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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย (1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในงาน 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป และ (2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  

 การวิจัยเปนการวิจัยใชแบบสอบถามจำแนกตามตำแหนงหนาที่และขนาดของโรงเรียน ประชากรที่ใชได ครูในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำนวน 1,495 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนครูในโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 306 คน เครื่องมือที่ใชการเก็บขอมูลเปน 

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา 

1.) การบริหารสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุร ีโดยรวมและรายดานท้ัง 4 ดานอยูในระดับมาก 2.) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูจำแนกตามตำแหนงหนาท่ี

ครูและขนาดของโรงเรียน พบวา ครูที่มีตำแหนงหนาที่ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนไมแตกตางกัน และครูท่ีอยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดโรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโดยรวมและรายดานตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารบุคคลและดานการบริหารทั่วไป มี 1 ดาน ที่ไมแตกตางกันคือ ดานการ

บริหารงบประมาณ 

คำสำคัญ: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

This objectives of research were: 1) To study the level of the school administration in accordance 

with the sufficiency economy philosophy in schools under the Nonthaburi primary educational service 

area office 2 in four aspects, they were academic administration, budget management, personnel 

management and general management; and 2) To compare the school management in accordance with 

the sufficiency economy philosophy in schools under the Nonthaburi primary educational service area 
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office 2. The research was a research using questionnaires classified by the position and size of the 

school. The population,  totaling 1495 teachers in schools under the Nonthaburi primary educational 

service area office the samples were 306 teachers in schools under the Nonthaburi primary educational 

service area office 2. The instruments used in this study were five-level rating scales questionnaires. The 

statistics in the data analysis were percentage, mean, Standard Deviation, One-Way ANOVA and t-test 

independent. 

The research findings were revealed as follows: (1) The school administration in accordance with 

the sufficiency economy philosophy in schools under the Nonthaburi primary educational service area 

office 2 in overall and each aspect were at high level; (2) The comparison of teacher opinions classified 

by job positions and school sizes was found that teachers with different positions had different opinions 

about school administration in accordance with the sufficiency economy philosophy in schools. Also, 

teachers in schools with different school sizes had opinions about administration according to the 

sufficiency economy philosophy in both overall and each aspect with the statistical significance at the 

level of .05. They were academic management, personnel management and general management. 

Moreover, the aspect of budget management was found that had no difference. 

Keywords: Sufficiency Economy Philosophy, Primary Education  

 

บทนำ 

สังคมยุคปจจุบันเปนยุคแหงความกาวหนาดานขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี จึงจำเปนตองมีการเตรียมการดานตางๆ 

โดยเฉพาะดานทรัพยากรมนุษย เพื่อพรอมรับสถานการณแหงการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน (สนั่น สุขเหลือ, 2547: 1) จาก

สถานการณดังกลาว สงผลกระทบตอการดำรงชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก ดังน้ันเพ่ือใหเกิดความสงบสุขตอการดำรงชีวิต จึง

ตองนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เห็นวาปจจุบันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคสวน ไดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน และขยายวงแพรหลาย ดังปรากฏในมาตรา 78 และมาตรา 83 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ระบุใหภาครัฐสนับสนุนใหทุกภาคสวนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเปนองครวมโดยกำหนดใหมีคนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา ซึ ่งกำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (ประภาพร  

สุปญญา, 2550: 5) 

เมื่อ พ.ศ. 2549 รัฐบาลสนับสนุนใหทุกภาคสวนนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม โดยดำเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงรัฐบาลชุดปจจุบัน รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-5) ไดนำมาปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสมดุล เปนธรรม และยั่งยืน มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข

รวมกัน” อีกท้ังเปนแนวทางในการรับมือใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเปนการสรางภูมิคุมกันท่ีดีในสังคม ใหกับ

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555: คำนำ) 

กระทรวงศึกษาธิการ เปนกระทรวงหนึ่งแหงการพัฒนามนุษย จึงไดประกาศนโยบายเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดย

เนนคนเปนศูนยกลาง คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 ไดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการแกไขปญหาตางๆ เชน ปญหาการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ และปญหา

สังคม เปนตน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550: 3) อีกทั้งมีการกำหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาใน 2 ดาน คือ ดานท่ีหน่ึง การบริหารสถานศึกษาโดยนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการสถานศึกษา เปนหลักการบริหารจัดการและประสานกับทุกภาคสวนในการใช

ทรัพยากรรวมกัน และดานที่สองคือการจัดการเรียนรูของผูเรียน โดยทำหลักสูตรและสาระการเรียนรูในหองเรียนบูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอนในทุกระดับ ภารกิจที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ คือการจัดทำกรอบทิศทางการ

พัฒนาการศึกษาใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดยึดเปนหลักในการปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 

2545–2559) โดยกำหนดวิสัยทัศนของกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา คือ “พัฒนาการศึกษาใหคนไทยทุกคนมีการศึกษา

อยางท่ัวถึง มีคุณภาพ มีความสมบูรณท้ังดานสุขภาพ รางกาย จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมานฉันท ดำรงชีวิตอยางสันติวิธี 

มีวิถีประชาธิปไตย มีความภาคภูมิใจในความเปนมนุษยและความเปนคนไทยบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปน

พลโลกที่มีคุณภาพมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีความรูความสามารถดานภาษา ทั้งภาษาไทย 

ภาษาสากล และภาษาที่ใชในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี มีทักษะการคิด วิเคราะห สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และแบบ

กลุมจนติดตัวตลอดชีวิต มีจิตสาธารณะ รักการทำงาน มีความอยูดีมีสุข สามารถพึ่งตนเอง มีทักษะการประกอบอาชีพ รูจัก

รักษา และพัฒนาทรัพยสินทางปญญา มีศักยภาพทั้งการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ โดยคำนึงถึงการดูแล

รักษาวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการแขงขันในสังคมเศรษฐกิจฐานความรูไดอยางยั่งยืน (สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2551: 54) ดานการพัฒนาการศกึษากระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักในภารกิจจึงไดจัดทำกรอบ

ทิศทางการพัฒนาใหหนวยงาน และสถานศึกษา ยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ กำหนด

ยุทธศาสตรเพื ่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู สถานศึกษา โดยระยะท่ี 1 พ.ศ. 2550 กำหนดให

สถานศึกษาที่สามารถเปนแบบอยางการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมต่ำกวา 

80 แหง ระยะที่ 2 พ.ศ. 2551-2552 พัฒนาขยายเครือขายสถานศึกษาที่เปนแบบอยางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทกจังหวัดเปน 800 แหง ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553-2554 พัฒนาให

สถานศึกษาสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในกระบวนการเรียนการสอน การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ

บริบทในแตละสถานศึกษาไดครบทุกแหงท่ัวประเทศ กำหนดเปนยุทธศาสตร และแนวทางการขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี 1. 

การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. การพัฒนาบุคลากร 3. การขยายผล และพัฒนา

เครือขาย 4. การเผยแพรประชาสัมพันธ และ 5. การพัฒนากระบวนการติดตาม และประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 

36) เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนรูจักการใชชีวิต ที่พอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ การอยูรวมกับผูอื่นอยางเอื้อเฟอเผื่อแผ

รูจักการแบงปน และมีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมเห็นคุณคาของวัฒนธรรม (คณะกรรมธิการโลกวาดวยวัฒนธรรม และการ

พัฒนา, 2541: 36) 

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารการศึกษา ผูอำนวยการสถานศึกษาควรเริ่มจากภายใน

สถานศึกษาสถานศึกษา เชน งบประมาณ วัสดุ ครภุัณฑ งานธุรการ งานสถานท่ี ดานการบรหิารบุคคลควรยึดหลักการ กระจาย

งานอยางเปนเหตุเปนผล มอบหมายงานใหตรงกับความถนัดความชอบของบุคคล (Put the Right Man to the Right Job) ทำ

อยางไรท่ีจะขจัดปญหาผูใตบังคับบัญชามีปญหากัน ทำดวยความไมประมาท เสริมสรางใหมีทำงานอยางสามัคคีปรองดอง ตอง

ใชหลักธรรมความถูกตอง ความยุติธรรม ความเปนเหตุเปนผล ความเด็ดขาด ความชัดเจน ความอดทน ความเพียรท่ีจะรวมกัน

ทำงานจนบรรลุเปาหมาย กระตุนใหเกิดขวัญกำลังใจ ในดานของผูบริหารหรือครูอาจมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ในสวนการ

ประกาศนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงลงสูสถานศึกษา ตองสรางกิจกรรมขึ้นมา ในความจริงไมใชแตเปนการนำหลักการ กรอบ

แนวคิด และแนวทางการปฏิบัติมาประยุกตใชในกระบวนการทำงานใหเกิดความสมดุล พรอมรบัตอการเปลี่ยนแปลงใน 4 ดาน 

คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม โดยเริ ่มจากการทำความเขาใจใหถูกตองชัดเจนวา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางรากฐานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือ

วิถีชีวิตพอเพียงอยางไร โดยมีหลัก 3 หวง 2 เง่ือนไข มีหมายความวาอะไร สงผลตอการคิด พูด ทำ อยางพอประมาณ อยางเปน
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เหตุเปนผล และตองมีภูมิคุมกันท่ีดี โดยใชคุณธรรมกำกับความรูในการสรางความพอเพียง ยกตัวอยาง การบริหารสิ่งแวดลอม

ของสถานศึกษา เชน ถาตองการปรับบรรยากาศแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหงบประมาณไมบานปลายจากท่ีเคยประชุม วางแผน

เตรียมการและลงมือดำเนินการก็ลองนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทาง เริ่มตั้งแตความคิดวางแผนวาจะจัดงาน

อยางไรใหประหยัดแลวเกิดประโยชนและมีความสุขดวย คิดถึงความคุมคาของทรัพยากรทุกอยางที่นำมาใช ใชงานนี้แลวใช

ประโยชนอะไรไดอีก เปนตน (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2549: คำนำ) 

ผูบริหารสถานศึกษาถือไดวาเปนผูมีสวนสำคัญตอการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษาของแตละโรงเรียน เพราะ

เปนผูรับนโยบาย รับผิดชอบในการดำเนินงา และการบริหารใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษาท่ีกำหนดไวดังน้ัน ผูบริหาร

จึงจำเปนจะตองบริหารงานดวยกระบวนการตางๆ ในอันท่ีจะกอนใหเกิดความรวมมืออยางจริงใจ รวมแรงแข็งขันจากครูทุกคน

ตองมองเห็นปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้น ตองเปนผูนำที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แกไขปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

เพ่ือใหเกิดสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในการจัดการศึกษา (ภิญโญ สาธร, 2549: 363) ซึ่งสำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา สำนัก

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 32) ไดกลาวถึงมาตรฐานดานผูบริหาร ตามเกณฑของ

สำนักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาไวอยู 5 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนำและมี

ความสามรถในการบริหารจัดการ มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบ

วงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปน

สำคัญ มาตรฐานที่ 13 และมาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

ดังน้ันผูบริหารจึงจำเปนท่ีจะตองพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน ซึ่งผลการปฏิรูปดังกลาวน้ีเปนผล

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ความลมเหลวจากการจัดการศึกษาเดิมที่ไมสามารถสราง

คนใหมีจิตใจที่มีศักยภาพอยางพอเพียง รวมทั้งความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ และเทคโนโลยีที่แผกระจายไปอยางไมมี

ขอบเขตจำกัด ไปสูสังคมสากลท่ีตองใชวิธีการทางปญญาดังน้ันในการบริหารสถานศึกษาใหไดมาตรฐานน้ันผูบริหารสถานศึกษา 

จำเปนที่จะตองมีหลักและทฤษฎีในการบริหารจัดการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวคิดหนึ่งที่สามารถนำมา

บูรณาการกับการบริหารจัดการศึกษาไดเปนอยางดี 

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เปนหนวยงานหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการที่รับ

นโยบายมาปฏิบัติใหปรากฏเปนรูปธรรม และยังเปนหนวยงานที่ดูแลบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัด

สระแกว ไดตระหนักถึงคุณคาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหนำไปใชในสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาตองการบริหาร

สถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ ซึ่งจะมีผลตอการบมเพาะนักเรียนใหมีจิตสำนึกของการ

ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลองกับบริบทของสังคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

จึงดำเนินตามแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยสงเสริมใหแตละโรงเรียนไดดำเนินการบริหารสถานศึกษาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอันกอใหเกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรมชัดเจนในสวนของสถานศึกษาน้ันๆ 

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามขอบขายงานท้ัง 4 ดาน อันไดแก 

ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา เปน

การตอบสนองแนวทางการจัดการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษา แตงานวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผาน

มา พบวามีเงื่อนไขปจจัยหลายประการที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากงานวิจัย

ของ ศรีพร แกวโขง (2554: 66) พบวา ประสบการณเกี ่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู มีผลตอการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสวนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2ประกอบดวย

โรงเรียนในสังกัดที่มีหลายขนาดและแตละโรงเรียนผานการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระยะท่ี

แตกตางกันจากปจจัยดังกลาวอาจสงผลตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแตละโรงเรียน 
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ประกอบกับท่ีผานมายังไมมีงานวิจัยใดสะทอนผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 อยางชัดเจน 

ซึ่งทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 วาอยูในระดับใด เพื่อใหไดผลการวิจัยมาเปนขอมูลแลกเปลี่ยนเรียนรูและแนวทางการ

กำหนดวิสัยทัศนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน และตำแหนงหนาท่ีคร ู

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก 

2. ความคิดเห็นของครูตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนและตำแหนงหนาท่ีครูแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัย ดานเน้ือหา ประชากร กลุมตัวอยางและตัวแปรท่ีศึกษา ไวดังน้ี 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารสถานศึกษาใน

ขอบขายงาน 4 ดานคือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป 

จำแนกตามปจจัยดานขนาดของโรงเรียนและตำแหนงหนาท่ีครู  

 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2562 รวมประชากร 1,495 คน ในจำนวน 104 โรงเรียน จำแนกเปน

โรงเรียนขนาดเล็ก 60 โรงเรียน ครู 397 คน โรงเรียนขนาดกลาง 32 โรงเรียน ครู 548 คน และโรงเรียนขนาดใหญ 12 โรงเรียน 

ครู 550 คน 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

เขต 2 ปการศึกษา 2562 โดยการกำหนดตามตาราง Krejcie; & Morgan (1970: 608; อางถึงใน กนกรดา ผงสูงเนิน, 2549: 6) 

จากนั้นสุ มแบบแบงชั ้น (Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั ้นแลวทำการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) โดยการจับฉลาก เพ่ือหาโรงเรียนท่ีใชเปนกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางจำนวน 306 คน แบงเปนโรงเรียน

ขนาดใหญจำนวน 113 คน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 112 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 81 คน 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ จำแนกเปน 
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1.1 ขนาดของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 แบงออกเปน 3 ขนาด 

คือ ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนนอยกวา 300 คน ขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 301–1,000 คน ขนาดใหญ 1,001 – 2,000 คน 

ตามเกณฑของสำนักงานรับรอบมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 

1.2 ตำแหนงการปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน ประกอบดวย ครูผูสอน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม

สาระ 

2. ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ท้ัง 4 ดานคือ 

2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ 

2.2 ดานการบริหารงบประมาณ 

2.3 ดานการบริหารงานบุคคล 

2.4 ดานการบริหารงานท่ัวไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยดำเนินการศึกษาเอกสาร ขอมูล แนวคิดและงานวิจัยตางๆ เกี่ยวกับการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจำแนกตามขอบขายการบริหารสถานศึกษาเปน 4 ดานคือ ดานการบริหาร

วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับ สนั่น สุขเหลือ 

(2547: 52) กลาวถึงบทบาทของผูบริหารตอการสงเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) ไววาบทบาทของ

ผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบในขอบขายงาน 4 ดานดวยวิธีการที่เปนระบบและมีขั้นตอนสอดคลองสัมพันธกัน 

ดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

1. ขนาดของสถานศึกษา จำแนกเปน  การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ 

1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก  เศรษฐกิจพอเพียง จำแนกเปน 

1.2 โรงเรียนขนาดกลาง  1. ดานการบริหารวิชาการ 

1.3 โรงเรียนขนาดใหญ  2. ดานการบริหารงบประมาณ 

2. ตำแหนงหนาท่ีครู จำแนกเปน  3. ดานการบริหารงานบุคคล 

2.1 ครูผูสอน  4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 

2.2 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู   

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดดำเนินการวิจัยละนำเสนอตามลำดับดังน้ี 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 



195 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของโรงเรียน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถาม

เก่ียวกัลป ขนาดโรงเรียน และตำแหนงหนาท่ีครู 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ใน 4 ดาน คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 

3) การบริหารบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไปมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม

แนวคิดของลิเคิรท (Likert) คือ 

 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ในการสรางและหาคณุภาพเครื่องมือผูวิจัยดำเนินการตามลำดับ ดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของแลวนำมาประมวลเปนแนวคิดในการสรางคำถาม 

2. สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพทท่ีใชในงานวิจัย 

3. นำแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองในดานภาษา เนื้อหา หลังจาก

น้ันนำมาปรับปรุงแกไขตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหคำแนะนำ 

4. นำแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยการหาคา IOC (Item – 

Objective Congruence Index) คำนวณดัชนีความสอดคลอง (Item – Objective Congruence Index) พิจารณาขอท่ี

คาระหวาง 0.06 – 1.00 

5. นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับครูโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี 30 คน 

6. นำแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว และหาคาความ

เช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161) จากน้ันนำแบบสอบถามมา

ตรวจใหคะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถามดวยการหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

(Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.90 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน ตอไปน้ี 

1. ขอหนังสือแนะนำจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีถึงผู อำนวยการโรงเรียนที่เปนกลุม

ตัวอยาง เพ่ือขออนุญาตใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลในโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

2. ผูวิจัยนำหนังสือขอความอนุเคราะหท่ีออกโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพรอมแบบสอบถาม

ไปติดตอประสานงานกับผูอำนวยการโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขออนุญาตใหตอบแบบสอบถาม 

3. ผูวิจัยนำแบบสอบถามไปเก็บขอมูล โดยแจกแบบสอบถามใหกับครูโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในแตละ

โรงเรียน จำนวน 306 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา จำนวน 306 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอน 

ดังตอไปน้ี 

 1. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 ดวยการหาคารอยละ (Percentage)  

 2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนราย

ดานและโดยรวม แลวนำคาเฉลี่ยที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย คาเฉลี่ยเปนระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2541: 100) ดังน้ี 
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    คาเฉลี่ย   ความหมาย 

   4.51-5.00 ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 

   3.51-4.50 ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

   2.51-3.50 ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

   1.51-2.50 ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

   1.00-1.50 ระดับการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3. เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำแนกตามตำแหนงหนาท่ีครูใชการวิเคราะหแบบ t-test และขนาดของโรงเรียนใช

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเมื ่อพบความแตกตางอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ทำการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมอื 

1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองหรือ IOC (Item 

– Objective Congruence Index) 

2. การหาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ 

ครอนบาค (Cronbach)  

สถิติพ้ืนฐาน 

1. คารอยละ (Percentage) 

2. คาเฉลี่ย (Mean)  

3. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง จำแนกตามตำแหนงหนาที่ครูโดยใชการทดสอบคาที (t-test 

Independent) 

 

ผลของการวิจยั  

1. ขอมูลพื้นฐานของครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 สวนใหญเปนตำแหนงครูปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ 

2. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวม 4 ดาน คือ 1) ดานบริหารวิชาการ 2) ดานบริหารงบประมาณ 3) ดานบริหารบุคคล 

และ 4) ดานบริหารทั่วไปอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดย

เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารทั่วไป และดาน

บริหารงานงบประมาณ ตามลำดับ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

2.1 ดานบริหารวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

2.2 ดานบริหารงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

2.3 ดานบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก 
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ยกเวนในขอสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ีแกสังคม และขอกำหนดบทบาทหนาท่ี

ผูรับผิดชอบในกิจกรรมของโรงเรียนอยางชัดเจน และขอประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเปนไปอยาง

บริสุทธ์ิ ยุติธรรม ตรวจสอบได อยูในระดับมากท่ีสุด 

2.4 ดานบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญอยูในระดับมากทุก

ขอ 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมแตกตางกัน แตเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป แตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานบริหารงบประมาณไมแตกตางกัน 

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนจำแนกตามตำแหนงหนาที่ครูที่ไดรับมอบหมายตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาสระแกว เขต 

2 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารวิชาการและดานการ

บริหารงานบุคคล แตกตางกัน สวนดานบริหารงบประมาณและดานบริหารท่ัวไป ไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผูวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลดังน้ี 

1. การศึกษาการบรหิารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

เปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษาตามขอบขายงานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหาร

งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานทั่วไป โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผูวิจัยขอเสนอ

การวิจัยเปนรายดาน ดังน้ี 

1.1 ดานบริหารวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยลำดับแรกในการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เนนการนำคุณธรรมนำความรูไปใชใน

การดำเนินชีวิต เชน ความซื่อสัตย สุจริต ความเสียสละ ขยัน อดทน ความเพียร ใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึก

ท่ีดีตอตนเองและสังคม สวนคาเฉลี่ยลำดับสุดทาย คือ สงเสริมการผลติสื่อนวัตกรรมสอดคลองกับวัสดุธรรมชาตขิองทองถ่ิน 

ซึ่งผลท่ีเปนเชนน้ันเน่ืองมาจากผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 

2 จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการประสานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชนแหลงเรียนรูภูมิปญญา

ทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนใหครูและนักเรียนใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาอยางหลากหลาย และสงเสริม

สนับสนุนการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณและการผลิตสื่อการเรียนรู รวมทั้งการนำไปใชในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมี

ความสัมพันธสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดใหมีการนำแนวคิดในดานการจัดการเรียนรูลงสูการ

ปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรมโดยมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบดำเนินการสงเสริมและพัฒนาแนวการจัดการเรียนรูโรง

การตามแนวพระราดำริขึ้นโดยการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเขากับหลักสูตรและเนนใหผูเรียนได
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เรียนรูในสิ่งท่ีเปนวิถีการดำเนินชีวิตจริงของคนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิวา สันติผลธรรม (2552: 84) ได

ทำการวิจัยเรื่องการนำเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน 

อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค พบวา ผูบริหารควรมีความตระหนัก มีความรู ความเขาใจ และสามารถนำ

ความรูดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถายทอดใหแกครูผูสอน รวมท้ังนำผลการประเมินการใชแหลงเรียนรู และภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาแกไขปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สมชาย เทพแสง 

(2547: 13-14) กลาววา การจัดสภาพการเรียนรู ซึ่งโรงเรียนควรสงเสริมใหครูปรับปรุงยุทธศาสตรการสอน ปฎิรูปการสอน

โดยมุงสูโรงเรียนแหงการเรียนรู  และที่สำคัญสงเสริมการใชอินเทอรเน็ตอยางกวางขวาง ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู ได

ตลอดเวลา เพราะขอมูลในอินเทอรเน็ต “ถือวาเปนตำราท่ีใหญท่ีสุดในโลก” 

1.2 ดานบริหารงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยลำดับแรกในการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การบริหารงบประมาณมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ท่ี

ปรากฏผลเชนน้ี อาจเปนเพราะในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูการปฏิบัติตอองคกรหนวยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชนในปจจุบันการบริหารสถานศึกษาตองบริหารผานแผนปฏิบัติราชการประจำป ซึ่งประกอบไปดวย แผนงาน โครงการ 

และกิจกรรม ซึ่งตองสนองตอวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคขอสถานศึกษาพรอมท้ังมีกลยุทธในการดำเนินการ และมี

เปาหมายผลสัมฤทธิ์ระบุไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารงบประมาณในยุคปจจุบันตองรอบคอบ ระมัดระวัง 

ยึดความพอประมาณ ความประหยัดคุมคา ตามมาตรการประหยัดงบประมาณของรัฐ (ปรีชา ศรีลับขาว, 2551: 104) 

ดังนั้นการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในยุคปจจุบันตองใชหลักเหตุผลในการบริหารงบประมาณเพื่อลดความเสี่ยงให

เหลือนอยท่ีสุด สวนคาเฉลี่ยลำดับสุดทายคือ มีการตั้งคณะกรรมการ ประเมนิผลการใชงบประมาณ ท่ีปรากฎเชนน้ีอาจเปน

เพราะงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร และทางโรงเรียนแสวงหาการสนับสนุนจากแหลงเงินทุนสนับสนุนตางๆ น้ันมีจำนวน

นอย เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมของโครงการ จึงตองบริหารใหเกิดประสิทธิภาพ และจะตองมีการใชจายตามแผนที่ได

กำหนดไว ดังน้ันการกำหนดผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการดานการบริหารงบประมาณ จึงมีความสำคัญและตองพิจารณา

คัดเลือกใหเหมาะสม จึงจะไดบุคคลท่ีดี มีความรับผิดชอบ จึงทำใหการกำหนดผูรับผิดชอบการบริหารงบประมาณเปนเรื่อง

สำคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ ชวยตระกูล (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงใน

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยผลการวิจัยพบวา ปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ ดานการเรียนการสอน ดานการเงิน ดานความมั่นใจทางการศึกษา ดานสิ่งแวดลอมและ

ดานการบริหารจัดการความปลอดภัย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา 

ปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน ควรใชวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง 

1.3 ดานบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยลำดับแรกและมีคาเฉลีย่

อยู ในระดับมากที่สุดในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การสงเสริมใหบุคลากรใน

สถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม คือผูบริหารใหคำแนะนำ ปรึกษา เสนอแนะแนวทางและเปนแบบอยางแก

บุคลากรในโรงเรียน โดยเนนใหบุคลากรในโรงเรียนมีความพอประมาณในการดำเนินชีวิต ไมโลภ ไมฟุมเฟอยและมีการ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล ฝกใหมีการมองไปขางหนาและเตรียมตัวใหพรอมกับความผันผวนของเหตุการณตางๆ 

อยางรูเทาทัน รวมถึงการหมั่นแสวงหาความรูเพื่อใหเกิดความรอบรูในดานตางๆ อันจะเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหดำรงอยู

อยางเขมแข็งและพอเพียงภายใตกระแสความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงสอดคลองกับงานวิจัยของกานตชนิด ตะนัย (2551: 

115) ไดทำวิจัยเรื่องการนอมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติโรงเรียนบานเทิดไทย อำเภอแมฟาหลวง จังหวัด

เชียงราย ไดใหขอเสนอแนะวา ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูควรมีการปลูกฝงคานิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให
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เกิดกับนักเรียนใหมาก คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาควรไดรับการอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดวย รวมทั้งใหครูไดตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีตามแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อที ่หลากหลาย ซึ ่งผลเปนเชนนี้อาจเนื่องจากการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารจากโรงเรียนสูชุมชน สามารถทำไดเพียงผานสื่อสิ่งพิมพพวกแผนพับ จดหมายประชาสัมพันธ

เทานั้น และบุคลากรในโรงเรียนก็มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนสอดคลองกับงานวิจัยของชาตรี โพธิกุล (2552: 104) เรื่อง

สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา พบวา

ผูบริหารที่ดีตองเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูผูเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและความรวมมือของทุกฝาย ผูบริหารควรเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง ผูบริหารควร

พัฒนาความรูความสามารถในการใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา รวมถึงประสานความรวมมือกับชุมชน 

โดยมีเปาหมายเขาไปชวยเหลือชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน 

1.4 ดานบริหารงานทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยลำดับแรกในการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีการปรับภูมิทัศนใหรมรื่นนาอยู เนนความประหยัด ผลเชนน้ีอาจเปน

เพราะผูบริหารใหความสำคัญเรื่องการสรางบรรยากาศของอาคารสถานที่ ปรับแตงภูมิทัศนในบริเวณโรงเรียนใหรมรื่นนา

มอง เขาทำนองวาการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควรรูจักคำวาพอประมาณ เนนความประหยัด มีเหตุผลใน

การบริหาร เนนความรอบคอบไมเดือดรอนในอนาคตสอดคลองกับงานวิจัยของ รณชัย ทิพยอุทัย (2554:88) เรื่องการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวาผูบริหารใหความสำคัญ

ในขั้นเสริมสรางบรรยากาศในสถานศึกษา สามารถแยกออกเปนประเด็นใหญ คือ เสริมสรางบรรยากาศในทางวัตถุ เชน 

อาคารสถานท่ี และเสริมสรางสิ่งแวดลอมท้ังน้ีอาจเปนเพราะการเสริมสรางบรรยากาศดังกลาวเปนสิ่งท่ีปรากฎเห็นเดนชัด

เปนรูปธรรม สวนคาเฉลี่ยลำดับสุดทาย คือมีคูมือการบริหารงานทั่วไปที่เนนความคุมคาและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก 

ผลเปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีการใชหลักธรรมาภิบาลควบคูไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพศาล ตั้งสมบูรณ (2548: 89) วิจัยเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาในการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบวาอยูในระดับมากทั้งนี้เปนเพราะวาธรรมชาติของคน

โดยท่ัวไปจะตั้งเปาหมายสูความสำเร็จ โดยบรหิารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล เรียงลำดับ คือ หลักคุณธรรม หลักความ

รับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคาและหลักความโปรงใส ดังนั้นจากหลักการนี้ควบคูกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถบริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพได 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาด

โรงเรียนและตำแหนงหนาท่ีครู ท่ีตางกัน ดังน้ี 

2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเก่ียวกับการบริหารงานสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาด

โรงเรียนท่ีตางกัน มีการบริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานการบริหารงานวิชาการมีความแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอาจเปนเพราะความแตกตางตามขนาดของ

โรงเรียนสงผลตอการบริหารดวยมีปจจัยที่เพียบพรอมมากกวาในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในกระบวนการ

จัดการเรียนรู การผลิตสื่อนวัตกรรม แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน กิจกรรมทาง

วิชาการ นโยบายเปาหมายของแตละโรงเรียนมีความตางกันตามสภาพและขนาดของโรงเรียน ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ 

(2546: 33-38) ไดกำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
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วางานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่มุ งใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให

สถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทกุฝายซึ่งเปนปจจัยสำคัญทำให

สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน

และมีคุณภาพสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเองและการ

ประเมินจากหนวยงานภายนอก สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัยเกื้อหนุนการ

พัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวางดังนั้นงานวิชาการมีความสำคัญมาเปนอันดับที่ 1 ในการ

บริหารสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสาน พิทักษโกศล (2552: 111) ทำ

วิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 

เขต 1 พบวาดานบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ พรนภา เสมอพิทักษ (2551: 

202) ไดศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนปยะมหาราชา

ลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

ครูผูสอน ผูรับผิดชอบงานวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก 

2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนกับการบริหารงานสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาด

โรงเรียนท่ีตางกัน มีการบริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานการบริหารงานบุคคล มีความแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอาจเปนเพราะขนาดของโรงเรียนสงผลตอการ

บริหารดานการบริหารงานบุคคลไดดวยจำนวนบุคลากรที่ตางกัน ทำใหประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารจึงแตกตาง

ตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาตรี โพธิกุล (2552: 105) เรื่องสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสุพรรณบรุี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา พบวาผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมในการ

บริหารมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กดวยปจจัยท่ีเหมาะสมตางๆ และพบอีกวาโรงเรียนขนาดเล็กสวน

ใหญขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีสอนและงานธุรการ เมื่อไมสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขา

มาปฏิบัติงานได ทำใหบางครั้งผูบริหารตองจัดบุคลากรท่ีอาจไมเช่ียวชาญไปทำหนาท่ีแทน เพราะจำนวนคนมีจำกัด 

2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเก่ียวกับการบริหารงานสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาด

โรงเรียนที่ตางกัน มีการบริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานการบริหารงานทั่วไป มีความแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอาจเปนเพราะงานการบริหารทั่วไปเปนงานท่ี

เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กำหนด

ไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหาร

และจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความ

รับผิดชอบที่ตรวจสอบไดตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของเพื่อใหการจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2546: 89) ไดกลาวถึงหลักการ และแนวคิดไววา การบริหาร

ทั่วไป ควรยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษาดวยตนเองใหมากที่สุด โดยเขตพื้นท่ี

การศึกษากำกับ ดูแล สงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ หลักการบริหารงานเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก เนนความโปรงใส ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได 
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ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกรที่เกี่ยวของ มุงพัฒนาใหเปนองคกรสมัยใหม โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยี

มาใชอยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงเครือขายการติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว จึงสงผลใหการบริหารงานทั่วไปมีความ

แตกตางกันตามขนาดของโรงเรียน สวนดานการบริหารงานงบประมาณ ไมแตกตางทั้งนี้อาจเปนเพราะขนาดของโรงเรียน

เปนตัวบงชี้ในการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางแลว มีการกำหนดการนำไปใชอยางเหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน 

ดังน้ันการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 ปจจัยดานขนาดโรงเรียนไมสงผลตอการบริหารงานดานงบประมาณ 

3. ความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ 

ดานบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป จำแนกตามตำแหนงหนาที่ครู มี

ความคิดเห็นแตกตางกันทั้งนี ้อาจเนื ่องมาจาก บุคลากรทุกคนตองรับรู ถึงภารกิจในการดำเนินงานทุกดาน เชนการ

บริหารงานบุคคล คือการพิจารณากำหนด แตงตั้ง จัดหาบุคลากรตามความตองการของสถานศึกษา กำหนดนโยบายหรอื

แนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนทุกคน ไดเรียนรูทฤษฎี 

หลักคิด หลักวิชาของเศรษฐกิจพอเพียงแลวเกิดการพัฒนาความเขมแข็งของสถานศึกษาอยางยั่งยืน โดยมีการดำเนินงาน

หลัก 4 ดาน คือ การสรางความรูความเขาใจ การนำสูการปฏิบัติ การประสานความรวมมือ และเชื่อมโยงเครือขาย การ

ติดตามประเมินผล การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารงานบุคคลเปนการวางแผนกรอบ

อัตรากำลัง การกำหนด แตงตั้ง บุคลากรในการดำเนินงานนั้น ตองคำนึงถึงศักยภาพความเหมาะสมของผูสอนและผูเรียน

และทองถ่ิน ในการดำเนินการสอน ผูบริหาร ครู นักเรียน ตองมีความรูความเขาใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี

การจัดกิจกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือปลูกฝงใหผูบริหาร ครู และนักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียง โดยเนน

ใหบุคลากรในสถานศึกษามีความพอประมาณในการดำเนินชีวิต ไมโลภ ไมฟุมเฟอย ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

การตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล ฝกใหมีการมองไปขางหนาและเตรียมตัวใหพรอมกับความผันผวนของเหตุการณ

ตางๆ อยางรูเทาทัน รวมถึงการหมั่นแสวงหาความรูเพื่อใหเกิดความรอบรูในดานตางๆ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน

เพื่อพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องอันจะเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหดำรงอยูอยางเขมแข็งและพอเพียงภายใตกระแสของ

โลกาภิวัฒน สอดคลองกับ สุรีพร วงศสวัสดิ์สุข (2551: บทคัดยอ) ท่ีกลาววา บุคลากรทางการศึกษาน้ันมีบทบาทสำคัญเปน

อยางยิ่งในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดานการศึกษา โดยครูมีบทบาทสำคัญตอการสงเสริมความรู

ในดานการสอนเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกผูเรียน ซึ่งเริ่มตั้งแตข้ันตอน การวิเคราะหปญหาหลักสูตร 

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนการจัดการอบรมและการศึกษาหาความรู ขั้นตอนการสราง

หลักการกระบวนการเรียนรู และขั้นตอนการประเมินผลหลักสูตรทดลอง ซึ่งเนื้อหาสาระการเรียนรูที่จำเปนตอการเรยีนรู

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรสงเสริมเพิ่มเติมคือ ชวงชั้นที่ 1 คือ วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวงช้ันท่ี 2 คือ ภาษาอังกฤษกับเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ชวงช้ันท่ี 3 คือ 

การรูรักสามัคคี และการอยูดีกินดี และชวงชั้นที่ 4 คือ จิตสำนึกสาธารณะ นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษายังมีบทบาท

สำคัญอยางสูงตอการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการเรียนรูใน

สวนการวางแผนและการดำเนินการ 

  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสนนทบุรี เขต 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
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1. จากผลการวิจัยพบวาขนาดของโรงเรียนมีผลตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงวาจำนวนของบุคลากรและนักเรียนสงผลตอขอบขายการบริหารงานในโรงเรียน ดังนั้นหนวยงานตนสังกัดควรให

ความสำคัญ สนับสนุนผูบริหารในโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือสามารถบริหารงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ควรสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานดานการ

บริหารสถานศึกษาและดานการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ 

เพ่ือการนำไปประยุกตใชในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ควรสงเสริมใหโรงเรียนท่ีมีความพรอมหรือเปนแกนนำเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว ไดพัฒนาตนเอง

ขึ้นเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปนโรงเรียนตนแบบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโดยทำการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ควรมีการวิจัยเรื ่องปญหาและขอบเขตของการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  

2. ควรมีการวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
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