 
กิบสันและคณะ (Gibson and other 1997: 15-17) แบทแมนและสเนล (Bateman and Snell 1999: 6-
8) และดูบริน (DuBrin 2000: 12-13) พบวา่ มีความแตกต่างกนับา้งในการจดักลุ่มภารกิจอยา่งไรตาม
เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นวา่ในรายละเอียดมีความสอดคลอ้งกนั โดยกลุ่มภารกิจและกระบวนการ
บริหารจะครอบคลุมใน 5 เร่ืองหลกั ไดแ้ก่ 
 1. การวางแผน ซ่ึงเป็นการคน้หาและก าหนดวิธีการท างานในอนาคต เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานหรือองคก์ารมากท่ีสุด โดยแสดงให้เห็นวา่จะมีการท าอะไร ท่ีไหน เม่ือใด ให้ใครท า ท า
อยา่งไร ตลอดจนใหร้ายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อช่วยใหก้ารปฏิบติังานลุล่วงไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. การจดัองคก์าร ซ่ึงหมายถึง การจ าแนกแยกแยะงานท่ีจ าเป็น การจดักลุ่มงานให้เหมาะ
กบัทรัพยากรและสถานการณ์ การมอบหมายงาน การมอบหน้าท่ี และการจดัการความสัมพนัธ์ของ
งานและอ านาจ 
 3. การจดับุคลากร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรร
หา การคดัเลือก การฝึกอบรมและการพฒันา การประเมินการปฏิบติังาน และการใหผ้ลตอบแทน 
 4. การอ านวยการ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารโดยตรงท่ีตอ้งใช้ความสามารถชักจูง
ผู ้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างดีท่ีสุด จนกระทั่งองค์การสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้
 5. การควบคุม หมายถึง ความพยายามบงัคบัให้งานและกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบติัไปตาม
แผนท่ีก าหนด โดยมีการวดัและปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย 
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ตอนที ่3   หลกัการและแนวคิดเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 
 ผูว้ิจยัขอน าเสนอประเด็นท่ีเก่ียวข้องคือ ความหมายของการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระบวนการบริหาร งานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลกัการบริหารจดัการบา้นเมือง และสังคมท่ีดี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 3.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไวด้งัน้ี 
 ศิลป์ชยั  อ่วงตระกูล (2552:8) กล่าววา่ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การ
ด าเนินงานร่วมกบักลุ่ม บุคคลมืออาชีพหรือชุมชนในทอ้งถ่ิน เพื่อให้การบริการทางการศึกษาแก่
สมาชิกในสังคมตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 ณัฐรฎา  พวงธรรม(2553:14) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง 
กระบวนการบริหาร พฒันา และปรับปรุงวิธีบริหารงานด้านต่าง ๆ เพื่อน าพาสถานศึกษาสู่
ความก้าวหน้า ส่งเสริมความเจริญด้านความคิด ความรู้ ควบคู่ไปกบัการสอดแทรกคุณธรรมแก่
นกัเรียนเพื่อใหไ้ดน้กัเรียนท่ีมีคุณภาพในสังคม 
 สรุปไดว้า่ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง กระบวนการบริหาร พฒันา และ
ปรับปรุงวธีิด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกบักลุ่ม บุคคลมืออาชีพหรือชุมชนในทอ้งถ่ิน 
เพื่อน าพาสถานศึกษาให้ด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ ท่ีได้ก าหนดไวอ้ย่างมีคุณภาพและ
ให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนคือสมาชิกในสังคมให้มีคุณภาพเกิดความเจริญก้าวหน้าทั้ง
ทางดา้นความรู้ ความคิด คุณธรรมควบคู่ไปกบัการกระท า  
 
 3.2 งานสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
     จากการศึกษาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 พระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ึน
พื้นฐาน กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษา 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พบ
สาระส าคญัและขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดแ้บ่งการบริหารงานออกเป็น 4 งาน 
คือ งานบริหารงานวชิาการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทัว่ไป ใน
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งานบริหารทัว่ไปนั้นไดร้วมเอางานธุรการ งานสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน งานกิจการนกัเรียน และ
งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ไวด้ว้ยกนั (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548: 
9) โดยมีรายละเอียดในแต่ละงาน ดงัน้ี คือ 
  3.2.1 การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการบริหารท่ีเก่ียวกบั
การพฒันาคุณภาพการศึกษา อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของโรงเรียน  การบริหารงาน
วิชาการเป็นภารกิจส าคญัท่ีสุดของสถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากสังคมให้ท า
หน้าท่ีจดัการศึกษา  แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้
ก าหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานด้านวิชาการ โดยก าหนดในพระราช
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดแ้ก่ การจดั
กระบวนการเรียนรู้ การจดัการประเมินผูเ้รียน จดัท าสาระของหลักสูตรตามวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรแกนกลาง ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสภาพปัจจุบนัในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545 ได้แก่ การจดัการศึกษาเป็นพิเศษ
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การส่ือสาร และการเรียนรู้หรือมีร่างกาย
พิการ หรือทุพพลภาพ หรือเด็กซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แล หรือดอ้ยโอกาส หรือเด็ก
ท่ีมีความสามารถพิเศษ โดยใหไ้ดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัดว้ยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม รวมทั้ง 
อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจ าเป็นเพื่อประกนัโอกาสและ
ความเสมอภาคในการไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั  การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีสุด
ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจในบทบาทและหน้าท่ีท่ีก าหนดข้ึนตามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีก าหนด รวมทั้ง การมีวิสัยทศัน์ท่ีจะพฒันาตนเองให้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะ
ส าหรับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการบริหารงานวิชาการให้ดีข้ึน เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานงบประมาณหมายถึงการควบคุม
งบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน จากการปฏิรูประบบการบริหารงาน
ภาครัฐ น ามาสู่การปรับกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐใหม่ภายใต้แนวคิดท่ีมุ่งเน้นผลงานหรือ
ผลสัมฤทธ์ิ (RBM: Result”based Budgeting) ซ่ึงเป็นการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิหรือผลงานหลกั 
โดยใชร้ะบบการประเมินผลงานท่ีอาศยัตวัช้ีวดัเป็นตวัสะทอ้นผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซ่ึงผล
การประเมินจะช้ีวดัถึงความคุม้ค่าในการท างานให้แสดงผลงานต่อสาธารณะและเพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างานให้ดียิ่งข้ึน สามารถพฒันาประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐให้เกิด
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ประสิทธิภาพสูงข้ึน คุม้ค่าเป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน อนัเป็นการสร้าง
ศกัยภาพเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ส่วนแนวทางการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานนั้น หน่วยงานตอ้งพฒันาการจดัการทางการเงินให้มีมาตรฐาน 7 ดา้น คือ 1) การวางแผน
งบประมาณ 2) การก าหนดผลผลิตและการค านวณตน้ทุน 3) การจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 4 ) การ
บริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 6) 
การบริหารทรัพยสิ์น และ 7) การตรวจสอบภายใน  แนวทางการบริหารงบประมาณ การบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระ ในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส 
ตรวจสอบไดย้ดึหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานเพื่อให้
ได้ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการมีการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา สามารถบริหารจดัการทรัพยากรท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน  การบริหารงานงบประมาณเป็นการบริหาร
ทรัพยากรการบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการดว้ยความรอบคอบ 
ถูกตอ้งตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งใหบ้รรลุตามเป้าหมายของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.2.3 การบริหารงานบุคคล   บุคคลหรือบุคลากร ถือว่าเป็นหน่ึงในทรัพยากรการ
บริหาร 4 อย่าง นั่นคือ คน (man) เงิน (money) วสัดุอุปกรณ์ (materials) และการจดัการ 
(management) ซ่ึงทรัพยากรบุคคลนั้นถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหาร แนวทางการ
บริหารงานบุคคล กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดแ้ก่ 
การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ก าหนด
ไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา การบริหาร
กิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของทางราชการและของ
สถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา การประสานการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน และพสัดุ สถานท่ีและทรัพยสิ์นอ่ืนของสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ สภา
การศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย การด าเนินงานตามท่ีไดรั้บจากการกระจายอ านาจ
และมอบอ านาจ ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.2546 
การบริหารงานบุคคลจึงถือเป็นภารกิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองภารกิจของ
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สถานศึกษา มีการด าเนินการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตวั อิสระ ถูกตอ้ง เป็นไปตามหลกั
ธรรมาภิบาลภายใต้กฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพฒันามีความรู้
ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ และมีจิตส านกัในการปฏิบติัภารกิจท่ีรับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตาม
หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างความมัน่คงและก้าวหน้าใน
วชิาชีพ ซ่ึงจะท าใหส่้งผลดีต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน 
  3.2.4 การบริหารทั่วไป เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัระบบบริหารองค์กร การ
บริการ         ใหก้ารบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดย
มีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริมสนบัสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการ
ใหบ้ริการการศึกษา มุ่งพฒันาสถานศึกษาโดยใชรู้ปแบบของการน านวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่ง
เหมาะสมมาใชส่้งเสริมใหก้ารบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามหลกัการบริหารงาน
ท่ีมุ่งหน้าผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้การบริหารและจดัการศึกษา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวทางการบริหารทัว่ไป กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดแนว
ทางการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้แก่ การร่วมกบับุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน การบริหารและจดัการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปตามท่ีกระทรวงกระจายอ านาจมาให้ การ
เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดัให้มีระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา และจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง เปิดเผยต่อสาธารณชน การให้ความร่วมมือในการจดัเตรียม
เอกสารหลกัฐานท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกท่ีท าการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา การอนุมติัประกาศนียบตัร
และวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด การ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูอ้  านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย  การบริหารทัว่ไปเป็นการ
บริหารงานท่ีสนับสนุนงานอ่ืน ๆ จึงเป็นภารกิจท่ีผูบ้ริหารให้ความส าคญั เพราะท าให้สามารถ
ด าเนินการบริหารดา้นอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัและบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3.3 การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานตามหลกัการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีด่ี     
 
         การบริหารจดัการตามอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากจะ 

ด าเนินการตามหลกัการและแนวปฏิรูปการศึกษาแลว้ยงัตอ้งยึดหลกัการด าเนินการตามหลกับริหาร 
กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ (พาทิพย ์ชมค า 2552: 
11 -13) 
     3.3.1. หลกันิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายถูกตอ้ง เป็นธรรม การก าหนดกฎกติกา 
และการปฏิบติัตามกฎ กติกาท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัดโดยค านึงถึง สิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม 
ของสมาชิก  
    3.3.2. หลกัคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม การส่งเสริม สนบัสนุน 
ให้ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนัเพื่อให้คนไทยมีความซ่ือสัตยจ์ริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ
วนิยั ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ าชาติ  
   3.3.3. หลกัความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไววา้งใจซ่ึงกนัและกนัของคนใน
ชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร ทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้
สะดวก และมีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจน 
  3.3.4. หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอความ 
คิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคญัของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็น การไต่สวน 
สาธารณะ การประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติหรือ อ่ืน ๆ  
   3.3.5. หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี ความส านึกในความ 
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมืองและกระตือรือร้นในการแกไ้ขปัญหา 
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน  
   3.3.6. หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ านวนจ ากดั
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยดัใช้ของอย่าง 
คุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพฒันา 
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย ัง่ยนื 
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ตอนที ่4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จกัรปรุฬห์  วิชาอคัรวิทย์ (2559) ศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่ผลการวิจยัพบวา่ 1) ดา้นการพฒันาหลกัสูตร
การจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล พบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จะเน้นการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดคิ้ด วิเคราะห์ ถึงรากฐานส าคญัของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และมีการวดัผลและประเมินผลตรงตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ มีการก าหนดเคร่ืองมือวดั วิธีการ และเกณฑ์การประเมินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในภาพรวมสูงข้ึน 2) ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า 
2.1) การจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ไดน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น
กระบวนการต่าง ๆ อย่างกลมกลืน ยึดหลกัความมีเหตุผล และความพอประมาณ 2.2 ) กิจกรรม
ส่งเสริมการประหยดัและอดออม มีการปฏิบติัอยา่งจริงจงัและส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของครู และ
นกัเรียน รวมทั้งขยายผลไปสู่ชุมชนดว้ย  2.3) กิจกรรมส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนมีจิตอาสาและการด าเนินวิถีชีวิตท่ีพอเพียง 2.4) กิจกรรมสร้างระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการด าเนินการท่ีได้ผลเป็นอย่างดี มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน มีเครือข่าย
ผูป้กครอง มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งครูกบัผูป้กครอง และกิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม ส่วนการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 องคป์ระกอบและเง่ือนไข 2 ประการพบวา่ ความพอประมาณ ครูส่วนใหญ่ไดบู้รณาการ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวชิาท่ีสอนท่ีปรากฏในแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัเน้ือหาและระยะเวลา การจดังบประมาณมีความเหมาะสมกบัโครงงาน การจดัแหล่งการเรียนรู้
เหมาะสมและเพียงพอกบัความตอ้งการ  มีการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ได้ตามอตัภาพ ความมีเหตุผล พบว่า ครูสอนโดยน าแนวคิดและแนวปฏิบติัตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการจดักิจกรรมอยา่งชดัเจน
และมีเหตุมีผล ภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี พบวา่ มีการจดัท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสามารถปฏิบติัได้
จริง สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต มีการก ากบั นิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อป้องกนัความเส่ียงและ
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีในการลดค่าใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือย การประหยดัพลงังาน 
การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ซ่ึงกนั
และกนั มีกิจกรรมเพื่อการเพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย และการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งหลากหลาย เง่ือนไขความรู้ พบวา่ ครูและผูเ้รียนเกิดความรู้ ตามแนวคิด
และการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าความรู้มาบูรณาการในการจดัการ
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เรียนรู้ การจดัท าโครงงาน และเกิดการเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน สามารถน าความรู้ท่ี
ไดรั้บไปใช้ในชีวิตประจ าวนั น าไปประกอบอาชีพ และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอย่างต่อเน่ืองอย่าง
เป็นรูปธรรม เง่ือนไขคุณธรรม พบวา่ ครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม วฒันธรรม และการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ภายในโรงเรียนและชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดศรัทธาและส่งผลให้เกิดการพฒันาสังคม
อยา่งย ัง่ยนื 
 จกัรปรุฬห์  วิชาอคัรวิทย์ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการสังเคราะห์บทเรียนการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีก่อให้เกิดผลส าเร็จและ
สามารถเป็นแบบอยา่งไดพ้บวา่ 1.1 งานบริหารวชิาการ  มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาโดยบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สอดแทรกหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ โดยเนน้ให้ผูเ้รียนน าความรู้ไปปฏิบติัใน
ชีวติประจ าวนั ซ่ึงเป็นการขยายผลสู่การปฏิบติัในครอบครัว ชุมชน ของตนเอง อนัเป็นการส่งเสริม
ใหน้กัเรียนปฏิบติัตนอยา่งมีสติปัญญาและยึดมัน่ในทางสายกลาง และด าเนินชีวิตดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต อดทนแบ่งปัน รับผดิชอบ และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาจดัให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพความตอ้งการ ความ
จ าเป็นของสถานศึกษา เพื่อวิจยัและพฒันาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ครูท าการวิจยัในชั้น
เรียนตามความรู้ ความสนใจ และศกัยภาพของแต่ละคน และยงัมีการประสานความร่วมมือในการ
ศึกษาวจิยัเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษากบัสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน และน าผลการวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 1.2 งานบริหารงบประมาณ มีการจดัท าและเสนอของบประมาณตามความ
เหมาะสมและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษา 
โดยมีการวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการจดัท ารายละเอียดโครงสร้าง
แผนงานโครงการและกิจกรรมท่ีชดัเจน โดยอยูบ่นพื้นฐานของความโปร่งใสและยุติธรรม สามารถ
ตรวจสอบได ้ตลอดจนมีความซ่ือสัตยใ์นการบริหารการเงิน บญัชี และการจดัซ้ือจดัจา้ง 1.3 งาน
บริหารบุคคล มีการวางแผนอตัราก าลงัตามความตอ้งการและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการ
วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลงัคนกับภารกิจของสถานศึกษา และมีการ
ส่งเสริมให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพฒันาตนเองตามความตอ้งการและความ
จ าเป็น  ตลอดจนมีความยุติธรรมในการขอเล่ือนขั้นและเล่ือนต าแหน่ง รวมทั้ง มีความเสมอภาคใน
การไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ 1.4 งานบริหารทัว่ไป มีการใชอ้าคารสถานท่ีอยา่งประหยดั คุม้ค่า 
ตลอดจนมีการบ ารุง ดูแล และพฒันาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และสร้าง
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จิตส านึกให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลรักษา รวมทั้ง มีความเอ้ือเฟ้ือบริการอาคารสถานท่ี
แก่ชุมชนในการจดัท ากิจกรรมต่าง ๆ ดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือ
เครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนการสอน 2 ) การน าเสนอ
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานผูว้ิจยัไดส้รุปรูปแบบเป็น “โรงเรียนของพ่อ” โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไข
คุณธรรม สู่การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 งานคือ งานบริหารวิชาการ ประกอบดว้ย 1) การ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) การวดั ประเมินผล และการเทียบ
โอนรายวิชา 4) การประกนัคุณภาพและมาตรฐานภายในสถานศึกษา 5) การพฒันาการใชส่ื้อและ
เทคโนโลย ี6) การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 7) การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ 8) การส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ งานบริหารงบประมาณ ประกอบดว้ย 1) การจดัท าและเสนอ
ของบประมาณ 2) การจดัสรรงบประมาณ 3) การบริหารการเงิน 4) การบริหารบญัชี 5) กาบริหาร
พสัดุและสินทรัพย ์งานบริหารบุคคล ประกอบดว้ย 1) การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง  
2) การพฒันาบุคลากร งานบริหารทัว่ไป ประกอบดว้ย 1) อาคารสถานท่ี 2) การจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้ม 3) ชุมชนสัมพนัธ์  
 จกัรปรุฬห์  วชิาอคัรวทิย ์(2553) ไดส้ังเคราะห์บทเรียนและน าเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสม
ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นท่ีสูงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนใน
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาพอเพียงตน้แบบเป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพสรุปผลการวิจยัรูปแบบประกอบ ดว้ยเน้ือหา 2 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบของรูปแบบ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้ว ย นโยบาย วิชาการ 
งบประมาณ และการบริหารทั่วไป 2) ด้านการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย หน่วยการเรียนรู้ การบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านการพฒันาบุคลากร 
ประกอบดว้ย การพฒันาบุคลากร การติดตามขยายผล 4) ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ประกอบดว้ย 
การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
2) แนวทางการน ารูปแบบไปใชส่ิ้งท่ีควรด าเนินการคือ 1) ก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายส าคญัของสถานศึกษา 2) พฒันาความรู้ความเขา้ใจแก่
บุคลากรทั้งผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 4) ทบทวนหรือ
ปรับปรุงโครงสร้างและพฒันาการบริหารจดัการ 5) จดัท า ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมโครงการ กิจกรรม และ
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ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  6) ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 7) จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 8) เสริมสร้างบรรยากาศ และ
สภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 9 ) จดัระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล และ 10) 
ใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้ร่วมในการจดัการศึกษาในขั้นตอนส าคญัทุกขั้นตอน 
 อรรถพล อนนัตวรสกุล (2552) ไดส้ังเคราะห์และน าเสนอรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจดัการเรียนการสอน ผลการวิจยั 
พบวา่รูปแบบการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาท่ีมีการจดัด าเนินการอยูใ่น
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ ประกอบดว้ย การบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการบูรณาการในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  และการบูรณาการในการบริหารจดั
การศึกษา ทั้งน้ีการบูรณาการในการจดัเรียนการสอนพบทั้งในขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนและขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ในดา้นการน าเสนอรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจดัการเรียนการสอน 
ท าโดยการสังเคราะห์บทเรียนในการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบร่วมกบั
แนวคิดในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ของ แครทวอล พระพรหม
คุณาภรณ์ และ สุมน อมรวิวฒัน์ สรุปได้เป็นขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อ
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจดัการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 การเผชิญสถานการณ์ใหม่ ขั้นท่ี 2 การกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบติั 
ขั้นท่ี 3 ขั้นการแกปั้ญหาจนเกิดการตระหนกัในคุณค่า ขั้นท่ี 4 การถอดบทเรียนดว้ยหลกัคิด 3 ห่วง 2 
เง่ือนไข และขั้นท่ี 5 การสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอจนเกิดเป็นลกัษณะนิสัย 
 ชาญชยั เพช็รประพนัธ์กุล (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาประเทศ
ไทย จากแนวปรัชญาสู่การน าไปปฏิบัติจริง พบว่า จากการใช้แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model: SEM) จะสามารถช้ีให้เห็นว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ มีความสมบูรณ์ของตวัแปรตน้และตวัแปรตามครบถว้นท่ีจะใชใ้น
การอธิบายปัญหาการพฒันาประเทศ ทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง พร้อมทั้งมีพลงัใน
การอธิบายได้ดีกว่าแนวคิดการพฒันาแบบตะวนัตก ทั้งยงัสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้ งใน
ประเทศก าลงัพฒันาและประเทศท่ีพฒันาแลว้ ตวัแปรตาม คือ การพฒันาประเทศทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
การพฒันาสังคม การพฒันาเศรษฐกิจ และการพฒันาการเมือง ตวัแปรตน้หรือตวัแปรเหตุมีทั้งส้ิน 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์ คือ การต้อง “เลือก” ระหว่าง ความ
พอเพียงพอประมาณกบัการแข่งขนั กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ดา้นการจดัการ คือ การ
ตอ้ง “จดัการ” การด าเนินงานทุกขั้นตอนอย่างมีแบบแผน ดว้ยเหตุดว้ยผล โดยอยูบ่นพื้นฐานหลกั
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วชิาท่ีถูกตอ้ง กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสตร์ คือ การตอ้ง “มี” คุณธรรม ความซ่ือสัตย์
สุจริต ความเพียรพยายาม ความอดทน บนพื้นฐานความมีสติและปัญญาของประชาชนทุกระดบั นกั
ทฤษฎี นกัธุรกิจ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
 สุขสรรค ์กนัตะบุตร (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การประยุกตป์รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคธุรกิจ ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการตรวจสอบ
กิจกรรมทางธุรกิจขององคก์รธุรกิจไทยหลาย ๆ แห่ง จากหลายอุตสาหกรรมดว้ยกนั คือ ธุรกิจขนาด
กลางและย่อม 296 แห่งจากอุตสาหกรรมหลัก 6 กลุ่มของประเทศชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท บ้าน
อนุรักษก์ระดาษสา โรงพยาบาลเทพธารินทร์ บริษทัแพรนดา้ จิวเวลล่ี จ  ากดั (มหาชน) บริษทัไทร
เพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากัด (มหาชน) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) โดยท่ีทั้ งหมดได้ผ่า
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี  พ.ศ.2540 มาได้อย่างประสบผลส าเ ร็จ ซ่ึงเป็นการแสดงถึง
ความสามารถท่ีจะรักษาสมดุลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กร และสามารถยืนหยดั
ท่ามกลางความยากล าบากทางเศรษฐกิจและสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี จากการศึกษาพบวา่ องคก์รธุรกิจ
ไทยเหล่าน้ี มีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงสวนทางกบัแนวทางในการด าเนิน
ธุรกิจกระแสหลกั แนวทางเหล่าน้ียงัสอดคลอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ 1) มอง
การณ์ไกลในการบริหารจัดการธุรกิจ ไม่มุ่งหวงัเพียงแต่การสร้างก าไรสูงสุดในระยะสั้ น 2) 
ตระหนักในคุณค่าของพนักงานอย่างจริงใจ และมีการปลดพนักงานในช่วงวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 3) มีความรับผิดชอบอยา่งเป็นรูปธรรมต่อผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของธุรกิจท่ี
หลากหลาย รวมถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยแสดงใหเ้ห็นประจกัษท์างกิจกรรมทางธุรกิจท่ีด าเนิน
อยู่ และ 4) พฒันานวตักรรมในผลิตภัณฑ์และขบวนการในการด าเนินงาน นอกจากน้ี ยงัได้
เปรียบเทียบแนวทางในการด าเนินธุรกิจขององคก์รธุรกิจท่ีมีความย ัง่ยืน 28 องคก์รแห่งโลกตะวตั
ตก (เช่น BMW HSBC และ Nordstrom) วา่สอดคลอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ผล
การศึกษาบ่งช้ีวา่ แนวทางในการด าเนินธุรกิจขององคก์รท่ีมีความย ัง่ยืนแห่งโลกตะวนัตกเหล่าน้ี มี
ความสอดคลอ้งกบัแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจไทยดงักล่าวขา้งตน้ นอกจากน้ี มี
งานวจิยัท่ีประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร อาทิ  
  
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดของนกั
การศึกษา นกัวิชาการ และนกับริหารการศึกษา ผูว้ิจยัสรุปแนวคิดตามทศันะของผูว้ิจยัไดว้่า การ
ขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบา้นปางมะเยา 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีกรอบแนวความคิดของการวจิยั ดงัแผนภาพท่ี 2.6 
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 แผนภาพที ่2.6 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

การขับเคล่ือนหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ความพอประมาณ 

2.  ความมีเหตุผล 

3. การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

4. เง่ือนไขความรู้ 

5. เง่ือนไขคุณธรรม 

การบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
1. ดา้นการบริหารจดัการ
สถานศึกษา  
2. ดา้นหลกัสูตรและการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้  
3. ดา้นการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน  
4. ดา้นการพฒันาบุคลากร
ของสถานศึกษา  
5. ดา้นผลลพัธ์/ภาพ
ความส าเร็จ 

 

 
 
 

การขับเคล่ือนหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่ 




