
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอเป็น 4 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตอนที่ 2  หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
ตอนที่ 3  แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา               

ขั้นพ้ืนฐาน 
ตอนที่ 4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ตอนที่ 1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวิจัยครั้งนี้ จะยึดกรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ (http://www. sufficiencyeconomy.org/) ดังนี้ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้า พร้อมกับความสมดุล
และมั่นคงเมื่อน าไปใช้บริหารจัดการตนเองและภารกิจงานที่บุคคลนั้นก าลังกระท าอยู่อย่างสม่ าเสมอ ย่อม
ส าเร็จประโยชน์และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที่
ต้องใช้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการตัดสินใจ โดยค านึงถึง 3 หลักการ ได้แก่ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และมุ่งที่จะท าให้ผลที่ เกิดขึ้นน าไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าที่สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จัก
รีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่ พสกนิกรชาวไทย มาโดย
ตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2540 มีรายละเอียดดัง แผนภาพที่ 2.1 
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แผนภาพที่ 2.1  แสดงองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา : ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (2548) 

 
จากแผนภาพสามารถอธิบายองค์ประกอบหลักปรัชญาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง

เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวการด ารงชีวิตอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา มองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัต 
มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา มีองค์ประกอบที่
ส าคัญดังนี้  

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวการด ารงชีวิตอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา มองโลกเชิง
ระบบที่มีลักษณะพลวัต มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการ
พัฒนา 

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในแนวทางที่ควร
จะเป็น สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ทุกระดับ โดยมีแนวคิดทางสายกลางเป็นหัวใจ
ส าคัญของกรอบแนวคิด 

3. ค านิยาม ความพอเพียง จะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพ่ือเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน   
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ในแต่ละคุณลักษณะมีความหมาย ดังนี้ 

    1) ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
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    2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจาก
การกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

    3) มีภูมิคุ้มกันที่ ดี ในตัว  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

4. เงื่อนไข การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น 
ต้องอาศัยทั้งเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้
เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยง
กันเพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการน าแผนไปใช้ให้เกิดผลในการปฏิบัติ  เงื่อนไข
คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย ด้านจิตใจที่ตระหนักในคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาและในระดับปฏิบัติรอบคอบในการด าเนินชีวิต 

5. แนวทางปฏิบัติ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญามาประยุกต์ใช้ คือการพัฒนาที่
สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และ
เทคโนโลยี ซ่ึงครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้ 

    1) มิติด้านเศรษฐกิจ เป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกินและสามารถอุ้มชูตัวเองอยู่ได้โดยไม่
เดือดร้อน เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากท่ีสุดโดยไม่พ่ึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ ใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดผลคุ้มค่าที่สุด และไม่ผลิตหรือบริโภคเกินก าลัง ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้เกิดขึ้นในชุมชน อันจะน าไปสู่การก้าวพ้นจากความยากจน สร้างความมั่นคงทางรายได้ มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนตามควรแก่อัตภาพ  

    2) มิติด้านสังคม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแห่งการแบ่งปันบนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร    
มีความเมตตา และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มุ่งให้เกิดความสามัคคี ความพึงพอใจ และสังคมที่สงบสุข 
เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบและการมุ่งร้ายท าร้ายกัน 

    3) มิติด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลกโดยรวม ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน 
น้ า ป่า แร่ธาตุ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความเป็นปกติของภูมิอากาศ กระแส/ ทิศทางลม คลื่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินี้ นอกจากจะเป็นปัจจัยในการผลิตและการ
บริการแล้ว ยังเป็นสภาพแวดล้อมที่ส าคัญและจ าเป็นในการด ารงชีวิต และการด าเนินชีวิตของมนุษย์
และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงควรเป็นไป
ด้วยความเคารพและระมัดระวัง ด้วยความรับผิดชอบต่อคนรุ่นหลังที่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงทรัพยากรต่าง 
ๆ เหล่านี้ในการด ารงชีวิตเช่นกัน 
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 4) มิติด้านวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตของกลุ่มชนซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย              
อันประกอบด้วยอุดมการณ์บางอย่าง โลกทัศน์บางอย่าง ความสัมพันธ์บางอย่าง และค่านิยมบางอย่าง
อยู่ในนั้นด้วยซึ่งรวมเรียกว่า วัฒนธรรม ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงสัมพันธ์และเติบโตจากฐานทาง
วัฒนธรรมที่มั่นคง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัด อดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยไม่ตก
เป็นทาสของวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม ซึ่งท าให้เกิดการเป็นหนี้สินเกิดการทุจริตคอรัปชั่น  ซึ่งเป็น
ปัญหาสังคมที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่งที่บ่อนท าลายความม่ันคงของชาติ  
 ฉะนั้นการตัดสินใจและการจัดการที่พอเพียงสู่ยั่งยืน  (ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุว- 
สถิรคุณ, http://www. sufficiencyeconomy.org/) ต้องยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-
3-4  ดังนี้ 

1. การท างานใดๆ ที่มุ่งให้ประสบผลส าเร็จอย่างราบรื่นแต่ละบุคคลจ าเป็นต้องใช้ 2 เงื่อนไข คือ
ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
        1) ความรู้ คือความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอน
การปฏิบัติ 
      2) คุณธรรม คือต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจให้มีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต 
 2. การตัดสินใจและการด าเนินการใดๆ จ าเป็นต้องยึด 3 หลักการพอเพียงทุกครั้ง คือ 
     1) พอประมาณ คือ (1) พอเหมาะ พอดี กับสภาพของตน ขององค์กร(ปัจจัยภายใน) และ
(2) พอควร สอดคล้อง กับภูมิสังคม (ปัจจัยภายนอก) 
     2) มีเหตุผล คือ (1) รู้สาเหตุ ท าไม / เพราะเหตุใด (2) รู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องวิชาการ
กฎหมาย ความเชื่อ ประเพณี และ (3) รู้ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในด้านต่างๆ กว้าง-แคบ ใกล้-ไกล 
     3) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ (1) เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และ 
(2) วางแผน รอบคอบ ไม่ประมาทเพ่ือป้องกันอันตรายหรือปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน 
ดังแผนภาพที่ 2.2 
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แผนภาพที่ 2.2 แสดงแนวทางการตัดสินใจและการจัดการที่ยึดหลักปรัชญาของ    
เศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา : ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560) 
 
          สรุปไดว้่า เศรษฐกิจพอเพียง (มูลนิธิยุวสถิรคุณ, http://www. sufficiencyeconomy.org/)               
เป็นหลักในการด าเนินชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้า พร้อมกับความสมดุลและมั่นคง เมื่อน าไปใช้
บริหารจัดการตนเอง และภารกิจงานที่บุคคลนั้นก าลังกระท าอยู่อย่างสม่ าเสมอ ย่อมส าเร็จประโยชน์
และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที่ต้องใช้ความรู้
ควบคู่ไปกับคุณธรรม ในการตัดสินใจ โดยค านึงถึง 3 หลักการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และมุ่งที่จะท าให้ผลที่เกิดขึ้นน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่
สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา                     
ขั้นพื้นฐาน 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและน าไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางการด าเนินการของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง (มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2560) มีดังนี ้

การตัดสินใจและการจัดการที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2-3-4 

• คุณธรรม 
• ความรู ้
 
 

• พอประมาณ 

• มีเหตผุล 

• ภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี

 
 
 
 

• สมดุลและ 
• พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

สิ่งแวดล้อม 

 

วัฒนธรรม 

 

วัตถ ุ
 

สังคม 

 

Process 
 

Output/ 
Outcome 

 

Input 
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      1.1 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา หมายถึง การ
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในภาคการศึกษาทุกระดับ น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติภารกิจ เช่น การบริหารการศึกษา การบริหาร
จัดการงบประมาณการศึกษา การจัดสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การจัดกิจกรรมนักเรียน เป็นต้น เพ่ือที่ท้ายที่สุดแล้วเกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถี
ปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต เพ่ือผลให้เกิดการปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียน เด็ก และเยาวชน ให้มีจิตส านึก
และอุปนิสัย “พอเพียง” (Sufficiency Mindset and Behavior) เพ่ือจะได้สามารถด ารงตน และ
ด าเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จุดเริ่มต้นของ
การขับเคลื่อน เนื่องมาจากกระแสพระราชด ารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ปวงชนชาวไทยได้เริ่มรับรู้
และเรียนรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ความตอนหนึ่ง
ว่า  “...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิด ‘อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ’ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า 
พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของ
หรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท า
อะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ ก็แปลว่า ความพอประมาณ และความมี
เหตุผล...” จึงเป็นที่มาของความเข้าใจว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิตที่ทุกคน ทุกประเทศสามารถน าไปใช้ในทุกกิจกรรม ทุกสาขาอาชีพ และทุกระดับ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน จึงเป็นที่มาของความเข้าใจว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิดหลัก
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตที่ทุกคน ทุกประเทศสามารถน าไปใช้ในทุกกิจกรรม ทุกสาขาอาชีพ และทุก
ระดับ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
      1.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เริ่มมาจากหลักสูตรการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ได้น้อมน าเนื้อหาเกี่ยวกับ “หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ตาม                
ค านิยามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับพระราชทาน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เข้าสู่หลักสูตร โดยระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระการ
เรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ก าหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้น 
เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรนี้แล้ว จะต้องเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากร 
 การผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ส่งผลให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างแพร่หลายในโรงเรียนทั่วไป แต่ก็พบว่ายังมี
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องชัดเจน เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา 
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เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ดังกล่าว มักมุ่งเน้นที่กิจกรรมเกษตร การปลูก
พืชผักสวนครัวในโรงเรียน หรือกิจกรรมการออมทรัพย์ เป็นส่วนมาก แต่ยังไม่ได้มุ่งเน้นการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการประพฤติตน และการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษามุ่งหวังให้เกิดขึ้นใน ปี พ.ศ. 2549 
คณะท างานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภายใต้คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนส าหรับครูที่สอนแต่
ละสาระการเรียนรู้ และระดับชั้นต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร และครูจากทั่ว
ประเทศร่วมกันท างาน จนได้กรอบเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
ของแต่ละช่วงชั้น และตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ทุกระดับชั้น และทุกสาระการเรียนรู้ โดยเผยแพร่ไปทั่วประเทศเมื่อต้นปี พ.ศ. 2550 ต่อมาส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ให้
มีความชัดเจนในเป้าหมายและคุณภาพของผู้เรียน และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดย
ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก าหนด 1 ใน 5 เป้าหมายของ
หลักสูตร คือ “การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Character) หรือจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ-
ศาสน์-กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ การก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตร พ.ศ. 2551 จึงเป็นไปในทิศทางการปลูกฝัง
และบ่มเพาะผู้เรียนให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคิด การวางแผน และการปฏิบัติตน 
พร้อมกับคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 ประเภทโรงเรียนพอเพียง 
 1. สถานศึกษาพอเพียง (สถพ.) 
 2. สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) 
 3. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 
 สถานศึกษาพอเพียง (สถพ.) 
 สถานศึกษาพอเพียง หมายถึง สถานศึกษาที่น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการศึกษาในสถานศึกษาในทุกมิติ (Whole School 
Approach) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่ างพอเพียง 
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โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการท างานและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดค่านิยมและบ่มเพาะอุปนิสัยและคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพ วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคม 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาค
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน จึงได้จัดท า
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยก าหนดเป้าหมายให้มีการ
พัฒนาและขยายผลให้มี “สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ไม่ต่ ากว่า 800 แห่ง
ทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2552 และสถานศึกษาทุกแห่งน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่
สถานศึกษาภายในปี พ.ศ. 2554 และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ข้างต้น คณะท างาน
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมมือกันพัฒนาสื่อเรียนรู้ต่าง ๆ และ
วิทยากรขับเคลื่อนขยายผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน และพัฒนาเครื่องมือประเมิน 
“สถานศึกษาพอเพียง” ส าหรับผู้ประเมินของหน่วยงาน  ต้นสังกัดที่มีสถานศึกษาในการก ากับดูแล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนในระยะแรก โดยมีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นสถาน
พอเพียง 1,261 แห่ง จากทุกสังกัด ในปี พ.ศ. 2552 ต่อมา สพฐ.ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเพ่ือ
ขยายผลสถานศึกษาพอเพียง โดยก าหนดเป้าหมายให้มีสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด สพฐ. ไม่น้อย
กว่า 9,999 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งก็ได้เกินเป้าหมาย คือ มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ผ่านการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 13,837 แห่งและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีสถานศึกษาในสังกัดก็ได้
ด าเนินการขยายผลเช่นเดียวกับ สพฐ. อย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปัจจุบันมีสถานศึกษาพอเพียงจากทุก
สังกัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2559 จ านวน 23,796 แห่ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
( มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2560 ) 
 
 สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) 
 สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หมายถึง สถานศึกษาพอเพียงที่มีผล                
ที่ได้รับการคัดเลือกเป้น “รางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ
ระดับประเทศ” ประกาศโดยศูนย์สถานศึกพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งเกิดขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
ขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้สถานศึกษาที่ได้รับประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงกว่า 
20,000 แห่งทั่วประเทศ และมีศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง และการ
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จัดการศึกษาที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่สถานสถานศึกษา
พอเพียงอ่ืน ๆ รวมถึงชุมชนและสังคมในวงกว้างได้ ยกระดับคุณภาพไม่ให้หยุดนิ่งหลังจากได้รับการ
ประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้วโดยเปิดโอกาสให้ส่งผลงานการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งปรากฏภาพความส าเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 
 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา หมายถึง 
สถานศึกษาพอเพียงที่มีความประสงค์จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพที่จะเป็นพ่ีเลี้ยงขยายผล
ไปสู่แก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา ด้วยการ
เป็นสถานที่ศึกษาดูงานเกี่ยวการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลากรที่
สามารถเป็นวิทยากร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู หรือนักเรียนแกนน า เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่สถานศึกษาอ่ืน 
ๆ ที่สนใจได้ และมีผลงานเชิงประจักษ์ว่าสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงช่วยพัฒนาสถานศึกษาอ่ืนให้ ผ่านการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงได้อย่างน้อย 1 แห่ง ซึ่งมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ได้
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเหล่านี้  โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆและ
ด าเนินการโดยเน้นความสมัครใจ การถอดบทเรียนการสร้างเครือข่าย ผ่านตลาดนัดวิชาการเพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จนเมื่อได้มีการด าเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือ
กับเครือข่ายขับเคลื่อนฯ หลายหน่วยงานพัฒนาเครื่องมือและขั้นตอน วิธีการประเมิน ตลอดจน
พัฒนาและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา” เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ท าให้ในปัจจุบันมีสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการ
ประเมินเป็น ศรร. ทั้งสิ้น 205 แห่ง จากทุกสังกัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ 
  
 เป้าหมายของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นภาพความส าเร็จ 
 สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 นักเรียนมีความรู้ ทักษะปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“อยู่อย่างพอเพียง” 



 14 

 ผู้ปกครองด าเนินชีวิตและชุมชนมีการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2550) เสนอแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ควรมุ่งส่งเสริมการเรี ยนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
    2.1 มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักในความส าคัญ
ของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 1) มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ 2) มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เห็นประโยชน์และตระหนักในความส าคัญของการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการ
พัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่ม และพัฒนาสังคม 
 
    2.2 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ 1) มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและการพัฒนาอาชีพ เช่น การเกษตร
การผลิต และจ าหน่ายสินค้า การด าเนินธุรกิจ การใช้จ่าย และการออม ฯลฯ 2) ใช้และพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 3) สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 4) รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
    2.3 ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 1) ปฏิบัติตน
ให้มีความพอประมาณ รู้จักการประมาณตน รู้จักศักยภาพของตนที่มีอยู่ 2) ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล 
ปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของความมีสติปัญญา ยึดทางสายกลางในการปฏิบัติ 3) มีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัว พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 4) มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สามารถ
คิดวิเคราะห์และปฏิบัติด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 5) ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน เพียรพยายาม แบ่งปัน มีสติ ปัญญา มี
วินัย พ่ึงตนเอง แบ่งปัน เอ้ืออาทร รับผิดชอบและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางการด าเนินการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
      จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ พบว่า สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
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บริบทหรือภูมิสังคมของแต่ละแห่งที่แตกต่างกันไป โดยจัดท าในรูปของโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งสถานศึกษาน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดยมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมมา
อธิบายประกอบการด าเนินงาน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ 
อย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 
    3.1 โครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ หลักสูตร
การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการน าเนื้อหา/ สาระปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาและอบรมครูให้มีความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/ โครงการค่ายธรรมพัฒนา เป็นการน าหลักของพุทธ
ศาสนามาเป็นหลักในการก าหนดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการ
นิมนต์พระสงฆ์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และท ากิจกรรมร่วมกับนักเรียน 
    3.3 โครงการธนาคาร/ สหกรณ์โรงเรียน/ โครงการออมทรัพย์ เป็นการมุ่งส่งเสริมให้มี
การออมและการช่วยเหลือแบ่งปันโดยให้นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง มีครูคอยให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ 
    3.4 โครงการเกษตรครบวงจร/ ทฤษฎีใหม่ เป็นการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ให้นักเรียนมีรายได้ มีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ 
    3.5 โครงการอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย/ โครงการ “บวร” 
(บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นการเข้าไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและให้ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียนมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนและใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
เป็นสถานที่เผยแพร่และให้บริการแก่ชุมชน 
     3.6 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา/ โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็น
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบริบทภายในสถานศึกษาให้มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น สวยงาม และใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางการด าเนินการของคณะท างานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน                
การสอน กระทรวงศึกษาธิการ คณะท างานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
กระทรวงศึกษาธิการ (ปรียานุช พิบูลสราวุธ. 2550: 3) ได้วางแผนการจัดการศึกษาตามหลักแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ดังนี้ 
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 เป้าหมาย คือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าทรัพยากร
ต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างเอ้ือเฟ้ือเผยแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม และเห็น
ค่าของวัฒนธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 การจัดการ ด าเนินการให้ได้ใน 4 ส่วน คือ การบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาครู 
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การบริหารจัดการสถานศึกษา  
สถานศึกษาควรจัดให้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

        1.1 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือให้เกิดการท างานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ดังแผนภาพที่ 2.3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ 2.3 แสดงโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดการท างานบูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
 ที่มา : ปรียานุช พิบูลสราวุธ.2550: 3 
 
    1.2 การจัดระบบบริหารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษาควรจะมีการจัดระบบบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
           1.2.1 ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการบริหารให้สอดคล้อง
หรือรองรับการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการบริหารงานตามหลัก                  
ธรรมาภิบาล มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้นกันที่พร้อมการเปลี่ยนแปลง 

คณะผู้บริหารสถานศึกษา 

กลุ่มบรหิารจดัการและบริการ กลุ่มจัดการศึกษา 

แผนกธุรการ 

แผนกการเงิน 

แผนกบุคคล 

แผนกสถานท่ี 

เรียนรูเ้กี่ยวกับองค์ความรู ้
และฝึกทักษะ 

จัดกิจกรรมเสริม
หลักสตูรเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทาง ศกพ. - มาตรฐานการเรยีนรู ้

- หน่วยการเรียนรู ้
- แผนการจัดการเรียนรู ้
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           1.2.2 ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม การปรับปรุง เพ่ิมเติม
หรือจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีการด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
           1.2.3 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ควรจัดให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง หล่อหลอม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีแนวทางดังนี้ 
           1) จัดอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เน้นถึงความร่มรื่น ประโยชน์ใช้สอย 
เป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 
           2) ก าหนดระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติในสถานศึกษาที่ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย 
เคารพธรรมเนียมปฏิบัติ กฎกติกาของสังคมส่วนรวม เช่น การมีวินัย การเข้าคิว การรับประทาน
อาหาร การแต่งกาย การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ฯลฯ 
           3) ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศด้านคุณธรรม เช่น การท าบุญ การบริจาค การ
ปฏิบัติกิจทางศาสนา การท าความดี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฯลฯ 
           4) ส่งเสริมแสวงหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดประกวดในรูปแบบต่าง ๆ การหาความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
           5) ส่งเสริมการปฏิบัติเป็นแบบอย่างของผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
           6) จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนและการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           7) จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและระบบการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามแนวทางในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
           8) การให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการจัดการศึกษาในขั้นตอนที่ส าคัญทุกขั้นตอน คือ 1) ร่วมก าหนด
นโยบายและวางแผน 2) ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3) ร่วมกัน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดสภาพและบรรยากาศในสถานศึกษา  4) ส่งเสริมการเรียนรู้
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ที่บ้าน และสถานที่อ่ืน ๆ  และ 5) ร่วม
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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           1.2.4 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางดังนี้ 
                     1) ติดตามประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยพิจารณา
จาก 1) ผลการทอสอบความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลงานและการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียน 3) การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของผู้ เรียน และ 4) ผลการประเมินโดย                  
ผู้ประเมินภายนอกหรือมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
                     2) ติดตามและประเมินผลความเหมาะสมของการด าเนินกิจกรรมใน
กระบวนการ ขั้นตอน และกิจกรรมการด าเนินการในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม การจัดระบบบริการจัดการ การให้ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนอันพึงประสงค์ 
                     3) จัดให้มีระบบการรายงายการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ทั้งการรายงาน
ภายในสถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานต่อต้นสังกัดตามล าดับ จากแนวทางจัด
การศึกษาตามประเด็นดังกล่าว ฯ เขียนเป็นภาพเชิงระบบที่แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดัง
แผนภาพที ่2.4 
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  4.2.2 การพัฒนาครู ครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังหลัก
คิดต่าง ๆ ให้แก่เด็ก โดยครูต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ความพอเพียงไม่พอเพียงของ 
 
 แผนภาพที่ 2.4  แสดงความเชื่อมโยงของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัด

การศึกษา 
 ที่มา : ปรียานุช พิบูลสราวุธ. 2550 

การพัฒนาหลักสูตร 
   พัฒนาหลักสูตรโดยบูรณา
การเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจ
พอเพี ยงไว้ ในหลั กสู ตรสถาน 
ศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 

การจัดการเรียนการสอน 
   จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ผู้เรียนโดย 
- พัฒนาทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์การ 
  จัดการการเผชิญสถานการณ์ การแกป้ญัหา 
  ในชีวิตประจ าวัน 
- เน้นกิจกรรมการทดลอง การปฏิบัตจิริง 
  ในชีวิตประจ าวัน 
- วัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ  
  กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
คุณลักษณะของผู้เรียน  
อันพึงประสงค ์
   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ และด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- มีความรู้ความเข้าใจและ 
  ตระหนักในความส าคัญ 
  ของการด าเนินชีวิตตาม 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพยีง 
- มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน 
  ในการด าเนินชวีิตตามหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ปฏบิัติตนและด าเนินชีวิต 
  ตามหลกัปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพยีง 

การจัดระบบบริหารจดัการ 
   จัดระบบบริหารจัดการตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ปรับโครงสร้างและกระบวน  
  การบริหารให้สอดคล้องกับ 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพยีง 
- ก าหนดนโยบายแผนงาน 
  โครงการ ปรับแผนกลยุทธ ์
  และแผนปฏิบัตกิาร 
- พัฒนาบุคลากรด้านความรู้  
  ความเขา้ใจและการปฏิบัติ 
  ตนตามหลกัปรัชญา ฯ 
- จัดระบบการนิเทศการศึกษา 
  ภายในสถานศึกษา 

การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา 
   จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การพัฒนาผู้เรียน 
- จัดอาคาร สถานที ่สิ่งแวดล้อมให้ร่มรืน่เป็น 
  แหล่งเรียนรู้ สะทอ้นการอนุรกัษ์สืบสาน 
  ทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
- ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศด้านคุณธรรม 
- ส่งเสริมการแสวงหา และเผยแพร่ความรู้ 
  ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 
- ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบออย่างของ 
  บุคลากร 
- จัดโครงการส่งเสริมการด าเนินวิถีชีวิตตาม 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

การติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
- ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบผลงาน การปฏิบัติ 
  กรรม การปฏบิัติตนในชีวิตประจ าวัน 
- ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินงานแต่ละด้าน 
- รายงานผลการด าเนินการจัดการศึกษาเป็นระยะ ๆ ทั้งการรายงานภายในสถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน  
  และการรายงานต่อหนว่ยต้นสังกัด 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการด าเนินการของสถานศึกษาทุกด้าน 
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 2. การพัฒนาครู  
     ครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังหลักคิดต่าง ๆ ให้แก่เด็ก 
โดยครูต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ความพอเพียงไม่พอเพียงของตนเองและครอบครัวได้
และท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงชีวิต ดังแผนภาพที่ 2.5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที ่2.5 แสดงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ที่มา : ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2550: 17) 
              
 3. การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  
                      การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบไปด้วย 
     2.1 การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ 
     2.1 การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
 4. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
     การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เป็นการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ด้วยการบูรณาการและประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเกิดทักษะใน               
4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ประกอบด้วย การมีความรู้
ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน การปฏิบัติตน และการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจของผู้เรียน 

คุณธรรมน าความรู ้

การบริหารสถานศึกษา 

- สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

- ปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต 

การจัดหลักสตูรการเรยีนการสอน 

ก าหนดมาตรฐานการเรยีนรู้ชั้นปี 

(รายวิชาพื้นฐาน) 
- สร้างหน่วยการเรียนรู ้
- จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
- จัดท าสื่อ 

- จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 

- เกณฑ์การผ่านช่วงช้ัน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การแนะแนว กิจกรรมผู้เรียน 

- การให้บริการ 

- แนะแนว 

- ระบบดูแล 

   ช่วยเหลือ 

   นักเรียน 

- ลส.-นน.,  
   ยุวกาชาด,  
   รด., ผู้
บ าเพ็ญ 

   ประโยชน์ 
- โครงงาน 

- ชุมนุม 

- ชมรม 

- ค่ายอาสา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
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 หลักการคัดกรองสถานศึกษาพอเพียง 
 หลักการคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงจากคู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ
สถานศึกษาพอพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง (มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2560) 
มีสาระส าคัญดังนี้ 
 หลักการและวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลย เดช ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 40 ปีดังพระบรม
ราโชวาทและพระราชด ารัส นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา ที่ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอน เพ่ือให้มีความพอมี พอกิน พอใช้ พ่ึงตนเองได้และมีความสุข โดยใช้หลักความพอประมาณ 
การมีเหตุผล การสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัว ที่ ดี และได้ทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท 
ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุลและก้าวหน้าไปอย่างเป็น ขั้นเป็นตอน ถูกต้องตามหลักวิชา โดยมี
คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของความคิดและการกระท าซึ่งสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในทุกมิติของชีวิต ทุก
ภาคส่วนและทุกด้านของการพัฒนา เพ่ือให้สังคมส่วนรวมอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุขและเจริญก้าวหน้า
ไปพร้อมกับความสมดุลและยั่งยืน 
 มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง (ศสพ.) เป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของ
ส านักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาพอเพียงให้ สามารถเป็นแบบอย่างในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการจัดการศึกษาได้อย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักใน
การพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเชื่อมโยงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์กรภาคส่วนต่างๆ ให้ร่วมกัน พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น แหล่งเรียนรู้ที่
จะบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นผู้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
 รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เกิดขึ้นเพ่ือช่วย
ขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และช่วย
สนับสนุนให้เกิดการขยาย ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้สถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็น
สถานศึกษาพอเพียงกว่า 20,000 แห่ง ทั่วประเทศ และมีศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและการจัดการศึกษาที่ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถ
เป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาพอเพียงอ่ืน ๆ รวมถึงชุมชน และสังคมในวงกว้างได้ยกระดับคุณภาพ
ไม่ให้หยุดนิ่งหลังจากได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้ว โดยเปิดโอกาสให้ส่งผลงานการ



 22 

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งปรากฏภาพ ความส าเร็จของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้
อย่าง สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาพอเพียงได้มี
การพัฒนา คุณภาพ มีความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนในการคงสภาพความเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ต่อไป เพ่ือเป็น แบบอย่างการน าผลงานไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตและการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง จนขยายผลสู่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน จึงจัดให้มีการคัดกรอง
และคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศข้ึน 
 

ตอนที่ 2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 

 การบริหารการศึกษาเป็นการรวมค าว่า “การบริหาร” และ “การบริหารการศึกษา” เข้า 
การบริหารการศึกษาเป็นการรวมค าว่า “การบริหาร” และ “การบริหารการศึกษา” เข้าด้วยกันซึ่งทั้ง
สองค ามีความหมายดังต่อไปนี้ 
 2.1 ความหมายของการบริหาร 
 จากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ การบริหาร มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 สุนทร โคตรบรรเทา (2554 : 2) ให้ความหมาย การบริหาร คือ การท าให้คนตั้งแต่       
สองคนขึ้นไปร่วมกันท างานให้บรรลุเป้าหมาย หรือการท างานกับคนและโดยคนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ 
 จอมพงค์ มงคลวนิช (2555 : 22 ) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่ม
บุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 สัมมา รธนิธย์ (2556 : 37 – 38) กล่าวว่าการบริหารมีความส าคัญ เนื่องจากการบริหาร 
เป็น กระบวนการ หรือกลไกลการด าเนินงานหรือกิจกรรมขององค์การ ภายใต้สภาพแวดล้อม                   
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยน าเทคโนโลยีและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท าให้
องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด โดยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการร่วมแรงและความตั้งใจของกลุ่มบุคคลทุก
คนในองค์กร โดยมีจุดหมายเดี่ยวกัน คือ ความส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์การได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคม ที่มีการรวมตัวกันเป็นหมู่เหล่า มีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนขนาด
ต่าง ๆ ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมในการท างานร่วมกัน การท างานร่วมกันจะเป็นไปด้วย 
ความราบรื่นและยังเกิดความเจริญก้าวหน้า กลุ่มหรือสังคมจ าเป็นต้องมีการจัดระบบระเบียบและ
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ก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะยึดถือร่วมกัน ซึ่งต้องอาศัยการบริหารที่มีคุณภาพเพ่ือน าพาองค์กรหรือ
สถาบันให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน 
 สมาน อัศวภูมิ (2551 : 80) กล่าวว่า การบริหารเป็นการใช้ภาวะผู้น าในการระดมและใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจขององค์การให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และกระบวนการแลกิจกรรมในทางการบริหารต่าง ๆ สามารถใช้ในการ
บริหารงานได้ในทุกระบบองค์การ 
 วรพจน์ พรหมสัตยพรต (2545 : 67) ได้ให้ความหมายของไว้ 2 ประเด็นได้แก่ การบริหาร 
(Administration) เป็นการจัดการ (Management) อย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและท าให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล หรืออีกนัยหนึ่ง การบริหาร คือ ศิลปะการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัย
ความร่วมมือของบุคคลอื่น 
 จากความหมายของการบริหารตามที่กล่าวสามารถสรุปได้ว่า การบริหารเป็นกระบวนการ
และกลไกลในการด าเนินงานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ความหมายการบริหารการศึกษา 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาไว้หลายประการดังนี้ 
 ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552 : 32) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาที่บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินงาน โดยใช้
ทรัพยากรการบริหารผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ เป็นสมาชิกที่ดี                        
มีคุณภาพของสังคมตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 สมเดช สาวันดี (2553 : 32) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ในการท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้และความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 จากความหมายของการบริหารการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา 
หมายถึง กระบวนการในการใช้ศาสตร์และศิลป์ท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาที่บุคคลผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินงาน โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารร่วมกันในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้และความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
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 2.3 หน้าที่และกระบวนการในการบริหาร 
        จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ ได้แก่ ธีระ รุญเจริญ (2550) ทริปโป (Flippo 
1971: 417) กูลิกและเออร์วิกส์ (Gulick and Urwick 1973: 13) โฮลน์ (Holt 1990: 7-10) คูลน์
และเวย์ริช (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) รอบบินส์และคูวท์เตอร์ (Robbins 
and Coulter 1996: 9-10) กิบสันและคณะ (Gibson and other 1997: 15-17) แบทแมนและ
สเนล (Bateman and Snell 1999: 6-8) และดูบริน (DuBrin 2000: 12-13) พบว่า มีความแตกต่าง
กันบ้างในการจัดกลุ่มภารกิจอย่างไรตามเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าในรายละเอียดมีความสอดคล้อง
กัน โดยกลุ่มภารกิจและกระบวนการบริหารจะครอบคลุมใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 
        1. การวางแผน ซึ่งเป็นการค้นหาและก าหนดวิธีการท างานในอนาคต เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่ อ
หน่วยงานหรือองค์การมากที่สุด โดยแสดงให้เห็นว่าจะมีการท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด ให้ใครท า ท า
อย่างไร ตลอดจนให้รายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
        2. การจัดองค์การ ซึ่งหมายถึง การจ าแนกแยกแยะงานที่จ าเป็น การจัดกลุ่มงานให้
เหมาะกับทรัพยากรและสถานการณ์ การมอบหมายงาน การมอบหน้าที่ และการจัดการความสัมพันธ์
ของงานและอ านาจ 
        3. การจัดบุคลากร ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินการปฏิบัติงาน และการ ให้
ผลตอบแทน 
        4. การอ านวยการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโดยตรงที่ต้องใช้ความสามารถชักจูง
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด จนกระทั่งองค์การสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ได ้
        5. การควบคุม หมายถึง ความพยายามบังคับให้งานและกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติไป
ตามแผนที่ก าหนด โดยมีการวัดและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย 
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ตอนที่ 3 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 ผู้วิจัยขอน าเสนอประเด็นที่ เกี่ยวข้องคือ ความหมายของการบริหารสถานศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน กระบวนการบริหาร งานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง และสังคมที่ดี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไว้ดังนี้ 
 ศิลป์ชัย อ่วงตระกูล (2552 : 8) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การ
ด าเนินงานร่วมกับกลุ่ม บุคคลมืออาชีพหรือชุมชนในท้องถิ่น เพ่ือให้การบริการทางการศึกษาแก่
สมาชิกในสังคมตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีคุณภาพ 
 ณัฐรฎา พวงธรรม (2553 : 14) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง 
กระบวนการบริหาร พัฒนา และปรับปรุงวิธีบริหารงานด้านต่าง ๆ เพ่ือน าพาสถานศึกษาสู่
ความก้าวหน้า ส่งเสริมความเจริญด้านความคิด ความรู้ ควบคู่ไปกับการสอดแทรกคุณธรรมแก่
นักเรียนเพื่อให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพในสังคม 
 สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง กระบวนการบริหาร พัฒนา และ
ปรับปรุงวิธีด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับกลุ่ม บุคคลมืออาชีพหรือชุมชนในท้องถิ่น 
เพ่ือน าพาสถานศึกษาให้ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพและให้บริการ
ท างก ารศึ กษ าแก่ นั ก เรี ยน คื อ สม า ชิ ก ใน สั งคม ให้ มี คุ ณ ภ าพ เกิ ด ค วาม เจ ริญ ก้ า วห น้ า                       
ทั้งทางด้านความรู้ ความคิด คุณธรรมควบคู่ไปกับการกระท า 
 3.2 งานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา                       
ขั้นพ้ืนฐาน กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง       
พบสาระส าคัญและขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น                    
4 งาน คือ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหาร
ทั่วไป ในงานบริหารทั่วไปนั้นได้รวมเอางานธุรการ งานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน งานกิจการนักเรียน 
และงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ไว้ด้วยกัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2548 : 9) โดยมีรายละเอียดในแต่ละงาน ดังนี้ คือ 
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 3.2.1 การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการบริหารที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของโรงเรียน การบริหารงานวิชาการเป็น
ภารกิจส าคัญที่สุดของสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมายจากสังคมให้ท าหน้าที่จัด
การศึกษา แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดแนวทาง 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านวิชาการ โดยก าหนดในพระราชพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
จัดการประเมินผู้เรียน จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบันในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.2545 ได้แก่ การจัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา การสื่อสาร และการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเด็กซึ่งไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยให้ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้ง อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจ าเป็นเพ่ือประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาค
บังคับ การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดของการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุ
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ที่ก าหนดขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนด รวมทั้ง การมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนา
ตนเองให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะส าหรับการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานการบริหารงาน
วิชาการให้ดีขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2 การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณหมายถึงการควบคุม
งบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน จากการปฏิรูประบบการบริหารงาน
ภาครัฐ น ามาสู่การปรับกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐใหม่ภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นผลงานหรือ
ผลสัมฤทธิ์ (RBM: Result–based Budgeting) ซึ่งเป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์หรือผลงานหลัก 
โดยใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการ
ประเมินจะชี้วัดถึงความคุ้มค่าในการท างานให้แสดงผลงานต่อสาธารณะและเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้ดียิ่งขึ้น สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงขึ้น คุ้มค่าเป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน อันเป็นการสร้างศักยภาพเพ่ิมขีด
ความสามารถของประเทศ ส่วนแนวทางการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนั้น หน่วยงาน
ต้องพัฒนาการจัดการทางการเงินให้มีมาตรฐาน 7 ด้าน คือ 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การ
ก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน 3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ) การบริหารทางการเงิน
และการควบคุมงบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 6) การบริหารทรัพย์สิน 
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และ 7) การตรวจสอบภายใน แนวทางการบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึด
หลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเพ่ือให้ได้ผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการมีการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน การบริหารงานงบประมาณเป็นการบริหารทรัพยากรการบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.2.3 การบริหารงานบุคคล บุคคลหรือบุคลากร ถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรการบริหาร 4 
อย่าง นั่นคือ คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (materials) และการจัดการ (management) 
ซึ่งทรัพยากรบุคคลนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการบริหาร แนวทางการบริหารงานบุคคล 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้แก่ การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้แก่ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา การบริหาร
กิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของ
สถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา การประสานการระดมทรัพยากร              
เพ่ือการศึกษา ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน และพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา รวมทั้งงาน
อ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย การด าเนินงานตามที่ได้รับจากการกระจายอ านาจและมอบอ านาจ ก าหนด
ไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 การบริหารงานบุคคลจึงถือ
เป็นภารกิจที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา มีการด าเนินการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระ ถูกต้อง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลัง ใจ และมี
จิตส านักในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มี
การยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะท าให้ส่งผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
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 3.2.4 การบริหารทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การบริการให้
การบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักใน
การประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษา มุ่ง
พัฒนาสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบของการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาใช้ส่งเสริมให้
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งหน้าผลสัมฤทธิ์ของงาน
เป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การบริหารและจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แนวทางการบริหารทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้แก่ 
การร่วมกับบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน การบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไปตามที่กระทรวงกระจายอ านาจมาให้ การเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เปิดเผยต่อ
สาธารณชน การให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานภายนอกท่ีท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา การอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด การปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวง
มอบหมาย การบริหารทั่วไปเป็นการบริหารงานที่สนับสนุนงานอ่ืน ๆ จึงเป็นภารกิจที่ผู้บริหารให้
ความส าคัญ เพราะท าให้สามารถด าเนินการบริหารด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กันและบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคม               
ที่ด ี
       การบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกจากจะ
ด าเนินการตามหลักการและแนวปฏิรูปการศึกษาแล้วยังต้องยึดหลักการด าเนินการตามหลักบริหาร 
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งประกอบด้วยหลักการส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ (พาทิพย์ ชมค า 
2552: 11 -13) 



 29 

         3.3.1 หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายถูกต้อง เป็นธรรม การก าหนดกฎ
กติกา และการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดยค านึงถึง สิทธิเสรีภ าพ ความ
ยุติธรรม ของสมาชิก 
         3.3.2 หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ าชาติ 
         3.3.3หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไวว้างใจซึ่งกันและกันของคนใน
ชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร ทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 
         3.3.4 หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอ
ความ คิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็น การไต่สวน 
สาธารณะ การประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติหรือ อ่ืน ๆ 
         3.3.5 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกใน
ความ รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
         3.3.6 หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ านวน
จ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่าง 
คุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 

ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จะเน้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ถึงรากฐานส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และมีการวัดผลและประเมินผลตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีการก าหนดเครื่องมือวัด วิธีการ และเกณฑ์การประเมินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมสูงขึ้น 2) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า (1) การ
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการ



 30 

ต่าง ๆ อย่างกลมกลืน ยึดหลักความมีเหตุผล และความพอประมาณ (2 ) กิจกรรมส่งเสริมการ
ประหยัดและอดออม มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของครู และนักเรียน 
รวมทั้งขยายผลไปสู่ชุมชนด้วย (3) กิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมีจิตอาสาและการด าเนินวิถีชีวิตที่พอเพียง (4) กิจกรรมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีการด าเนินการที่ได้ผลเป็นอย่างดี มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน มีเครือข่ายผู้ปกครอง มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูกับผู้ปกครอง และกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ส่วนการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 
องค์ประกอบและเงื่อนไข 2 ประการพบว่า ความพอประมาณ ครูส่วนใหญ่ได้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่สอนที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและ
ระยะเวลา การจัดงบประมาณมีความเหมาะสมกับโครงงาน การจัดแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมและ
เพียงพอกับความต้องการ มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามอัตภาพ 
ความมีเหตุผล พบว่า ครูสอนโดยน าแนวคิดและแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้
อย่างถูกต้อง มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนและมีเหตุมีผล ภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี พบว่า มีการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับวิถีชีวิต มี
การก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ครูเป็น
แบบอย่างที่ดีในการลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมเพ่ือการเพ่ิมรายได้ 
ลดรายจ่าย และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างหลากหลาย 
เงื่อนไขความรู้ พบว่า ครูและผู้เรียนเกิดความรู้ ตามแนวคิดและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าความรู้มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ การจัดท าโครงงาน และเกิดการเรียนรู้
วิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน สามารถน าความรู้  ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน น าไปประกอบอาชีพ 
และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม เงื่อนไขคุณธรรม พบว่า ครูเป็นแบบอย่าง
ที่ดีด้านคุณธรรม วัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงเรียนและชุมชน ท าให้ชุมชนเกิด
ศรัทธาและส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ (2555) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสังเคราะห์บทเรียนการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จและสามารถ
เป็นแบบอย่างได้พบว่า (1) งานบริหารวิชาการ มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ โดยเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
เป็นการขยายผลสู่การปฏิบัติในครอบครัว ชุมชน ของตนเอง อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตน
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อย่างมีสติปัญญาและยึดมั่นในทางสายกลาง และด าเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทนแบ่งปัน 
รับผิดชอบ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพความต้องการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา เพ่ือ
วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียนตามความรู้ ความสนใจ 
และศักยภาพของแต่ละคน และยังมีการประสานความร่วมมือ ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืน และน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2) งาน
บริหารงบประมาณ มีการจัดท าและเสนอของบประมาณตามความเหมาะสมและความต้องการที่
แท้จริง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการจัดท ารายละเอียดโครงสร้างแผนงานโครงการและกิจกรรมที่
ชัดเจน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความโปร่งใสและยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีความ
ซื่อสัตย์ในการบริหารการเงิน บัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง (3) งานบริหารบุคคล มีการวางแผน
อัตราก าลังตามความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ภารกิจและประเมิน
สภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา และมีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองตามความต้องการและความจ าเป็น ตลอดจนมีความ
ยุติธรรมในการขอเลื่อนขั้นและเลื่อนต าแหน่ง รวมทั้ง มีความเสมอภาคในการได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ  (4) งานบริหารทั่วไป มีการใช้อาคารสถานที่อย่างประหยัด คุ้มค่า ตลอดจนมีการบ ารุง 
ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และสร้างจิตส านึกให้ทุกคนมีส่วน
รับผิดชอบในการดูแลรักษา รวมทั้ง มีความเอ้ือเฟ้ือบริการอาคารสถานที่แก่ชุมชนในการจัดท า
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 2 ) การน าเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการ   
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้วิจัยได้สรุป
รูปแบบเป็น “โรงเรียนของพ่อ” โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม สู่การ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 งานคือ งานบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัด ประเมินผล และการเทียบโอนรายวิชา 4) 
การประกันคุณภาพและมาตรฐานภายในสถานศึกษา 5) การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี 6) การ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 8) การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ งานบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ 2) 
การจัดสรรงบประมาณ 3) การบริหารการเงิน 4) การบริหารบัญชี 5) กาบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
งานบริหารบุคคล ประกอบด้วย 1) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 2) การพัฒนา
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บุคลากร งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 1) อาคารสถานที่ 2) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
3) ชุมชนสัมพันธ์ 
 จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ (2553) ได้สังเคราะห์บทเรียนและน าเสนอรูปแบบที่เหมาะสม
ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการบูร
ณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพสรุปผลการวิจัยรูปแบบประกอบ ด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบของรูปแบบ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย นโยบาย วิชาการ 
งบประมาณ และการบริหารทั่วไป (2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร การติดตามขยายผล (4) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
ประกอบด้วย การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 2) แนวทางการน ารูปแบบไปใช้สิ่งที่ควรด าเนินการคือ (1) ก าหนดนโยบายการ
จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายส าคัญของสถานศึกษา (2) พัฒนา
ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่
ผู้เกี่ยวข้อง (4) ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ (5) จัดท า ปรับปรุง หรือ
เพ่ิมเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา (6) ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (7) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา (8) เสริมสร้าง
บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ (9) จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล และ (10) ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนส าคัญทุกขั้นตอน 
 อรรถพล อนันตวรสกุล (2552) ได้สังเคราะห์และน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัย 
พบว่ารูปแบบการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาที่มีการจัดด า เนินการอยู่ใน
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประกอบด้วย การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการบูรณาการในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการบูรณาการในการบริหารจัด
การศึกษา ทั้งนี้การบูรณาการในการจัดเรียนการสอนพบทั้งในขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ในด้านการน าเสนอรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน ท าโดย
การสังเคราะห์บทเรียนในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบร่วมกับแนวคิดใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ของ แครทวอล พระพรหมคุณาภรณ์ 
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และ สุมน อมรวิวัฒน์ สรุปได้เป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การ
เผชิญสถานการณ์ใหม่ ขั้นที่ 2 การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ขั้นการ
แก้ปัญหาจนเกิดการตระหนักในคุณค่า ขั้นที่ 4 การถอดบทเรียนด้วยหลักคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และ
ขั้นที่ 5 การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย 
 ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล (2550) ได้ศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
ไทย จากแนวปรัชญาสู่การน าไปปฏิบัติจริง พบว่า จากการใช้แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model: SEM) จะสามารถชี้ให้เห็นว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มีความสมบูรณ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามครบถ้วนที่จะใช้ในการ
อธิบายปัญหาการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง พร้อมทั้งมีพลังในการ
อธิบายได้ดีกว่าแนวคิดการพัฒนาแบบตะวันตก ทั้งยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในประเทศก าลัง
พัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาประเทศทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาการเมือง ตัวแปรต้นหรือตัวแปรเหตุมีทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ คือ การต้อง “เลือก” ระหว่าง ความพอเพียง
พอประมาณกับการแข่งขัน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการจัดการ คือ การต้อง 
“จัดการ” การด าเนินงานทุกขั้นตอนอย่างมีแบบแผน ด้วยเหตุด้วยผล โดยอยู่บนพ้ืนฐานหลักวิชาที่
ถูกต้อง กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสตร์ คือ การต้อง “มี” คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเพียรพยายาม ความอดทน บนพ้ืนฐานความมีสติและปัญญาของประชาชนทุกระดับ นักทฤษฎี 
นักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 สุขสรรค์ กันตะบุตร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคธุรกิจ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการตรวจสอบ
กิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจไทยหลาย ๆ แห่ง จากหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน คือ ธุรกิจขนาด
กลางและย่อม 296 แห่งจากอุตสาหกรรมหลัก 6 กลุ่มของประเทศชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท บ้านอนุรักษ์
กระดาษสา โรงพยาบาลเทพธารินทร์ บริษัทแพรนด้า จิวเวลลี่ จ ากัด (มหาชน) บริษัทไทรเพรซิเดนท์
ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) โดยที่ทั้งหมดได้ผ่าวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2540 มาได้อย่างประสบผลส าเร็จ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสามารถท่ีจะรักษาสมดุล
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กร และสามารถยืนหยัดท่ามกลางความยากล าบากทางเศรษฐกิจ
และสังคมได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาพบว่า องค์กรธุรกิจไทยเหล่านี้  มีแนวทางในการด าเนิน
กิจกรรมที่คล้ายคลึงกันซึ่งสวนทางกับแนวทางในการด าเนินธุรกิจกระแสหลัก แนวทางเหล่านี้ยัง
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ 1) มองการณ์ไกลในการบริหารจัดการธุรกิจ ไม่
มุ่งหวังเพียงแต่การสร้างก าไรสูงสุดในระยะสั้น 2) ตระหนักในคุณค่าของพนักงานอย่างจริงใจ และมี
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การปลดพนักงานในช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 3) มีความรับผิดชอบอย่างเป็น
รูปธรรมต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแสดงให้เห็น
ประจักษ์ทางกิจกรรมทางธุรกิจที่ด าเนินอยู่ และ 4) พัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และขบวนการใน
การด าเนินงาน นอกจากนี้ ยังได้เปรียบเทียบแนวทางในการด าเนินธุรกิจขององค์กรธุรกิจที่มีความยั่งยืน 
28 องค์กรแห่งโลกตะวัตตก (เช่น BMW HSBC และ Nordstrom) ว่าสอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า แนวทางในการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่มีความยั่งยืน
แห่งโลกตะวันตกเหล่านี้ มีความสอดคล้องกับแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจไทยดังกล่าว
ข้างต้น  
 สมศรี จินะวงษ์ (2544) เรื่อง “การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นตัวอย่างของ
การศึกษาที่ผสานค าถามการวิจัยในเชิงแนวคิดและการประยุกต์ กล่าวคือ มีการศึกษาถึงความเป็นมา
ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาความเหมือนความต่างของเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตและปัจจุบัน 
จากนั้น ผู้ศึกษาจึงยังศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนที่ใช้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการศึกษาถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและ
การสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ งานวิจัยของ อภิชัย พันธเสน และคณะ (2546) เรื่องการประยุกต์พระราช
ด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีวัตถุประสงค์หลักคือการน าพระ
ราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติธุรกิจและอุสาหกรรม โดยคณะผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และตีความแนวคิดและเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้สรุปคุณลักษณะส าคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียง 9 ประการ อาทิ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีราคาไม่แพงแต่ถูกหลักวิชาการหรือการไม่
โลภจนเกินไปและไม่เน้นก าไรระยะสั้นเป็นหลัก การซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบการไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้บริโภคและไม่เอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือลูกค้า การกระจายความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงด้วยการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ฯลฯ อีกทั้งยังได้พัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกด้วย กล่าวได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นหนึ่งในจ านวนงานวิจัยน้อยชิ้นที่คณะนักวิจัยพยายามท า
ความเข้าใจและศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังแล้วสร้างข้อสรุปบางประการเพ่ือเป็น
กรอบทางทฤษฏีในการวิจัยอันน าไปสู่การพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างเป็นรูปธรรม การวิจัยประเภทนี้หากสามารถท าให้ต่อเนื่องน่าจะ
น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และทฤษฏีการประยุกต์ใช้ (Application Theory) ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประจักษ์ นาหนองตูม (2543) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการด าเนินโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของโรงเรียนแกนน า โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในสังกัดส านักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า มีความพร้อมด้านบุคลากร มีปัญหาด้านชุมชน
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ผู้ปกครองและงานงบประมาณ สถานศึกษาดูงานสถานเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลจากการ
จัดกระบวนการเรียนรู้มีผลระดับมาก ซึ่งโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1-2 และโรงเรียนที่เปิดสอนช่วง
ชั้น 1-3 ได้น าสภาพปัญหาและการปฏิบัติดังกล่าว ฯ มาพัฒนาประยุกต์และปรับใช้กับโรงเรียนของ
ตน จึงส่งผลให้สภาพการจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้น 1-2 และโรงเรียนที่เปิดสอน
ช่วงชั้นที่ 1-3 สูงกว่าโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3-4 
 พัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์ (2545) ได้ศึกษา บทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ครูมีบทบาทในการ
ส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติบทบาทของครู 
ได้แก่ 1) เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง 2) การสนับสนุนจากหน่วยงาน
เอกชน 3) การสนับสนุนจากโรงเรียน และ 4) รายวิชาที่สอน เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติพบว่า การปฏิบัติ
หน้าที่บทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีปัญหาในด้านผู้เรียนมากที่สุด รองลงมา
ผู้บริหาร และเพ่ือนร่วมงาน 
 
 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 Knighton (1980) ศึกษาวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตเรื่อง รูปแบบของตัวแทนกรรมการ
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิผลในมุมมองของผู้ตรวจการของโรงเรียน โดยส่ง
แบบสอบถามไปยังผู้ตรวจโรงเรียนในมลรัฐเวอร์จิเนียร์ด้วยการสุ่ม 119 คนจาก 624 คน ผล
การศึกษา พบว่า มีรูปแบบของพฤติกรรมที่มีประสิทธิผล 6 รูปแบบ ได้แก่ 1) สามารถจูงใจในฐานะ
ตัวแทน 2) ให้ค าแนะน าและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอย่างเหมาะสม 3) 
รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 4) มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ 5) มีความพร้อมใน
การให้บริการตามกฎหมาย และ 6) มีการพัฒนาวิชาชีพให้กับลูกจ้างของเขตการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) ไม่สามารถจูงใจ 2) ไม่พร้อมให้บริการตาม
กฎหมาย 3) ล้มเหลวในการให้ค าแนะน าและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และ 
4) ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 Stribling (1993) ศึกษาวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตเรื่องการริเริ่มเพ่ือการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งใหม่ของมลรัฐเท็กซัส: กระบวนการและผลผลิต โดย
เป็นการศึกษาจากสภาพธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่าครู และผู้ปกครองพัฒนาความรู้สึกเป็นเจ้าของ
จึงผูกพันในการสร้างสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีบรรยากาศของความเป็นหุ้นส่วนทั้งในส่วน
ของผู้ปกครองและครู จึงน าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งผลให้โรงเรียนสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้มากยิ่งข้ึน 
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 Teitel (1994) วิจัยในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเรื่อง การส ารวจเกี่ยวกับการรับรู้ถึง
ผลกระทบต่อการปฏิรูปและปรับรื้อโครงสร้างในเรื่องอ านาจและอ านาจหน้าที่ในการปฏิรูปการศึกษา
ของสมาชิกในคณะกรรมการโรงเรียนระดับประเทศ โดยพิจารณาเลือกตัวอย่างจาก ตัวแปรด้านภูมิศาสตร์ 
ได้แก่ พ้ืนที่ ขนาดของเขตการศึกษา และชนิดของชุมชนของโรงเรียน เช่น ชุมชนเมือง ชุมชนชาน
เมือง และชุมชนชนบท ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีโปรแกรมที่ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา
ครอบคลุมทั้งด้านพ้ืนที่ ขนาดของเขตการศึกษา และชนิดของชุมชนของโรงเรียน โดยคณะกรรมการ
โรงเรียนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและปรากฏผลว่า มีสมาคมที่ปฏิบัติการเรื่อง
คุณภาพการศึกษา โดยสมาชิกคณะกรรมการโรงเรียนมีความเก่ียวข้องกับการปฏิรูปโดยผลักดันให้เกิด
การริเริ่มและรู้สึกถึงความมีอ านาจเต็มในการมีส่วนร่วมกับกระบวนการปฏิรูปการศึกษา แม้ว่าสมาชิก
คณะกรรมการโรงเรียนไม่เชื่อว่าจะมีการปฏิรูปในเขตการศึกษาของตนมากนักและไม่เชื่อว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอ านาจและอ านาจหน้าที่ก็ตาม  
 Chapel (1995) วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการตัดสินใจในโรงเรียน โดย
ศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีข้อค้นพบ ดังนี้  1) ผู้ปกครองส่วนใหญ่แสดง
ความเห็นว่าไม่ได้มีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส าคัญเกี่ยวกับโรงเรียนน้อยที่สุด เช่น การ
จัดท าแผนแม่บทของโรงเรียน และการคัดเลือกครู เป็นต้น 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่ามี
ส่วนร่วมในเรื่องการหาทุนและขยายอาคารเรียนในระดับมาก 3) ผู้ปกครองต้องการมีส่วนร่วมในเรื่อง
การประเมินผลครูและผู้บริหารโรงเรียนมากที่สุด  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดของ                 
นักการศึกษา นักวิชาการ และนักบริหารการศึกษา ผู้วิจัยสรุปแนวคิดตามทัศนะของผู้วิจัยได้ว่า การ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีกรอบแนวความคิดของการวิจัย ดังแผนภาพที่ 2.6 
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 แผนภาพที่ 2.6 กรอบแนวความคิดของการวิจัย  
 

การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
1. ความพอประมาณ  
2. ความมีเหตุผล  
3. การมีภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ด ี 
4. เงื่อนไขความรู้  
5. เงื่อนไขคุณธรรม 
 
 
 
 
 

การบริหารสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน 

1. ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  
2. ด้านหลักสูตรและ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  
3. ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
4. ด้านการพัฒนา
บุคลากรของ
สถานศึกษา  
5. ด้านผลลัพธ์/ภาพ
ความส าเร็จ 

 
 

การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน

บ้านแม่อ้อใน อ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ 




