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บทคัดย่อ
การวิจยั นีNมวี ตั ถุประสงค์เพือT 1) ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 2) เปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามสถานภาพตําแหน่ ง ประสบการณ์ การ
ทํางานและขนาดโรงเรียน 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา การวิจยั ครังN นีNมวี ธิ ีการดําเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะทีT 1 ศึกษาสภาพการบริหารบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้า นการบริหารจัดการสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู ผูส้ อน จํานวน 418 คน โดยสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชันN เครืTองมือทีใT ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามทีมT คี ่าความเชืTอมันเท่
T ากับ .97 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ความถีT
ร้อยละ ค่าเฉลียT ส่วนเบีTยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐาน คือสถิตทิ ี สถิตเิ อฟ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน หากพบความแตกต่าง
วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่ และระยะทีT 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดา้ นการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ตวั ชีNวดั ทีTมคี ะแนนตําT สุดในแต่ละด้าน เพืTอหาแนวทางการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา กลุม่ เป้ าหมาย ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ทีปT ระสบผลสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยวิธกี ารสัมภาษณ์ ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัด การสถานศึ กษา โดย
ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา จําแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์การทํางาน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รTี ะดับ .01
ส่วนขนาดของสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน
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3. แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
พบว่า ควรมีการกําหนดนโยบายทีTชดั เจน มีการนิเทศ กํากับติด ตาม ประเมิน ผล มีวิทยากรให้ค วามรู ้ ดําเนิน งานในสถานศึ กษาด้วย
ความโปร่งใส ซือT สัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมคิ ุม้ กันทีดT ี
คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา; การบริหารสถานศึกษา; หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ABSTRACT
The research aimed1) to study the conditions of educational administration according to Sufficiency Economic
Philosophy of School, 2) to comparison of the conditions of school management by using the philosophy of sufficiency
economy classified by status, work experience, and school size,3)to study of guideline for the development of school
management by using the philosophy of the sufficiency economy in school management. The research was divided
into 2 phases. Phase 1 dealt with the study of the level of management based on the philosophy of sufficiency economy.
The sample comprised administrators and teachers totally 418, obtained using stratified random sample. The instrument used
in the research was a questionnaire with confidence equal to .97. Statistics was used for finding: percentage, mean,
and standard deviation, t-test and One-way ANOVA were also employed. Phase 2, study the guidelines for development of
school management by using the philosophy of sufficiency economy in school management. By analyzing the indicators with
the lowest scores in each area to find ways to improve school administration. The target group is 9 qualified persons
who succeed in school management by using the sufficiency economy philosophy by interview method. The results of
the research showed that:
1. The level of educational institution administration by using the philosophy of the sufficiency economy
in school management, in overall and in each level at a high level.
2. The comparison of the level of educational institution administration by using the philosophy of the
sufficiency economy in school management classified by status and work experience found that; Overall and each
aspect were statistically significant different at the .01 level, while the size of the educational institution was not different.
3. The guidelines for the development of school administration by using the philosophy of the sufficiency economy in
the aspect of school management, it is found that there should be a clear policy, supervision, monitoring, evaluation,
and a speaker providing knowledge. Operate in the school with transparency, honesty, accountability, morality, ethics,
adherence to moderation, reason, and good immunity.
Keywords: Guideline; Educational Administration; Sufficiency Economic Philosophy
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บทนํ า
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบ
การศึ กษาของประเทศ “มุ่งพัฒนาผู เ้ รียนให้ม ีความรู ค้ ู่ คุณ ธรรม
มีคุณภาพชีวติ ทีTดี มีความสุขในสังคม ” (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2561) น้อมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
กับการจัดการศึกษา มีนโยบายให้หน่ วยงานในสังกัดให้ความร่ วมมือ
ระหว่างกันดําเนินการขับเคลือT นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา โดยกํา หนดแผนการดํา เนินการไว้ 4 ประการ คือ
การสร้างความรู ้ และความเข้าใจ การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ การประสานความร่วมมือ และเชืTอมโยงเครือข่าย
การติดตามและประเมิน ผล โดยคณะกรรมการบริหารโครงการ
ขับเคลือT นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาดําเนิน
โครงการขับเคลือT นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เมืTอจบการศึกษาตามหลักสู ตรนีNแล้ว จะต้องเข้าใจและสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรทีมT อี ยู่
อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุม้ ค่า รวมทังN เข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพืTอการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ส่งผล
ให้เ กิ ด การจัด การเรี ย นรู เ้ กีT ย วกับ “หลัก เศรษฐกิ จ พอเพีย ง”
(มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2560) สํานักงานเขตพืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 3 เป็ นสํานักงานทีอT ยู่ภายใต้สงั กัดของกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายในการพัฒ นาผู เ้ รียนให้ม ีคุณ ภาพ มุ่ง สู่ค วามเป็ น เลิศ
ได้นําศาสตร์พ ระราชาสู่การบริหารจัด การการศึกษา ให้ผูเ้ รียนมี
ค่ านิยมทีTดี 12 ประการ ปลู กฝังให้ผูเ้ รียนมีคุณ ธรรมจริยธรรม
มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม ให้จดั
การเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการขับเคลือT นสถานศึกษา
ซึงT ผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงาน
เขตพืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามรายการประเมิน
5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชีN มีการประเมินรายด้าน ได้แก่
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสู ตรและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ด้านการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา ด้านผลลัพธ์ / ภาพความสําเร็จ เมือT ทําการวิเคราะห์
ผลคะแนนแลว้ ผลการประเมินทุกด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

มีคะแนนการประเมินตําT สุด (สํานักงานเขตพืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 3, 2561). ด้วยเหตุผลดังกล่าว การศึกษาค้นคว้า
เกีTยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดา้ นการบริหารจัด การสถานศึ กษา สังกัด
สํานักงานเขตพืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 จึงเป็ น
แนวทางทีTจะส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพและประสิท ธิ ภ าพในการบริห าร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส่งผลต่อตัวผูเ้ รียนให้ผูเ้ รียนมี
คุณภาพคุณลักษณะทีพT งึ ประสงค์เป็ นไปตามทีกT ระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด สามารถดํารงชีวติ ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็ นพลเมืองทีมT คี ุณภาพ ช่วยพัฒนา
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพืTอศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดา้ นการบริหารจัด การสถานศึ กษา สังกัด
สํานักงานเขตพืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
2. เพือT เปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสํานักงานเขตทีกT ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ตามความเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู ผูส้ อน
จําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางานและขนาด
สถานศึกษา
3. เพือT ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดย
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืNนทีปT ระถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
สมมติฐานการวิจยั
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสํา นักงานเขต
พืNนทีปT ระถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อยู่ในระดับมาก
2. สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตทีกT ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ตามความเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู ผูส้ อน
จําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางานและขนาด
สถานศึกษาแตกต่างกัน
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ขอบเขตการวิจยั
ระยะทีT 1 ศึกษาและเปรียบสภาพการบริหารสถานศึกษาโดย
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้ นการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ได้แ ก่ ผู บ้ ริหารสถานศึ ก ษา และครู ผูส้ อน
สังกัดสํานักงานเขตพืNนทีTการศึกษาประถมศึ กษาขอนแก่ น เขต 3
ประกอบด้ว ย ผู บ้ ริห ารสถานศึ กษา จํา นวน 185 คน ครู ผู ส้ อน
จํานวน 1,181 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูผูส้ อน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืNนทีTการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น
เขต 3 กําหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างทังN หมด โดยใช้วิธีการสุ่ม ตาม
ตารางของ Krejcie & Morgan (ไพศาล วรคํา, 2561) ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จํานวน 127 คน ครูผูส้ อน จํานวน 291 คน
ในการการเลือกลุ่มตัวอย่างตามจํานวนทีกT าํ หนดไว้ ดําเนินการสุ่ม
กลุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชันN (Stratified Random Sample) (ไพศาล วรคํา,
2561) ได้กลุม่ ตัวอย่างในสถานศึกษาขนาดเล็ก ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จํานวน 95 คน ครูผูส้ อน จํานวน 143 คน สถานศึกษาขนาดขนาดกลาง
และใหญ่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จํานวน 32 คน ครูผูส้ อน จํานวน
147 คน รวมกลุม่ ตัวอย่าง ทังN หมด 418 คน
ระยะทีT 2 ศึ กษาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
กลุม่ เป้ าหมาย ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ทีปT ระสบผลสําเร็จ
ในการบรหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ขอบเขตด้านเนืNอหาในการวิจยั แนวทางการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น
เขต 3 ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามขอบข่าย
เนืNอหา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านวิชาการ 3) ด้านงบประมาณ
4) ด้านบริหารงานทัวT ไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
3. ขอบเขตด้านสถานทีT สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะทีT 1 ดําเนินการระหว่าง เดือนมิถนุ ายน - เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ระยะทีT 2 ดําเนินการระหว่าง เดือนสิงหาคม - เดือน
กันยายน พ.ศ. 2562

วิธีดําเนิ นการวิจยั
เครื(องมือการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสร้างเครืTองมือและหาคุณภาพของเครืTองมือ
มีลาํ ดับขันN ตอนดังต่อไปนีN
ระยะทีT 1
1. ลักษณะของเครืTองมือทีใT ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
ประกอบดว้ ย ข้อความทังN หมด 3 ตอน ดังนีN
ตอนทีT 1 ข้อมูลทัวไปของผู
T
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนทีT 2 แบบสอบถามเกีTยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้ นการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตอนทีT 3 แบบสอบถามเพือT ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยใช้ห ลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็ นคําถามปลายเปิ ด
2. การสร้างเครืTองมือทีใT ช้ในการวิจยั เครือT งมือทีใT ช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล มีการสร้าง ดังนีN
2.1 ศึ กษาค้น คว้า เอกสาร แนวคิด หลัก การ ทฤษฎีทTี
เกีTยวข้องกับสภาพการบริหารสถานศึ กษาโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพืTอนํามาประกอบเป็ นแนวความคิดแลว้ สร้าง
แบบสอบถาม
2.2 ศึ ก ษาหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารสร้า งแบบสอบถาม
ประเภทต่าง ๆ จากหนังสือและศึกษาแบบสอบถามงานวิจยั อืTน ๆ
ทีเT กีTยวข้องพร้อมกําหนดรูปแบบและขอบเขตของเครืTองมือทีTใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3 นํา ความรู ท้ Tีไ ด้จ ากข้อ 2.2 มาสร้างแบบสอบถาม
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั
และครอบคลุมเนืNอหาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
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2.4 สร้างแบบสอบถามเกีTยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารสถานศึกษา
จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
3. การหาคุณภาพของแบบสอบถามเพือT การวิจยั ครังN นีN ผูว้ จิ ยั
ดําเนินการตามขันN ตอนดังนีN
3.1 นําแบบสอบถาม ทีแT ก้ไขตามคําแนะนําของทีปT รึกษา
วิทยานิพนธ์แลว้ นําเสนอต่อผูเ้ ชีTยวชาญเพืTอตรวจสอบความเทีTยงตรง
ของเนืNอหา (Content Validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อคําถาม (Index of Item Objectives Congruence : IOC)
โดยพิจารณาข้อความทีมT คี ่าดัชนีความสอดคลอ้ ง มีค่า 0.60 - 1.00
พบว่ามีค่าความสอดคล ้อง เท่ากับ 0.98
3.2 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทีTปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และนําไป Try out กับประชากรทีไT ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
จํานวน 30 คน จากโรงเรียนทีไT ม่เ ป็ น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 10 คน ครูผูส้ อน 20 คน โดยการส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณี ย์ และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้ค่ า
ระหว่าง 0.28-0.75 แล้วหาความเชืTอมันT ของแบบสอบถามด้วยค่ า
สัมประสิทธิแอลฟ่ า (Alpha coefficient) ตามวิธีของคอนบราค
(Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.97
ระยะทีT 2
1. ลัก ษณะของเครืT อ งมือ ทีTใ ช้คื อ แบบสัม ภาษณ์ แบบมี
โครงสร้างประเด็นคําถามเกีTยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญยาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การสร้างเครืTองมือทีใT ช้ในการวิจยั เครืTองมือทีใT ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีการสร้าง ดังนีN
2.1 นําผลการวิจยั ในระยะทีT 1 ตอนทีT 2 ซึTงมีค่าเฉลีTย
ตําT สุดในแต่ละด้าน มาวิเคราะห์เพือT สร้างข้อคําถาม
2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ แ บบมี โครงสร้าง (Structured
Interview) จํานวน 1 ฉบับ
2.3 นําแบบสัมภาษณ์ทTีผูว้ จิ ยั สร้างขึNน นําเสนออาจารย์
ทีปT รึกษาวิทยานิพนธ์เพือT ขอคําแนะนําพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม
ของข้อสัมภาษณ์และเนืNอหา ทําการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ทปTี รึกษาวิทยานิพนธ์

2.4 จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์และดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในลําดับถัดไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะทีT 1
1. ผูว้ จิ ยั ดําเนินขอหนังสือรับรอง และแนะนําตัวผูว้ จิ ยั จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึงผูอ้ าํ นวยการ
สํา นัก งานเขตพืNน ทีTก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 3
เพือT ขอความอนุเคราะห์ให้บคุ ลากรไดต้ อบแบบสอบถาม
2. จัด ส่ ง หนัง สื อ แนะนํ า ตัว ผู ว้ ิ จ ัย จากคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมแบบสอบถาม ถึงผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพือT ขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
3. ในกรณีทไTี ด้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาไม่ครบ ผูว้ จิ ยั จะ
ดําเนินการติดตามเป็ นรายโรงเรียน โดยการนําแบบสอบถามไปทํา
การรวบรวมข้อมูลใหม่ดว้ ยตนเอง เพือT ให้ได้รบั แบบสอบถามกลับมา
ให้ครบถ้วนมากทีสT ุด
ระยะทีT 2
1. ผูว้ จิ ยั ดําเนินขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวผูว้ จิ ยั จาก
บัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพืTอขอความ
ร่วมมือผูท้ รงคุณวุฒิทงัN 9 ท่าน ทีTสงั กัดสํานักงานเขตพืNนทีTการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่ น เขต 3 เพืTอขออนุ ญาตสัมภาษณ์แนวทาง
การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ผูว้ จิ ยั ทําการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒทิ งัN 9 ท่าน ทําการจด
บันทึกและบันทึกเสียงไว้ทกุ ครังN โดยขออนุญาตบันทึกก่อนการบันทึก
ทุกครังN
3. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องของของแบบสัมภาษณ์เพือT
ดําเนินการในขันN ตอนต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ระยะทีT 1
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ความถีT (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลียT (Mean) ส่วนเบีTยงเบนมาตรฐาน
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(Standard Deviation) ทดสอบสมุติฐาน สถิตทิ ี (Independent
T-test) สถิติ เอฟ (F-test One-way ANOVA) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) กําหนดนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ รTี ะดับ .01 หากพบความแตกต่างวิเคราะห์ความแตกต่าง
รายคู่ โดยวิธี Scheffe’
ระยะทีT 2
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากกลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูท้ รง
คุณวุฒิ จํานวน 9 ท่าน ทีปT ระสบผลสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพืTอหาแนวทางการพัฒนา
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการวิเคราะห์เนืNอหา (Content Analysis)

ผลการวิจยั
ผลการวิจยั มีดงั นีN
ระยะทีT 1
1. ระดับสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดา้ นการบริหารจัด การสถานศึ กษา สังกัด
สํานักงานเขตพืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น เขต 3 พบว่า
โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมือT พิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรียงลําดับค่าเฉลียT จากมาก
ไปหาน้อย ดังนีN ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย และด้านงบประมาณ
และด้านบริหารงานทัวT ไป
2. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น
เขต 3 จําแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมือT พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรียงลําดับ
ค่ าเฉลียT จากมากไปหาน้อย ดังนีN ด า้ นวิชาการ ด้านนโยบาย และ
ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทัวไป
T
เมือT จําแนกตามสถานภาพ พบว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกีTยวกับสภาพการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใ นระดับมากทีสT ุดเมือT พิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทีสT ุดทังN 4 ด้าน เรียงลําดับค่าเฉลียT

จากมากไปหาน้อย ดังนีNดา้ นงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านบริหารงาน
ทัวไป
T และด้านนโยบาย
ครูผูส้ อนมีความคิดเห็นเกีTยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด า้ นการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมืTอพิจารณาเป็ น รายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทังN 4 ด้าน เรียงลําดับค่ าเฉลียT จากมากไป
หาน้อย ดังนีN ด้านนโยบาย และด้านวิชาการด้านงบประมาณ และ
ด้านบริหารงานทัวT ไป ซึTงเมือT เปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด า้ นการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านพบว่า ค่า sig. เท่ากับ 0.00** ซึTง
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญของการทดสอบทีT α= .01 ดังนันN จึงสรุป
ได้ว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของ เศษฐกิจ
พอเพียง จําแนกตามสภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ Tี
ระดับ .01
3. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด า้ นการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น
เขต 3 จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน พบว่า 3 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมืTอพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ ในระดับมาก
4 ด้าน เรียงลําดับค่ าเฉลียT จากมากไปหาน้อย ดังนีN ด้านวิชาการ
ด้านนโยบาย และด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทัวไป
T
เมือT จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน พบว่า
ตําT กว่า 5 ปี บุคลากรมีความคิดเห็นเกีTยวกับสภาพการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือT พิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทังN 4 ด้าน เรียงลําดับค่าเฉลียT จากมาก
ไปหาน้อย ดังนีN ด้านงบประมาณ ด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และ
ด้านบริหารงานทัวไป
T
5-10 ปี บุคลากรมีความคิดเห็นเกีTยวกับสภาพการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืTอพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทังN 4 ด้าน เรียงลําดับค่าเฉลียT จากมาก
ไปหาน้อย ดังนีN ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย และด้านงบประมาณ
และด้านบริหารงานทัวไป
T
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10 ปี ขN ึน ไป บุ ค ลากรมีค วามคิ ด เห็น เกีTย วกับ สภาพ
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืTอ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทังN 4 ด้าน เรียงลําดับ
ค่ าเฉลียT จากมากไปหาน้อย ดังนีN ด้านนโยบาย ดา้ นงบประมาณ
ด้านบริหารงานทัวT ไป และด้านวิชาการ ซึTงเมืTอเปรียบเทียบสภาพ
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยรวมพบว่า ค่า sig. เท่ากับ
0.00** และรายด้าน ค่า sig. เท่ากับ 0.01** ซึTงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ของการทดสอบทีT α = .01 ดังนันN จึงสรุปได้ว่า สภาพการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทTี
ระดับ .01
4. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้า นการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น
เขต 3 จําแนกตามขนาดสถานศึ กษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก และเมืTอพิจารณาเป็ นรายด า้ นพบว่ าอยู่ ใ นระดับ มาก
4 ด้าน เรียงลําดับค่า เฉลียT จากมากไปหาน้อย ดังนีN ด้านวิชาการ
ด้านนโยบายและด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทัวไป
T
เมือT จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า
ขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน) บุคลากรมีความคิดเห็น
เกีTยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมือT พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทังN 4 ด้าน เรียงลําดับ
ค่าเฉลียT จากมากไปหาน้อย ดังนีN ดา้ นวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ
และด้านบริหารงานทัวT ไป
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ (นักเรียน 121 คนขึNนไป) บุคลากร
มีความคิด เห็นเกีTยวกับสภาพการบริหารสถานศึ กษาโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก เมืTอพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ใ น
ระดับมากทังN 4 ด้าน เรียงลําดับค่ าเฉลียT จากมากไปหาน้อย ดังนีN
ด้านบริหารงานทัวไป
T ด้านงบประมาณ ด้านนโยบาย และด้านวิชาการ

ซึงT เมือT เปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยรวม
พบว่า ค่า sig. เท่ากับ 0.46 และรายด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้าน
วิชาการ ดา้ นงบประมาณ และด้านการบิหารทัวไป
T ค่า sig. เท่ากับ
0.20 0.12 0.58 และ 0.63 ตามลําดับ ซึTงมากกว่าระดับนัยสําคัญ
ของการทดสอบทีT α= .01 ดังนันN จึงสรุปได้ว่า สภาพการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ระยะทีT 2
แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
ด้า นนโยบาย ควรมีการกําหนดนโยบาย ทีTชดั เจนจาก
สํานักงานเขตพืNนทีกT ารศึกษา ในการบรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าไปใน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย แผนงาน โครงการ
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ของสถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม
การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงานต่าง ๆ
ของสถานศึกษามีการเชิญวิทยากรมาให้ความรูเ้ กีTยวกับการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา และออกแบบหลักการ
จัดบูรณาการในงานอืนT ๆ
ด้านวิชาการควรมีการอบรมเพืTอพัฒนาหลักการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ให้กบั ครูผูส้ อน แนะแนวทางการบูรณาการ
ให้เข้าไปอยู่ในทุกหน่วยการเรียนรู ้ ทุกสาระการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน
ทุกระดับชันN มีการดําเนินงานวิชาการต่าง ๆ ทีTยดึ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เข้ามามีส่วนในการดําเนินงาน และติดตามผล
การใช้หลักสูตร นําผลทีไT ดม้ าปรับปรุงพัฒนาเพือT ใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนมีการบรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในหลักสูตรสถานศึกษา
ด้านงบประมาณ ควรบริหารงบประมาณในสถานศึกษา
ด้วยความโปร่งใส ซืTอสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม
ผูบ้ ริหารต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการบริหาร การจัดสรร
แบ่งสัดส่วนตามความเหมาะสม ยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมคิ ุม้ กันทีดT ใี นตนเอง
ด้านบริหารงานทัวไป
T ควรใช้กระบวนการแก้ปญั หาทีเT กิดขึNน
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โดยหลักการทีทT กุ คนมีส่วนร่วมโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก
ด้วยเหตุผล มีแนวทางการวางแผนป้ องกันปัญหาทีจT ะเกิดขึNนอีกมี
อาคารสถานทีTแหล่งการเรียนรู เ้ ศรษฐกิจพอเพียงทีTเอืNออํานวยให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั ประเด็นสําคัญนํามาสรุปอภิปรายผล ดังนีN
1. ระดับสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดา้ นการบริหารจัด การสถานศึ กษา สังกัด
สํานักงานเขตพืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจยั
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทังN นีNอาจเป็ นเพราะ
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น
เขต 3 มีการน้อมนํานโยบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ใ นการขับเคลืTอนในสถานศึกษา มีการดํา เนิ นการตามโยบาย
แผนปฏิบตั ิงานประจําปี มีการติดตามผลแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ด้านวิชาการ ทีTส่ง เสริมการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนการสอน นําผลการติดตามมาพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัด การงบประมาณของสถานศึ ก ษา โดยยึด หลักซืTอสัตย์ สุจริต
ขยันหมันT เพียร มีความอดทน และรับผิดชอบและมีการบริหารอาคาร
สถานทีจT ดั การแหล่งเรียนรูท้ ใTี ช้ทรัพยากรในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึTงสอดคล้องกับการวิจยั ของ สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2559)
และรัตนา หลวงกลาง (2558) ทีสT รุปว่า โรงเรียนมีการน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึ กษา ครู บุค ลากรมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน วางแผนปฏิบตั งิ าน จนทําให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานส่งผลให้สถานศึกษามีผลการดําเนินงานตามหลัก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืNนทีกT ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น
เขต 3 จําแนกตาม สถานภาพ ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน อย่ า งมีน ัยสํา คัญ ทางสถิติทTีร ะดับ .01 โดยผู บ้ ริหาร
สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด า้ นการบริหารจัดการสถานศึกษาสู งกว่าครู ผูส้ อน ทังN นีN
อาจเป็ นเพราะภาระงานของผูบ้ ริหาร และครูผูส้ อนมีความแตกต่าง

กันในการดําเนินงาน ทําให้มกี ารใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการช่ วยการบริหารงานมากกกว่า ครู ผู ส้ อน ซึTง สอดคล้องกับ
การวิจ ยั ของ ลวัณ รัตน์ ชัย กิจธนาภรณ (2560) ทีTส รุ ปว่ า การมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานทีแT ตกต่างกัน ทําให้เกิดความแตกต่างกัน
ในด้านความเห็นทัศนคติ มีผลทําให้การดําเนินงานแตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้ นการบริหารจัดการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืNนทีTการศึ กษาประถมศึ กษาขอนแก่ น เขต 3
จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ผลการวิจยั พบว่า โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รTี ะดับ .01 โดยผูบ้ ริหาร
และครูทมTี รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านตําT กว่า 5 ปี มีการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่ างจากบุคลากร
ทีTปฏิบตั ิงาน 5-10 ปี และ 10 ปี ขN ึน ไปอย่า งมีน ยั สําคัญ ทางสถิติ
ทีTระดับ .05 ทังN นีNอาจเป็ นเพราะประสบการณ์ใ นการทํางานเกีTยว
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทีTมอี ายุม าก มี
ความรูค้ วามสามารถประสบการณ์ในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารงาน และการจัดเรียนการสอน อีกทังN ยัง
มีการอบรมเกีTยวกับการใช้และการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานต้นสังกัดทําให้บคุ ลากร
ทีมT ปี ระสบการณ์การทํางาน 5 ปี ขNนึ ไป มีระดับผลการปฏิบตั งิ านสูง
กว่ากลุม่ บุคลากรทีมT อี ายุการปฏิบตั งิ าน 5 ปี ลงมา ซึTงสอดคล ้องกับ
การวิจยั ของ พิชามญฐ์ แซ่จนั (2561) ทีสT รุปว่า ทุกคนจะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
ตามนโยบาย แลวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทังN ในการปฏิบตั ติ น ระดับบุคคลและการปฏิบตั งิ านในระดับสถานศึกษา
ซึTงบุคลากรครูทมีT ปี ระสบการณ์การทํางานทีสT ูงกว่าสามารถนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับ บุคคล และปฏิบตั งิ าน
ในระดับสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง รวมถึงการมีพฤติกรรม
ทีพT งึ ปรารถนา กว่าครูทมTี ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านน้อย
4. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้ นการบริหารจัดการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืNนทีTการศึกษาประถมศึ กษาขอนแก่ น เขต 3
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ทังN นีNอาจเป็ นสถานศึกษาทังN 3 ขนาดมีการกําหนด
นโยบายการบริหารโดยการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นนโยบายทีTสาํ คัญทีTสถานศึกษา
ทุกแห่งต้องดําเนินการ อีกทังN เงินอุดหนุนทีสT าํ นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันN พืNนฐานจัดสรรให้ตามจํานวนนักเรียนในแต่ละปี การศึกษา
มีความเหมาะสมตามความต้องการในการบริหารบุคลากรมีจาํ นวน
และความเชีTยวชาญเฉพาะด้านเหมาะสมกับงาน การมอบหมายงาน
และภารกิจให้แก่ ขา้ ราชการครู โดยครู ได้รบั มอบหมายงานหน้าทีT
อย่างชัดเจน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะสอนตามความถนัด
ของบุคลากรทีตT อ้ งการสอนทําให้สามารถทีจT ะศึกษา ทําความเข้าใจ
กับหลักสูตรและเนืNอหาวิชา ทําให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการสอน นอกจากนีNโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ขนาดกลางส่วนใหญ่ จะตังN อยู่ใ นชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ เป็ น
สังคมทีเT น้นการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในด้านการศึกษาจึงทําให้เกิด
ความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ
สนับสนุ นงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งเสริมให้การบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําเร็จ
อย่างต่อเนืTองซึTงไม่สอดคลอ้ งกับการวิจยั ของ พิชามญฐ์ แซ่จนั (2561)
และกฤษดา นิTมทับทิม (2561) ทีสT รุปว่า การจัดการศึกษามองเห็น
คุณค่าของการจัดการศึกษาซึงT สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีงบประมาณ
บุคลากรในการจัด การศึกษามากกว่าซึTงทําให้การจัดการศึ กษามี
ความแตกต่างกัน
5. แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึ กษาโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืNนทีTการศึกษาประถมศึ กษาขอนแก่ น เขต 3
โดยวิธีการสัมภาษณ์ผูท้ รงคุณวุฒทิ ปTี ระสบผลสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
5.1 ควรมีการกําหนดนโยบาย ทีTชดั เจนจากสํานักงาน
เขตพืNนทีกT ารศึกษา ในการบรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าไปใน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย แผนงาน โครงการแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปี ของสถานศึกษา
5.2 ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา
5.3 ควรมีการเชิญวิทยากรมาใหค้ วามรู เ้ กีTยวกับการใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและออกแบบ
หลักการจัดบูรณาการในงานอืนT ๆ

5.4 ควรมีการอบรมเพือT พัฒนาหลักการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ให้กบั ครูผู ้สอน แนะแนวทางการบูรณาการให้เข้าไปอยู่
ในทุกหน่วยการเรียนรู ้ ทุกสาระการเรียนรูใ้ ห้กบั ผู ้เรียนทุกระดับชันN
5.5 ควรมีการดําเนินงานวิชาการต่าง ๆ ทีTยดึ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามามีส่วนในการดําเนินงาน และติดตาม
ผลการใช้หลักสูตร นําผลทีไT ด้มาปรับปรุงพัฒนาเพือT ใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
5.6 ควรมีการบรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในหลักสูตรสถานศึกษา
5.7 ควรบริหารงบประมาณในสถานศึกษาด้วยความโปร่งใส
ซือT สัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม
5.8 ควรผูบ้ ริหารต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการ
บริหาร การจัดสรร แบ่งสัดส่วนตามความเหมาะสม ยึดหลักความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมคิ ุม้ กันทีดT ใี นตนเอง
5.9 ควรใช้กระบวนการแก้ปญั หาทีเT กิดขึNน โดยหลักการ
ทีTทุกคนมีส่วนร่ วมโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ น หลัก ด้วย
เหตุผล มีแนวทางการวางแผนป้ องกันปัญหาทีจT ะเกิดขึNนอีก
5.10 ควรมีอาคารสถานทีTแ หล่ง การเรีย นรู เ้ ศรษฐกิจ
พอเพียงทีเT อืNออํานวยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้

ข้อเสนอแนะเพื(อนํ าผลการวิจยั ไปใช้
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ควรมีการอบรม พัฒนา นิเทศ กํากับติดตามการใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนืTอง จากหน่ วยงานต้นสังกัด
และโรงเรียนต้นแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ผูบ้ ริหารและครูตอ้ งให้ความสําคัญในการจัดการเรียน
การสอนทีสT อดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงในสถานศึกษา
1.3 สถานศึกษาควรมีการบูรณาการการใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในทุกโครงการ แผนงาน และบูรณาการเข้า
กับทุกสาระการเรียนรู ้
2. ข้อเสนอแนะต่อการวิจยั ครังN ต่อไป
2.1 การวิจยั ครังN ต่อไปควรศึกษาในลักษณะการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างในผลลัพธ์ของแต่ละโรงเรียน หรือปัจจัยทีเT กีTยวข้อง
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กับ ผลลัพ ธ์ข องการบริห ารสถานศึ ก ษาโดยใช้หลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การวิจยั ครังN นีNเป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาซึTงให้คาํ ตอบ
เพียงสภาพความเป็ นจริงกว้าง ๆ ไม่ได้สะท้อนผลของการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีชT ดั เจนเป็ น
รู ป ธรรม ดัง นัNน การวิจ ยั ครังN ต่ อ ไปควรวิจยั ในลัก ษณะการวิจ ยั
เชิงปฏิบตั กิ าร หรือการวิจยั กึTงทดลองทีสT ะท้อนถึงผลการดําเนินงาน
ทีเT ป็ นรูปธรรม
2.3 การวิจยั ครังN นีNเป็ นการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านตําแหน่ ง ขนาดของ
โรงเรียน และประสบการณ์ของโรงเรียนเกีTยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
เท่านันN การวิจยั ครังN ต่อไปควรนําเสนอว่ามีปจั จัยใดทําให้การบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่างกันหรือไม่
ต่างกัน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนีN สําเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะผูว้ จิ ยั ได้รบั ความกรุณา
และความช่วยเหลืออย่างดียTงิ จาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ทปTี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทีไT ด้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้
คําปรึกษา คําแนะนํา และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนทําให้งานวิจยั
ฉบับนีN สําเร็จได้ดว้ ยดี
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