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Model of Basic School Administration Based on  
the Philosophy of Sufficiency Economy 
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บทคัดยอ 
 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหบทเรียนและนำเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมของ

การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ

ในสถานศึกษาพอเพียงตนแบบเปนการวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการวิจัยเปน 3 ระยะคือ 1) การพัฒนา

รูปแบบท่ีคาดหวังดวยการวิเคราะหเอกสาร 2) การพัฒนารูปแบบท่ีเปนไปไดดวยวิธีกรณีศึกษา 

3) การพฒันารูปแบบท่ีเหมาะสมดวยการตรวจสอบซ้ำในสถานศึกษาพอเพยีงตนแบบ ผลการวจิยัสรปุ

ไดดังน้ี 

1. ผลการสังเคราะหบทเรียนการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีกอใหเกิดผลสำเร็จและสามารถเปนแบบอยางไดพบวา 

1.1 งานบริหารวิชาการ มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุมสาระ โดยเนนใหผู เรียนนำความรูไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  

ซ่ึงเปนการขยายผลสูการปฏิบัติในครอบครัว ชุมชนอันเปนการสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติตนอยางมี
สติปญญาและยึดม่ันในทางสายกลาง และดำเนินชีวิตดวยความซ่ือสัตยสุจริต อดทนแบงปน 

รับผิดชอบ และอยูรวมกันอยางมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมิใจในความเปนไทยดานการ

พฒันาคุณภาพการศกึษาไดจดัใหมีการศึกษาวิเคราะหสภาพความตองการ ความจำเปนของสถานศึกษา 

เพื่อวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสงเสริมใหครูทำการวิจัยในช้ันเรียนตามความรู  

ความสนใจ และศักยภาพของแตละคน และยังมีการประสานความรวมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงาน และสถาบันอื่น และนำผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.2 งานบริหารงบประมาณ มีการจัดทำและเสนอของบประมาณตามความเหมาะสม

และความตองการท่ีแทจริง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเปนของสถานศึกษา โดยมีการ

วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงาน และมีการจัดทำรายละเอียดโครงสรางแผนงาน

โครงการและกิจกรรมท่ีชดัเจน โดยอยูบนพืน้ฐานของความโปรงใสและยุติธรรม สามารถตรวจสอบได 

ตลอดจนมีความซ่ือสัตยในการบริหารการเงิน บัญชี และการจัดซ้ือจัดจาง 

1.3 งานบริหารงานบุคคล มีการวางแผนอัตรากำลังตามความตองการและความจำเปน

ของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกำลังคนกับภารกิจ 

ของสถานศึกษา และมีการสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง

ตามความตองการและความจำเปน ตลอดจนมีความยุติธรรมในการขอเลื่อนข้ันและเลื่อนตำแหนง 
รวมท้ังมีความเสมอภาคในการไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ 

1.4 งานบริหารท่ัวไป มีการใชอาคารสถานท่ีอยางประหยัด คุมคา ตลอดจนมีการบำรุง 

ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมของสถานศึกษา และสรางจิตสำนึกใหทุกคนมีสวน

รับผิดชอบในการดูแลรักษา รวมท้ังมีความเอ้ือเฟอบริการอาคารสถานท่ีแกชุมชนในการจัดทำ

กิจกรรมตางๆ ดานความสัมพันธกับชุมชน มีการนำภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครอง 

ชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

2. การนำเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สูการปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานผูวิจัยไดสรุปรูปแบบเปน “โรงเรียนของพอ” โดยมีเสาธง 

เปนเปาหมายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีองคประกอบการดำเนินงาน 4 ดาน คือ 

ดานบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัด ประเมินผล และการเทียบโอนรายวิชา 4) การประกัน

คุณภาพและมาตรฐานภายในสถานศึกษา 5) การพัฒนาการใชส่ือและเทคโนโลยี 6) การพัฒนาและ

สงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 8) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทาง

วิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) การจัดทำและเสนอขอ

งบประมาณ 2) การจัดสรรงบประมาณ 3) การบริหารการเงิน 4) การบริหารบัญชี 5) การบริหาร

พัสดุและสินทรัพย ดานบริหารงานบุคคลประกอบดวย 2 องคประกอบ คือ 1) การวางแผนอัตรา

กำลังและกำหนดตำแหนง 2) การพัฒนาบุคลากรดานบริหารงานท่ัวไปประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 

1) อาคารสถานท่ี 2) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 3) ชุมชนสัมพันธโดย

ในแตละดานไดบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 เรื่องสูการบริหารสถานศึกษา
ประกอบดวย 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 4) เง่ือนไขความรู 

และ 5) เง่ือนไขคุณธรรม 

คำสำคัญ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การบริหารสถานศึกษา, รูปแบบ 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this qualitative research were to synthesize lessons of basic school 

administration based on the philosophy of sufficiency economy in prototype sufficiency schools 

and to propose a suitable model for integrating sufficiency economy into such school administration. 

The research procedures were divided into three phrases: developing an expected model by means 

of documentary research, developing a feasible model by means of ten case studies of the prototype 

sufficiency schools and developing a suitable model by means of a seminar of experts. The 

findings are as follows: 

1. The synthesis of successful and exemplary lessons for management of basic 

education based on the philosophy is found as follows: 
1.1 Academic administration. School curricula was based on the philosophy 

which was integrated into the instructions of every strand. The focus was on the implementation 

of the philosophy in everyday life at individual, family and community levels by encouraging students

to lead their lives wisely, moderately, honestly, patiently, generously, responsibly and happily. 

Furthermore, they were made to love and take pride in their being Thai. As for educational quality 

development, needs analyses were conducted for research and development. Teachers were 

encouraged to conduct classroom research in accordance with their interests, expertise and 

potential. Additionally, analysis collaborations on the philosophy were established in order to develop 

educational quality with the schools, individuals, families, organizations, agencies and other institutions.  

1.2 Budget administration. Budget plans and proposals were appropriate and in 

line with actual needs of the schools. School strategy and direction analysis, work structures, 
projects and activities were conducted and planned, based on transparency and accountability. 

Moreover, financial administration, accounting and procurement were conducted in an honest and 
transparent manner.  

1.3 Personnel administration. Workforce planning, analysis and assessment were 

conducted in accordance with actual needs of the workloads. School personnel development was 

encouraged according to their needs. Promotions and development were fair and based on individual 

merits.  
1.4 General administration. School infrastructure and environment were utilized 

and maintained economically and cost-effectively, with a sense of responsibility and belonging 

being raised in all parties involved. Communities were allowed to use the school infrastructure for 
social activities. With respect to community relationship, local wisdom or a parents’ network 

were integrated or involved in the management of instructional processes.  
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2. A suitable model of basic school administration based on the philosophy was 

composed of four major operational aspects. Academic administration included curriculum 

development, instructional development, assessment and credit transfer, standard and quality 

assurance, technology and media development, learning resource development and promotion, 

quality research and academic and community empowerment. Budget administration was composed of 

budget proposal, allocation, finance, accounting and asset and procurement. Personnel administration 

comprised workforce planning and human resource development. General administration consisted of 

school infrastructure, environment and community relationships. Each aspect was composed of 

five indicators, namely sufficiency, rationality, immunity, knowledge and ethics. 

Keywords : The philosophy of sufficiency economy, School administration, Model 

 
 

บทนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดทิศทาง นโยบายในการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาโดยการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนกรอบทิศทางในการกำหนด นโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาโดยใชคุณธรรมนำความรู นอกจากน้ียังกำหนดยุทธศาสตรการขับเคล่ือนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาในป พ.ศ.2550-2554 ในระยะแรก ปงบประมาณ 2550 

มีสถานศึกษาท่ีสามารถเปนแบบอยางจำนวน 135 แหง ในระยะที่สอง ปงบประมาณ 2551-2552  

มีการขยายเครือขายสถานศึกษาพอเพียงเพ่ิมข้ึนจำนวน 1,124 แหง และในระยะท่ีสาม ปงบประมาณ 

2553-2554 มีเปาหมายใหไดตามท่ีกำหนดในแผนโดยจะขยายผลเพ่ิมข้ึนใหครบทุกแหงท่ัวประเทศ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) สำหรับในเขตภาคเหนือตอนบนประกอบดวย 8 จังหวัด คือ เชียงใหม 

เชียงราย ลำพนู ลำปาง พะเยา แพร นาน และแมฮองสอน มีสถานศึกษาพอเพียงตนแบบในระยะแรก 

ป 2550 จำนวน 30 แหง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) และในระยะท่ี 2 ป พ.ศ.2551-2552 จำนวน 

149 แหง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 

ใชในการบริหารสถานศึกษาน้ัน สถานศึกษาพอเพียงตนแบบมีความเช่ือถือศรัทธาท่ีมีตอ 

องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซ่ึงเปนแรงบันดาลใจท่ีนำพากลุมคนท่ีมีความคิดคลายกันมา

ทำงานรวมกันอยางมีพลังและมีความสุข (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2553) โดยใชหลักการมีสวนรวม 

รวมคิด รวมกันแลกเปล่ียนเรียนรู และรวมกันสรางประโยชนระหวางองคกร โรงเรียนและเยาวชน 

และในบางโครงการก็ยังขยายไปสูชุมชนอีกดวย ซ่ึงนับวาโครงการหรือกิจกรรมตางๆ เหลาน้ันได
กระตุนใหเยาวชน สถานศึกษา และชุมชนเกิดการเรียนรูที่จะอยูรวมกันอยางพอเพียงอยางเปน

รูปธรรม (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2553) ในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจไปสูการ

บริหารสถานศึกษาในคร้ังน้ี ทำใหเกิดประสบการณในการบริหารสถานศึกษาท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุงศึกษาบทเรียนของการบริหารสถานศึกษาในการ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหารสถานศึกษาจากสถานศึกษาพอเพียง

ตนแบบแลวสรางเปนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยศึกษาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เง่ือนไข คือ ความพอประมาณ 

ความพอเพียง การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี บนเง่ือนไขความรูและคุณธรรม นำไปบูรณาการกับการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 งานคือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร

บุคคล และงานบริหารท่ัวไป ซ่ึงจะทำใหไดคำตอบท่ีเปนองคความรูใหมในการบริหารสถานศึกษา

ที่มีหลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติที่เปนไทยในบริบทไทย โดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาเพ่ือความเปนผูนำทางการศึกษาอยางแทจริง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อสังเคราะหบทเรียนของการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการบูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ 

2. เพื่อนำเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู

การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดำเนินการวิจัยแบงออกเปน  

3 ระยะคือระยะท่ี 1 การสังเคราะหและนำเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีคาดหวัง (ข้ันการวิเคราะหเอกสาร) ระยะท่ี 2 การสังเคราะหและ 

นำเสนอรปูแบบการบรหิารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่ปนไปได 

(ข้ันการศึกษาจากกรณีศึกษา) ระยะท่ี 3 การสังเคราะหและนำเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมดวยการตรวจสอบซ้ำในสถานศึกษา

พอเพียงตนแบบ (ข้ันพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบ) 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการสังเคราะหบทเรียนของการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการ 
บรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสูการปฏิบัติในสถานศึกษาพอเพียงตนแบบและเพ่ือนำเสนอ

รูปแบบท่ีเหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการบริหารสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน ไดกำหนดขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 
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1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

1.1 สังเคราะหบทเรียนของการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการบูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ โดยแบงเปนการวิเคราะห

เอกสารและการศึกษากรณีศึกษา ซ่ึงครอบคลุมงานหลัก 4 งาน คือ การบริหารงานดานวิชาการ  

การบริหารงานดานงบประมาณ การบริหารงานดานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 

1.2 นำเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู

การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานซ่ึงครอบคลุมงานหลัก 4 งาน คือ การบริหารงานดานวิชาการ 

การบริหารงานดานงบประมาณ การบริหารงานดานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 

2. ขอบเขตพ้ืนที่วิจัย 

พื้นท่ีในการดำเนินการวิจัย คือ สถานศึกษาพอเพียงตนแบบท่ีไดรับการคัดเลือกให

เปนแบบอยางการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในเขตภาคเหนือตอนบน ในป พ.ศ.2550-2552 
จำนวน 179 แหง 

3. ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

3.1 กลุมเปาหมายประเภทสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ ป พ.ศ.2550-2552 ในเขต 

ภาคเหนือตอนบน จำนวน 10 แหง 

3.2 กลุมเปาหมายประเภทบุคคล สามารถจำแนกได 5 กลุม ประกอบดวย ผูบริหาร

สถานศึกษา จำนวน 10 คน ครอูาจารย จำนวน 50 คน นกัเรยีน จำนวน 50 คน คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน จำนวน 50 คน และผูปกครอง จำนวน 50 คน รวม 210 คน 

4. ขอบเขตดานเวลา 

การวิจัยครั้งน้ี ดำเนินการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ป ต้ังแตปงบประมาณ 2553-2554 

 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 

1. การสังเคราะหบทเรียนของการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ พบวาสถานศึกษา 

ไดบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหารสถานศึกษาดานตาง ๆ ดังน้ีคือ 

1.1 งานบริหารวิชาการ พบวา มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และบรูณาการสูการเรยีนการสอน โดยมกีารจดักิจกรรมการสอน 

ทีส่อดแทรกหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงทุกกลุมสาระ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเรียนการสอน โดยเนนใหผูเรียนนำความรูเก่ียวกับปรัชญา 
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ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซ่ึงเปนการขยายผลสูการปฏิบัติในครอบครัว 

ชุมชน ของตนเอง อันเปนการสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติตนอยางมีสติปญญาและยึดม่ันในทาง

สายกลาง และดำเนินชีวิตดวยความซ่ือสัตยสุจริต อดทน เอื้ออาทร รับผิดชอบ และอยูรวมกันอยาง

มีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย สวนดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดจัด

ใหมีการศึกษาวิเคราะหสภาพความตองการ ความจำเปนของสถานศึกษา เพ่ือวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา และสงเสรมิใหครทูำการวิจยัในชัน้เรยีนตามความรู ความสนใจ และศักยภาพของแตละคน 

และยังมีการประสานความรวมมือในการศึกษาวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น 

และนำผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

1.2 งานบริหารงบประมาณ พบวา มีการจัดทำและเสนอของบประมาณตามความ

เหมาะสมและความตองการท่ีแทจริง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเปนของสถานศึกษา 
โดยมีการวิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงาน และมีการจัดทำรายละเอียดโครงสราง

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีชัดเจน โดยอยูบนพ้ืนฐานของความโปรงใสและยุติธรรม สามารถ

ตรวจสอบได ตลอดจนมีความซ่ือสัตยในการบริหารการเงิน บัญชี และการจัดซ้ือจัดจาง 

1.3 งานบริหารงานบุคคล พบวา มีการวางแผนอัตรากำลังตามความตองการและ

ความจำเปนของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกำลังคนกับ

ภารกจิของสถานศึกษา และมีการกำหนดหลกัสตูรการพฒันาใหสอดคลองกับความตองการ ความจำเปน

ในการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนมีความยุติธรรม 

ในการขอเล่ือนตำแหนง รวมท้ัง มีความเสมอภาคในการไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ 

1.4 งานบริหารทั่วไป พบวา สถานศึกษามีการใชอาคารสถานท่ีอยางประหยัด คุมคา 

ดานความสัมพันธกับชุมชน มีการนำภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขายผูปกครอง ชุมชน เขามามี

สวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนมีการบำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ี 
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา และสถานศึกษาสรางจิตสำนึกใหทุกคนในสถานศึกษามีสวน

รับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา รวมท้ัง มีความเอ้ือเฟอ

บริการอาคารสถานท่ีแกชุมชนในการจัดทำกิจกรรมตางๆ  

2. รูปแบบท่ีเหมาะสมในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในดานตางๆ ดังน้ี 
2.1 งานบริหารวิชาการ พบวาในการจัดเน้ือหาสาระของหลักสูตรจะคำนึงถึง

ศักยภาพของนักเรียนในแตละช้ัน และมีการจัดทำรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีสอดคลองกับสภาพและความ

ตองการของโรงเรียน ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีการสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู 
โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน และมีการนำ

ภมิูปญญาทองถ่ินหรอืเครอืขายผูปกครอง ชมุชน ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน

ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน สวนดานการวัดประเมินผลก็สงเสริมใหครูดำเนินการ

วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงและจัดใหมีการเทียบ
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โอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นๆ ไดตามความเหมาะสม  

ดานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการศึกษาวิเคราะหจดุเดนจุดดอย

และพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐานตามความเหมาะสมของแตละบริบท มีการประสานงานกับ

สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการประเมินสถานศึกษา 

เพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องสวนดานการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยี 

มีการศึกษาวิเคราะหความจำเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนและบริหาร

งานวิชาการ มีการพิจารณาคัดเลือกสื่อที่มีในทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดหา

ส่ือและเทคโนโลยีใหเพยีงพอตามความจำเปนในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ัง สงเสริมใหครูผลติ 

พัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอนข้ึนใชเอง ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  

มีการสำรวจแหลงการเรียนรูทีเ่กีย่วกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในสถานศึกษา ชมุชนและทองถิน่ 

เพือ่สรางความเขาใจท่ีถกูตองในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มีการสงเสริม สนับสนุน ใหครใูช
แหลงเรียนรูทีเ่ก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับบริบท

ของโรงเรยีน และดานการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพ มีการศึกษาวิเคราะหสภาพความตองการ ความจำเปน

ของสถานศึกษา เพื่อวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสงเสริมใหครูทำการวิจัยในช้ันเรียน 

ตามความรู ความสนใจ และศักยภาพของแตละคน มีการนำผลวิจัยมาใชในการสงเสริม ปรับปรุง 

และพฒันาคุณภาพการศกึษาอยางรอบคอบ มีการสำรวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชมุชน 

ตลอดจนศึกษาวิเคราะห ความตองการจำเปนของคนในชุมชนเพื่อสงเสริมความรูดานวิชาการ 

2.2 งานบริหารงบประมาณ พบวาในการจัดทำและเสนอของบประมาณมีการจัดทำ

รายละเอียดโครงสรางแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลักท่ีชัดเจน รวมท้ัง มีการวิเคราะห

สภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษา เพ่ือจัดทำและเสนอของบประมาณ 

ตามความเหมาะสมและความตองการท่ีแทจริงของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะหทิศทางและ

ยุทธศาสตรของหนวยงานเพื่อจัดทำและเสนอของบประมาณ สวนการจัดสรรงบประมาณ มีการ

วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงาน เพื่อลำดับความสำคัญและกำหนดงบประมาณของแตละสายงาน

เพื่อจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามความเหมาะสม ดานการบริหารการเงิน มีการวางแผนการ

บริหารการเงิน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเปนของสถานศึกษามีการบริหารการเงินให

เปนไปตามความตองการ ความจำเปน และเกิดประโยชนสูงสุด สวนการบริหารบัญช ี มีการจัดทำบัญชี

การเงินใหเหมาะสมและสอดคลองกับแผนงบประมาณประจำป มีการบริหารบัญชีเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ และดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย มีการกำหนดใหมี

ผูรบัผดิชอบในการจัดเก็บ ควบคุม และเบิกจายใหสอดคลองกับความรูความสามารถของบุคลากร

และใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
2.3 งานบริหารงานบุคคล พบวาในการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหนงของ

สถานศึกษา มีการวเิคราะหภารกจิและประเมินสภาพความตองการกำลงัคนกับภารกจิของสถานศึกษา 

มีการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตามความตองการและความจำเปนของสถานศึกษา  
สวนการพัฒนาบุคลากรก็มีการจัดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความรูและ
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ความสนใจของแตละคน สวนการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาก็มีการศึกษาวิเคราะหความตองการ

จำเปนในการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดกิจกรรมที่สงเสริม

และพฒันาพฤติกรรมครใูหดำเนินชวีติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เจาหนาท่ีผูรบัผดิชอบ  

มีความยติุธรรมกบับุคลากรทกุคนในการขอเลือ่นตำแหนง รวมทัง้มีความเสมอภาคกบัขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในการไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ 

2.4 งานบริหารทั่วไป พบวาสถานศึกษามีการใชอาคารสถานท่ีอยางประหยัด คุมคา

ในสวนท่ีจำเปนตอการใชประโยชน มีการติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานท่ีและสภาพ

แวดลอมของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดความคุมคาและเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู มีการบำรุง ดูแล 

และพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัย เหมาะสมท่ี

จะใชประโยชน มีการสรางจิตสำนึกใหทุกคนในสถานศึกษามีสวนรับผิดชอบในการดูแลรักษา

อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา สวนดานชุมชนสัมพันธ มีการนำภูมิปญญา
ทองถิ่นหรือเครือขายผูปกครอง ชุมชน มามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามความ

เหมาะสม มีการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน และมีการวางแผนความ

สัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไวอยางชัดเจน มีความเอ้ือเฟอบริการอาคารสถานท่ีแกชุมชน 

ในการจัดกิจกรรม 

 

การอภิปรายผล 

ในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในสถานศึกษาพอเพียงตนแบบในเบ้ืองตนนั้นผูบริหารมีความรักความศรัทธาตอพระบาทสมเด็จ-

พระเจาอยูหัวฯ จึงทำใหมีแรงบันดาลใจท่ีจะศึกษาหาความรู และทำความเขาใจในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาสูการบริหารสถานศึกษา ประกอบกับมีความจริงใจ มีความต้ังใจ มีมนุษยสัมพันธ 

สามารถครองใจเพื่อนรวมงานและเปนที่นับถือศรัทธาของชุมชน ทำใหเกิดความรวมมืออยางดี  
ทัง้ยงัประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความเสียสละ อทิุศชีวติเพือ่งาน ประพฤติตนเปนแบบอยางใหครู 

นักเรียน และชุมชนปฏิบัติตาม ซ่ึงเปนไปตามหลักการบริหารที่จะตองมีผูนำองคกรที่ดี นำองคกร

ไปสูความเปนเลิศไดและสอดคลองกับ กีรติวัฒน อัคเส (2543) ไดศึกษาการดำเนินงานตามโครงการ

เศรษฐกิจพอเพยีงในโรงเรียนบานหวยชนั สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จงัหวัดขอนแกน พบวา 

ปจจัยที่เอื้อตอความสำเร็จของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบานหวยชันคือ ผูบริหาร

โรงเรียนเปนผูท่ีมุงม่ันในการทำงาน ขยันขันแข็ง เอาใจใสงานในหนาท่ี และเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธดี 

ครูทุกคนในโรงเรียนเอาใจใสงานในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายสำเร็จตามวัตถุประสงค 

ทุกประการเม่ือพิจารณาในแตละดานของการบริหารสถานศึกษามีประเด็นท่ีควรอภิปราย ดังน้ี  
ในการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาไดดำเนินการจัดทำหลักสูตรและจัดเน้ือหาสาระ

ของหลักสูตร โดยคำนึงถึงศักยภาพของนักเรียน และยังมีการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมท่ีสอดคลองกับ

สภาพและความตองการของโรงเรียนและชุมชน และท่ีสำคัญสอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา 
รวมท้ังมีการติดตามและประเมินผลเปนระยะ เปนไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ือง
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ของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว และยังสอดคลองกับแนวคิดของ 

กิติมา ปรีดีดิลก (2542: 48) ที่กลาวถึงหลักของการบริหารงานวิชาการวา ผูบริหารควรจัดทำแผน

วชิาการท่ีสอดคลองกบัวัตถุประสงคหรอืนโยบาย นอกจากน้ี สถานศึกษาตนแบบยังไดพฒันาความรู

ขยายผลสูชุมชน มีการรณรงคนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาชุมชน  

การวางแผนการดำรงชีวิตประจำวันในครอบครัว และจากการท่ีชุมชนไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองน้ัน 

ปจจุบัน พบวา ชุมชนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม มีจิตสำนึกดานจิตอาสา จิตสาธารณะ มีการ

ดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

อกีท้ังจากการท่ีบคุลากรสวนใหญเปนคนในทองถ่ิน การดำเนินชีวติจึงเรยีบงาย ประหยัด ลดคาใชจาย

ฟุมเฟอย การใชส่ิงสาธารณูปโภคลดลง เปนการรูเทาทันสังคมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและ 

การวางแผนในอนาคตท่ีดี สอดคลองกับแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการ

ศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ที่ระบุวา การใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในข้ันตอนสำคัญทุกข้ันตอน นอกจากน้ี สถานศึกษาตนแบบ 

ไดพยายามใชแหลงเรียนรู ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนใหมากท่ีสุด เพื่อเปนแหลงเรียนรูที่ใกลตัว 

เปนไปตามหลักเหตุผล หลักความพอประมาณ และโรงเรียนต้ังอยูในชนบท มีสวนสมุนไพร  

มีสวนพฤกษศาสตรเปนแหลงเรียนรูเรื่องราวของทองถิ่นตนเอง และเปนการฝกปฏิบัติจริงจากส่ือ

และวัสดุทีมี่อยูในทองถิน่ ซ่ึงจะทำใหนกัเรียนเห็นผลจากการปฏิบติัจรงิ และต้ังใจเรียนอยางมีความสุข 

สอดคลองกับ สังคม รังทอง (2547) ที่ทำการวิจัย เร่ืองการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีใหม 

สูการเรียนรูมุงสูเศรษฐกิจพอเพียง พบวา นักเรียนมีความสุข ต่ืนเตนในการเรียน สามารถเรียนรู 

จากสภาพจริง ดวยการใชการเรียนรูที่เปนของจริงท่ีมีอยูในทองถิ่น 

การบริหารงบประมาณ สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป สถานศึกษามีการ

ใชจายงบประมาณอยางประหยัด โดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเปน และมีการจัดซ้ือจัดจาง  

โดยคำนึงถึงความคุมคาในการใชจายงบประมาณ สอดคลองกบัผลการศกึษาของ อนนัต เพยีรพาณชิย  

(2545) ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลัก 

ตามความคิดเห็นของครูและผูนำชุมชนกลุมโรงเรียนขามใหญพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี ดานการ

ใชจายงบประมาณมีการใชหลักเง่ือนไขคุณธรรม โดยท่ีสถานศึกษาบริหารงบประมาณดวยความ

โปรงใส ตรวจสอบได หลักความพอประมาณ มีการจัดทำแผนงบประมาณการใชจายประจำป และ

หลักความมีเหตุผล โรงเรียนใชจายงบประมาณอยางประหยัด โดยคำนึงถึงเหตุผล ความจำเปน  

เปนเพราะวาสถานศึกษาพอเพียงตนแบบไดนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาปรับใชในการวางแผนและการดำเนินงานในการบริหารทุกข้ันตอน จึงทำใหการบริหารงานดาน

งบประมาณประสบผลสำเร็จ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา จึงควรมุงเนนความเปนอิสระ

ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ

และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เพื่อใหไดผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) เปน

ไปตามขอตกลงการใหบริการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และสงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน 
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โดยแนวทางการบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนนผลงานนี้ ตองนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการบริหารดวย 

การบริหารงานบุคคลเปนอีกภารกิจหนึ่งของโรงเรียนที่ผูบริหารสถานศึกษามีการประชุม

ชี้แจงบุคลากรใหนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนการสอน มีการอบรมสัมมนา สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และบุคลากร ใหความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาและนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน สถานศึกษาตนแบบใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

เปนอยางดี สวนการจดัการเรยีนการสอนทีป่ระสบความสำเร็จ คือ บคุลากรควรมคีวามรู ความเขาใจ  

ในหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาบูรณาการในการจัดทำ

หนวยการเรียนรู หรือแผนการเรียนรูในการออกแบบกิจกรรมตางๆ ในทุกกลุมสาระของหลักสูตร  

มีโครงงานที่เกี่ยวของมากมายในแตละกลุมสาระ ซ่ึงแตละโครงงานก็เปนไปตามความสมัครใจและ
ความสนใจของผูเรียน มีการประชุมรวมกันในการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน โดยนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน

เนนโครงงานใหผูเรียนปฏิบัติไดจริง ดังน้ัน ปจจัยสำคัญท่ีสงผลใหการดำเนินงานขับเคล่ือนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความสำเร็จ นอกจากผูบริหารจะมีวิธีการบริหารท่ีดีเลิศแลว บุคลากร

เองก็มีสวนสำคัญย่ิงในการนำไปปฏิบัติใหเกิดผลจริงจัง ในโรงเรียนพอเพียงตนแบบพบขอมูล 

ในทำนองเดียวกันวา มีการเริ่มตนดวยการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงกอน บุคลากรจึงจะสามารถจัดทำหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู

บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสูการออกแบบการเรียนรูในแตละกลุมสาระ และ

เพื่อนำไปออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549) ที่กลาววา  

การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาน้ัน จะตองมุงพัฒนาท่ีตัวครูกอนเปน 

อันดับแรก เพราะครูถือวาเปนทรัพยากรที่สำคัญในการถายทอดความรูและปลูกฝงส่ิงตางๆ ใหแก
เด็ก และยังสอดคลองกับ สุเมธ ตันติเวชกุล (2550) ที่กลาววา “หากครูตองสอนเศรษฐกิจพอเพียง 

ครูตองเขาใจกอนจึงจะถายทอดไดถูกตอง” เม่ือภายหลังจากดำเนินการพัฒนา พบวา ครูทุกคน 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรู สามารถนำหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริม

และปลูกฝงวิธีการคิด การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง คือ ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวท่ีดี บนพ้ืนฐานของการใชคุณธรรมนำความรู การใชสติปญญา

ในการดำเนินชีวิต และการใชความรูทางหลักวิชาอยางรอบคอบ รอบรู ระมัดระวัง เพื่อนำไปสูการ

พัฒนาตนใหกาวหนาไปพรอมกับความสมดุล และพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงดานวัตถุ สังคม 

ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม 
การดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาตนแบบ ถือวาเปนกระบวนการสำคัญ 

เพื่อการแกไขปญหาเบ้ืองตนท่ีมีอยูโดยทั่วไป เพราะหากไมสรางความรูความเขาใจ จนถึงข้ัน  

“เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” แลวก็จะไมมีลักษณะ “เกิดจิตสำนึก” จะทำใหมีปญหาการปฏิบัติที่

มากมาย สอดคลองกับ สำนักผูตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการท่ี 7 (2551) ท่ีพบวา ปญหาดาน
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การพัฒนาบุคลากร คือ บุคลากรขาดความรูความเขาใจและความตระหนักเก่ียวกับการดำเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับ ทวี ศันสนียพันธุ (2550) ที่ศึกษาการ

ดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 13 พบวา 

การอบรมสัมมนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอยมาก ทำใหบุคลากรขาดความรู 

ความเขาใจ ในเร่ืองการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสูสถานศึกษา มีผูบริหารสถานศึกษา

และครูบางสวนท่ีสนใจศึกษาคนควาดวยตนเอง รวมท้ัง การเขารวมชมนิทรรศการทางวิชาการเก่ียวกบั

เศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสตางๆ จึงทำใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงบาง  

แตกข็าดความม่ันใจในการนำมาประยุกตใชกบัการเรียนการสอน การจัดทำการเรียนการสอนเก่ียวกบั

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแตละแหง เปนไปตามความรูความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษา

และครูแกนนำเหลาน้ัน จึงทำใหขาดทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนแตละคนใหมีหลักคิด 
หลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอยางพอเพียง โดยใชคุณธรรมนำความรูเพื่อพัฒนาตนเองใหสามารถ

พึ่งพาตนเองไดและกาวหนาไปพรอมกับความสมดุล ตลอดจนพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในดาน

ตางๆ  

ในดานการบริหารท่ัวไปสถานศึกษาพอเพียงตนแบบใหความสำคัญกับชุมชนสัมพันธ

มากท่ีสุด ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในลักษณะ 

บาน วัด โรงเรียน (บวร) โครงการหรือกิจกรรมบางอยางก็ขยายผลไปสูชุมชน ใหชุมชนนำไป

ประยุกตใชในวิถีชีวิต เปนการสรางภูมิคุมกันดานสังคม การดำเนินการดังกลาวขางตน เปนไปตาม

หลักแหงความประหยัดและความคุมคา ใชทรัพยากรและแหลงเรียนรูที่มีอยูใกลตัว มีงบนอยก็ใช

ใหคุมคาและประหยัด บางคร้ังก็สามารถดำเนินการตามโครงการไดโดยไมตองรองบประมาณ โดย

ใชวิทยากรหรือสื่อและแหลงเรียนรูที่มีอยู ประกอบกับใหมีการเรียนรูจากแหลงเรียนรูและส่ือที่มีอยู 

เชน ภายในโรงเรียนเอง และท่ีมีอยูภายในชุมชน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีใกลตัวเปนไปตามหลักความมีเหตุผล

และมีความพอประมาณ เชน เรียนรูจากตนไมและปารอบๆ โรงเรียน นอกจากน้ัน ยังขยายผล 

องคความรูและทักษะท่ีไดไปยังครอบครัวและชุมชนไดเปนอยางดี มีการใชภูมิปญญาทองถ่ินเปน

วิทยากร เพื่อใหไดเรียนรูเรื่องราวของตนเอง เปนการสรางภูมิคุมกันดานวัฒนธรรมไปดวย  

ซ่ึงสอดคลองกบั ปรยีานุช พบิลูสราวุธ (2549) กลาววา บุคลากรจะตองรูจกับูรณาการการเรียนการสอน

ใหเด็กและเยาวชนเห็นถึงความเช่ือมโยงในมิติตางๆ ทั้งดานส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม สังคม และ

เศรษฐกิจ ซ่ึงความเปนองครวมน้ีจะเกิดข้ึนได ครูตองใชความรูและคุณธรรมเปนปจจัยในการ

ขับเคล่ือน โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเขาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

สาระเรียนรูตางๆ และประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมผูเรียน เพื่อสอนใหเด็กรูจัก
การใชชีวิตไดอยางสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

อนันต เพียรพาณิชย (2545) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบท่ีครูและ

ชุมชนมีบทบาทหลัก ตามความคิดเห็นของครูและผูนำชุมชนกลุมโรงเรียนขามใหญพัฒนา จังหวัด

อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ดานบริหารท่ัวไปใชหลักความมีเหตุผล โดยชุมชนใหความรวมมือ
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กับโรงเรียนและสนับสนุนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น หลักภูมิคุมกัน โรงเรียนใหบริการงาน

ธุรการ งานอาคารสถานท่ี และงานสัมพันธกับชุมชน และหลักความพอประมาณ คือ โรงเรียน 

เอ้ือวัสดุ อุปกรณ ส่ิงอำนวยความสะดวกและสถานท่ีใหกับชุมชนเขามาใชได  

 

 
ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ 

นำไปสูการปฏิบัติจริงไดเพราะสรางข้ึนใหสอดคลองกับหลักการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูสถานศึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา ดังน้ี  

1. พัฒนาผูเรียน สถานศึกษาควรมุงสงเสริมการเรียนรูและปลูกฝง เสริมสรางใหผูเรียน 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาควรมีการพัฒนาหรือบูรณาการเน้ือหาสาระของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปในหลักสูตรสถานศึกษา 

3. การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนตามเน้ือหาสาระ 

ที่กำหนดไวในหลักสูตรอยางสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน เนนกระบวนการคิดวิเคราะห  

เนนการปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสูการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมในวิถีชีวิตประจำวัน  

4. การจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ควรจัดบรรยากาศ และ

สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู โดยจัดอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอม 

ในโรงเรียนที่เนนความรมรื่น เปนแหลงเรียนรู และอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม 

ของทองถิ่นและภูมิปญญาไทย กำหนดระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติ เชน การเขาแถว การรับประทาน

อาหาร การแตงกาย การใชทรัพยากรรวมกัน สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศดานคุณธรรม เชน  

การทำบุญ การบริจาค การปฏิบัติกิจทางศาสนา การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การยกยองสงเสริม 

ผูกระทำความดี การสงเสริมการแบงปน การชวยเหลือกันและกัน สงเสริมการแสวงหาความรู  

และเผยแพรความรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน การจัดนิทรรศการ การจัดการแขงขัน 

การหาความรูโดยใชส่ือเทคโนโลยี และอ่ืนๆ สงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางของผูบริหาร  
ครู และบุคลากรในสถานศึกษา จัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตน และการดำเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. การจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการจัดระบบการบริหาร

จัดการภายในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อตอการสงเสริมการสนับสนุน

การจัดการศึกษา กลาวคือทบทวน ปรับปรุง พัฒนาโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการให

สอดคลองหรอืรองรบัการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยเนนการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันท่ีพรอมรับการเปล่ียนแปลง 

กำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม หรือจัดทำแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาใหครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติงาน

ตามแผนอยางเปนระบบ และติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง พัฒนาบุคลากร ทั้งผูบริหาร ครู และ

กรรมการสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพรอมใน

การดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการท่ีเปล่ียนแปลง และการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา รวมทั้งดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดระบบการ
นเิทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เพือ่พฒันาระบบการบรหิารจดัการและกระบวนการเรยีนการสอน

ใหเอื้อตอการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. การใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ในข้ันตอนสำคัญทุกข้ันตอนกลาวคือรวมกำหนดแนวนโยบายและการวางแผน รวมใหขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร รวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดสภาพ

และบรรยากาศภายในสถานศึกษา และสงเสริมการเรียนรู และการปฏิบัติตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ที่บาน และสถานท่ีอื่นๆ 

7. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยติดตามและประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของผูเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบความรู ความเขาใจพ้ืนฐานปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานและการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

ของผูเรียน ผลการประเมินโดยผูประเมินภายนอกหรือผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวนติดตามและ

ประเมินความเหมาะสมของการดำเนินการในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ 

จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม การจัดระบบการบริหารจัดการ การใหผูปกครองและชุมชนเขามา 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลกัษณะของผูเรยีนอนัพงึประสงค

จัดใหมีระบบการรายงานผลการดำเนินการเปนระยะๆ ทั้งการรายงานภายในสถานศึกษา  

การรายงานตอสาธารณชน และการรายงานหนวยงานตนสังกัด 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษาระดับอื่นๆ อาทิเชนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

 

85

ประจำปที่ 13 ฉบับท่ี 2 เมษายน-กันยายน 2555 



เอกสารอางอิง 
 

กิติมา ปรีดีดิลก. การบริหารและการนิเทศเบื้องตน. กรุงเทพฯ : อักษรพิพัฒน, 2542. 

กีรติวัฒน อัคเส. การดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบานหวยชัน สังกัด

สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดขอนแกน. วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543.  

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจและสังคม. 42, 6 (พฤศจิกายน 

- ธันวาคม 2553). 

ทวี ศันสนียพันธ. การดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  

เขตตรวจราชการที่ 13. อุบลราชธานี, 2550. (อัดสำเนา) 

ปรียานุช พิบูลสราวุธ. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ. กรุงเทพฯ: แม็ค, 2549 .  
__________. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการศึกษา. โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, 2553 .  

ศึกษาธิการ, กระทรวง. การขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงสูสถานศึกษา, กรงุเทพฯ : สมศ, 2550. 

__________. ตนแบบ บทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2552.  

สังคม รังทอง. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีใหม สูการเรียนรูมุงสูเศรษฐกิจ พอเพียง. 

การศึกษาคนควาอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547. 

สุเมธ ตันติเวชกุล. การดำเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ. กรุงเทพฯ :  

มติชน, 2541. 

__________. การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจ. กรุงเทพฯ:  

สำนักพิมพมติชน, 2550.  

สำนักผูตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 7. การสงเสริมความตระหนักในคุณคาของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง. อุบลราชธานี, 2551. (อัดสำเนา) 

สำนักผูตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการท่ี 13. การสงเสริมความตระหนักในคุณคาของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง. โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน วิทยาเขต

สุรินทร, 2550. (อัดสำเนา) 

สำนักทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย. โครงการพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎี เศรษฐศาสตร 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : สำนักทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, 2546.  

อนันต เพียรพาณิชย. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลัก  

ตามความคิดเห็นของครูและผูนำชุมชนกลุมโรงเรียนขามใหญพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี. 
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2545. 

86

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
Rajabhat Chiangmai Research Journal 



บทปริทัศน 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

โดย รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชน 

ทุกระดับจนถึงระดับประเทศท้ังในดานการพัฒนาและการบริหารประเทศ ภายใตการดำเนินการทาง
สายกลางโดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอยุคไรพรมแดน ความพอเพียงซ่ึงประกอบดวย
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีตอการไดรับผลกระทบอันเกิดจาก
การเปล่ียนท้ังภายในและภายนอกจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและระมัดระวังอยางย่ิงเปนการ
นำวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนการดำเนินงานทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับใหมีจิตสำนึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริต ความรอบรูที่เหมาะสม 
ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความมีสติปญญาและความรอบคอบเพ่ือใหสมดุลพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวาง 

 รายงานผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหารสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานอันประกอบดวยงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคลและงานบริหาร
ทั่วไปโดยอาศัยกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุงสูการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสมดุล
และย่ังยืนโดยยึดหลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิกันในตัวที่ดีตอผลกระทบตางๆ  
บนพื้นฐานการใชความรูและคุณธรรม ซ่ึงปจจัยสำคัญท่ีเอื้อตอความสำเร็จในการขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานน้ันผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนำท่ีดี ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตองสามารถถายทอดความรูและปลูกฝงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ รวมท้ังใหความสำคัญกบัชุมชนในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใชในวิถชีวีติ 
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