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บทคดัย่อ 
 การวจิยัในครัง้นี้ความมุ่งหมายเพื่อ  1)  เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนั  ในการบรหิาร
สถานศึกษาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี   เขต  2  2)  เพื่อศึกษาโรงเรยีน                
ที่ประสบผลส าเร็จ  (Best  Practice)  ในการบรหิารสถานศึกษาตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  3)  เพื่อน าเสนอแนวทางการบรหิารสถานศกึษาตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  การด าเนินการม ี 3  ระยะ  ประกอบดว้ย  ระยะที ่ 1   
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ศกึษาสภาพปจัจบุนั  และความตอ้งการในการบรหิารสถานศกึษาตามหลกัปรชัญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  โดยการศกึษาแนวคดิ  ทฤษฎี  หลกัการ  และศกึษาการ  
ระยะที ่ 2  ศกึษาแนวทางการบรหิารสถานศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใน
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรยีนต้นแบบ  (Best  Practice)  การศึกษาแนวทางการ
บรหิารสถานศึกษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของ
โรงเรียนต้นแบบผู้วิจ ัยก าหนดโรงเรียนเป้าหมายที่ เป็นโรงเรียนต้นแบบที่ประสบ
ความส าเรจ็ในการบรหิารสถานศกึษาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของสถานศกึษา
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี   เขต  2  จ านวน  3  โรงเรยีน  
ซึ่งได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ระยะที่  3  การน าเสนอแนว
ทางการบรหิารสถานศึกษาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  เครื่องมอืที่ใช้
ในการวจิยั  ม ี 3  ชนิด  คอื  แบบสอบถาม  แบบสมัภาษณ์  และแบบประเมนิ  สถติทิีใ่ช้
ในการวจิยั  คอื  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัปรากฏดงันี้ 
  1.  สภาพในการบรหิารสถานศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใน
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  
ภาพรวมระดบัการปฏิบตัิในสถานศึกษามสีภาพการบรหิารงานสถานศึกษาทัง้  4  ด้าน  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นราย 
  ดา้นโดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยตามล าดบั  ดงันี้คอื  ขอ้ทีม่กีาร
ปฏบิตัสิูงสุด  คอื  ดา้นการพฒันาบุคลากร  รองลงมาคอื  ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรยีน
การสอน  ดา้นการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  และขอ้ทีม่กีารปฏบิตัน้ิอยที่สุด  คอื  ดา้นการ
บรหิารจดัการสถานศกึษา   
   ปญัหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี   เขต  2  ในการ
บริหารจัดการทัง้  4  ด้าน  โดยรวมอยู่ในระดับน้อย  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดบั  ดงันี้คอื  ข้อที่มปีญัหาสูงสุด  คอื  ด้าน
การบรหิารจดัการสถานศึกษา  รองลงมาคอื  ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน  
ดา้นการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  และขอ้ทีม่ปีญัหาน้อยทีสุ่ด  คอื  ดา้นการพฒันาบุคลากร 
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  2.  แนวทางการบรหิารสถานศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใน
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  
ไดแ้ก่  1)  การบรหิารจดัการทีส่อดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ประกอบดว้ย  
1.  ปรบัโครงสร้างการบรหิาร  2.  พัฒนาบุคลากร  3.  ก าหนดยุทธศาสตร์  4.  นิเทศ
ภายใน  2)  การปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษาบูรณาการในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  3)  การจดักระบวนการเรยีนการสอน  มคีวามสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ
และชุมชน  สอนทัง้ทฤษฎแีละปฏบิตั ิ 4)  จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวย 
  3.  ผลการประเมนิแนวทางการบรหิารสถานศกึษาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงของสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   ทัง้  4  ด้าน  ได้แก่  ประโยชน์ที่น าไปใช้  ( X =4.85)                 
มคีวามเหมาะสม  ( X =  4.74)  และมคีวามเป็นไปได ้ ( X =  4.61)  ตามล าดบั   
 
ค าส าคญั  :  ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
ABSTRACT 
 The  purposes  of  this  research  were  to  :  1)   To  study  current  
conditions  of  administration  in  school  following  the  Philosophy  of  Sufficiency  
Economy,  2)   to  study  the  school  was  successful  in  the  Philosophy  of  
Sufficiency  Economy,  3)  to  present  the  guideline  for  school  administration  
with  the  Philosophy  of  Sufficiency  Economy  in  office  of  the  Basic  Education  
commission  schools  under  Udonthani  primary  Education  Service  Area  office  
2.  The  research  procedures  were  civiced  in  to  three  phases  1)  Study  
current  conditions  and  requirements  of  administration  in  school  following  the  
Philosophy  of  Sufficiency  Economy  under  Udonthani  primary  educational  
Service  Area  office  2,  by  Study  concept  and  theory,  2)  Study  the  guideline  
for  school  administration  with  the  Philosophy  of  Sufficiency  Economy  in  the  
office  of  the  Basic  Education  commission  schools.  Study  the  guideline  for  
school  administration  with  the  Philosophy  of  Sufficiency  Economy  in  the  
office  of  the  Basic  Education  commission  schools,  There  are  3  schools  
Master  was  set  by  researcher.  The  researcher  choose  purposive  sampling.  



             วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม              592                            ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558  

              Journal of Education, Mahasarakham University                                          Volume 9 Special Edition April 2015 
 

 

3)  To  present  the  guideline  for  school  administration  with  the  philosophy  of  
sufficiency  economy  in  office  of  the  Basic  Educational  Service  Area  office  2.   
 The  results  of  the  research  showed  that  : 
  1)  The  state  for  school  administration  with  the  philosophy  of  
sufficiency  economy  4  aspect  at  a  high  level  as  a  whole.  The  human  
resource  management  was  the  highest.  Then,  curriculum,  Learning  and  
teaching  and  activities.  The  education  management  was  thelowest. 
     The  problem  for  school  administration  with  the  philosophy  of  
sufficiency  economy  on  academic,  financial,  personel,  and  general  affairs  of  
the  Basic  education  commission  schools  under  Udonthani  primary  educational  
Service  area  office  2  were  at  the  low  level.  The  education  management  
was  the  highest  problems  ,  Then,  curriculum  Learning  and  Teaching  and  
activities.  The  personnel  was  the  lowest  problems.   
  2)  The  guideline  for  school  administration  with  the  philosophy  of  
sufficiency  economy  in  office  of  the  Basic  education  commission  schools  ;  
1)  The  administration  with  the  philosophy  of  sufficiency  Economy  consisted,  
(1)  structure  for  administration,  (2)  personnel,  (3)  Strategic  ( 4)   internal  
supervision.  2)  improve  and  development  of  curriculum  and  activities.  3)  The  
development  of  learning  process  was  relationship  for  people.  4)  Management  
of  the  good  weather. 
  3)  Resulf  of  the  guideline  for  school  administration  with  the  
Philosophy  of  Sufficiency  Economy  in  office  of  the  Basic  Education  
commission  schools  at  a  highest  as  a  whole  were  using  and  feasibility. 
 
Keywords  :  Philosophy  of  Sufficiency  Economy 
 
บทน า 
 กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ าหนด
เป้าหมายส าคญัของการจดัการศกึษาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  การ

ปลูกฝงัให้เด็กและเยาวชน  รู้จกัการใช้
ชวีติทีพ่อเพยีง  เหน็คุณค่าของทรพัยากร
ต่างๆ   ฝึกการอยู่ ร่วมกับผู้ อื่ นอย่ าง
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนั  มีจติส านึก
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รักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมค่านิยมเอกลกัษณ์  ความเป็น
ไทย  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2550  :  
10)  โดยการจัดการศึกษาตามหลัก
เศรษฐกิจพอ เพียงด าเนิ นการได้ ใน            
2  ส่วนคือ  การบริหารสถานศึกษาใน
ด้านต่างๆ  และการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนประกอบด้วยการสอดแทรกสาระ
เศรษฐกิจพอเพียงในหลกัสูตรสาระการ
เรยีนรู้  ในห้องเรยีน  และการประยุกต์
หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในการจดักจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียนการบรรลุ
เป้ าห มายดังกล่ าวข้ างต้ น   ค รู เป็ น
บุคลากรที่ส าคญัในการถ่ายทอดความรู้  
และปลูกฝงัหลักคิดต่างๆ  ให้แก่เด็ก  
โดยครูต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง  สามารถ
วิเคราะห์ความพอเพียงของตนเองและ
ครอบครวัได้และท าตวัเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  ดงันัน้
การด าเนินงานบรหิารสถานศึกษาตาม
หลักป รัชญ าเศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย งจ ะ
ด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพนัน้  ต้อง
อาศยัความร่วมมอืจากผู้เกี่ยวข้องหลาย
ฝา่ยในสงัคมโรงเรยีนตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิาร  
ครู   บุ คลากรใน โรงเรียน   นั ก เรียน  
ผูป้กครอง  และชุมชน  โดยทุกฝา่ยมสี่วน
ร่วม ในการด าเนิ นงานและรวมพลัง
สร้างสรรค์ เพื่ อพัฒ นาโรงเรียน ไปสู่
โรงเรยีนที่น้อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา  (ประเวศ  วะส.ี  2542  :  6) 
 สถานศึกษาในฐานะหน่วยจัด
การศกึษาในระดบัฐานราก จงึจ าเป็นต้อง
สอดแทรกหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ในการบรหิารจดัการ  การด าเนินงานโดย
อาศัยความร่วมมอืจากบุคลากรทุกฝ่าย  
เช่น  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะคร ู 
ตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน
บุคลากรนับว่ามีความส าคัญยิ่งในการ
บรหิารสถานศึกษาให้ด าเนินการไปด้วย
ความ เรียบร้อยและมีป ระสิทธิภ าพ  
โดยเฉพาะผู้บรหิารถือเป็นตวัจกัรส าคญั
เปรียบเสมือนหัวใจของสถานศึกษา  
ดังนั ้นผู้บ ริห ารมืออาชีพจ าเป็นต้อ ง
เลือกใช้รูปแบบการบริหารและจัดการ            
ที่มคีวามสอดคล้อง  เหมาะสมกับบรบิท
ของโรงเรียนทั ้งด้ านภู มิศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์ สนบัสนุนและส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของบุคคล  กลุ่มบุคคล  และ
สถ าบัน ต่ างๆ   ใน สังค ม เพื่ อ ระดม
ทรพัยากรทางการศกึษาการใชเ้ทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ เหมาะสม  ตลอดจน
ก าหนดมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  (สนธิรกัษ์   เทพเรณู  และ
คณะ.  2548  :  20-21) 
 จากสภาพปญัหาที่กล่ าวมา
ผู้ วิจ ัย ในฐานะที่ เป็นครูผู้ ร ับผิดชอบ
โค ร ง ก า ร เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ใ น
สถานศกึษาโดยตรง  จงึมคีวามสนใจทีจ่ะ
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ศึ ก ษ าแล ะห าแน วท างก ารบ ริห าร
สถานศึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดั
ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาอุดรธานี   เขต  2  เพื่ อ
น าเสนอแนวทางการบรหิารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
เหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี   เขต   2  ซึ่ ง
ครอบคลุมการบรหิารจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาทัง้  4  ด้าน  คือ  ด้านการ
บรหิารจดัการสถานศกึษา  ดา้นหลกัสูตร
และการจดัการเรยีนการสอน  ด้านการ
จดักิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  และด้านการ
พฒันาบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการน า
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบรหิารงานต่างๆ  โดยรู้เท่าทันการ
เปลีย่นแปลงของกระแสในยคุโลกาภวิฒัน์  
มคีวามพอประมาณ  มเีหตุมผีลและเกิด
ภูมิคุ้มกันแก่องค์กรในการด าเนินชีวิต
ภายใตเ้งือ่นไขของความรูค้วบคู่คุณธรรม 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพื่ อศึกษาสภาพปจัจุบัน  
ในการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศกึษา
ขัน้พื้ นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2 

 2.  เพื่อศกึษาโรงเรยีนที่ประสบ
ผ ลส า เร็จ   (Best  Practice)   ใน ก าร
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขัน้
พื้ น ฐ าน สั งกั ด ส านั ก ง าน เข ตพื้ น ที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2 
 3.  เพื่อน าเสนอแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง ใน สถ าน ศึ กษ า             
ขัน้พื้ นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2 
 
วิธีการวิจยั 
 ระยะท่ี  1  ศกึษาสภาพปจัจุบนั  
แ ล ะค ว าม ต้ อ งก า ร ใน ก า รบ ริห า ร
สถานศึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสงักัด
ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2   
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากร  ได้แก่  ผู้บรหิาร
สถานศึกษา  และครู  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต  2  จ านวน  จ านวน  2,216  คน  
ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา      
201  คน  และคร ู จ านวน  2,015  คน   
  กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั
ครัง้นี้ คือผู้บริหารสถานศึกษา   และ
ครูผู้ สอนซึ่ งก าหนดขนาดของกลุ่ ม
ตวัอย่างจากตารางส าเรจ็รปูของ  Krejcie  
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and  Morgan  (บุญชม  ศรสีะอาด  และ
คณะ.  2551  :  34-35)  โดยการสุ่มแบบ
แ บ่ ง ชั ้ น ภู มิ   (Stratified  Random  
Sampling)  ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งจ าน วน   
330  คน 
 ระยะท่ี  2  ศึกษาแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง ใน สถ าน ศึ กษ า            
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนตน้แบบ 
  ผู้ วิ จ ัย ก าห น ด โร ง เรีย น
เป้าหมายทีเ่ป็นโรงเรยีนต้นแบบทีป่ระสบ
ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  
จ านวน   3   โรงเรียน   ซึ่ งได้มาโดย              
ก าร เลื อ ก แบ บ เจ า ะจ ง   (Purposive  
Sampling)   
 ระยะท่ี   3  น าเสนอแนวทาง
การบรหิารสถานศึกษาตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขัน้
พื้ น ฐาน   สังกัดส านั ก งาน เขตพื้ นที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  
ต่ อผู้ เชี่ ยวชาญ เพื่ อตรวจสอบความ
เหมาะสม  ความเป็นไปได้  และประโยชน์
ของแนวทางการบรหิารสถานศึกษาตาม
หลักป รัชญ าเศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง ใน
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต  2  จ านวน  10  คน   

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร
สถ าน ศึก ษ าต ามห ลัก ป รัชญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขัน้
พื้ น ฐาน   สังกัดส านั ก งาน เขตพื้ นที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  
มเีครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ดงันี้ 
   ระยะท่ี   1  การศึกษา
สภาพปจัจุบนั  และความต้องการในการ
บรหิารสถานศกึษาตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขัน้
พื้ น ฐาน   สังกัดส านั ก งาน เขตพื้ นที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2 
    แบบสอบถามสภาพ  
ปจัจุบนั  และความต้องการในการบรหิาร
สถ าน ศึก ษ าต ามห ลัก ป รัชญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขัน้
พื้ น ฐ าน สั งกั ด ส านั ก ง าน เข ตพื้ น ที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2 
     ระยะท่ี   2  การศึกษา
แนวทางการบรหิารสถานศกึษาตามหลกั
ป รัชญ าขอ ง เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง ใน
สถานศกึษาของโรงเรยีนตน้แบบ 
    2.1  แบบสมัภาษณ์ 
    2.2  แบบบนัทกึ
ขอ้มลูการศกึษาเอกสาร 
   ระยะท่ี   3  สร้างแนว 
ทางการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ป รัชญ าขอ ง เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง ใน
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงาน
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เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต  2 
    แบบประเมินความ
เป็นไปได้  ความเหมาะสมและประโยชน์
ของแนวทางการบรหิารสถานศึกษาตาม
หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต  2 
 

วิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูภายหลงัการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของขอ้มลู
แล้วผู้ วิจ ัย ได้ประมวลผลข้อมูลตาม
รายละเอยีด  ดงันี้ 
  ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผู้วิจยัได้ท าการคัดลอกแบบสอบถามที่
ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งสถิติที่ใช้ส าหรบัการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการวจิยั
โดยการหาค่าความเที่ยงและค่าความ
เชื่อมัน่ของเครื่องมือคือการหาค่าความ
สอดคล้องภายในแบบสมัประสทิธิอ์ลัฟา
ของครอนบาคผู้วจิยัวเิคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พ ร รณ น า   (Descriptive  
Statistics)  โดยการหาค่าสถติพิื้นฐานค่า
รอ้ยละ  (Percentage)  ค่าเฉลีย่เลขคณิต  
(Mean)  และค่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation)   
   

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
 1.  สถิติในการหาคุณภาพ
เครื่องมือ 
  1.1  สถิติที่ใช้ในตรวจสอบ
คุณ ภ าพ เค รื่ อ งมือ โดยผู้ เชี่ ย วช าญ
ด าเนินการโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของคุณลักษณะที่ต้องการวัดและการ    
ระบุ ทิศท างของแบบวัด   (Index  of  
Congruence  :  IOC)   
  1.2  สถิติที่ใช้ในการหาค่า
ความเชื่อมัน่ของแบบประเมินแบบทัง้
ฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิแ์อลฟา              
(-  Coefficient)  ตามวธิขีองครอนบาค  
(Cronbach)   
 2.  สถิติพื้นฐาน   
  2.1  รอ้ยละ  (Percentage)   
  2.2  ค่าเฉลี่ย   (Arithmetic  
Mean) 
  2.3  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation) 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวิจยั  พบว่าสภาพและ
ปญัหา  ในการบรหิารสถานศึกษาตาม
หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  สงักดัส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต  2 
  1.  สภ าพ ในการบ ริห าร
สถ าน ศึก ษ าต ามห ลัก ป รัชญ าขอ ง
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เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  ขัน้
พื้ น ฐาน   สังกัดส านั ก งาน เขตพื้ นที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  2  
ภาพรวมระดบัการปฏบิตัใินสถานศกึษามี
สภาพการบริหารงานสถานศึกษาทัง้            
4  ด้าน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ  
ดั งนี้ คื อ   ด้ าน ก ารพัฒ น าบุ ค ล าก ร  
รองลงมาคือ   ด้านหลักสูตรและการ
จัด ก ารเรียนก ารสอน   ด้ านการจัด
กิจกรรมพฒันาผู้เรยีน  และ  ข้อที่มกีาร
ปฏิบัติน้อยที่สุด  คือ  ด้านการบริหาร
จดัการสถานศกึษา   
  2.  ป ัญ ห า ก า ร บ ริห า ร
สถานศึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงของสถานศกึษาสงักดัส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต  2  ในการบรหิารจดัการทัง้  4  ด้าน  
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยตามล าดบั  ดงันี้คอื  ด้าน
การบรหิารจดัการสถานศกึษา  รองลงมา
คือ  ด้านหลักสูตรและการจดัการเรียน
การสอน  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน  และข้อที่มปีญัหาน้อยที่สุด  คือ  
ดา้นการพฒันาบุคลากร 
 
 
 

อภิปรายผล 
 1.  ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  พบว่า  ความส าเร็จของ
การน าแนว  พระราชด ารสัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้ ใน
สถานศกึษาขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบ  ดงันี้ 
  ป ั จ จั ย ส า คั ญ ที่ สุ ด ใ น
ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
พบว่า  ผู้บรหิารมีส่วนผลักดันที่ส าคัญ
และแรงบนัดาลใจทีผู่บ้รหิารมุง่พฒันาการ
บรหิารสถานศกึษาตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงคือ  ความรกั  ความ
ศรัทธา  ในองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัฯ  และความเชื่อถอืศรทัธาและ
เข้าใจในหลักปรัชญ าของเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย ง   ภ าว ะผู้ น าขอ งผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาที่แสดงออกมาในรูปแบบ
ต่างๆ  เช่น  ความเป็นผู้มวีสิยัทศัน์  การ
ก าหนดนโยบาย  แผนกลยุทธ์  การ
ประสานทีมงาน  ความสามารถในการ
ครองใจครู  นักเรยีน  และชุมชน  การ
ติดตามงานอย่างเป็นระบบ  ให้ก าลงัใจ  
สามารถคุยได้ทุ ก เรื่อ ง   ใช้หลักการ
บรหิารแบบมสี่วนร่วม  มหีลกัคุณธรรม
เขา้ถงึจติใจของผูเ้กีย่วขอ้งไดทุ้กคน  และ
ยงัพบว่า  ความส าเรจ็เกิดจากผู้บรหิาร
ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ผีูบ้รหิารยดึ
หลกัจติอาสา  หลกัธรรมาภบิาล  หลกันิติ
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ธรรม  หลกัคุณธรรมหลกัความโปร่งใส  
หลกัการมสี่วนร่วม  หลกัความรบัผดิชอบ  
และหลกัความคุ้มค่า  เพื่อให้โรงเรยีนมี
ก ารบ ริห ารจัดก ารที่ ดี   น าไปสู่ ก าร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรยีน  
นอกจากภาวะผู้น าดังกล่าว  ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ท างานแล้ว  ยงัปฏบิตัิตนเป็นแบบอย่าง
ในการด ารงชวีติ  เช่น  ใช้ชวีติแบบเรยีบ
งา่ยและมคีวามเสยีสละสงูยิง่ 
 2.  ด้านหลกัสตูรและการจดั 
การเรียนการสอน  พบว่า  ความส าเรจ็
ของการน าแนวพระราชด ารสัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้ ใน
สถานศึกษา  พอสรุปได้ดังนี้   การจัด
กิจกรรม  การเรยีนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้  พบว่า  ครูส่วนใหญ่จะเน้น
การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนคิด   วิเคราะห์ให้
เข้าถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ  ได้ฝึก
คดิฝึกแก้ไขปญัหาดว้ยตนเองหรอืร่วมกบั
กลุ่มนักเรยีนดว้ยกนั  โดยสอดแทรกหลกั
คุ ณ ธ ร ร ม น า ค ว า ม รู้   โ ร ง เรีย น มี
สภาพแวดล้อมแบบชนบท  เต็มไปด้วย
แหล่งเรยีนรู้ทัง้  ที่อยู่ในโรงเรยีนและอยู่
ในชุมชน  การเรียนการสอนจึงเริ่มต้น
จากสิ่งใกล้ตัวและ  สื่ อการสอนตาม
ธรรมชาติสอนให้อยู่กับธรรมชาติและ
ความเรียบง่าย  ใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่น  

สามารถพึ่งตนเองได้   นอกจากนี้   ยัง
สอนโดยน าภูมิปญัญาท้องถิ่นมาร่วม
จดัท าหลักสูตรและการจดัการเรยีนรู้ใน
โรงเรยีนการวดัและประเมนิผลเกี่ยวกับ
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน   พบว่า  
โรงเรยีน  มกีารวดัผลประเมนิผลเป็นไป
ตามแผนการจดัการเรยีนรู ้ มกีารก าหนด
เครื่องมือ  วิธีการวัด  และเกณฑ์การ
ประเมนิเป็นไปตามปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดย
ภาพรวมสงูขึน้   
 3.  ด้ าน กิ จ ก ร รม พัฒ น า
ผู้เรียน  พบว่า  ความส าเรจ็ของการน า
แนวพระราชด ารสัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา  
พอสรปุไดด้งันี้ 
  3.1  กิจกรรมลูกเสอื  เนตร
นาร ี และยุวกาชาด  ถือว่าเป็นกิจกรรม
หลกัที่มีกิจกรรมย่อยๆ  เสรมิเข้ามาอีก  
เช่น  การพฒันาคุณภาพชวีติ  การรกัษา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม   ซึ่ ง ช่ ว ย เส ริม ส ร้ า ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้มากมาย  
และในกจิกรรมดงักล่าวทุกโรงเรยีนไดน้า
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้
ใน ก ระบ วนก าร ต่ างๆ   อ ย่ า งผ สม
กลมกลืน  เช่น  การเข้าค่ายที่โรงเรยีน
ตัวเองหรอืในชุมชนตัวเอง  เป็นไปตาม
หลักความมเีหตุผล  ความพอประมาณ  
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เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม 
  3.2  กจิกรรมการสรา้งระบบ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  เป็นกจิกรรมใหญ่
ที่ มีกิจกรรมคอยสนับส นุนมากมาย                
มกีารดาเนินการไดผ้ลด ี
 4.  ด้านการพัฒนาบุคลากร  
พบว่า  ความส าเรจ็ของการน าแนวพระ
ราชด ารสัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในสถานศกึษา  พอสรุปได้
ดงันี้ 
  4.1  เริ่ม ต้ น ด้ ว ย ก าร ให้
ความรู้ความเข้าใจในหลักปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงแก่บุคลากรให้มคีวามรู้
ความเขา้ใจในหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงอย่างชดัเจนเป็นอนัดบัแรก  คอื  
เริม่จากความคดิไปสู่การกระท า  เริม่จาก
ภายในไปสู่ภายนอก  เริม่จากตนเองไปสู่
ผู้อื่น  เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และศรทัธา  
ความพงึพอใจความเต็มใจในการนาสิง่ที่
ตนเองมคีวามเชื่อมัน่และศรทัธาว่าเป็นสิง่
ที่น าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อ
ตัวเอง  คือ  ต้องให้เข้าใจ  เข้าถึง  ใน
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอย่าง
ชัดเจน  ซึ่งจะนาไปสู่การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์และความร่วมมือในการ
ท างาน 
  4.2  วิธีการให้ความรู้ของ
สถานศึกษานั ้น  มีหลากหลายรูปแบบ  
ทัง้อย่าง  เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศกึษา  
เช่น  การที่  ผู้บรหิารสถานศึกษาเป็นผู้
ถ่ายทอดความรูเ้อง  หรอืจดัหาวทิยากรผู้
มีความรู้มาให้ความรู้แ ก่บุคลากรใน  
โรงเรยีนการส่งบุคลากรเขา้รบัการอบรม  
ก า รศึ ก ษ าดู ง าน ส ถ าน ศึ ก ษ าห รือ
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ ป็ น ต้ น แ บ บ ใน ก า ร
ประยุกต์ใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง  การจดัให้มแีหล่งเรยีนรูภ้ายใน
สถานศึกษา  เช่น  ห้องสมุด  การจัด
นิทรรศการ  การส่งเสรมิให้มีการศึกษา
ค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเอง  เช่น  การ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  หนังสือ  
วารสาร  สื่อต่างๆ  การส่งเสรมิให้สมคัร
เรยีนทางไกลหรอืการส่งเสรมิใหศ้กึษาต่อ  
เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  ส าหรบัผูบ้รหิาi
โรงเรยีนใหด้ าเนินการดงันี้ 
   1.1.1  โรงเรยีนควรจดัให้
มีคณะกรรมการขบัเคลื่อนปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรยีนและมกีาร
วางแผนการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ  
ตลอดจนมกีารชี้แจงวธิกีารด าเนินงานให้
ครผููส้อนทุกคนทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งไดเ้ขา้ใจ
วิธีก ารด าเนิ นการต ามปรัชญ าของ
เศรษฐกจิพอเพยีงทีต่รงกนั 
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   1.1.2  ควรจัด ให้มีการ
ประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ท้ อ งถิ่ น   เพื่ อ ข อ รับ ก ารสนั บ ส นุ น
เครื่องมอืเครื่องใช้ในการด าเนินงานตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
   1.1.3  ค ว ร มี ก า ร
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง  และประสานงานกบัผู้ปกครอง  
ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อขอรบัการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการด าเนินการ 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรบัการ
วิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1  ควรศกึษาปจัจยัทีส่่งผล
ต่อการด าเนินงานตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรยีนทุกขนาด  

เพื่อจะไดข้อ้มลูน าไปบรหิารจดัการในการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัด
กจิกรรม  การเรยีนรู ้
  2.2  ค ว ร ศึ ก ษ า ส ภ า พ
ปจัจุบนั  ปญัหาและความต้องการในการ
ด าเนินงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงทุกโรงเรยีนในจงัหวดัอุดรธานี  
เพื่อให้ทราบสภาพปจัจุบัน  ปญัหาและ
ความต้องการการด าเนินงานในภาพรวม
ทีช่ดัเจน 
  2.3  ควรศกึษาสภาพการจดั
กิจกรรมการเรยีนรู้ตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนทีน่ าแนวคดิ
นี้ไปใชป้ระสบผลส าเรจ็อยา่งดยีิง่  โดยท า
การวจิยัเชงิ 
คุณภาพ 
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