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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิด

เหน็ของข้าราชการคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 4 และเพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อ

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�าแนกตามต�าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4  ปีการศึกษา  2555  จ�านวน  333  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการทดสอบค่า t และผลการทดสอบค่า F วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส�าเร็จรูป  

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองลงมา คือ ด้านการ

พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านผลลัพธ์และภาพความส�าเร็จของสถานศึกษา

 2. ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  จ�าแนกตามต�าแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่จ�าแนกตามขนาดโรงเรียน

ปรากฏว่าความคิดเห็นไม่แตกต่าง

ค�าส�าคัญ: การบริหารจัดการสถานศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
 The purposes of this research were to study management on the Sufficiency Economy Philosophy  

and compare the opinions on the management according to the position  and  school size. The sample 

used in the research. consisted of 333 school administrators and teachers in basic education working for the 

Office of Ubon Ratchathani Primary Service Area 4 in academic year 2012. The instrument used in this study 

was a questionnaire with a confidence of .95. Statisties used in data analysis were percentage, mean,  

standard deviation, T- test, standard deviation and  F-test. 

 The research findings were as follows; 

 1. The management of the sufficiency economy philosophy of basic education schools by over all 

and individual aspects was at a high level. Individually, the aspects found to be practiced at a higher level 

included providing activities to develop students, followed by personnel development; the outcome and 
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success aspect was at the lowest level.

 2. The respondents differing in work positions were found to differently view the management of 

the school according to the Sufficiency Economy Philosophy at level of .05 of significance whereas those of 

school size did not view it statistically significantly.

Keywords: Management Education, Sufficiency Economy Philosophy  

บทน�า

 ปัจจุบันเรามักพบเห็นคนไทยจ�านวนไม่น้อย 

ทีร่บัเอาค่านยิม  และวฒันธรรมตะวนัตกมาใช้ในการด�าเนนิ

ชีวิตประจ�าวัน  บริโภคอย่างฟุ่มเฟือย ตกอยู่ในภาวะหนี้สิน 

และขาดหลักพื้นฐานในการด�ารงชีวิตได้อย่างม่ันคง ท�าให้

ถกูน�าไปสูก่ารกระท�าทีเ่บยีดเบยีนกนัได้ง่ายมากขึน้ เกดิการ

ต่อสู้แข่งขันเพื่อสร้างความร�่ารวยอย่างเกินความจ�าเป็น  

เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนภายในประเทศ 

เพิ่มมากขึ้น ครอบครัวและชุมชนแตกแยก เกิดการเอารัด

เอาเปรียบกัน ต้องต่อสู้ดิ้นรนและแสวงหาเกินความจ�าเป็น 

รวมทั้งเกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างประชาชนและชมุชนเพิม่มากขึน้ด้วย  ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ โดยเฉพาะคุณธรรม

จริยธรรมและวฒันธรรมซ่ึงเป็นรากเหง้าค�า้จนุสงัคมไทยถกู

ท�าลายลงทีละน้อย  เกิดความไม่สมดุลระหว่างความเจริญ

ทางวัตถุกับความเจริญทางด้านจิตใจของประชาชน และ

ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในแก่นแท้ของการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเองจนมีผลต่อการพัฒนาประเทศ 

โดยรวม

      จากสภาวการณ์ดังกล่าว การพัฒนาประเทศไทยจึง 

น�ามาสู ่การเกิดหรือการน�าเสนอแนวคิด และแนวทาง 

การบริหารจัดการตามแนวทาง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีง” ส�าหรับในทีน่ีเ้รยีกว่า การบรหิารจดัการตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) โดยพระบาท

สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�าริที่จะเห็นการสร้าง

เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นเพื่อน�ามาใช้ในการบริหาร 

จดัการหรือการพฒันาประเทศชาตแิละชมุชนไทย พร้อมกบั

คาดหวังให้ประชาชนยึดถือการบริหาร จัดการและ 

การด�าเนนิชวีติตามแนวทางนีเ้ป็นหลกัพืน้ฐาน อนัจะน�าไป

สู่จุดหมายปลายทางส�าคัญ คือ ประเทศชาติและประชาชน

อยูเ่ยน็เป็นสขุ  โดยประเทศชาตมิคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่าง

มั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งประชาชนในชาติทุกระดับมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน   

 กระทรวงศกึษาธกิารมคีวามตระหนกัในภารกจิที่

ส�าคัญดังกล่าวและให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนซึ่งเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) มุ่งเน้นน�า

หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาพฒันาประเทศ จงึจดั

ท�ายุทธศาสตร์เพื่อด�าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการ

ใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส�านึก

รกัษ์สิง่แวดล้อมและเหน็คณุค่าของวฒันธรรม ค่านยิม และ

เอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดยมีหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้มีความต่อ

เนื่องและยั่งยืน น�าสู่วิถีชีวิตของประชาชน สามารถพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคม ได้ตามแนวพระราชด�ารสั และนโยบาย

รฐับาล รวมทัง้เป็นจดุเริม่ต้นของการผลักดนัให้ประเทศชาติ

โดยรวมพัฒนาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้การจัดการ

ศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2552: 4) 

 การจัดการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าหมายส�าคญัของการจดัการศกึษาตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง คือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิต

ทีพ่อเพยีง เหน็คณุค่าของทรพัยากรต่างๆ ฝึกการอยูร่่วมกบั

ผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื ้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน มีจิตส�านึกรักษ์ 

สิ่ งแวดล ้อม และเห็นคุณค ่าของวัฒนธรรมค ่านิยม 

เอกลักษณ์/ความเป็นไทย การจัดการศึกษาตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ด�าเนินการได้ใน 2 ส่วน คือ การบริหาร

สถานศึกษาในด้านต่างๆ การจัดการเรียนรู ้ของผู ้เรียน  

ซึ่งประกอบด้วย การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียง 

ในหลักสูตรและสาระเรียนรู้หลัก (กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม) และกลุ่มสาระ 

การเรยีนรูอ้ืน่ๆ   การประยกุต์หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในการ

จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนนอกห้องเรยีนการบรรลเุป้าหมาย

ดังกล่าวข้างต้น ครูเป็นบุคลากรที่ส�าคัญในการถ่ายทอด

ความรูแ้ละปลูกฝังหลักคดิต่าง ๆ  ให้แก่เดก็ โดยครตู้องเข้าใจ

อย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ความพอเพียง/ไม่พอเพียง

ของตนเองและครอบครัวได้และท�าตัวเป็นแบบอย่างที่ด ี
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ในการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง (ปรียานุช พิบูลสราวุธ  

2549: 3)

 จากทีก่ล่าวข้างต้น  ในส่วนของส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาซึง่เป็นหน่วยงานในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ทีต้่องรบัผดิชอบ

และเป็นหน่วยงานที่จะต้องด�าเนินการในการขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สถานศึกษา จึงจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการท�างานร่วมกันทั้งครู  

ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการ

ศึกษา ในการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดบั ใช้คณุธรรมเป็นพืน้ฐานของกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ชือ่ม

โยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบัน

ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา ให้มีส่วนร่วมใน 

การจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และ

เจตคติ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่าง

สมดุลและยั่งยืน 

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อบุลราชธาน ีเขต 4 ตัง้อยูถ่นนค�าน�า้แซบ อ�าเภอวารนิช�าราบ  

จงัหวดัอบุลราชธาน ี มพีืน้ทีท่ัง้หมด 1,534 ตารางกโิลเมตร  

อาคารส�านกังานห่างจากศาลากลางจงัหวดัอบุลราชธานไีป

ทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย 4 อ�าเภอ   

(อ�าเภอวารินช�าราบ อ�าเภอส�าโรง อ�าเภอนาเยยี อ�าเภอสว่าง

วีระวงค์) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้น้อมน�าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนทุกระดับในปี 2551   

การด�าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่สถานศึกษาได้มีการศึกษาวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการและส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากน้ันจึงด�าเนินการตามแนวทาง

กลยุทธ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ก�าหนด โดยเน้นการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมี 

ส่วนร่วมและการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) มีการก�าหนด

กลยุทธ์ในการด�าเนินงานที่น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีง เพือ่เป็นการตดิตามผลการด�าเนนิงานของโรงเรยีน

ซึง่เป็นหน่วยงานระดบัปฏบิตัว่ิามลีกัษณะการบรหิารจดัการ

สถานศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างไร  

ครูผู ้สอนน�าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วน

สมบูรณ์หรือไม่  ผู ้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามผล 

การด�าเนินงานหรือไม่ อย่างไร  เพื่อทราบข้อมูลท่ีจ�าเป็น 

ต่อการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 4 (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  2554: 15-16) 

 ดงันัน้ ผูว้จิยั จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการบรหิาร

จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตามความคดิเหน็ของข้าราชการคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เพื่อน�าผล 

การศึกษาไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการส่งเสริม  

สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็นคนที่มี

ความพอเพียง มีความรู ้  ทักษะ และเจตคติตลอด 

จนสามารถส่งเสรมิการบรหิารงานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

ตามขนาดของสถานศึกษาและมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการครู   

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิด

เห็นของข้าราชการครู  จ�าแนกตามต�าแหน่งและขนาดของ

โรงเรียน

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยมุ่งศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็น

ของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาอบุลราชธาน ี เขต  4  ผูว้จิยัได้น�ากรอบแนวคดิ

มาจากยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคล่ือนปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในการบรหิารจดัการสถานศกึษาของ

คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู ่สถานศึกษา  ส�านักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ส�านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส�านัก 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2550: 3)  มาเป็นแนวทาง 

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของข้าราชการครู   

สั งกัดส� า นักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 4  ใน 5 ด้าน  ดังนี้

 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา                                            

 5. ด้านผลลัพธ์และภาพความส�าเร็จของสถาน

ศึกษา

 ประชากร

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นี ้ ได้แก่  ผูบ้รหิาร

สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี   

เขต 4 จ�านวน 147 แห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 147 คน  

ครูผู้สอน 1,268 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 1,451 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้ก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie & 

Morgan (ธีรวุฒิ  เอกะกุล 2552: 143) และการสุ่มแบบ

แบ่งชัน้ แบ่งสถานศกึษาเป็น 3 ขนาด  คอื ขนาดเลก็  ขนาด

กลางและขนาดใหญ่ ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถาน

ศึกษาทั้งหมด 36 คน และครูผู ้สอนทั้งหมด 297 คน  

แล้วน�ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ได้กลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้  

 1. สถานศึกษาขนาดเล็กจ�านวน 20  แห่ง  

ผู้บริหาร 20  คน  ครูผู้สอน  90  คน

 2. สถานศึกษาขนาดกลางจ�านวน 13 แห่ง  

ผู้บริหาร 13 คน ครูผู้สอน 136  คน

 3. สถานศึกษาขนาดใหญ่จ�านวน  3 แห่ง  

ผู้บริหาร 3  คน ครูผู้สอน  71  คน

รวมผู้บริหารสถานศึกษา 36 คน ครูผู้สอน  297 คน รวม

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 333  คน

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ต�าแหน่ง จ�าแนกเป็น   

1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ครูผู้สอน ขนาดของโรงเรียน  

จ�าแนกเป็น  1)  สถานศกึษาขนาดเลก็ 2) สถานศกึษาขนาด

กลาง 3) สถานศึกษาขนาดใหญ่

 ตวัแปรตาม ได้แก่  การบรหิารจดัการสถานศกึษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็น

ของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  4  ใน 5 ด้าน  คือ  

1) ด้านการบรหิารจดัการสถานศกึษา 2) ด้านหลกัสตูรและ 

การจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา 

ผู ้ เรียน 4) ด ้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  

5) ด้านผลลัพธ์และภาพความส�าเร็จของสถานศึกษา

 เครื่องมือในการวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  

แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96  

การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู  ได้แก่  ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการทดสอบค่า t และ

ผลการทดสอบค่า F  วเิคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรมส�าเรจ็รปู 

SPSS

สรุปผลการวิจัย

 ผูว้จิยัสรปุผลการวจิยัการบรหิารสถานศกึษาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4 ตามล�าดับดังนี้

 1. การบรหิารจดัการสถานศกึษาตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของข้าราชการครู  

สั งกัดส� านักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู ่ในระดับมาก  

ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสดุ คอื ด้านการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

รองลงมา คอื ด้านการพฒันาบคุลากรของสถานศกึษา และ

ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื ด้านผลลพัธ์และภาพความส�าเรจ็

ของสถานศึกษา

 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความคิด

เหน็เกีย่วกบัการบรหิารจดัการสถานศกึษาตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยรวมและรายด้านทุกด้าน  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อ

จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษาปรากฏว่าความคิดเห็น  

ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงตามความคดิเหน็ของข้าราชการคร ูสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  

จ�าแนกตามต�าแหน่ง มีประเด็นซึ่งถือว่าเป็นข้อค้นพบ 

จากการวิจัย ควรแก่การจะน�ามาอภิปรายผล ซึ่งผู้วิจัย 

ขอเสนอ การอภิปรายประเด็นต่อไปนี้
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 1. การศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็น

ของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็

เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้านพบว่าทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก โดยด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

รองลงมา คอื ด้านการพฒันาบคุลากรของสถานศกึษา และ

ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื ด้านผลลพัธ์และภาพความส�าเรจ็

ของสถานศกึษา ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากสาเหตหุลายประการ 

คือ โรงเรียนต่างๆเริ่มมีความตระหนัก และเข้าใจใน

เศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะต้องอาศัยระยะเวลา 

พอสมควรในการจะสร้างความเข้าใจ แล้วหลอมรวม

นโยบายเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียน โดยการเริ่มต้นที่ดี

เป็นการบรหิารจดัการสถานศกึษา แล้วจงึน�าไปสูก่ารพฒันา

บคุลากร เพือ่ให้ลงสูแ่นวปฏบิตัใินกระบวนการจดัการเรยีน

การสอนต่อไปได้ การจะขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ประสบ 

ความส�าเร็จในโรงเรียนได้นั้นจ�าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารที่มี

วิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐาน มีความรู ้ 

ความเข้าใจอย่างลกึซึง้ในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

และมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารสถานศึกษา  

รวมทั้งปรัชญาการศึกษา ท้ังน้ีเพราะการบริหารจัดการ

สถานศึกษาจะต้องมีหลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ โดยมี 

เป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อจะก่อให้เกิดกระบวนการสร้างองค์

ความรู้และกระบวนการปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงจะส่งผลต่อ 

การพฒันาคณุภาพของนกัเรยีนได้ ปรชัญาการจดัการศึกษา

จึงเปรียบเสมือนตัวชี้เป้าหมายให้การบริหารจัดการตอบ

สนองความคาดหวังของชีวิตและสังคม ซ่ึงการบริหาร 

ดังกล่าวก็ต้องอาศัยการบริหารยุคใหม่ด้วย เพราะปัจจุบัน

เป็นยุค “โลกาภิวัตน์” ความรู้และวิธีการที่จะน�ามาใช้และ

ปฏิบัติมีความเปลี่ยนแปลงและล้าสมัยอย่างรวดเร็ว  

ความสลบัซบัซ้อนในการด�าเนนิการมมีากขึน้ จงึจ�าเป็นต้อง

แสวงหาวธิกีารใหม่ ๆ  มาปรบัใช้อยูเ่สมอ จงึจะท�าให้องค์กร

มีความเจริญก้าวหน้า (ธีระ รุญเจริญ 2549: 28-38) และมี

ควรเข้าใจว่าการบรหิารสถานศกึษาเป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ 

นกัการศกึษาทีเ่ป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาจะต้องบรหิารสถาน

ศึกษาในภารกิจหน้าที่ที่ตนบริหารอยู ่อย่างชาญฉลาด  

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีภาวะผู้น�า มีคุณธรรมจริยธรรม 

ตลอดจนมีความแนบเนียนในการปฏิบัติ เพื่อท�าหน้าที่

อ�านวยการ ส่งเสริมและสนับสนุน ประสานงาน นิเทศ 

ควบคุม ก�ากับติดตาม ประเมิน แก้ไข พัฒนา ปรับปรุง  

การด�าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาให้ 

ด�าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี

ส่วนได้เสีย (สมศักดิ์ คงเที่ยงและคนอื่นๆ 2546: 24)  

โดยเฉพาะการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพ 

และมปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานการศกึษา ดงันัน้ ผู้บรหิาร

จึงต้องใช้ทั้งความรอบรู้ในศาสตร์การบริหารทั้งที่มีมาใน

อดีตและทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างมีศิลปะ เพื่อให้งานท่ี

บริหารบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจากผลการวิจัย

พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรพงศ์   

ปุ๊กสันเทียะ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสภาพ

การปฏิบัติงานโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง   

ตามแนวพระราชด�าริในโรงเรียนแกนน�าเศรษฐกิจพอเพียง 

ในสังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

จากการศึกษาพบว่าสภาพการปฏิบัติงานโครงการเกษตร

แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�าริในโรงเรียน

แกนน�าเศรษฐกจิพอเพยีง สังกดัส�านกังานการประถมศึกษา

จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

 2. ผลการเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญา ของ

เศรษฐกจิพอเพยีงตามความคดิเหน็ของข้าราชการคร ูสงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 

4 จ�าแนกตามต�าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงตามความคดิเหน็ของข้าราชการคร ู สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 4 จ�าแนกตามต�าแหน่ง  ผลการเปรียบเทียบพบว่า  

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็น โดยรวม

และรายด้านทุกด้าน จ�าแนกตามต�าแหน่ง แตกต่างกัน 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก  

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทาง 

ขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ออกมาเป็นแนวให้

สถานศึกษาได้ปฏิบัติมีลักษณะ กล่าวคือ คุณลักษณะ 

ผู้บริหารของสถานศึกษาพอเพียง จะต้องเป็นผู้มีความรู้

ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง สามารถน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผลและพอประมาณกับ

ศักยภาพของตนและภูมิสังคม สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กับตนเองและสถานศึกษา น�าไปเป็น
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แบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการด�าเนิน

ชวีติได้ ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาและครูผู้สอน จ�าแนกตามขนาด ของสถานศึกษา 

พบว่า โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า

ในส่วนของคณุลกัษณะบคุลากรของสถานศกึษาพอเพยีงนัน้

บุคลากรของสถานศึกษาเกินกว ่าครึ่ งหน่ึงจะต ้องมี 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 

การจดัการเรยีนการสอนทีบ่รูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง เพื่อจะได้ลงสู่แนวปฏิบัติในการเรียนการสอน 

อันจะก่อให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียนของสถานศึกษา 

พอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรพงศ์ ปุ๊กสันเทียะ (2546: 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเก่ียวกับการสภาพการปฏิบัติงาน

โครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว 

พระราชด�าริในโรงเรียนแกนน�าเศรษฐกิจพอเพียง ในสังกัด

ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบว่า   

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  พัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์ 

(2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของครูในการ 

ส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จงัหวดัขอนแก่น กลุม่ประชากรทีศ่กึษาได้แก่ ครใูนโรงเรยีน

มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  

ครูส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับบทบาทการส่งเสริมความรู้ 

ในระดับต�่า 

ข้อเสนอแนะ

 1. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนในโรงเรียน

ต้องมีความตระหนักและเห็น ความส�าคัญของการน�าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและ

จัดการศึกษาในโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดี ดังน้ัน การน�าไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนจ�าเป็นต้องให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่กลุ่ม

คนดังกล่าว

 2. ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น�า ส่งเสริมการท�างาน

เป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้ครู มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรก คือ

ร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมปฏบิตั ิร่วมตรวจสอบ และร่วมรบั

ผิดชอบในการด�าเนินการ

 3. การด�าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

ในโรงเรียนต้องมีการวางแผนที่ดี มีล�าดับขั้นตอนใน 

การด�าเนินงาน และต้องมีการพัฒนาการด�าเนินงานอย่าง 

ต่อเนื่อง

 4. โครงการ/กิจกรรมที่ ด� า เ นินการต ้องมี

สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชน

 5. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

ของการด�าเนนิการจดัการศกึษา โดยบรูณาการปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีน โดยศกึษาจากโรงเรยีนน�าร่อง

หรอืโรงเรยีนต้นแบบทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่าประสบผลส�าเรจ็

โดยใช้รูปแบบการบริหารตามแนวทางนี้

 6. ควรศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของ

การน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ว่ามีอะไรบ้าง

กิตติกรรมประกาศ

 งานวจิยันีส้�าเรจ็ได้ ผูว้จิยัขอขอบพระคณุ อาจารย์ 

ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน ที่ได้ให้ค�าแนะน�าตรวจสอบแก้ไข 

ข ้อบกพร่องต่างๆ อย่างละเอียดจนถูกต้องสมบูรณ์  

พร้อมช้ีแนะแนวทางการวิจัยตลอดมา จึงท�าให้วิจัยฉบับนี้

มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาอย่างยิ่ง

                                                  

เอกสารอ้างอิง

ส�านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

 เขต 4.  แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 2554. 

  อุบลราชธานี: ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4, 2554.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  หลักสูตร 

 แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

 2551. กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552.

ธีระ  รุญเจริญ.  ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถาน 

 ศึกษา:  สภาพปัญหา  ความจ�าเป็นและ 

 แนวปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ:  ข้าวฟ่าง, 2549 

ธีระ  รุญเจริญ.  การบริหารเพื่อปฏิรูปการเรียนรู ้.   

 กรุงเทพฯ:  ข้าวฟ่าง, 2545.

_______ . สู่ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ. 

   กรุงเทพฯ: ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, 

 2549.

ธีรพงศ์ ปุ๊กสันเทียะ.  การศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน 

 โครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตามแนวพระราชด�าริทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน 

 แกนน�า สังกัดส�านักงานการประถมศึกษา 
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 จังหวัดนครราชสีมา.  วิทยานิพนธ์   ครุศาสตร 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 

 2546.

ธีระวุฒิ  เอกะกุล.  ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

 และสังคมศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  อุบลราชธานี: 

  วิทยาออฟเซทการพิมพ์, 2552.

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ผลการด�าเนินงาน 

 ขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูส่ถาน 

 ศกึษาปีงบประมาณ 2550. กรงุเทพฯ: ส�านกังาน 

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550.

ปรียานุช พิบูลสราวุธ.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตามแนวพระราชด�าริ.  กรุงเทพฯ: ส�านัก 

 ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2549.

พัฒนาภรณ์  ฉัตรวิโรจน์.  “บทบาทของครูในการส่งเสริม 

 ความรู ้ เศรษฐกิจพอเพียง  ในโรงเรียน 

 มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด 

 ขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.

กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มือด�าเนินการพัฒนาหลักสูตร 

 พัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ 

 กระจายอ�านาจส�าหรับครูและศึกษานิเทศก์. 

 กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.

_______ .  ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ 

 พอเพียงสู่สถานศึกษา (พ.ศ.2550 – 2554). 

  กรุงเทพฯ:  ส�านกัพฒันากจิการนกัเรยีน นกัศกึษา 

 และกิจการพิเศษ, 2550. 

_______ .  เศรษฐกิจพอเพียง.  กรุงเทพฯ: โครงการ 

  Positioning Book, 2550.

ส�านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สรุปสาระส�าคัญ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ  

 ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554). กรุงเทพฯ: 

  ม.ป.ท., 2552

สมศักดิ์ คงเที่ยง.  เอกสารประกอบการบรรยายกระบวน 

 วิชาการบริหารสถานศึกษา .กรุ ง เทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2546.

สมศักดิ์ คงเที่ยง และ ปราชญา กล้าผจัญ.  คู่มือประกอบ 

 การเรียนหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. 

  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2544.
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