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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

       ดุษฎีนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาอยางย่ิงของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีชัย  บุญเติม 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา  ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน  สนับสนุนชวยเหลือ  และคอย
ชวยแกไขขอบกพรองตางๆ  ดวยความเอาใจใส  และใหกําลังใจตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย  ผูวิจัยจึงกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี   
       ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร  โพธ์ิศรี  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ี
กรุณาใหคําปรึกษา  แนะนํา  และใหแนวคิดท่ีเปนประโยชน  เปนอยางดีมาตลอด 
       ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย  สาขาวิชาบริหารการศึกษาทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชา  ถายทอด
ความรูและใหประสบการณท่ีมีคาแกผูวิจัย  ซึ่งอํานวยประโยชนตอการทําวิทยานิพนธคร้ังน้ีเปนอยางมาก  
รวมทั้งเปนประโยชนตอการทํางานในอนาคตและตอการดําเนินชีวิตเปนอยางดี 
       ขอกราบขอบพระคุณ   รองศาสตราจารย  ดร .ปรีชา   คัมภีรปกรณ       ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ                  รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน  สารรัตนะ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สุวรรณนอย  
ดร.สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง  กรรมการสอบวิทยานิพนธท่ีกรุณาใหคําแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธน้ีใหสมบูรณ
ย่ิงขึ้น  
       ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.เฉลียว  บุรีภักดี  รองศาสตราจารย ดร. ทัศนีย  ลักขณาภิชนชัช         
รองศาสตราจารย ดร.วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ  ดร. ปรียานุช  พิบูลสราวุธ  และ ดร.สุวัฒน  วิวัฒนานนท  
ผูทรงคุณวุฒิท่ีใหความกรุณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  และคําแนะนําในการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
คร้ังน้ีใหมีคุณภาพ 
       ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ  ท่ีไดใหโอกาส  ใหการสนับสนุนและให
ทุนการศึกษาพรอมท้ังทุนวิจัยแกผูวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 
       ขอขอบคุณเพื่อนๆ  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทาน
ท่ีเปนกําลังใจใหกับผูวิจัยอยางตอเน่ือง  โดยเฉพาะคุณวิชิต  กัมมันตะคุณ  ท่ีคอยใหความชวยเหลือมาตลอด   
       ขอกราบขอบพระคุณทุกทานท่ีไมไดเอยนาม  ท่ีไดมีสวนรวมชวยใหงานวิจัยน้ีเสร็จสิ้นสมบูรณไปดวยดี  
คุณความดีความดีหรือประโยชนอ่ืนใดอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับน้ี  ผูวิจัยขอมอบไวเปนเคร่ืองบูชาพระคุณแดผู
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 สุดทายน้ีขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ีไดใหทุนสนับสนุนการวิจัยในคร้ังน้ี 
 
 
        พิมผกา  ธรรมสิทธ์ิ  

 

สารบัญ 
  หนา 
บทคัดยอภาษาไทย             ก 
บทคัดยอภาอังกฤษ             ข 
คําอุทิศ               ค 
กิตติกรรมประกาศ             ง 
สารบัญตาราง             ช 
สารบัญภาพ             ฌ 
บทที่  1  บทนํา 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
2.  คําถามการวิจัย 
3.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
4.  สมมุติฐานการวิจัย 
5.  ขอบเขตของการวิจัย 
6.  นิยามศัพทเฉพาะ 
7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
8.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1 
1 
6 
6 
6 
7 
8 
9 
9 

บทที่  2  วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
1.  ตอนที่  1  แนวคิด  ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนา 
     ตัวบงช้ี 
2.  ตอนที่  2  แนวคิด  ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับปรัชญา 
       เศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ตอนที่  3  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการศึกษา 
       ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.  ตอนที่  4  ขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน 

13 
 

13 
 

28 
 

88 
 

150 
บทที่  3  วิธีดําเนินการวิจัย 205 
บทที่  4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

1.  ตอนที่  1  การนําเสนอโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนตัวบงช้ีการจัด 
215 
225 
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      การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
226 2.  ตอนที่  2  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสรางสเกลองคประกอบ 
245 3.  ตอนที่  3  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  เพ่ือพัฒนา 

      ตัวบงช้ีรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญา 
ฉ       เศรษฐกิจพอเพียง 

 
สารบัญ (ตอ) 

 
  หนา 

253 บทที่  5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
253 1.  สรุปผลการวิจัย 
254 2.  อภิปรายผลการวิจัย 
261 3.  ขอเสนอแนะ 

บรรณานุกรม 267 
ภาคผนวก  287 

ภาคผนวก  ก  รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 289 
ภาคผนวก  ข  คาสถิติพ้ืนฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของตัวบงช้ีการ 293 
                       จัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ภาคผนวก  ค  คําถามการสัมภาษณ 307 
ภาคผนวก  ง  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 311 

ประวัติผูเขียน 325 
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สารบัญตาราง 

 
  หนา 
ตารางท่ี  1 บริษัทช่ือไทยดอทคอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในลักษณะตางๆ 84 
ตารางท่ี  2 บานอนุรักษกระดาษสา  นําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในลักษณะตางๆ   85 
ตารางท่ี  3 แพรนดา  จิวเวอรี่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในลักษณะตางๆ 86 
ตารางท่ี  4 ความสอดคลองของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยของเครือซีเมนต

ไทย 
 

87 
ตารางท่ี  5 เครื่องมือติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 96 
ตารางท่ี  6 ตัวอยางกิจกรรมในสถานศึกษาที่ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 119 
ตารางท่ี  7 แนวการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 121 
ตารางท่ี  8 กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเพ่ือการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

เรียนการสอน 
 

125 
ตารางท่ี  9 สรุปที่มาองคประกอบหลักและองคประกอบยอยดานความพอประมาณ 183 
ตารางท่ี  10 สรุปที่มาองคประกอบหลักและองคประกอบยอยดานความมีเหตุผล   183 
ตารางท่ี  11 สรุปที่มาองคประกอบหลักและองคประกอบยอยดานการมีภูมิคุมกัน   184 
ตารางท่ี  12 องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบยอยดานการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  ตัวบงช้ีและที่มาของตัวบงช้ี 
 

185 
ตารางท่ี  13 องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบยอยดานการจัดการเรียนรู  ตัวบงช้ี

และที่มาของตัวบงช้ี 
 

186 
ตารางท่ี  14 องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบยอยดานการพัฒนาบุคลากรตัวบงช้ี

และที่มาของตัวบงช้ี 
 

187 
ตารางท่ี  15 องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบยอยดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตัว  
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188 
ตารางท่ี  16 องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  องคประกอบยอยดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตัวบงช้ีและที่มาของตัวบงช้ี 
 

190 
ตารางท่ี  17 องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  องคประกอบยอยดานการจัดการเรียนรู  ตัวบงช้ีและ

ที่มาของตัวบงช้ี 
 

191 
ตารางท่ี  18 องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  องคประกอบยอยดานการพัฒนาบุคลากรตัวบงช้ีและ

ที่มาของตัวบงช้ี 
 

192 
ตารางท่ี  19 องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  องคประกอบยอยดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตัวบงช้ี

และที่มาของตัวบงช้ี 
 

193 
ตารางท่ี  20 องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  องคประกอบยอยดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ตัวบงช้ีและที่มาของตัวบงช้ี 
 

194 

 ซ 
 

สารบัญตาราง  (ตอ) 
 

หนา   
ตารางท่ี  21 องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  องคประกอบยอยดานการจัดการเรียนรู  ตัวบงช้ีและ

ที่มาของตัวบงช้ี 
 

196 
ตารางท่ี  22 องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  องคประกอบยอยดานการพัฒนาบุคลากรตัวบงช้ีและ

ที่มาของตัวบงช้ี 
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ตารางท่ี  23 องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  องคประกอบยอยดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตัวบงช้ี

และที่มาของตัวบงช้ี 
 

199 
ตารางท่ี  24 ผลการวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือวัดตัวแปร 207 
ตารางท่ี  25 ตารางแสดงเขตพ้ืนที่การศึกษา  จํานวนสถานศึกษา  กลุมตัวอยางและกลุมตัวอยางผูใหขอมูล

ในการวิจัย 
 

210 
ตารางท่ี  26 สรุปเกณฑที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลอง 213 
ตารางท่ี  27 สัญลักษณที่ใชแทนองคประกอบหลัก  องคประกอบยอยและตัวบงช้ี 215 
ตารางท่ี  28 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีขององคประกอบยอยความพอประมาณ 228 
ตารางท่ี  29 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีขององคประกอบยอยความมีเหตุผล 230 
ตารางท่ี  30 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีขององคประกอบยอยการมีภูมิคุมกัน 232 
ตารางท่ี  31 คาสถิติ Bartlett  และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล  ของโมเดลยอยการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

233 
ตารางท่ี  32 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลความพอประมาณ 235 
ตารางท่ี  33 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร  4  ตัว  ในองคประกอบ ความพอประมาณ 236 
ตารางท่ี  34 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลความมีเหตุผล 239 
ตารางท่ี  35 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร  4  ตัว  ในองคประกอบความมีเหตุผล 239 
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247 
ตารางท่ี  39 คาสถิติ Bartlett  และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล  ของโมเดลตัวบงช้ีการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

248 
ตารางท่ี  40 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพ่ือพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

249 
 
 
 
 
 

สารบัญภาพ 
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ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 12 
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นําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธีวิถีประชาธิปไตย 
 

129 
ภาพท่ี  8 โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
200 

ภาพท่ี  9 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความพอประมาณ 201 
ภาพท่ี  10 โมเดลการวัดการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความมีเหตุผล 202 
ภาพท่ี  11 โมเดลการวัดการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการมีภูมิคุมกัน 203 
ภาพท่ี  12 แสดงขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยาง 211 
ภาพท่ี  13 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 214 
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ภาพท่ี  18 ผลการวิเคราะหโมเดลโครงสรางองคประกอบตัวบงช้ีรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ
ที่สอง 

 
 

250 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
       เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาหรือแนวปฏิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ, 2550)  หรือ แนวทางการดําเนินชีวิต  และวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส
ช้ีแนะแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา  30  ป  ต้ังแตกอนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในป 2540 (สรรเสริญ  
วงศชอุม,  2544) ดังจะปรากฏความหมายเชิงนัยเปนครั้งแรกในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในป พ.ศ. 2517  ที่พระองคทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดการ
พ่ึงตนเอง  เพ่ือใหเกิดความพอมีพอกิน  พอใชของคนสวนใหญ  และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมให
ประมาท  ตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอนที่ถูกตองตามหลักวิชา  และการมีคุณธรรมเปนกรอบในการ
ปฏิบัติและการดํารงชีวิต (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ซึ่งเปาหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
น้ันตองการใหทุกคนไมวาจะเปนบุคคล  องคการ ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน มีแนวทาง การดํารงอยูและปฏิบัติตน
ในทุกๆ ดานไมวาจะเปนการใชชีวิต  ดําเนินธุรกิจ  ปรับตัว หรือพัฒนาใหเปนไปโดยยึดหลักของทางสายกลางไม
มากไปไมนอยไป  เพ่ือใหสอดคลองกับสังคมที่เปนอยูเรื่อยไปจนถึงสังคมโลก (จุฑา  เทียนไทย, 2550)  และได
ทรงมีพระราชดํารัสอีกครั้งเมื่อประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินในป พ.ศ. 2540          
ที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอการพัฒนาประเทศอยางกวางขวาง  ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นสวนหน่ึงเปนผลมาจากการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไมคํานึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ  และเปนปญหาที่
สะสมไว  อีกทั้งไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง  ทําใหเห็นวาวิกฤติที่ผานมาเปนบทเรียนของการพัฒนาที่ไมสมดุล 
และไมมีเสถียรภาพนอกจากน้ีสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอยางกวางขวางไปตามกระแสโลกาภิวัตน  มีปญหา
เกิดขึ้นมากมายหลายดานทั้งดานวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม  เมื่อเกิดปญหาตางๆ ขางตนพระราช
ดํารัส "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  จึงไดรับสนใจจากประชาชน  เมื่อพระองคทรงเนนย้ําวาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเปนแนวทางในการแกไขปญหาเพ่ือใหไทยรอดพนจากวิกฤติ  สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง  ยั่งยืน
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       จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 รัฐบาลประกาศนโยบายในการพัฒนาประเทศ
โดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และมีนโยบายใหหนวยงาน
ราชการทุกแหงนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามบทบาท
หนาที่จนไดรับความสนใจจากหลายกลุมองคกรผานการยอมรับจากทุกภาคสวนในสังคมแลววาเหมาะสมกับ
สังคมไทยอยางที่สุด (ลีลาภรณ  บัวสาย, 2549)  เวลาน้ีประชาชนชาวไทยจํานวนมากไดอัญเชิญ  "ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง" มาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทุกเรื่อง  เปนแนวทางในการดําเนินวิถีชีวิตของคนไทย 
(สรรเสริญ  วงศชอุม, 2544)  เปนหลักพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพโดยไมจําเปนตองเปนเกษตรเทาน้ัน (ศิริกุล  
ดํารงมณี, 2546)  และในการดําเนินการตางๆ  ซึ่งพบวา  ประชาชนรอยละ  94  เช่ือวาสามารถนํามาใชในชีวิตได  
รอยละ 5.6  เช่ือวาใชไดนอยหรือไมไดเลย  รอยละ 80  เช่ือวาถามีความรวมมืออยางดีของคนไทยปรัชญา
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       จากนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายในการพัฒนาคนของประเทศใหมีคุณภาพ
บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุงเนนการจัดทํานโยบายการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 
ของรัฐบาล (เจริญ  ภูวิจิตร, 2550)  และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใน 
ทุกระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.ก)  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนแนวคิดในการจัด 
การศึกษาไทยนับวาเปนสวนสําคัญในการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปประยุกตใชไดอยางย่ังยืน 
เน่ืองจากการศึกษาเปนเครื่องมือของการพัฒนาที่สําคัญยิ่งในการสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  พัฒนาประเทศ
ที่ตองกําหนดทิศทางไปสูสังคมแหงความพอเพียงอันจะนําไปสูการพัฒนาสังคมในทุกระดับใหเจริญกาวหนา     
ซึ่งระบบการศึกษาตองนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสม             
การจัดการศึกษาบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุงปลูกฝงจิตสํานึกพอเพียงใหเกิดขึ้นในเด็ก  เยาวชน  
สอนใหนักเรียน  นักศึกษาตระหนักถึงความพอประมาณในการดําเนินชีวิต  ไมโลภ  ไมฟุงเฟอ  มีการตัดสินใจ
บนพ้ืนฐานของเหตุผล  ฝกใหมีการมองไปขางหนา  และเตรียมตัวใหพรอมรับตอความผันผวนของเหตุการณ
ตางๆ อยางรูเทาทัน  รวมถึงการหมั่นแสวงหาความรู  เพ่ือใหเกิดความรอบรูในดานตางๆ  ฝกตนเองใหมีความ
รอบคอบและระมัดระวังโดยใชสติปญญาในการทํางาน  และดําเนินชีวิตที่สําคัญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังเนน
ใหนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความอดทน  ความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตยสุจริต ไมเบียดเบียน
ผูอื่นแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต (ลีลาภรณ  บัวสาย, 2549) ซึ่งสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในสถานศึกษาของคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียงและงานวิจัยของสหัทยา  พลปถพี (2548)  พบวา การพัฒนาคนในชุมชนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง  ตองพัฒนาความรูและคุณธรรมในตัวบุคคลผานการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  ดังน้ัน
ระบบการศึกษาจึงมีหนาที่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดการศึกษาใหไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพของผูเรียนและทองถ่ิน  เพ่ือนําไปสูความยั่งยืน และพรอมรับตอการเปล่ียนแปลง     
       กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานหลักในการพัฒนาคน และสรางเยาวชนใหมีคุณภาพของ
ประเทศ อีกทั้งมีความเก่ียวของมากที่สุดในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูระบบรากฐานของสังคมไทย  
 (ไพเราะ  เลิศวิราม, 2550)  มีความตระหนักในภารกิจพรอมทั้งเห็นคุณคาและใหความสําคัญกับการพัฒนาคนซึ่ง
เปนศูนยกลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ที่มุงเนน
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ  จึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยใชคุณธรรมนําความรู  โดย
สรางคุณคาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท  สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย  การพัฒนาคนโดยใชคุณธรรม
เปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูที่เช่ือมโยงความรวมมือกับสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนาและ
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.ก)  นอกจากน้ียังกําหนดยุทธศาสตรการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษาในป พ.ศ. 2550-2554 โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมกันรับผิดชอบ  
เพ่ือใหมีความตอเน่ืองและย่ังยืน  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดตามแนวพระราชดําริ รวมทั้งเปน
จุดเริ่มตนของการผลักดันใหประเทศชาติโดยรวมพัฒนาตอไปอยางเต็มศักยภาพโดยใชรูปแบบการจัดการศึกษา
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       การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน  ทั้งในและนอกระบบการศึกษา  ใหสามารถดํารงชีวิตกาวหนาไปอยางสมดุล
มั่นคงพรอมๆ  กับมีวิถีการปฏิบัติที่ยั่งยืน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550)  พรอมทั้งเสนอแนว
ทางการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาวาสถานศึกษาควรมุงสงเสริมการเรียนรูและปลูกฝง
เสริมสรางใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีการ
พัฒนาหรือบูรณาการเน้ือหาสาระของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปในหลักสูตร  ซึ่งแนวทางดังกลาวสามารถ
นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาได (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.ข)  
นอกจากน้ียังมีแนวทางและแผนงานที่เปนยุทธวิธีในการขับเคล่ือนอยางเปนขั้นเปนตอน  มีการพัฒนาองคความรู
และเครื่องมือการเรียนรู  เพ่ือชวยใหเกิดการพัฒนาแนวคิดไดอยางชัดเจน  มีการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือใหบุคลากร
แตละคนเกิดความเช่ือมั่นในศักยภาพของตน  เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  ตลอดจนเกิดการยอมรับใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนแนวคิดที่เขาใจไดงายและปฏิบัติไดจริง  มีการคิดที่ถูกตอง  ซึ่งจะนําไปสูการ
กระทําที่ดีงามแกสังคมเกิดการพัฒนาตนในมิติที่ลึกซึ้งขึ้น  มีการพัฒนาเครือขาย  เพ่ือใหเกิดความเช่ือมโยง
ระหวางกลุมหรือบุคคลในภาคีดานการศึกษาที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนมุง
สรางแกนเครือขายทําหนาที่ในการสานตอความรู  และรวมพลังเครือขายที่เก่ียวของใหดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน  เพ่ือเปนการสรางกระแสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมีฐานท่ีมั่นคงใหขยายวงกวางออกไป  มีการ
เผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกกลุมเปาหมายในภาคีดาน
การศึกษาใหขยายออกไปเปนวงกวาง  ใหเกิดการปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกในการเรียนรู  และนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตและมีการติดตามประเมินผลเพ่ือสามารถนําผลท่ีไดมาเปนขอมูล
ประกอบการทบทวน และกําหนดแนวทางการดําเนินการในระยะตอไปไดหลายรูปแบบตามลักษณะของ
โครงการและวัตถุประสงค (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550)  โดยมีเปาหมายในระยะแรก
(ปงบประมาณ 2550)  ตองการใหมีสถานศึกษาที่สามารถเปนแบบอยางในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในสถานศึกษาไมตํ่ากวา  80  แหง  มีการนําไปประยุกตใชใน  4  ดานดวยกันคือ  การบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาบุคลากรและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียน  สําหรับในระยะที่สอง
(ปงบประมาณ  2551-2552)  จะมีการขยายเครือขายสถานศึกษาจากระยะแรกใหเพ่ิมขึ้นอีกไมตํ่ากวา  800  แหง     
ที่สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชทั้ง  4  ดาน  และสําหรับในระยะที่สาม (ปงบประมาณ 2553-
2554) มีเปาหมายใหไดตามที่ กําหนดในแผนโดยจะขยายผลเพ่ิมขึ้นใหครบทุกแหงทั่วประเทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.ก)    
       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการจัด  และสงเสริม
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา  การศึกษาของประเทศไทยวิกฤตในทุกจุด  และทุกระดับ ต้ังแตระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.ค)  และผลการวิจัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  ระบุวาคุณภาพการศึกษาไทยอยูในขั้นวิกฤติ (ทีมการศึกษา, 2547)  โดยเฉพาะการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรมตํ่าสุด  นอกจากน้ียังพบปญหาตางๆ อยางมากมาย  เชน  ปญหายาเสพติด     
การทะเลาะวิวาท  การมีเพศสัมพันธที่ไมเหมาะสม (ทีมการศึกษา, 2547)    ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตํ่าวาครึ่งทุกรายวิชา  นักเรียนยังไมมีการใฝรู  ไมฝกคิดวิเคราะห  ครูขาดประสิทธิภาพใน
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       ในขณะน้ีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกําลังเปนที่สนใจและนําไปใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  อีกทั้งยังมีการนํามาใชในการพัฒนาการศึกษาแตยังขาดเพียงการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  (สมหวัง  
พิธิยานุวัฒน, 2550)  นอกจากน้ีการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบวา  มีสถานศึกษาแกนนําการจัด
การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งกําลังขยายไปสูสถานศึกษานํารองและเครือขายการจัดการศึกษา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่พบวา  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวนใหญจะเปนการศึกษาเรื่อง  การดําเนินงานของโครงการเกษตรทฤษฏีใหมตามแนว
พระราชดําริเทาน้ัน  ซึ่งการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาวมาแลวขางตนแสดงใหเห็นวามี
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลวจึงจําเปนตองทราบผลการดําเนินงานและ
ความกาวหนาของการปฏิบัติ  ซึ่งการที่จะทราบวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามปรัชญา
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       การศึกษาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยใหได
คําตอบเก่ียวกับองคประกอบและตัวแปรสําคัญที่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะไดนําไปใชในการจัดการศึกษาให
บรรลุความสําเร็จ ซึ่งตัวบงช้ีดังกลาวจะเปนสิ่งกําหนดหรือบงบอกถึงการที่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดจัดการศึกษา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปนมาตรวัดอัตราหรืออันดับของการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best Practice)  ของ
สถานศึกษาวาอยูในระดับใด  เปนตัววัดผลการปฏิบัติที่สามารถแสดงเปนหลักฐานและระดับของการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานและผูปฏิบัติไดอยางชัดเจน  ผูวิจัยจึงเห็นวา  ภายหลังการกําหนดเปนนโยบายและดําเนินการจัด
การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลวจําเปนที่จะตองทราบผลการดําเนินงานและความกาวหนาของการจัด
การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาตัวบงช้ีคุณลักษณะที่บงบอก
ถึงการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานตางๆที่เปนมาตรฐาน มีคุณภาพ  เช่ือถือได  มีความ
ครอบคลุมในมิติตางๆ  และไดรับการยอมรับวาสามารถนําไปใชไดตรงตามสถานการณ  อีกทั้งเปนเครื่องมือ   
ชวยในการวางแผน  การกําหนดทิศทาง  การดําเนินงานที่สอดคลองกับสภาพปญหาและระดับการปฏิบัติงานที่
แทจริง  ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  อีกทั้งมีการกําหนด
กรอบตัวบงช้ีจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เก่ียวของและการสัมภาษณสถานศึกษาแกนนําที่จัดการศึกษาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การคัดเลือกตัวบงช้ี  การกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรแตละตัวในการรวมตัวบงช้ี      
การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงช้ีดวยการศึกษาจากขอมูลเชิงประจักษในกลุมตัวอยางที่เปนผูอํานวยการโรงเรียน
หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน  และครูที่ไดรับมอบหมายซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผลจาก
การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีจะทําใหไดตัวบงช้ีที่ผานการพัฒนาอยางถูกตองตามหลักวิชาและเปนที่ยอมรับของนัก
การศึกษาและนักบริหารการศึกษาซึ่งการพัฒนาตัวบงช้ีดังกลาวถือไดวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษาไทย 
  
2.  คําถามการวิจัย 
       ผูวิจัยไดต้ังคําถามสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี  ดังน้ี   
       1. องคประกอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีงคประกอบ
หลักองคประกอบยอยและตัวบงช้ีอะไรบาง  
       2.  โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาศรษฐกิจ 
พอเพียง  มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด 
 
3.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
       การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  ดังน้ี 
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       เพ่ือทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับขอมูลชิงประจักษ 
 
4.  สมมุติฐานการวิจัย 
       โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิด  ทฤษฎีและการสัมภาษณมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
5.  ขอบเขตของการวิจัย 
        การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตไว  ดังน้ี 
       5.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
       ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งไดจากสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน  32,186  แหง (ขอมูล ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2551)  โดยมีผูใหขอมูลคือ  ผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียน  และครูที่ไดรับมอบหมาย  
       5.2  กลุมตัวอยาง   
         กลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จํานวน 590 โรงเรียน  มีการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตาม
เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  โดยใชอัตราสวนระหวางหนวยตัวอยางและจํานวนพารามิเตอรหรือ
ตัวแปรเปน 10  ตอ 1  โดยมีผูใหขอมูลคือ  ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียน  จํานวน  1  คน  
และครูที่ไดรับมอบหมาย  1  คน  รวม 1,180  คน  
       5.3  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
       ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้  คือ  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ที่ไดจากการวิเคราะห  สังเคราะหเอกสาร  งานวิจัยที่เก่ียวของ  และการสัมภาษณ  โดยผูวิจัยไดใชเปนตัว
แปรแฝงในโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน  เพ่ือใหไดตัวบงช้ีที่เปนตัวแปรสังเกตไดจากการศึกษาครั้งน้ี  ดังน้ี 
       1.  องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  ประกอบดวยองคประกอบยอย  4  องคประกอบ  ไดแก 
  1.1  องคประกอบยอย  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  1.2  องคประกอบยอย  ดานการจัดการเรียนรู 
  1.3  องคประกอบยอย  ดานการพัฒนาบุคลากร 
  1.4  องคประกอบยอย  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
       2.  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  ประกอบดวยองคประกอบยอย  4  องคประกอบ  ไดแก 
  2.1  องคประกอบยอย  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  2.2  องคประกอบยอย  ดานการจัดการเรียนรู 
  2.3  องคประกอบยอย  ดานการพัฒนาบุคลากร 
  2.4  องคประกอบยอย  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
       3.  องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  ประกอบดวยองคประกอบยอย  4  องคประกอบ  ไดแก 
  3.1  องคประกอบยอย  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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3.2 องคประกอบยอย  ดานการจัดการเรียนรู 
3.3 องคประกอบยอย  ดานการพัฒนาบุคลากร 

  3.4  องคประกอบยอย  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

6.  นิยามศัพทเฉพาะ 
       การวิจัยครั้งน้ี  ไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่สําคัญดังน้ี 
       1)  ตัวบงช้ี  หมายถึง  คาที่สังเกตได  ซึ่งช้ีใหเห็นคุณลักษณะ สภาพการณของสิ่งที่กําลังศึกษาเปนองค
รวมอยางกวางๆ ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ซึ่งมีลักษณะเชิงคุณภาพหรือปริมาณที่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะใชใน
การเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว  เพ่ือประเมินสภาพที่ตองการศึกษาได 
       2)  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Basic Education School)  หมายถึง  สถานศึกษาในระบบโรงเรียนของรัฐที่
จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
       3)  การพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห  สังเคราะหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหสอดคลอง
กับขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พรอมทั้งการสัมภาษณสถานศึกษาแกนนํา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหไดมาซึ่งคาที่สังเกตไดที่บงบอกถึงคุณลักษณะของการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแลวนําไปทดสอบกับขอมูลเชิงประจักษ    
       4)  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  กระบวนการ
การท่ีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการศึกษาตามขอบขาย ภารกิจ บทบาทและหนาที่ในดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  
การจัดการเรียนรู  การพัฒนาบุคลากร  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง
ความสมดุลการพ่ึงตนเอง  ประหยัด  ถี่ถวน  รอบคอบและผลกระทบใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ประกอบดวย  
องคประกอบดานความพอประมาณ  องคประกอบดานความมีเหตุผล  และองคประกอบดานการมีภูมิคุมกัน 
              4.1   องคประกอบดานความพอประมาณ  หมายถึง  การท่ีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการศึกษา
ตามขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและหนาที่ในดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  การจัดการเรียนรู  การพัฒนา
บุคลากร และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผูเรียนที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน  ซึ่งการจัดการศึกษาน้ันตองมีความเหมาะสมทั้งในแงของขนาดท่ีไมเล็กเกินไปหรือไมใหญจนเกินตัว
แตเปนไปตามอัตภาพและสภาพแวดลอม  และในแงของเวลาที่ไมเร็วหรือชาจนเกินไป  แตรูจักทําเปนขั้นตอน
เพ่ือใหการดําเนินงานมีความกาวหนาโดยที่ไมทําใหตนเองหรือผูอื่นเดือดรอน 
              4.2   องคประกอบดานความมีเหตุผล  หมายถึง  การท่ีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการศึกษาตาม
ขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและหนาที่ในดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  การจัดการเรียนรู  การพัฒนาบุคลากร
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผูเรียนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน     
ซึ่งการจัดการศึกษาน้ันตองมีการพิจารณาดวยความถ่ีถวน  รอบคอบ  ไมยอทอ  ไรอคติ  คํานึงถึงเหตุผลและปจจัย
แวดลอมทั้งหมดเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองดีงาม เกิดประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนและความสุข
โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 
              4.3   องคประกอบดานการมีภูมิคุมกัน  หมายถึง  การที่สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดการศึกษา
ตามขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและหนาที่ในดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  การจัดการเรียนรู  การพัฒนา
บุคลากรและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผูเรียนที่มีคุณภาพและได
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       5)  ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หมายถึง ผลการวิเคราะหทางสถิติโดยการวิเคราะหองคประกอบ 

เชิงยืนยันดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  พบคาไค-สแควร (Chi Square)  มีคาตํ่าหรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรือ χ2/ df  
มีคานอยกวา 2.00  มีคาดัชนีความกลมกลืน (Good of Fit Index  =  GFI)  และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแกแลว (Adjust Good of Fit Index  =  AGFI)  เทากับหน่ึงหรือมากกวา 0.90 ขึ้นไป  มีคา Root Mean Square 
Residual (RMR) นอยกวา 0.05  และคา Striger’s root mean square error of approximation (RMSEA)  นอยกวา 
0.05 เมื่อผลการวิเคราะหเปนไปตามคาสถิติที่กลาวมาแลวขางตนแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษมาก 
 
7.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       การทดสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนครั้งน้ีทําใหไดตัวบงช้ี
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําไปใช
ใหเปนประโยชนทั้งในดานวิชาการ  และการนําผลการวิจัยไปใช  ดังน้ี 
       1.  ในดานวิชาการ ตัวบงช้ีเกิดจากการวิเคราะห  และสังเคราะหจากแหลงตางๆ ทั้งจากนักวิชาการ      
นักการศึกษา  นักบริหาร  สถานศึกษาที่เปนแกนนํา  นํารองและเครือขายการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งปฏิบัติงานตามขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ทําใหไดตัวบงช้ีที่มีความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตลอดจนผูที่สนใจสามารถนําไปใชในการวัดระดับผลการปฏิบัติงานตลอดจนระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได  
       2. ในดานการนําผลการวิจัยไปใช  เปนผลสืบเน่ืองจากประโยชนที่คาดวาจะไดรับในขอ 1  ซึ่งการวิจัย
ในครั้งน้ีทําใหไดตัวบงช้ีที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย และเปนตัวบงช้ีที่ไดจากขอมูลเชิงประจักษของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  จึงเปนตัวบงช้ีที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทําใหสามารถนําไปใชใน           
การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค  การวางแผนการดําเนินงาน  และการกํากับดูแล  เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเปนไปอยางถูกทิศทาง (do the right thing)  และเปนไปอยางถูกตอง (do the thing rights)  ตลอดจน
บรรลุตามเปาหมายและหลักการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 
8.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
       จากการศึกษาบริบท  แนวคิด  ทฤษฏี  วรรณกรรม  งานวิจัยที่เก่ียวของและการสัมภาษณ  ผูวิจัยไดกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ดังน้ี 
       1.  กรอบแนวคิดการพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
อาศัยการนิยามเชิงประจักษ (the empirical definition of an indicators)  ของ จอหนสโตน (1981)  ซึ่งไดรับความ
นิยมนํามาใชอยางแพรหลาย  โดยสวนใหญจะเนนการตัดสินใจใน  4  ประเด็นหลัก  คือ  การกําหนดหรือการ
นิยามตัวบงช้ีจากการศึกษาเอกสาร  Website  ตางๆ  รวมกับการสัมภาษณสถานศึกษาแกนนําในจังหวัดอุตรดิตถ



 21 

       2. กรอบแนวคิดองคประกอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ใหคํานิยามวา  ความพอเพียง (Sufficiency)  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล
รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาการเปล่ียนแปลง    
ทั้งภายนอกและภายในโดยความพอเพียงตองประกอบดวย  3  คุณลักษณะพรอมๆ กันไดแก  ความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล และระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี  กลาวคือ  กิจกรรมใดๆ ที่ขาดคุณลักษณะใดคุณลักษณะหน่ึงไปก็จะ
ไมสามารถเรียกไดวาเปนความพอเพียง ซึ่งคุณลักษณะทั้ง   3  น้ีประกอบดวย 
              2.1  ความพอประมาณ (Moderation)  หมายถึงความพอดี (dynamic optimum) ที่ไมมาก
เกินไปและไมนอยเกินไปในมิติตางๆ ของการกระทํา (ความพอประมาณอาจพิจารณาจากความพอดีใน  7  มิติ คือ 
พอดีกับเหตุ  พอดีกับผล  พอดีกับตน  พอดีในเชิงปริมาณ  พอดีกับกาล  พอดีกับชุมชน  และพอดีกับบุคคลที่
เก่ียวของ เพ่ือนําไปสูความสมดุลและพรอมตอการรองรับความเปล่ียนแปลง)  
              2.2 ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึงการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอประมาณ     
ในมิติตางๆ น้ัน  จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุ  ปจจัย และขอมูลที่เก่ียวของ  ตลอดจนผลที่
คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆ (expected results) อยางรอบคอบ  
              2.3  การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร (Self-immunity) เพ่ือเตรียมตัวพรอมรับผลกระทบท่ี
คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงดานตางๆ เน่ืองจาก เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่มองโลกเชิงระบบที่มี
ลักษณะพลวัตร  การกระทําที่จะสามารถเรียกไดวา  พอเพียง (systematic and dynamic optimum)  น่ันจึงมิใชแต
จะคํานึงถึงเหตุการณและผลในปจจุบันเทาน้ัน  แตจําเปนที่จะตองคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ 
(scenario)  ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกลภายใตขอจํากัดของความรูที่มีอยู (bounded rationality)  
และสรางภูมิคุมกันในตัวใหพอเพียงที่จะสามารถพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงตางๆได  กลาวอีกนัยหน่ึงคือ ระดับ
ของความพอประมาณตองครอบคลุมมิติการจัดการความเสี่ยง (risk management) เชิงพลวัตร (dynamic) จึงจะนับ
ไดวาเปนระดับความพอเพียงที่สมบูรณ  
       3.  กรอบแนวคิดในการกําหนดองคประกอบยอย  ไดจากการสังเคราะหขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและ
หนาที่ของสถานศึกษาต้ังแตในอดีตจนมาถึงในปจจุบัน  ตลอดจนขอเสนอแนะและความคิดเห็นขององคกรและ
บุคคลตางๆ ที่ไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  ไดแก      กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  องคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
(UNDP)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุงและศรีสะเกษ  ประเวศ  วะสี      
เกษม  วัฒนชัย  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  จรวยพร  ธรณินทร  กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  ปรียานุช  พิบูลยสราวุธ  
เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ  สุชาดา  นันทะไชย  สมชายวงศเกษม  สุทิน  ลี้ปยะชาติ  ดรุณี  พระประเสริฐ  งานวิจัย
วีระ  ปนทรัพย  งานวิจัยพีรภาว  บุญเพลิง  งานวิจัยทับทิม  ปานคะเชนทร  งานวิจัยอนงคนุช  ผลยะฤทธิ์  งานวิจัย
มยุรี  ทรัพยบุญ  งานวิจัยสุรีพร  วงศสวัสดสุข  งานวิจัยชูศรี  สายลวดคํา  งานวิจัยสุดา  จุลเสวก  งานวิจัยดวงสมร  
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        3.1  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการศึกษาตาม
ขอบขาย ภารกิจ บทบาทและหนาที่ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผูเรียนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานประกอบดวย การวางแผนการศึกษา การพัฒนาระบบและ
เครือขายขอมูลสารสนเทศ  การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องคการ  และการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 
        3.2 ดานการจัดการเรียนรู หมายถึง การท่ีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการศึกษาตามขอบขาย  
ภารกิจ  บทบาทและหนาที่ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ใหมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผูเรียนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน  ประกอบดวย  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการ
พัฒนาการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและสงเสริม
ใหมีแหลงเรียนรู  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
        3.3  ดานการพัฒนาบุคลากร  หมายถึง การที่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการศึกษาตามขอบขาย  
ภารกิจ  บทบาทและหนาที่ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ใหมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผูเรียนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดยดําเนินการใหบุคลากรไดเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ
และประสบการณ  ตลอดจนเจตคติในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทางที่ดีตองานที่ปฏิบัติ   
        3.4 ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง การที่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการศึกษาตามขอบขาย  
ภารกิจ บทบาทและหนาที่ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ใหมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผูเรียนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานโดยดําเนินการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได
จัดใหผูเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู  เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  กรอบแนวคิดในการวิจัยขางตน  สามารถเขียนเปนภาพประกอบได  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 องคประกอบหลักดาน              

ความพอประมาณ 
1.  การบริหารจัดการสถานศึกษา 
2.  การจัดการเรียนรู 
3. การพัฒนาบุคลากร 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

องคประกอบหลักดาน              
ความมีเหตุผล 

1.  การบริหารจัดการสถานศึกษา 
2.  การจัดการเรียนรู 
3. การพัฒนาบุคลากร 

4. 4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

บทที่  2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 
       การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของในบทท่ี  2  น้ี  ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาออกเปน  4  ตอน  
ดังน้ีคือ  ตอนที่  1  เปนการศึกษาเพ่ือหาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาตัวบงช้ีเพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตอนที่  2  เปนการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี  และงานวิจัยเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในบริบทตางๆ  ตอนที่  3  เปนการศึกษาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเช่ือมโยงถึงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและ
หนาที่  และตอนที่  4  เปนการศึกษาขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใหมี
ความรู  ความเขาใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1.  ตอนท่ี 1  แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาตัวบงชี้ 
       1.1  ความหมายของตัวบงชี้ 
       ตัวบงช้ีตรงกับภาษาอังกฤษวา "Indicator" เปนสิ่งที่แสดงสภาวะหรือสภาพการณที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป  
หรือสะทอนลักษณะการดําเนินงานอยางใดอยางหน่ึง ในภาษาไทยมีคําที่นํามาใชอยูหลายคําซึ่งนักวิชาการศึกษา
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       จากการศึกษาการใหความหมายตัวบงช้ีของผูรูทั้งชาวไทยและตางประเทศ พบวาไดมีการใหความหมาย
ของคําวา "ตัวบงช้ี" ไวในลักษณะที่คลายๆ กัน แตมีการเนนใหความสําคัญในจุดที่แตกตางกันไป เชน Webster' s  
Dictionnary (1989) และ Oxford Dictionary (1989) ไดใหความหมายของตัวบงช้ีไววาเปนสิ่งที่ช้ี  หรือบอกให
เห็นสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดคอนขางแมนยําไมมากก็นอย (something with points out or points to with more or less  
exactness) หรือบอกทิศทางไปท่ีสิ่งใดสิ่งหน่ึง (indicators as that which points out or directs attention to  
something)  จอหนสโตน (1981) ไดใหความหมายวา  ตัวบงช้ี  เปนสารสนเทศท่ีบงบอกปริมาณเชิงสัมพันธ  หรือ 
สภาวะของสิ่งที่มุงวัดในเวลาใดเวลาหน่ึงโดยไมจําเปนจะตองบงบอกสภาวะที่เจาะจงหรือชัดเจน  แตบงบอกหรือ 
สะทอนภาพของสถานการณที่เราสนใจเขาไปตรวจสอบอยางกวาง  หรือใหภาพเชิงสรุปโดยทั่วไป  ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดในอนาคตเจือจันทร  จงสถิตอยู  และ แสวง    ปนมณี  (2543  อางถึงใน วิลาวัลย  มาคุม, 2549)   
ไดใหความหมายวา  ตัวบงช้ีเปนสารสนเทศอยางหน่ึงที่ไดมาจากการประมวลผลโดยใชมาตรการทางสถิติคํานวณขึ้น  
เพ่ือใหประโยชนในการกําหนดนโยบายการวางแผนและการบริหารงาน  การติดตามผลการดําเนินงานและการ
จัดลําดับการพัฒนา  สวน Burstein, Oakes  และ  Guiton (1992)  ไดใหความหมายของตัวบงช้ี (indicators)  ไววาตัวบงช้ี เปน
คาสถิติที่ใหสารสนเทศเก่ียวกับสถานะ  คุณภาพ  หรือผลการปฏิบัติงานของระบบการศึกษา  ซึ่งอาจเปนคาสถิติ
เฉพาะเรื่องหรือคาสถิติรวม (single or composite statistics) ก็ได โดยจะตองมีเกณฑมาตรฐานสําหรับการ
ตัดสินใจ นอกจากน้ียังตองใหสารสนเทศที่สอดคลองกับคุณลักษณะที่ตองการจะวัดดวย ซึ่งสอดคลองกับอํารุง  
จันทวานิช (2533  อางถึงใน วรรณี  แกมเกตุ, 2540) กลาววา  ตัวบงช้ีเปนสารสนเทศที่ชวยใหการวินิจฉัยและช้ี
สภาวะตลอดจนปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานทางการศึกษาในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง นอก จากน้ีวรรณี  แกมเกตุ 
(2540)  ไดใหความหมายวาตัวบงช้ีเปนสารสนเทศ หรือคาที่สังเกตไดเชิงปริมาณ  หรือ คาที่สังเกตไดเชิงคุณภาพ
ซึ่งใชบงบอกสภาวะของสิ่งที่มุงวัด รือสะทอนลักษณะรวมท้ังปญหาหรืออุปสรรคของการดําเนินงานอยางกวางๆ 
ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง  ศิริชัย  กาญจนวาสี (2537)  ใหความหมายไววา ตัวบงช้ี  หมายถึง  ตัวประกอบ  ตัวแปร  
หรือ คาที่สังเกตไดซึ่งใชบงบอกสถานภาพ หรือสะทอนลักษณะการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน  สอดคลอง
กับ พรพันธุ  บุณยรัตนพันธุ  และบุญเลิศ  เล้ียวประไพเมธี (2531) กลาววา  ตัวบงช้ีคือ  ตัวแปรหรือกลุมของตัว
แปรตางๆ ที่จะวัดสภาวะอยางหน่ึงออกมาเปนปริมาณ และเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานอยางใดอยางหน่ึง  
เพ่ือใหทราบถึงระดับ  ขนาด  หรือความรุนแรงของปญหา หรือสถานการณที่ตองการวัด  และบุญสง  นิลแกว 
(2542) ไดอธิบายถึงตัวบงช้ีวาตัวบงช้ีคือ  ตัวแปรตางๆ ซึ่งเปนตัวที่ช้ีถึงคุณภาพของสิ่งน้ันๆ  และไดยกตัวอยาง
เพ่ิมเติมวา  ตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพโครงการการศึกษาก็คือ  ตัวแปรตางๆ ซึ่งเปนตัวช้ีถึงคุณภาพของสิ่งที่
เก่ียวของกับการจัดใหโครงการทางการศึกษามีคุณภาพน่ันเอง เมธี  ครองแกว (2540)  ไดใหความหมายของตัว
บงช้ีวาเปนเครื่องมือบอกทิศทางวาการพัฒนาหรือการดําเนินการกิจกรรมที่เปนนโยบายสาธารณะของรัฐในแตละ
เรื่องไดไปถึงจุดใด  บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายแคไหน  ซึ่งเปนเรื่องของการดูสัมฤทธิผลของงาน  หรือ
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       1. ตองกําหนดเปนปริมาณ หรือคดิเปนตัวเลขได  มิใชเปนการบรรยายขอความและในการตีความหมาย
คาตัวเลขของตัวบงช้ีแตละตัวจะตองนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่จัดทําไว มิฉะน้ันจะไมสามารถบอกไดวาคา          
ตัวเลขที่ไดน้ัน สูง หรือตํ่า 
       2.  คาของตัวบงช้ีจะบอกความหมายในตัวเอง  2  ประการ คือ 
             2.1  ความหมายที่บงบอกโดยมีเง่ือนไขของเวลากํากับ  กลาวคือ ตัวบงช้ีจะบงบอกเฉพาะใน
ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับตัวแปรหรือขอมูลวาจัดเก็บในชวงใด ตัวบงช้ีอาจมีคา 3 เดือน รอบปการศึกษา
หรือชวง 5 ป ก็ได  ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่จะนําขอมูลมาใชและการแปลความหมาย 

2.2  ความหมายที่บงบอกโดยมีเง่ือนไขสถานที่กํากับ  กลาวคือ คาตัวบงช้ีจะบอกความหมาย 
เฉพาะในเขตพ้ืนที่ หรือ บริเวณ หรือ สวนใดสวนหน่ึงของระบบที่ตองการตรวจสอบ  อาทิ  ตัวบงช้ีดานคุณภาพ
ทางการศึกษาของประเทศ  จังหวัด  ภูมิภาคใด  และระดับการศึกษาใด  เปนตน  ซึ่งขึ้นอยูกับขอมูลหรือตัวแปรที่
ตองการจัดเก็บน่ันเอง 
       จากความหมายของตัวบงช้ีที่นักวิชาการไดใหไวอยางหลากหลายดังกลาวมาแลวขางตนผูวิจัยสรุป
ความหมายวา ตัวบงช้ีเปนคาที่สังเกตไดซึ่งช้ีใหเห็นคุณลักษณะ สภาพการณของสิ่งที่กําลังศึกษาเปนองครวมอยาง
กวางๆในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งมีลักษณะเชิงคุณภาพหรือปริมาณที่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะนําไปใชประโยชนใน 
การกําหนดนโยบาย  วัตถุประสงค  การวางแผนการดําเนินงานและการกํากับดูแลเพื่อใหบรรลุเปามายที่กําหนดไว 
       สวนคําวา  การศึกษา  ตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา education  ดิกชันนารี Webster' s Ninth New 
Collegiate Dictionary  อธิบายวา  ศัพทคําน้ีมีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา  educare = to rear  และภาษาฝรั่งเศส
วา  educere = to lead forth  หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางเสริมทักษะ  และวิชาชีพใหกับ
ผูเรียนโดยการสอนอยางเปนทางการ และการฝกปฏิบัติในโรงเรียน อีกนับหน่ึงหมายถึงการจัดการสอนเพ่ือ
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       เมื่อรวมคําศัพทคําวา  ตัวบงช้ี  และการศึกษา  เขาดวยกัน  จึงไดคําวา  ตัวบงช้ีทางการศึกษา  ที่มีความหมาย
ครอบคลุมตัวบงช้ีทุกประเภทท่ีเก่ียวของกับการศึกษาทั้งสามนัยที่กลาวมาแลวขางตน  กลาวอีกอยางหน่ึงไดวา   
ตัวบงช้ีการศึกษา  หมายถึงตัวบงช้ีที่แสดง/ระบุ/บงบอกถึงลักษณะ หรือปริมาณ หรือสภาพการศึกษา ณ จุดเวลา
หน่ึง/ชวงเวลาหน่ึงไดอยางแมนยําไมมากก็นอย  และมีความชัดเจนเพียงพอที่จะใชในการเปรียบเทียบกับเกณฑ
เพ่ือประเมินหรือบอกความเปล่ียนแปลงกับการศึกษาได  สวน Burstein, Oakes  และ Guiton (1992) ไดนิยาม    
ตัวบงช้ีทางการศึกษาเปนเปนคาสถิติทางการศกึษาที่ถูกสรางขึ้นตามนโยบายการศึกษา เพ่ือใหสารสนเทศเก่ียวกับ
สถานภาพ (status)  คุณภาพ (quality)  และผลการปฏิบัติหรือดําเนินงาน (performance)  ของระบบการศึกษาคา   
คาสถิติที่เปนตัวบงช้ีการศึกษาน้ีอาจเปนสถิติตัวเดียวหรือหลายตัวประกอบกันก็ไดแตคาสถิติทุกตัวตองมี
มาตรฐานเก่ียวกับวิธีการสรางที่สามารถประกันไดวาจะใหสารสนเทศตรงตามท่ีตองการ  และมีเกณฑสําหรับ      
การแปลความหมายดวย 
       1.2  ประเภทของตัวบงชี้ 
              ตัวบงช้ีมีหลายประเภท  ซึ่งในการแบงประเภทตัวบงช้ีทางการศึกษานั้น  ไดมีการแบงประเภทของ    
ตัวบงช้ีทางการศึกษาหลายวิธีขึ้นอยูกับวิธี  และเกณฑในการใชจําแนกประเภท 
 
              จอหนสโตน (1981)  ไดแบงวิธีการจําแนกประเภทของตัวบงช้ีในระบบการศึกษาไวดังน้ี 
              1. จําแนกโดยอาศัยแนวทางการใชตัวแปรตางๆ ที่นํามากําหนดเปนตัวบงช้ี  สามารถแบงไดเปน    
3 ชนิด ดังน้ี   
                  1.1  ตัวบงช้ีตัวแทน (Representative Indicators)  เปนตัวบงช้ีที่มีลักษณะงายที่สุด  ซึ่งใชใน      
 การวิจัยการบริหารและการวางแผน  โดยทําการเลือกตัวแปรเพียงตัวเดียวมาสะทอนแงมุมหน่ึงของระบบ  เชน            
ตัวบงช้ีตัวแทนตัวแปรทางการศึกษาในระบบการศึกษานิยมใชกันมากที่สุด  คือ   อัตราการเขาเรียน (Enrolment  
Ratio), คารอยละของผลิตภัณฑรวม (Percentage of the Cross national product : GNP)  ที่ใชเพ่ือการจัดการศึกษา  
บางครั้งก็ใชระดับการศึกษา (Level of Education)  หรืออัตราการรูหนังสือ (literacy Rate)  ซึ่งในปจจุบันการเลือก
ตัวแปรตัวหน่ึงตัวใดใหเปนตัวแทนของระบบ  มักเปนไปตามอําเภอใจ  ไมคอยไดตัดสินใหดีอยางแทจริง  ทําให
เกิดความไมมั่นใจในการนําผลไปใชเพ่ือสรุปอางอิง  การเลือกตัวแปรเพียงตัวเดียวใหทําหนาที่แทนเสมือนระบบ
ทั้งระบบ  มักจะไมเปนที่ยอมรับของนักนโยบาย  นักวางแผน นักบริหารหรือนักวิจัย  เพราะระบบตางๆ มีความ
สลับซับซอนประกอบดวยระบบยอยๆ และแงมุมตางๆ มาก ดังน้ันจะตองระมัดระวังในการเลือกสรรตัวแปร    
ซึ่งตองมีเหตุผลที่ชัดเจนวาเหตุใดจึงเลือกตัวแปรน้ีโดยไมเลือกตัวแปรอื่นตองขจัดความลําเอียงและการขาด
เหตุผลใหหมดไป 
                  1.2  ตัวบงช้ีเด่ียว (Disaggregative Indicator)  ตัวบงช้ีประเภทน้ีไดนําขอมูลมาแยกเปนสวนๆ 
แทนที่จะใชตัวแปรใดตัวแปรหน่ึงอธิบายคุณลักษณะ  หรือมโนทัศนหน่ึง  ตองอาศัยคํานิยามของแตละตัวแปร
เพ่ือการอธิบายแตละสวน  หรือแตละองคประกอบของระบบ ซึ่งถานํามาใชอธิบายเพียงบางสวนก็จะเกิดปญหา
ความไมถูกตอง นอกจากน้ีตัวแปรแตละตัวจะตองเปนอิสระจากตัวแปรอื่นๆ ดวย  ดังน้ันตัวบงช้ีเด่ียวจึงมีความ
ยุงยาก  และมีความละเอียดในการจัดทํามาก  บางครั้งอยูในรูปที่ไมเหมาะสมและไมประหยัด  อีกทั้งไมชวย
อธิบายคุณลักษณะ หรือระบบที่ตองการศึกษาไดถูกตองมากนัก 
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                  1.3 ตัวบงช้ีรวม (Composite Indicators) เปนการรวมตัวบงช้ีจํานวนหน่ึงที่เก่ียวของเขาดวยกัน 
คาที่ไดของตัวบงช้ีประเภทน้ีจะเปนคาเฉล่ียของตัวแปรที่นํามารวมกัน ซึ่งชวยอธิบายลักษณะหรือสภาพที่ตองการ
ศึกษาไดเปนอยางดี  ยอมรับในความสลับซับซอนของระบบน้ันๆ  ตามปกติในระบบหน่ึงๆ  มีแงมุมที่เก่ียวโยงไป
ดวยกันในแตละแนวคิด มโนทัศนหรือความคิดรวบยอด ซึ่งตองอธิบายดวยวิธีการใชตัวแปรที่หลากหลาย 
(Multivariate)  ซึ่งสรุปไดวาตัวแปรที่สัมพันธกันจํานวนหน่ึงรวมกันเขาแลว  สามารถอธิบายลักษณะหน่ึงของ
ระบบอยางมีความถูกตองไดในระดับที่คอนขางสูง  ซึ่งนักวิชาการจํานวนยอมรับวา  ตัวบงช้ีรวมมีความเช่ือมั่นได
มากกวาตัวบงช้ีที่มาจากตัวแปรตัวหน่ึงตัวใดเพียงตัวเดียว 
              2. จําแนกประเภทตัวบงช้ีโดยอาศัยทัศนะเชิงระบบ โดยมักกําหนดตัวบงช้ีเปน 3 กลุมใหญ  ๆ ตามแนวคิด     
เชิงระบบ  ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ คือ ปจจัย  กระบวนการ  และผลผลิต  โดยที่ Johnstone (1981)   
ไดอธิบายลักษณะของตัวบงช้ีทั้ง  3  กลุม  ดังตอไปนี้ 
                  2.1 ตัวบงช้ีกลุมปจจัย (input indicators)  ตัวบงช้ีประเภทน้ีช้ีสภาพทางปจจัยของระบบไดแก   
ดานบุคลากร เงิน ทรัพยากรอื่น  ๆ เชน วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ความตองการหรือความประสงคที่มีตอระบบตัวอยางเชน  
อัตราการบรรจุใหมของครู  อาจารย สัดสวนการมีสวนรวมทางการศึกษาของสตรี  เลขดัชนีการลงทุนดานการเงิน
ทางการศึกษา 
                  2.2 ตัวบงช้ีกลุมกระบวนการ (process  indicators) ตัวบงช้ีประเภทน้ีชวยช้ีสภาพของกระบวนการจัด
ของระบบ  เชน  ตัวบงช้ีกลุมกระบวนการของระบบการศึกษา  จะเปนตัวบงช้ีเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนการ
บริหาร อันไดแก  อัตราการเล่ือนช้ันและซ้ําช้ัน  เลขดัชนีคาใชจายตอหัวในแตละระดับการศึกษาตางๆ เปนตน 
                  2.3  ตัวบงช้ีกลุมผลผลิต (output indicators)  ตัวบงช้ีประเภทน้ีชวยช้ีสภาพของผลผลิตที่ระบบ
ไดผลิตออกมา  ซึ่งแสดงทั้งดานปริมาณและระดับของผลผลิต  ตัวอยางตัวบงช้ีกลุมผลผลิตของระบบการศึกษา
ไดแก  อัตราความสําเร็จการศึกษาในดานตางๆ  อัตราการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาในระดับตางๆ เปนตน 
              3. จําแนกตามการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย ในกระบวนการสรางตัวบงช้ีตองมีการกําหนด
นิยามและเกณฑที่ใช  ตลอดจนการแปลความหมาย ตัวบงช้ีการศึกษาแบงตามฐานในการเปรียบเทียบเพ่ือตีความ/
แปลความหมายตัวบงช้ีไดเปน  3  ประเภท 
                  3.1  ตัวบงช้ีอิงกลุม (norm-refernced indicators)  หมายถึงตัวบงช้ีที่มีการแปลความหมายเทียบ
กับกลุม 
                  3.2  ตัวบงช้ีอิงเกณฑ (criterion-refernced indicators)  หมายถึงตัวบงช้ีที่มีการแปลความหมาย
เทียบกับเกณฑที่กําหนดไว 
                  3.3  ตัวบงช้ีอิงตน (self-refernced indicators)  หมายถึงตัวบงช้ีที่มีการแปลความหมายเทียบกับ
สภาพเดิม  ณ จุด หรือชวงเวลาที่ตางกัน   
              4.  จําแนกตามลักษณะ/สเกลการวัด  แบงไดดังน้ี 
                  4.1  ตัวบงช้ีที่วัดเปนคาสมบูรณ (Absolute Measurement)  เปนตัวบงช้ีที่แสดงคาเปนจํานวนที่
มีความสมบูรณในตัวเอง ไมมีการนําคาไปเปรียบเทียบหรือสัมพันธกับคาอื่นๆ เชน จํานวนนักเรียนที่เรียนตอ
มัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวนตึกในโรงเรียนเปนตน 
                  4.2  ตัวบงช้ีที่วัดเปนคาสัมพัทธ (Relative Measurement)  เปนตัวบงช้ีที่แสดงคาที่มีการนําไป
สัมพันธหรือเก่ียวของกับคาอื่นๆ เชนสัดสวนของนักเรียนที่เรียนตอมัธยมศึกษาปที่ 1  รอยละของนักเรียนที่อาน
ออกเขียนได   
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              5.  จําแนกตามชวงเวลา  แบงไดดังน้ี 
                  5.1  ตัวบงช้ีแสดงคาในเวลาใดเวลาหน่ึง (Measurement of Stocks)  เปนตัวบงช้ีที่ใหคาเปน
ปริมาณที่แนนอนในชวงเวลาหน่ึง 
                  5.2  ตัวบงช้ีแสดงการเปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลา (Measurement of Flows)  เปนตัวบงช้ีที่
สัมพันธกับอัตราการเปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลา  ขอมูลอธิบายอัตราการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาถูก
รายงานในรูปรอยละตอป  มีคาเปนบวกหรือลบก็ได 
              6.  จําแนกตามระดับการวัด  แบงไดดังน้ี 
                  6.1  ตัวบงช้ีที่วัดลักษณะสภาพรวมทุกระดับ (Measurement of Overall Level)  เปนตัวบงช้ี    
ที่วัดลักษณะสภาพรวมทุกระดับ  อาจแสดงในรูปคาเฉล่ีย  ตัวบงช้ีในลักษณะน้ีจะไมเห็นการกระจาย  การนําคาที่
ไดไปเปรียบเทียบกันอาจไดคาสรุปที่ไมถูกตอง 
                  6.2 ตัวบงช้ีที่วัดลักษณะการกระจาย (Measurement of Distribution)  เปนตัวบงช้ีที่วัดลักษณะ
การกระจายของขอมูลในรูปของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานทําใหเห็นวาคุณลักษณะที่วัดไดในกลุมมีความคลายคลึงกัน  
หรือแตกตางกันมากนอยเพียงใด 
       ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชตัวบงช้ีทางการศึกษาท่ีจําแนกโดยอาศัยแนวทางการใชตัวแปรตางๆ  ที่นํามา
กําหนดเปนตัวบงช้ี  มากําหนดเปนแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตัวบงช้ี 
       1.3  ลักษณะท่ีสําคัญของตัวบงชี้ 
       Johnstone (1981) สรุปลักษณะของตัวบงช้ีซึ่งชวยใหเขาใจคํานิยามของตัวบงช้ีดีขึ้นไว  5  ประการ   ดังน้ี 
              1. ตัวบงช้ีตองระบุสารสนเทศเก่ียวกับสิ่ง  หรือสภาพที่ศึกษาอยางกวางๆ  ตัวบงช้ีตองใหสารสนเทศท่ี
ถูกตองแมนยําไมมากก็นอย (more or less exactness) แตไมจําเปนตองถูกตองแมนยํา  แนนอนอยางละเอียดถ่ีถวน 
(precise) ตามความหมายน้ี  ตัวบงช้ีมีความหมายเทียบเคียงไดกับกระดาษลิทมัสซึ่งเปนอินดิเคเตอร บงช้ีสภาพ
ความเปนกรด/ดางในวิชาเคมีกระดาษลิทมัสสีแดงจะเปล่ียนเปนสีนํ้าเงินในสารละลายท่ีมีฤทธิ์เปนดาง และ
กระดาษลิทมัสสีนํ้าเงินจะปล่ียนเปนสีแดงในสารละลายท่ีมีฤทธิ์เปนกรด ดังน้ันนักเคมีจึงสามารถตรวจสอบ
สภาวะความเปนกรด/ดางไดโดยใชอินดิเคเตอร กระดาษลิทมัส  โดยไมจําเปนตองใชกระบวนการทดสอบความ
เปนกรด/ดางทางเคมีดวยวิธีการท่ีซับซอนซึ่งใหผลการวัดอยางละเอียดถูกตองแนนอน 
              2.  ตัวบงช้ีแตกตางจากตัวแปร  ถึงแมวาตัวบงช้ีจะใหสารสนเทศแสดงคุณลักษณะเก่ียวกับสิ่งหรือสภาพ
ที่ศึกษาเหมือนตัวแปรซึ่งใหคาที่แสดงถึงปริมาณ/ลักษณะของสิ่ง หรือปรากฏการณที่นักวิจัยสนใจศึกษาแตตัว
บงช้ีก็ไมเหมือนตัวแปร  เพราะตัวแปรจะใหสารสนเทศของสิ่ง  หรือสภาพที่ตองการศึกษาเฉพาะดาน (fact) เดียว
ไมสามารถสรุปสภาพโดยรวมทุกดานได แตตัวบงช้ีเปนการรวมตัวแปรที่เก่ียวของกันนําเสนอเปนภาพรวม
กวางๆ  ของสิ่งหรือสภาพที่ตองการศึกษา  โดยความหมายน้ี  ตัวบงช้ีจึงเปนตัวแปรประกอบ (composite variable) 
หรือ  องคประกอบ (factor)  ก็ได และไมจําเปนตองมีตัวเดียว  ตัวบงช้ีอาจมี  20 - 30 ตัวที่สรางจากตัวแปรหลาย
รอยตัวก็ไดในการศึกษาระบบศึกษา 
              3.  คาของตัวบงช้ี (Indicator Value)  แสดงปริมาณ (Quantity)  ตัวบงช้ีตองแสดงสภาพที่ศึกษาเปนตัวเลข หรือ
เปนเปนปริมาณเทาน้ัน ไมวาสิ่งที่ศึกษาจะเปนสภาพเชิงปริมาณหรือคุณภาพ  และการแปลความหมายคาของตัว
บงช้ีตองแปลความหมายเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวแลวในตอนสรางตัวบงช้ี ดังน้ันการสรางตัวบงช้ี
ตองมีการกําหนดความหมาย และเกณฑกับตัวบงช้ีอยางชัดเจน  ความหมายของตัวบงช้ีในประเด็นน้ีแยกความ
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              4. คาของตัวบงช้ีแสดงสารสนเทศ  ณ  จุดเวลาหรือชวงเวลา (Time point/Time Period)  ตัวบงช้ีแสดงคา
ของสิ่ง  หรือสภาพที่ตองการศึกษาเฉพาะจุด  หรือชวงเวลาที่กําหนด  ตัวบงช้ีบางตัวอาจใหสารสนเทศเฉพาะปใด
ปหน่ึงหรือเดือนใดเดือนหน่ึง  และตัวบงช้ีบางตัวอาจใหสารสนเทศเก่ียวกับสภาพการพัฒนา  หรือการดําเนินงาน  
ในชวงเวลา 5 เดือน หรือ 3 ปก็ได  นอกจากน้ีตัวบงช้ีอาจใหสารสนเทศประกอบดวยคาเปนอนุกรมเวลา (time 
series)  ก็ได  เมื่อนําตัวบงช้ีที่ไดจากจุดเวลา หรือชวงเวลามาเปรียบเทียบกัน  จะแสดงถึงสภาพความเปล่ียนแปลง
ของสภาพที่ตองการศึกษาได 
              5. ตัวบงช้ีเปนหนวยพ้ืนฐาน (Basic Units)  สําหรับการพัฒนาทฤษฎีการวิจัย เพ่ือพัฒนาทฤษฎีใหมมี
การดําเนินงานท่ีสําคัญเฉพาะสวนที่เก่ียวกับตัวแปร  4  ขั้นตอน  ขั้นตอนแรก คือ  การบรรยายสภาพปรากฏการณ
ที่ตองการศึกษา  ขั้นตอนที่สอง  คือ  การนิยามสังกัปหรือแนวคิดของปรากฏการณที่ตองการศึกษา  หรือการนิยาม
เชิงทฤษฎีเปนภาพกวางๆ การใหนิยามแบบกวางๆ น้ีเหมือนกับการใหนิยามของตัวบงช้ี ซึ่งแตกตางจากการให
นิยามของตัวแปร  ขั้นตอนท่ีสาม  คือการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของปรากฏการณ  ในขั้นตอนน้ีนักวิจัยตอง
กําหนดนิยามชัดเจนวาปรากฏการณน้ันวัดไดจากตัวแปรอะไร  และขั้นตอนสุดทาย  คือ  การวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล  
และการสรางตัวแปรปรากฏการณที่ศึกษาวิจัย  ในการดําเนินงานท้ังสี่ขั้นตอนน้ี  การกําหนดนิยามเชิงทฤษฎี  และ
การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  ควรจะตองสอดคลองและตรงกัน  แตในความเปนจริงมีความแตกตางระหวาง
นิยามทั้งสองแบบ  นิยามเชิงทฤษฎีบอกความหมายของสังกัปอยางกวางๆ  แตนิยามเชิงปฏิบัติการบอกความหมาย
ที่ชัดเจนของตัวแปร  เมื่อนักวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร  และพบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร  ผูวิจัยมักจะอนุมานความสัมพันธระหวางตัวแปร  เปนความสัมพันธระหวางสังกัป  หรือตัวบงช้ี
ในกลุมประชากร  ถาตัวบงช้ีและตัวแปรในการวิจัยมีความแตกตางกัน  การอนุมานความสัมพันธระหวางตัวแปร
เปนความสัมพันธระหวางตัวบงช้ีจึงไมถูกตอง  ดังน้ัน Johnstone (1981)  จึงไดเสนอแนะใหนักวิจัยเก็บรวบรวม  
และวิเคราะหขอมูลที่เปนตัวบงช้ี  โดยตัวบงช้ีเปนหนวยพ้ืนฐานสําหรับการวิจัยเพื่อสรางทฤษฎี 
       นอกจากนี้ลักษณะของตัวบงช้ีที่ดีตองมีการแสดงคาปริมาณและคุณภาพเปนตัวเลขเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดไวได  ดังน้ันตัวบงช้ีมีลักษณะที่สําคัญ  3  ประการ (รุงรังษี  วิบูลชัย, 2544)  คือ 
       1.  ตองกําหนดเปนปริมาณหรือตัวเลขได  มิใชการบรรยายขอความเพียงอยางเดียว  และการตีความคา
ตัวเลขของตัวบงช้ีแตละตัวจะตองนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ  หรือปทัสถานท่ีจัดทําไว  มิฉะน้ันจะไมสามารถ
บอกไดวาคาตัวเลขที่ไดน้ันสูงหรือตํ่า  ไดมาตรฐานหรือไม เพียงใด 
       2.  คาหรือคุณลักษณะที่ไดจากตัวบงช้ี  มีความหมายใตเง่ือนไข  2  ประการ คือ 
            2.1  เง่ือนไขของเวลากํากับ กลาวคือ ตัวบงช้ีจะบอกเฉพาะในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับตัวแปร  หรือขอมูลวาจัดเก็บในชวงใด  ตัวบงช้ีอาจมีคา 1 สัปดาห 3 เดือน  รอบปการศึกษา  หรือชวง 5 ปก็ได  
ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่จะนําขอมูลมาใช และตีคา เชน อัตราสวนจํานวนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับ
ปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยทั้งหมด  ในปการศึกษา 2539 เปนตน 
            2.2  เง่ือนไขของสถานที่กํากับ  กลาวคือ  ตัวบงช้ีจะบอกความหมายเฉพาะในเขตพื้นที่  หรือ
บริเวณ  หรือสวนใดสวนหน่ึงของระบบหรือหนวยงานที่ตองการตรวจสอบ  เชน  ตัวบงช้ีดานคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  ดานปจจัย  กระบวนการ  หรือผลลัพธ  เปนตน  ซึ่งขึ้นอยูกับขอมูลหรือตัว
แปรที่ตองการจัดเก็บน่ันเอง 
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      3. บอกถึงการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานหรือองคกร  สภาพการดําเนินงานเปนอยางไร  บรรลุ 
วัตถุประสงคที่วางไวหรือไม 
       อิเวลและโจน (1994) ไดกลาวถึงคุณสมบัติที่ดีของตัวบงช้ี  7  ขอ  ดังน้ี 
      1.  สามารถนําไปใชปฏิบัติในเชิงนโยบายได (Policy leverage) 
      2.  สามารถแปลความหมายไดถูกตอง (Interpretability) 
      3.  สามารถวัดไดครอบคลุมทั้งหมด (balance of perspective) 
      4.  มีเกณฑในการเปรียบเทียบที่เหมาะสม (appropriate standards of comparison) 
      5.  มีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น(technical adequacy) 
      6.  สามารถปฏิบัติไดจริง (Practicability) 
ฮารท (2000)  กลาววา  ตัวบงช้ีที่มีประสิทธิภาพ (Effective Indicators)  มีลักษณะดังน้ี 
       1.  ตองตรงประเด็น (Relevant)  ตัวบงช้ีตองแสดงใหเห็นถึงระบบตางๆ ของสิ่งที่เราตองการศึกษา 
       2.  ตองเขาใจงาย (Easy to Understand)  โดยเฉพาะกับบุคคลที่ไมมีความรูในขอบขายที่ศึกษา 
       3.  เช่ือถือได (Reliable)  สามารถเช่ือถือในขอมูลที่ตัวบงช้ีน้ันกําหนดให 
       4.  นําไปสูขอมูล  (Accessible Data)  ตัวบงช้ีน้ีสามารถเก็บรวบรวมขอมูลได 
       นพดล  เจนอักษร (2546) อธิบายวา ลักษณะที่สําคัญของตัวบงช้ีตองประกอบดวยรายละเอียด   ดังน้ี 
       1.  ตองมีนัยเชิงปริมาณ  โดยอาจจะไมจําเปนที่จะตองระบุเปนตัวเลข หรือสถิติขอมูลใดๆ ก็ได 
       2.  ตองเสนอขอมูลที่พึงประสงคทั้งหมดใหปรากฏชัดเจน 
       3.  ตองใหความกระจางและขอเท็จจริงทั้งหมดแกผูที่เก่ียวของ 
       4. ตองมีลักษณะเปนเครื่องมือที่สามารถจําแนกแยกแยะประเมินผล หรือเสนอวิสัยทัศน  ตลอดจน     
ความมุงหมายใหมๆ ได 
       สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2539)  กลาววา  ตัวบงช้ีที่ดีควรมีลักษณะ  ดังน้ี 
       1. มีความเปนกลาง (Neutrality)  หมายถึง  ความไมลําเอียงของตัวบงช้ี  ยกตัวอยาง เชน ตัวบงช้ีผลิต
ภาพของแรงงาน (labor productivity)  ซึ่งวัดดวยอัตราสวนระหวางรายไดตอคาใชจายแรงงาน  เมื่อนําตัวบงช้ีไป
ใชในหนวยงานประเภทผลิต และประเภทบริการ  จะทําใหขาดความเปนกลาง  เพราะการปฏิบัติงานประเภท
บริการน้ันตองใชบุคลากรจํานวนมาก  สวนการปฏิบัติงานประเภทผลิตใชเครื่องจักรกลมากกวาแรงงาน 
       2.  มีความเปนวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึงการตัดสินใจเก่ียวกับคาของตัวบงช้ีมิไดเกิดจากการคิดเอาเอง 
ของผูวิจัย  แตขึ้นอยูกับสภาวะที่เปนอยูหรือที่เปนรูปธรรม 
       3.  มีความไวตอความแตกตาง (Sentivity) หมายถึง ความสามารถของตัวบงช้ีที่จะวัดความแตกตางระหวาง 
หนวยวิเคราะหไดอยางถูกตอง 
       4.  คาของมาตรวัด หรือตัวบงช้ีที่ไดควรมีความหมาย  หรือตีความไดอยางสะดวก (Meaningfulness &  
Interpretability)  กลาวคือ  คาของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุด  และตํ่าสุดที่งายตอความเขาใจ  เชน  มีคาอยูระหวาง 0 
ถึง 10 หรือระหวาง 0 ถึง 100  คาของตัวบงช้ีที่ไดจากการวัดหากอยูที่ 60 จะตีความไดวาสูงกวาคาเฉล่ีย (50)  เพียง
เล็กนอย  แตหากคาของมาตรวัด และตัวบงช้ีไมมีคาสูงสุด (หรือตํ่าสุด)  ที่แนนอน  เชน วัดออกมาแลวได 50 หรือ 
120 ก็ไมทราบวา  50  หรือ  120  น้ันจะตีความไดอยางไร 
       5.  ความถูกตองในเน้ือหาของตัวบงช้ีที่นํามาใช (Content Validity)  ในการศึกษาหรือพัฒนาตัวบงช้ี
จะตองศึกษาใหแนชัดวาเน้ือเรื่องในเรื่องที่ศึกษาน้ันๆ  คืออะไร  ตัวบงช้ีที่ดีตองมีความถูกตองในเน้ือหาที่ตองการวัด 
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6.  ความถูกตองในการพัฒนาตัวบงช้ี (Development Validity)  ในการศึกษาหรือพัฒนาตัวบงช้ี คือ    
การนําเอาตัวแปรหลายๆ ตัวมารวมกัน  ไมวาจะนํามาบวกกันหรือคูณกัน  ความถูกตองในการพัฒนาจึงขึ้นอยูกับ
ความสามารถพิสูจนไดในเชิงทฤษฎีสอดคลองกับเชิงประจักษที่ปรากฏ 
       จากการศึกษาลักษณะของตัวบงช้ีที่ดีพบวา  เปนสารสนเทศเก่ียวกับสภาพที่ตองการศึกษา ซึ่งกําหนด
เปนปริมาณหรือตัวเลขได  มีความแมนยํา  แนนอน  ละเอียดถ่ีถวน  เขาใจงาย  เปนกลาง  ตรงประเด็น  เช่ือถือได  
สามารถนําไปเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวได  นอกจากน้ียังใหความกระจาง  และขอเท็จจริงทั้งหมดแกผูที่ 
เก่ียวของ 
                 1.4  การพัฒนาตัวบงชี้ 

ในการพัฒนาตัวบงช้ีมีวิธีการอยูหลายวิธี และแตละวิธีสวนใหญจะเนนการตัดสินใจใน  4  ประเด็นหลัก 
(Johnstone, 1981)  ดังตอไปน้ี 
             1)  วิธีการกําหนด  หรือนิยามของตัวบงช้ี 

2)  การคัดเลือกตัวแปรที่เปนองคประกอบของสิ่งที่มุงศึกษา 
3)  การกําหนดวิธีรวมตัวแปร 
4)  การกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรแตละตัวที่จะนํามารวมเปนตัวบงช้ี 

       การตัดสินใจแตละขั้นตอนของการพัฒนาตัวบงช้ีดังกลาว ยอมมีความสัมพันธกับคาของตัวบงช้ีที่คํานวณได
ในขั้นตอนสุดทาย  สําหรับนําไปใชในการแปลความหมายของส่ิงที่มุงศึกษา  ดังน้ันในแตละขั้นตอนจึงควรไดรับ
การพิจารณา  และตรวจสอบอยางระมัดระวัง  เพ่ือใหตัวบงช้ีที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับมโนทัศน (Concept)  
ของสิ่งที่มุงศึกษา  และวัตถุประสงคของการนําตัวบงช้ีไปใชประโยชน 

วิธีการกําหนด  หรือนิยามของตัวบงชี้ 
วิธีการกําหนดนิยามของตัวบงช้ี  จําแนกออกไดเปน 3 วิธีการหลัก ไดแก การนิยามเชิงทฤษฎี  การนิยาม 

เชิงประจักษ  และการนิยามเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งสามารถสรุปหลักการของแตละวิธีไดดังน้ี 
1)  การพัฒนาตัวบงช้ีโดยอาศัยการนิยามเชิงทฤษฎี (the theoretical definition of an indicators)  เปนการ

พัฒนาตัวบงช้ีโดยการจัดกลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธหรือคุณลักษณะที่สนใจ  และจัดลําดับหรือกําหนดนํ้าหนัก
ความสําคัญของตัวแปรเหลาน้ันโดยอาศัยหลักเหตุผล  หรือทฤษฎีเปนหลัก  เพ่ือสังเคราะหตัวแปรขึ้นเปนตัวบงช้ี 

2) การพัฒนาตัวบงช้ีโดยอาศัยการนิยามเชิงประจักษ (the empirical definition of an indicators)  เปน
การพัฒนาตัวบงช้ีโดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษที่นํามาวิเคราะหแลวจัดกลุมความสัมพันธของตัวแปร  และกําหนด
นํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรเหลาน้ันโดยใชวิธีการทางสถิติเปนหลัก  เชน  การวิเคราะหองคประกอบ (factor 
analysis)  การวิเคราะหจําแนก  และการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation analysis)  เปนตน 

3)  การพัฒนาตัวบงช้ีโดยอาศัยการนิยามเชิงปฏิบัติ (the pramatic definition of an indicators)  เปนการ
พัฒนาตัวบงช้ีโดยการคัดเลือกตัวแปรจากตัวแปรท่ีมีอยูจํานวนหน่ึง หรือรวมตัวแปรที่มีอยูจํานวนหน่ึงเขาดวยกัน  
ตามการพิจารณาตัดสินของผูพัฒนา ซึ่งจะขึ้นอยูกับเจตคติ (หรืออคติ) สวนตัวในการเลือกตัวแปรหน่ึง หรือ
คุณลักษณะหน่ึงๆ  มากกวาตัวแปรอื่นๆ  วิธีการน้ีถือไดวาเปนวิธีการท่ีมีจุดออน 
มากกวาวิธีการที่ 1 และ 2 

การคัดเลือกตัวแปรท่ีเปนองคประกอบของสิ่งท่ีมุงศึกษา 
การคัดเลือกตัวแปรที่เปนองคประกอบของสิ่งที่มุงศึกษาน้ัน จะตองนําตัวแปรสําคัญที่เก่ียวของทั้งหมด

มารวมกันสรางตัวบงช้ีดวยการระบุคุณลักษณะของสิ่งที่มุงศึกษาอยางชัดเจน โดยอาศัยขอเสนอทางทฤษฎี  เอกสารตาง  ๆ 
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ตัวแปรที่ 1 

ตัวแปรที่ 2 

คุณลักษณะที่ 
มุงศึกษา 

ตัวแปรที่ 3 
สัมพันธสูง 

สัมพันธสูง 

สัมพันธสูง 

สัมพันธตํ่า 

สัมพันธตํ่า 

สัมพันธ 

ปานกลาง 

  
ภาพท่ี 2  ความสัมพันธภายในระหวาง  3  ตัวแปร  และคุณลักษณะที่มุงศึกษา ภาพท่ี 2  ความสัมพันธภายในระหวาง  3  ตัวแปร  และคุณลักษณะที่มุงศึกษา 

  
       จากแผนภาพจะเห็นไดวาตัวแปรที่ 1  และตัวแปรท่ี 2  มีแนวโนมวามีความสัมพันธสูงกับคุณลักษณะที่
มุงศึกษาในขณะเดียวกันตัวแปรทั้งสองน้ีมีความสัมพันธกันเอง  หรือที่เรียกวาความสัมพันธภายในอยูในระดับสูง  
เน่ืองจากตัวแปรทั้งสองอาจจะวัดลักษณะที่คลายคลึง จึงไมควรคัดเลือกตัวแปรทั้งคูไวเพ่ือสรางตัวบงช้ี สวนตัวแปรที่ 3  
มีความสัมพันธภายในกับตัวแปรท่ี 1  และตัวแปรที่ 2  ในระดับตํ่า  แตมีความสัมพันธกับคุณลักษณะที่มุงศึกษา
ในระดับปานกลาง  จากกรณีดังกลาว ควรเลือกตัวแปรที่ 1 หรือ  ตัวแปรที่ 2  ตัวใดตัวหน่ึงรวมกับตัวแปรที่ 3 

       จากแผนภาพจะเห็นไดวาตัวแปรที่ 1  และตัวแปรท่ี 2  มีแนวโนมวามีความสัมพันธสูงกับคุณลักษณะที่
มุงศึกษาในขณะเดียวกันตัวแปรทั้งสองน้ีมีความสัมพันธกันเอง  หรือที่เรียกวาความสัมพันธภายในอยูในระดับสูง  
เน่ืองจากตัวแปรทั้งสองอาจจะวัดลักษณะที่คลายคลึง จึงไมควรคัดเลือกตัวแปรทั้งคูไวเพ่ือสรางตัวบงช้ี สวนตัวแปรที่ 3  
มีความสัมพันธภายในกับตัวแปรท่ี 1  และตัวแปรที่ 2  ในระดับตํ่า  แตมีความสัมพันธกับคุณลักษณะที่มุงศึกษา
ในระดับปานกลาง  จากกรณีดังกลาว ควรเลือกตัวแปรที่ 1 หรือ  ตัวแปรที่ 2  ตัวใดตัวหน่ึงรวมกับตัวแปรที่ 3 
      สรุปไดวา  การคัดเลือกตัวแปรโดยอาศัยขอเสนอทางทฤษฎี  เอกสารตางๆ หรือการลงความเห็นของ       สรุปไดวา  การคัดเลือกตัวแปรโดยอาศัยขอเสนอทางทฤษฎี  เอกสารตางๆ หรือการลงความเห็นของ 
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ผูเช่ียวชาญน้ัน  การคัดเลือกตัวแปรควรใหครอบคลุมแตละคุณลักษณะของสิ่งที่มุงศึกษา  ซึ่งควรหลีกเลี่ยงการใช
ตัวแปรจํานวนมาก  ที่มุงวัดคุณลักษณะเดียวกัน  และตัวแปรที่มีความคลาดเคล่ือนในการวัดมาก  เพราะอาจทําให
มโนทัศนของสิ่งที่มุงศึกษามีความซับซอน (complex concept)  และยากในการแปลความหมาย 

การกําหนดวิธีรวมตัวแปร 
วิธีการรวมตัวแปรองคประกอบเขาดวยกัน  โดยทั่วไปมักจะใชกันอยู 2 วิธี คือ  การรวมทางพีชคณิต

(Additive)  และการรวมแบบทวีคูณ (multiplicative)  ซึ่งการรวมท้ัง  2  วิธีน้ีมีขอตกลงเบื้องตนแตกตางกัน  ดังน้ี 
(Johnstone, 1981) 

1)  การรวมทางพีชคณิต (Additive)  มีขอตกลงเบ้ืองตนคือ  ความสําคัญของแตละตัวแปรสามารถทดสอบ  
หรือทดแทนกันได  การรวมตัวแปรองคประกอบดวยวิธีการทางพีชคณิตน้ี  มักจะมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบ
ระบบต้ังแต  2  ระบบขึ้นไปวาในเรื่องที่มุงศึกษาน้ันมีความแตกตางกันก่ีหนวย 

2)  การรวมแบบทวีคูณ (multiplicative)  มีขอตกลงเบื้องตนคือ  การเปล่ียนแปลงคาของตัวแปรหน่ึง
ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของอีกตัวแปรหน่ึง  ไมอาจทดแทนหรือชดเชยกันได  กลาวคือ ตัวบงช้ีที่พัฒนาขึ้นจะมีคาสูงไดก็
ตอเมื่อตัวแปรองคประกอบทุกตัวมีคาสูงทั้งหมด และตัวแปรองคประกอบแตละตัวจะตองเสริมซึ่งกันและกัน    
จึงจะสงผลตอคาตัวบงช้ี การรวมตัวแปรองคประกอบดวยวิธีการรวมแบบทวีคูณน้ี มักจะใชเมื่อตองการ
เปรียบเทียบระบบต้ังแต  2  ระบบขึ้นไปวาระบบหน่ึงมีคาดัชนีสูงกวาอีกระบบหน่ึงอยูก่ีเทา  หรือคิดเปนรอยละเทาไร 
       สรุปไดวา  วิธีการรวมตัวแปรเขาดวยกันเพ่ือสรางตัวบงช้ีโดยทั่วไปมักจะใชกันอยู  2  วิธี  คือ  การรวม
ทางพีชคณิต (additive)  และการรวมแบบทวีคูณ (multiplicative)  ซึ่งการรวมท้ัง  2  วิธีน้ีมีขอตกลงเบื้องตนและ 
วัตถุประสงคการใชแตกตางกัน  กลาวคือ  การรวมทางพีชคณิตมีขอตกลงเบื้องตนคือ  ความสําคัญของแตละตัว
แปรสามารถทดแทนหรือชดเชยกันได  และมักจะมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบระบบต้ังแต  2  ระบบขึ้นไปวา
ในเร่ืองที่มุงศึกษาน้ันมีความแตกตางกันก่ีหนวย  สวนการรวมแบบทวีคูณ มีขอตกลงเบื้องตนคือ  การเปล่ียนแปลงคา
ของตัวแปรหน่ึงต้ังอยูบนพ้ืนฐานของอีกตัวแปรหน่ึง  ไมอาจทดแทนหรือชดเชยกันไดการรวมตัวแปรดวยวิธีการ
น้ีมักจะใชเมื่อตองการเปรียบเทียบระบบต้ังแต  2  ระบบขึ้นไปวาระบบหน่ึงมีคา 
ตัวบงช้ีสูงกวาอีกระบบหน่ึงอยูก่ีเทา  หรือคิดเปนรอยละเทาไร  

การกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของตัวแปร 
การกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรสามารถทําได  2  วิธีคือ  นํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรให

เทากัน (equal weight)  และใหตางกัน (differential weight)  สําหรับการกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรให
ตางกันน้ัน  อาจใชวิธีการพิจารณาตัดสินโดยผูเช่ียวชาญ (Expert Judgement)  วิธีวัดความสําคัญของตัวแปรโดย
พิจารณาจากเวลา (time taken)  หรือคาใชจาย (cost)  ของการกระทํากิจกรรมใดๆ  ที่เก่ียวของกับตัวแปรน้ัน  หรือ
วิธีการใชขอมูลเชิงประจักษ (empirical data)  ดวยวิธีการวิเคราะหทางสถิติก็ได  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) วิธีการพิจารณาตัดสินโดยผูเช่ียวชาญ (expert judgement)  เปนการพิจารณาลงความเห็นในหมู
ผูเช่ียวชาญในเรื่องที่ตองการศึกษานั้นๆ  ซึ่งอาจจะเปนนักวิจัย หรือนักวางแผนท่ีเก่ียวของ  โดยใหสมาชิกแตละ
คนเสนอคานํ้าหนักของตัวแปร  แลวจึงพิจารณาหาขอยุติดวยการใชคาเฉล่ีย  หรือการอภิปรายลงความเห็น  หรือ
อาจใชแบบสอบถามเพ่ือหาคารอยละที่ผูตอบเห็นดวยกับนํ้าหนักความสําคัญของแตละตัวแปรที่ระบุ นอกจากน้ี
อาจใชวิธีการท่ีเปนระบบมากขึ้น เชน การใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)  เพ่ือสํารวจหาฉันทามติจาก
ผูเช่ียวชาญโดยไมตองเผชิญหนากัน แลวจึงนําขอมูลดังกลาวมาใชหาคานํ้าหนักความสําคัญของแตละตัวแปรตอไป 
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2)  วิธีวัดความสําคัญของตัวแปร (measure effort required)  โดยพิจารณาจากเวลา(time taken)  หรือ
คาใชจาย (cost)  ของการกระทํากิจกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับตัวแปรน้ัน  วิธีการน้ีสมมุติวา  ถาเวลาหรือคาใชจายที่
เกิดขึ้นในการกระทําบางสิ่งบางอยางสําหรับตัวแปรหน่ึงมากกวาอีกตัวแปรหนึ่ง ตัวแปรน้ันควรมีนํ้าหนักความสําคัญ
มากกวา (หรือนอยกวา)  อีกตัวแปรหน่ึง  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับบริบทของสิ่งที่ตองการศึกษาน้ันๆ  

3)  วิธีการใชขอมูลเชิงประจักษ (empirical data)  เปนวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนด
นํ้าหนักความสําคัญของแตละตัวแปร  โดยอาจใชหลักการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis)  การวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)  การวิเคราะหจําแนก (discriminant analysis)  หรือการวิเคราะห
สหสัมพันธ คาโนนิคอล (canonical)  เปนตน 
       กลาวโดยสรุป  วิธีการกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของตัวแปร  ไมมีหลักเกณฑตายตัววา  ควรใชวิธีการ
ใดจึงจะมีความเหมาะสมมากที่สุด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการท่ีควรตองพิจารณาถึง เชน  ธรรมชาติ
ของตัวแปรที่จะนํามาใชพัฒนาตัวบงช้ี รวมทั้งธรรมชาติของตัวบงช้ีที่จะพัฒนาขึ้น  ตลอดจนการนําตัวแปรที่ 
พัฒนาขึ้นน้ันไปใชประโยชนตอไป  ในทางปฏิบติัมักใชทั้งหลักการเชิงทฤษฎี  และการวิเคราะหขอมูลควบคูกันไป  
กลาวคือในขั้นการวางแผนรวบรวมขอมูลเพ่ือพัฒนาตัวบงช้ี  ใชหลักการเชิงทฤษฎีในการะบุคุณลักษณะของสิ่งที่
มุงศึกษา  และคัดเลือกตัวแปรที่สามารถใชวัดแตละคุณลักษณะ  เมื่อไดขอมูลมาแลวจึงอาศัยหลักการทางสถิติใน
การวิเคราะหขอมูล  เพ่ือกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของตัวแปร 
 1.5  การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ 

ในกระบวนการพัฒนาตัวบงช้ีน้ัน สิ่งที่ควรคํานึงถึงและใหความสําคัญอีกขั้นตอนหน่ึงก็คือ การตรวจสอบ
คุณภาพของตัวบงช้ี  ซึ่งประกอบดวยหลักการกวางๆ 2 อยางคือ  การตรวจสอบคุณภาพภายใตกรอบแนวคิดทางทฤษฎี  
และการตรวจสอบดวยวิธีการทางสถิติ  อยางไรก็ตามการตรวจสอบดวยวิธีการทางสถิติ  เปนเพียงหลักฐานหรือ
ขอมูลเชิงประจักษที่สนับสนุนคุณภาพของตัวบงช้ีเทาน้ัน  ความสําคัญที่แทจริงของการตรวจสอบคุณภาพตัวบงช้ี
จึงอยูที่กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของผูพัฒนาเปนสําคัญ  เพราะหากการพัฒนาเริ่มตนจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่
ขาดคุณภาพแลวเทคนิควิธีการทางสถิติก็ไมอาจทําใหผลการพัฒนามีคุณภาพขึ้นมาได 

จากหลักการพัฒนาตัวบงช้ีดังกลาวขางตน สามารถดําเนินการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของตัวบงช้ี   
ในแตละขั้นตอน  ดังน้ี 

1)  การตรวจสอบคุณภาพในเรื่องตัวแปรและการคัดเลือกตัวแปร  ผูพัฒนาตัวบงช้ีจะตองมีกรอบแนวคิด
ในเชิงทฤษฎีที่ชัดเจน  และมีคุณภาพ  มักนิยามเชิงปฏิบัติการที่ถูกตอง รัดกุม  สอดคลองกับเปาหมายในการนําตัว
บงช้ีไปใชประโยชน  รวมไปถึงลักษณะ  ประเภท  ระดับการวัด  กรอบแนวคิดในการเลือกตัวแปรและการสราง
โมเดล  หรือการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีลวนแตจะชวยใหขอมูลที่ไดมีคุณภาพ  และได
ตัวบงช้ีที่มีความตรงภายใน (internal  validity)  มากขึ้น  โดยมีแหลงอิทธิพลอยางนอย  3  แหลงที่จะใหความตรง
ภายในลดลง  หากดําเนินการขาดการตรวจสอบหรือระมัดระวัง (Johnstone, 1981)  ไดแก  ก)  ความครอบคลุมใน
การวัดตัวแปร  การวัดตัวแปรเพียงบางสวนซึ่งไมครอบคลุมมิติตางๆ  ของมโนทัศนที่ตองการศึกษา  อาจจะเกิด
การนิยามเชิงปฏิบัติการไมรัดกุมเพียงพอ  หรือเคร่ืองมือวัดไมสามารถวัดในสิ่งที่นิยามไวได  ข)  ความหมายของ
มโนทัศนที่ตองการศึกษา มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของเวลา  หรือระบบ (การศึกษา)  ของแตละสังคม  และ 
ค)  ความเปนตัวแทนของตัวแปร  กลาวคือ  นิยามของตัวแปรที่ใช  ไมไดเปนตัวแทนที่ดีของมโนทัศนที่ตองการศึกษา  
นอกจากน้ียังมีประเด็นสําคัญที่ตองตรวจสอบเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการวัด และใหไดขอมูลที่มีความเช่ือถือได  
เชน ความสอดคลองระหวางนิยามเชิงปฏิบัติการที่กําหนดไวกับการนํานิยามเชิงปฏิบัติการไปใชในการวัดตัวแปร  



 35 

2)  การตรวจสอบคุณภาพในเรื่องการรวมตัวแปร  เน่ืองจากวิธีการในการรวม  หรือสังเคราะหตัวแปรมี
อยูหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีมีเง่ือนไขและความเหมาะสมในการนําไปใชประโยชนแตกตางกัน การศึกษาและพิจารณา
รายละเอียดเหลาน้ีเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหไดตัวบงช้ีที่ไดมีคุณภาพสอดคลองกับเปาหมายในการนําไปใชมากขึ้น 

3)  การตรวจสอบคุณภาพ  ในเรื่องการกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของตัวแปร  แมวาจะไมมี 
หลักเกณฑตายตัว  แตการเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของตัวแปร  และเปาหมายในการนําไปใช 
ประโยชนเปนประเด็นที่จะตองพิจารณาตรวจสอบ 

1.6  ประโยชนของตัวบงชี้ 
นงลักษณ  วิรัชชัย (2541)  ไดรวบรวมประโยชนของตัวบงช้ีจากแนวคิดของบุคคลตางๆ อาทิ 
จอหสโตน (1981)  ไดกลาวถึงประโยชนของตัวบงช้ีทางการศึกษาวาจะเปนประโยชนในดาน 

การกําหนดนโยบาย  และวัตถุประสงคการศึกษา  ดานการกํากับและการประเมินระบบการศึกษา 
เบอรสไตน  โอคส  และกุยตัน (1992)  ไดขยายความเพ่ิมเติมวา  ตัวบงช้ีทางการศึกษาเปน 

ประโยชนมากในการประกันคุณภาพ (Quality assurance)  และการแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่  
(Accountability) 

เรสนิค  โนแลนและเรสนิค (1995)  เสนอวาตัวบงช้ีทางการศึกษาเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนด
เปาหมายที่ตรวจสอบไดและสรุปวาในดานการประเมินผลของระบบการศึกษาตัวบงช้ีทางการศึกษาเปนประโยชนมาก
ในการกํากับและประเมินผลระบบการศึกษา  การจัดอันดับการศึกษา  การประกันคุณภาพ  และการแสดงความ
รับผิดชอบตอหนาที่  การกําหนดเปาหมายท่ีตรวจสอบได  การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาโดยใชผลการ
ประเมินเปนแนวทางซึ่งจะเรียกตัวบงช้ีประเภทน้ีวา ตัวบงช้ีผลการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
       จากแนวคิดของบุคคลดังกลาวมาแลวขางตน  สามารถสรุปไดวาตัวบงช้ีทางการศึกษามีประโยชน  ดังน้ี 
       1.  ใชในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 
       2.  ใชในการวางแผนการดําเนินงานดานการศึกษาเพ่ือใหบรรลุผลตามตองการ  
       3.  ใชในการกํากับดูแล  ประเมินระบบการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
       ชินภัทร  ภูมิรัตน (2539) ไดกลาวถึงการใชประโยชนจากตัวบงช้ีทางการศึกษามีหลายดาน  ดังน้ี 
       1.  ใชในการกําหนดเปาหมายของนโยบายทางการศึกษา ซึ่งจะชวยใหเห็นภาพของผลผลิตที่เกิดจากนโยบาย 
น้ันตลอดจนสามารถกํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานได 
       2.  ใชประโยชนในการติดตามสภาวะทางการศึกษา  ในการคนหาความผิดพลาดของการจัดการศึกษา ซึ่งจะ 
ชวยใหผูบริหารมีความต่ืนตัวตอปญหาตลอดเวลา 
       3.  ใชเปนตัวแทนของตัวแปรอิสระหลายๆ ตัว เชน การใชตัวบงช้ีรวม (Composite Indicator)  เพ่ือชวย
ใหเห็นภาพที่กวางขึ้น  และลดความซับซอนของขอมูลใหนอยลง 

4.  การใชตัวบงช้ีทางการศึกษา  เพ่ือเปรียบเทียบระหวางองคการ (สังกัด)  และระหวางภูมิภาค  ซึ่งจะชวย 
ช้ีใหเห็นถึงแหลงของปญหาที่ตองการแกไขเรงดวน 
       นอกจากน้ี เจือจันทร จงสถิตอยู (2543) ไดอธิบายใหเห็นประโยชนของการนําตัวบงช้ีไปใชในดาน
ตางๆ ดังตอไปน้ี 
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       1.  การกําหนดวัตถุประสงคและนโยบาย  ปญหาสวนใหญที่พบในการวางแผน หรือสิ่งที่กําหนดอยูในแผน   
คือขาดความแนชัด  การกําหนดวัตถุประสงคและนโยบาย  มักจะระบุในลักษณะท่ีกวางเกินไปจนขาดความแนชัดวา  
แผนน้ันตองการใหบรรลุผลเพียงใดบาง  การนําตัวบงช้ีมาชวยในการกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายจะชวยให
ทราบถึงสิ่งที่ตองการใหบรรลุผลไดชัดเจนขึ้น 
       2.  การติดตามผลการใชตัวบงช้ี  เพ่ือติดตามผลการเปล่ียนแปลงในระบบท่ีเกิดขึ้นตามปกติ  หรือ 
การเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากการนํานโยบายใดนโยบายหน่ึงมาใชก็ได  การติดตามผลการเปล่ียนแปลงใน 
ระบบน้ีมีความสําคัญมาก คือ ชวยใหตรวจสอบไดวา  การเปล่ียนแปลงนี้เปนไปในทิศทางที่ตองการ และพึง 
ประสงคหรือไม  และมากนอยเพียงใด  ในการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือตรวจสอบการเปล่ียนแปลงในระบบตางๆ เพ่ือ 
วัดความกาวหนาหรือการพัฒนาของระบบน้ันๆ จะตองกําหนดในลักษณะที่วาสามารถนําไปใชวัดไดอยาง 
สม่ําเสมอและตอเน่ือง 
       3. การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา  ตัวบงช้ีเปนเครื่องมือของการวิจัยดานการพัฒนาระบบตางๆ การพัฒนา
และการใชตัวบงช้ีดานน้ีเพ่ือใหเปนตัวแทนของคุณลักษณะของระบบท่ีจะศึกษาวิจัย โดยกําหนดระบบดวยตัวแปรใด
หน่ึงใหเช่ือมโยงไปถึงสิ่งที่พึงปรารถนาจะศึกษาวิจัย เชน การศึกษาวิจัยที่สัมพันธกับเศรษฐศาสตร  ในระยะแรกๆ ของ
การใชตัวแปรการศึกษาเปนตัวบงช้ี เชน  การใชอัตรารอยละของ  GNP ทางการศึกษา  ใชอัตราการเขาเรียนหรือ
ใชสวนผสมของอัตราการเขาเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
       4.  การจัดอันดับตัวบงช้ีชวยกระตุนการพัฒนาและชวยจัดอันดับการพัฒนาของระบบไดอยางเที่ยงตรงและ 
เช่ือถือได  การจัดอันดับของระบบน้ีอาจจะนํามาเปรียบเทียบระหวางจังหวัดหรือทองถ่ินก็ได  จะชวยช้ีใหเห็นถึง
ลักษณะที่เหมือนหรือแตกตางกัน  ซึ่งในการศึกษาทําไดโดยการใชตัวบงช้ีชุดเดียวกันเปนเครื่องวัด 

1.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาตัวบงชี้ 
จากการศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาตัวบงช้ีพบวา  ตัวบงช้ีที่พัฒนาขึ้นจะเปนตัว

บงช้ีที่มีคุณภาพไดน้ัน  ขึ้นอยูกับวิธีการพัฒนาตัวบงช้ีที่มีระบบนาเช่ือถือได  งานวิจัยการพัฒนาตัวบงช้ี สรุปไดวา   
1.  วิธีการนําขอมูลที่ไดมาจัดกลุมตัวแปร  แลวกําหนดเปนตัวบงช้ี  โดยใชเทคนิคเดลฟาย การสัมภาษณ  

การระดมสมอง  และการจัดสนทนากลุม  ไดแกงานวิจัยของไพรัช  มณีโชติ (2551)  ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ตัวบงช้ีการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  งานวิจัยของ
สุทธิธัช  คนกาญจน (2547)  ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบงช้ีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  งานวิจัยของ บุญใจ    
ศรีสถิตนรากูร (2543) ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  งานวิจัยของจําเริญรัตน  เจือจันทร (2543)  ทําการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาตัวบงช้ี
คุณภาพดานวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชน  งานวิจัยของนงนุช  สุภาวัฒนพันธ (2541)  ทําการศึกษาเรื่อง          
การพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 9000  สําหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัดขอนแกน งานวิจัยของอาทิตยา  ดวงมณี (2540)  ทําการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาตัว
บงช้ีรวมสําหรับความเปนเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  งานวิจัยของ
โชคชัย  สิรินพมณี (2540)  ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบงช้ีประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยศึกษานิเทศก  
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  โดยใชพีดับเบิ้ลยูพี  และการสัมภาษณกลุมเจาะจง  และงานวิจัยของอุไรพรรณ  
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2. อาศัยขอมูลเชิงประจักษมาทําการวิเคราะห แลวจัดกลุมตัวแปรโดยใชหลักเกณฑทางสถิติเปนพ้ืนฐานใช
เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ  พบวา  งานวิจัยทั้งหมดใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  โดยมี
กระบวนการดําเนินงานวิจัยสรุปไดดังน้ี  คือ  เริ่มจากนักวิจัยศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวของใน
การวิจัย  แลวสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยหรือโมเดลการวิจัย  ตอจากน้ันเปนการสรางเครื่องมือสําหรับใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลหรือตัวแปรตางๆ ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยน้ันๆ หรือขอคัดลอกขอมูลตัวบงช้ีเด่ียวๆ 
ในแตละดานตามกรอบแนวคิด นําตัวแปรหรือตัวบงช้ีเด่ียวน้ีมาวิเคราะหองคประกอบ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS-PC+  ซึ่งมีขั้นตอนใน การวิเคราะหองคประกอบ  4  ขั้นตอน  คือ  ตอนแรกเปนการ
เตรียมเมทริกซสหสัมพันธ  ตอนที่สองเปนการสกัด (Extraction)  องคประกอบขั้นตน  ตอนที่สามเปนการหมุน
แกน (Rotation)  และตอนสุดทายเปนการสรางตัวแปรประกอบ  หรือสเกลองคประกอบโดยในข้ันการสกัดน้ัน
พบวา  จากวิธีการท่ีหลากหลายของวิธีสกัดองคประกอบ  ผูวิจัยไดใชวิธีการสกัดองคประกอบขั้นตนอยู  2  วิธีคือ  
วิธีองคประกอบสําคัญ (Principal  Component Method)  และวิธีภาพพจนหรือวิธีเงา (Image)  สวนในการหนุน
แกนน้ันพบวา  ใชการหมุนแกนแบบอิสระ (Orthogonal)  ดวยวิธีวาริแมกซทั้งหมด (อมรรัตน     ลาคําเสน, 2536;  
ลัดดา  ดานวิริยะกุล, 2536;  กฤศวรรณ  โอปนพันธุ,  2537;  วิไลวรรณ  เหมือนชาติ,  2537;  ชลันดา  อินทรเจริญ, 
2538) เมื่อตัวแปรผานขั้นตอนการหมุนแลวไดองคประกอบที่เกิดจากการรวมตัวกันของตัวแปรตางๆ  
องคประกอบที่ถือวาใชได  และนํามาใชตองมีคุณสมบัติ  3  ประการ  คือ  ประการแรก  ตัวประกอบแตละตัวตอง
มีตัวแปร  หรือตัวบงช้ีเด่ียวที่บรรยายตัวประกอบน้ันๆ  ต้ังแต  3  ตัวขึ้นไป  ประการที่สอง  ตัวประกอบตองมี
คาไอเกนมากกวา  1  ขึ้นไป (อุดมพร  จามรมาน, 2532)  และประการท่ีสาม ตัวบงช้ีเด่ียวแตละตัวตองมีคานํ้าหนัก
องคประกอบ (Factor Loading)  มากกวาหรือเทากับ 0.45 (Johnstone, 1981)   องคประกอบที่มีคุณสมบัติดังกลาว
น้ีถูกกําหนดช่ือเปนตัวบงช้ี  หรือตัวบงช้ีรวมขึ้น  หรือตัวแปรที่ประกอบกันเปนตัวประกอบนั้น  เพ่ือใชในการ
เปรียบเทียบในลักษณะตางๆ  ตามวัตถุประสงคในการวิจัยตอไป  สวนการวิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันน้ัน  ปรากฏวา  มีงานวิจัยที่ใชวิธีน้ีคือ  งานวิจัยประสิทธิภาพการใชครู :  การวิเคราะหเชิง
ปริมาณระดับมหภาคของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2539)  งานวิจัยการพัฒนาตัวบงช้ีรวม
สําหรับเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาของสมเกียรติ ทานอก (2539)  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงช้ี
ประสิทธิภาพการใชครู :  การประยุกตใชโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุและโมเดลเอ็มทีเอ็มเอ็มของ  วรรณี  
แกมเกตุ (2540)  งานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาตัวบงช้ีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ของ เอมอร  จังศิริพรปกรณ (2541)  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงช้ีรวมคุณภาพ
การศึกษาของคณะครุศาสตรในสถาบันราชภัฎของ ศักด์ิชาย  ชวยเพชร (2541)  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงช้ี
รวมของคุณภาพการสอนในระดับอุดมของ รุงรังษี  วิบูลชัย (2544)  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาดัชนีช้ีวัดคุณภาพ
การศึกษาการพยาบาลอนามัยชุมชนของหลักสูตรพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก  กระทรวงสาธารณสุข  เขตภาคเหนือของ อัญญวรรณ  เมธีสถาพร(2544)  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงช้ี
รวมคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุขของ เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ (2545)  งานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาเพ่ือ
การเรียนรูตลอดชีวิตของนิตยา  สําเร็จผล (2547)  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการความรูของครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการของ  วิลาวัลย   มาคุม (2549) 
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       จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาตัวบงช้ี พบวา มีหลากหลายวิธี ดังน้ี 1.  การนิยาม
เชิงปฏิบัติ  โดยผูวิจัยใชวิจารณญาณคัดเลือกตัวแปรจากฐานขอมูลที่มีอยูแลว  และนํามาพัฒนาเปนตัวบงช้ี 2.  การ
นิยามเชิงทฤษฎีโดยกําหนดตัวแปรยอย  กําหนดวิธีการรวมตัวแปรยอยและกําหนดนํ้าหนักตัวแปรยอยจากทฤษฎี
ที่เก่ียวของโดยในการกําหนดนํ้าหนักตัวแปรยอยแตละตัวน้ันอาจใชความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ
ประกอบในการตัดสินใจ  และ 3  การนิยามเชิงประจักษ  ซึ่งงานวิจัยใหมๆ ที่พบจะนิยมใชวิธีน้ีมาก  โดยวิธีน้ีใช
การกําหนดตัวแปรโดยใชทฤษฎีเปนพ้ืนฐาน  การกําหนดนํ้าหนักของตัวแปรยอยแตละตัวใชขอมูลเชิงประจักษ  
สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยพัฒนาตัวบงช้ีโดยการนิยามเชิงประจักษจากวิเคราะห สังเคราะหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการศึกษาตามขอบขาย  ภารกิจบทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพรอมทั้งสัมภาษณสถานศึกษาแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง แลวนํามาทดสอบกับขอมูลเชิงประจักษ  
 
2.  ตอนท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี   และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       การนําเสนอในตอนที่ 2 น้ีมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดองคประกอบหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง      
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนแนวคิดในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดชที่ทรงมีพระราชดํารัสแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ต้ังแตกอน
เกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจซึ่งแนวคิดน้ีทรงพระราชทานเปนครั้งแรกแกนิสิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเมื่อวันที่  18  กรกฏาคม  2517 (อภิชัย  พันธเสน, 2549)  และเมื่อภายหลังไดเนนย้ํา
แนวทางการแกไขปญหาเพ่ือใหสังคมไทยสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน  
และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของสังคม  และตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินําแนวคิดน้ีไปเผยแพร  
เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายที่เก่ียวของตลอดจนประชาชนทั่วไป  ซึ่งในเวลาตอมาไดมีผูทรงคุณวุฒิ  
นักวิชาการ  นักบริหารในสาขาตางๆ  นําคําน้ีไปใชในหลายๆ คําอยางหลากหลาย เชน เศรษฐกิจพอเพียง 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548)  ระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองได/เศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเอง (สุเมธ  ตันติเวชกุล, 2550)  เศรษฐศาสตรแนวพุทธ หรือพุทธเศรษฐศาสตร (พระธรรมปฏก, 
2539)  เศรษฐศาสตรพอเพียง (อภิชัย  พันธเสน, 2549)  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน/เศรษฐกิจสมดุล/เศรษฐกิจบูรณาการ/
เศรษฐกิจศีลธรรม/เศรษฐกิจทางสายกลาง/เศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา (ประเวศ  วะสี, 2544)  สําหรับในการ
วิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยใชคําวา "เศรษฐกิจพอเพียง" แทนคําเหลาน้ัน 
       2.1  แนวคิด ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
       จากการศึกษาแนวคิด  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผูทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ  นักบริหารในสาขา
ตางๆ  ทําใหเกิดนิยามและตีความหมายแตกตางในมิติที่หลากหลาย เพราะเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
มีขอบเขตกวางขวาง (สมพร  เทพสิทธา, 2541)  ผูวิจัยนําการใหความหมายเศรษฐกิจพอเพียงของนักวิชาการ 
เหลาน้ันมาสรุปครอบคลุมใน  4  มิติ  ดังน้ี 

1.  มิติดานจิตใจ  เปนเศรษฐกิจพอเพียงเนนที่จิตใจโดยพัฒนาจิตใจใหมีความพอเพียงในทุกระดับของ                  
การดําเนินชีวิตทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชนและขยายไปถึงในระดับสังคม  โดยใหยึดถือทางสายกลาง  ไมโลภ 
มุงเนนไปที่คุณภาพชีวิตและความสุขที่แทจริงของมนุษย ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่นอันรวมถึงสิ่งแวดลอมดวย  
อีกทั้งใหความสําคัญกับการแกไขปญหาจากภายในสูภายนอกท่ีมุงเอาชนะกิเลศท่ีอยูในจิตใจ  ซึ่งถาเทียบเคียงกับ
หลักคําสอนใน  พุทธศาสนาจะตรงกับคําวา สันโดษ  มัตตัญุตา หรือมัชฌิมาปฏิปทา  สวนในหลักคําสอนของ
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       2.  มิติดานเศรษฐกิจเปนเศรษฐกิจแบบพออยูพอกินและสามารถอุมชูตัวเองอยูไดโดยไมเดือดรอน  เพ่ือให 
สามารถพ่ึงตนเองไดมากที่สุดโดยไมพ่ึงปจจัยตางๆ ที่ไมไดเปนเจาของ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดผล
คุมคาที่สุด และไมผลิตหรือบริโภคเกินกําลัง ซึ่งเปนการสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นในชุมชนอันจะนําไปสู            
การกาวพนจากความยากจน  สรางความม่ันคงทางรายได  มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นตามควรแกอัตภาพ    ซึ่งในมิติ
ดานน้ีผูใหความหมายไดแก  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต)  สุเมธ ตันติเวชกุล    ประเวศ วะสี  ไสว บุญมา  
นิลวรรณ อยูภักดี  บุญเสริม  บุญเจริญผล  ปรียานุช พิบูลสราวุธ  สมพร เทพสิทธา ประชาสรรค แสนภักดี  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานวิจัยชลิตา  ลชิตาวงศ (2551)  ศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมและปจจัย
ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต งานวิจัยชนันทภรณ        
สุสิริเกษมสุข (2550)  ศึกษาเรื่อง  การศึกษาการออมภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งานวิจัยนพพร เมธี
อนันตกุล (2549)  เรื่อง  การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต (2549)  งานวิจัย
วารุณี  ชินวินิจกุล (2549)  เรื่อง  กระบวนการเรียนรูของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชน
ไมเรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  งานวิจัยจริยา  สุพรรณ (2548)  เรื่อง  การยอมรับเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรในชุมชนบานหลุมมะขาม  ตําบลหนองไมแกน  อําเภอแปลงยาว  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  งานวิจัยโอภาส  นิติกิจไพบูลย (2547)  เรื่องการประยุกตใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับ        
การดําเนินชีวิตของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรที่เขารวมโครงการวนเกษตรของผูใหญวิบูลย  เข็มเฉลิม  
งานวิจัยพิกุลทอง  เกษมสันต (2546)  เรื่องการศึกษาทัศนะของเกษตรกรในการสรางความมั่นคงทางรายไดตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  งานวิจัยสมหมาย  สาตทรัพย (2546)  เรื่องความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงของชาวพุทธ : ศึกษากรณีชุมชนศีรษะอโศก  อําเภอกันทรลักษณ  จังหวัดศรีสะเกษ  งานวิจัย    
พลฤทธิ์  สุวรรณ  เมธา (2546)  เรื่องพุทธจริยธรรมเพื่อเสริมสรางพ้ืนฐานการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และงานวิจัยสยาม  บุญสม (2542)  เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามนโยบาย
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง     
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       3.  มิติดานสังคม  เปนเศรษฐกิจพอเพียงแหงการแบงปนบนพ้ืนฐานของความเอื้ออาทร  มีความเมตตา
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน  มุงใหเกิดความสามัคคี  ความพึงพอใจและสังคมที่สงบสุข  เพ่ือใหทุกคนอยูรวมกัน
ไดโดยปราศจากการเบียดเบียน  การเอารัดเอาเปรียบและการมุงรายทําลายกัน    ซึ่งในมิติดานน้ีผูใหความหมาย 
ไดแก  ประเวศ วะสี  สารสิน วีระผล  สมพร เทพสิทธา  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  งานวิจัยวีระ  ปนทรัพย (2551) 
ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราชวินิต  มัธยม งานวิจัยอนงคนุช 
ผลยะฤทธิ์ (2551)  ศึกษาผลการพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในการปลูกผักสวนครัวสูเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฏพิทยา)  โดยใชหนังสืออานประกอบ  งานวิจัย
มยุรี  ทรัพยบุญ (2551)  เรื่อง  การประเมินโครงการการขับเคล่ือนคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง งานวิจัย
พีรภาว  บุญเพลิง (2550)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาตัวบงช้ีรวมความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  งานวิจัยชูศรี  สายลวดคํา (2550)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน เรื่อง ประเพณีฮีตสิบสองกับการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  งานวิจัยจําเริญ  พงษสมร (2550)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดหนองเคี่ยม  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก  
งานวิจัยดวงสมร  สารแสน (2550)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการเรื่อง  เศรษฐกิจ
พอเพียง  งานวิจัยของสุนันท  ดีพลงาม (2550)  ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริทฤษฎีใหมในโรงเรียนแกนนําสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2  งานวิจัยทับทิม  
ปานคะเชนทร (2550)  ศึกษาเรื่อง  ผลการนิเทศเพ่ือพัฒนาการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในโรงเรียนแกนนํา  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 งานวิจัยจุฑามาศ  ทองเจริญ (2550)  ศึกษาบทเรียนจากการปฏิบัติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญชาวบานกรณีศึกษาจังหวัดขอนแกน  งานวิจัยพิมพิกา  จันทไชย (2550)  
ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานวิจัยไพโรจน  ศรแกว (2550)  ศึกษาเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการ
สงเสริมการเรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดสังฆวิถี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค
เขต 2  งานวิจัยวินัย  หนูพิมพ (2550)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานปางชัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งานวิจัยสุดา  จุลเสวก (2550)  ศึกษาเรื่อง  การติดตามประเมินผลการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการท่ี 13  ปการศึกษา 2550  ชมนาด  วิเชียรสาร 
(2550)  ศึกษาเรื่อง  หนังสือสงเสริมคุณธรรมความรู  คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  งานวิจัยพัชรี  แทงทอง (2549)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาแผนการเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการคิด  เรื่อง  
สมดุลเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   งานวิจัยสุวพี  
พรหมมีเนตร (2549)  เรื่องการพัฒนากระบวนการดําเนินงานโครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง  
งานวิจัยมานิต  เขียวศรี (2549)  เรื่อง  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาภูมิคุมกันตนเองของนักเรียน
มัธยมศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.   งานวิจัยประดิษฐ  บุตราช (2549)  เรื่อง  การจัดการความรูแบบ
บูรณาการโดยภูมิปญญาทองถิ่นสูเศรษฐกิจพอเพียง  งานวิจัยบุญเหลือ  ฤทธิรณ (2549)  เรื่อง  รายงานผลการ
บริหารสถานศึกษาภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานขวาวโคง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร
เขต 2  งานวิจัยวาที่รอยตรีสมบูรณ  บุติมาลย (2548)  เรื่อง  การพัฒนาบุคลากรในการดําเนินเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม  โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  อําเภอจอมพระ  อําเภอจอมพระ  สํานักงาน
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       4.  มิติดานวัฒนธรรม เปนวิถีชีวิตของกลุมชนซึ่งสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย  อันประกอบดวย 
อุดมการณบางอยาง  โลกทัศนบางอยาง  ความสัมพันธบางอยางและคานิยมบางอยางอยูในน้ันดวยซึ่งรวมเรียกวา
วัฒนธรรม  ดังน้ันเศรษฐกิจพอเพียงจึงสัมพันธและเติบโตจากฐานทางวัฒนธรรมที่มั่นคง  ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดวัฒนธรรม
หรือวิถีชีวิตที่ประหยัด  อดออม  ไมฟุงเฟอ  ฟุมเฟอย  ไมตกเปนทาสของวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมซึ่งทําใหเกิด
การเปนหน้ีสินเกิดการทุจริตคอรัปช่ันซึ่งเปนปญหาสังคมที่รายแรงที่สุดปญหาหน่ึงที่บอนทําลายความมั่นคงของ
ชาติ  ซึ่งในมิติดานน้ีผูใหความหมายไดแก  ประเวศ วะสี  นิธิ เอียวศรีวงษ  สมพร  เทพสิทธา  งานวิจัยกันตยา  
มานะกุล (2550)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :  กรณีศึกษาชุมชนบานจอม
จันทร  หมูที่ 2  ตําบลสันทราย  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  งานวิจัยปรีชา เปยมพงศสานต  และคณะ(2547)  
เรื่อง  การสังเคราะหองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  งานวิจัยอรสุดา เจริญรัถ (2546)  เรื่อง  การเกิดขึ้น    
การดํารงอยูและการปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย          
       นอกจากน้ี อภิชัย พันธเสน (2549) ใหความเห็นวาการทําความเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ    
พระเจาอยูหัวน้ัน  มคิวรจะนําเฉพาะเน้ือความของพระราชดํารัสมาพิจารณาเทาน้ัน   แตจําเปนจะตองเขาใจบริบท
ทางการเมือง  สังคม  และเศรษฐกิจในขณะท่ีมีพระราชกระแสรับสั่งดวย  ซึ่งสอดคลองกับอําพน  เสนาณรงค
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2550) กลาววาการทําความเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงตองใชความสามารถ
เฉพาะตัวและพิจารณาแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแกเกษตรกร ประชาชน  บุคคลกลุม
ตางๆ ในวาระและสถานที่ตางๆ ประกอบดวย พระราชกระแสรับสั่งสะทอนความหวงใยที่พระองคทรงมีตอ
สถานการณในบานเมือง  และพสกนิกรชาวไทย  ความสําคัญของพระบรมราโชวาทน้ี  อยูที่พระองคทรงเห็นวา
แนวทางการพัฒนาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปนหลักแตเพียงอยางเดียวอาจจะเกิดปญหาได    
จึงทรงเนนการมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญในเบื้องตนกอน เมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร
แลวจึงสรางความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น  ถาใชภาษาเศรษฐศาสตรอธิบายตามความหมายน้ีก็คือ  
แทนที่จะเนนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําพัฒนาประเทศ  ควรที่จะสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ         
ขั้นพ้ืนฐานกอน  น่ันคือ  ทําใหประชาชนในชนบทสวนใหญพอมีพอกินกอน  หรืออาจจะกลาวไดวาเปนแนวทาง           
การพัฒนาที่เนนการกระจายรายได  เพ่ือสรางพ้ืนฐาน และความม่ันคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกอนเนน
การพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป 
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       จากความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติดานตางๆ ที่กลาวมาแลวน้ันพบวา มีความหมายที่หลากหลาย
สอดคลองกับการประยุกต  นําไปใช  และปฏิบัติในมิติตางๆ  ซึ่งสามารถกลาวสรุปกวางๆ ในทัศนะของผูวิจัยวา  
เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนทุกระดับต้ังแตระดับบุคคล/ครอบครัว  
ระดับชุมชน  จนถึงระดับองคกรที่อยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง  โดยมองใหครอบคลุมหลากหลายมิติ  เนนการ
พ่ึงตนเองกอนเปนเบื้องตน  แลวขยายไปสูการชวยเหลือเก้ือกูลกันตามสภาพ  ทําใหเกิดความสมดุลขึ้นในสังคม
น้ันๆ  และนําไปสูสังคมที่ยั่งยืนตลอดไป 
       2.2  องคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง 
       จากพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานเนื่องในโอกาสตางๆ กัน นับต้ังแต พ.ศ. 2517  
เปนตนมา  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดตระหนักถึงความสําคัญของพระราช
ดํารัสดังกลาว จึงเชิญผูทรงคุณวุฒิสาขาตาง  ๆ มารวมกันพิจารณากลั่นกรองสรุปองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546)  และตอมาพบวา นักวิชาการ  นักบริหาร  
นักการศึกษาไดนําองคประกอบดังกลาวไปเปนแนวทางการปฏิบัติในระดับและดานตางๆ อยางหลากหลาย  ดังน้ันใน
การกําหนดองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงไดจากการสรปุของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ดังน้ี  
       "เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ต้ังแตระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบคุมกันในในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากเปล่ียนแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ และระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการ
ตาง ๆ มาใชในการวางแผน  และการดําเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของ
คนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย
สุจริต  ใหมีความรอบรูที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปญญาและความรอบคอบ 
เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม  สิ่งแวดลอม  
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีองคประกอบดานตางๆ อยางสมบูรณที่สามารถใชเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา
กรอบทฤษฏีทางเศรษฐกิจได (Foundation for Economic Theory Framework)  ประกอบดวย  

กรอบแนวคิด 
       เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา  30 ป  ต้ังแตกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและภายหลังไดทรง
เนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน
และความเปล่ียนแปลงตางๆ 
 
       ความหมาย 
       1)  เปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน (Economic life guiding principles) ในทางท่ี
ควรเปน (i.e. secularized normative prescription) โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด่ังเดิมของสังคมไทย (positive aspect) 
       2)   เปนปรัชญาท่ีสามารถนําประยุกตใชไดคลอดเวลาทั้งในอดีต ปจจุบนั และอนาคต (timely/timeless)  
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       3) เปนปรัชญาท่ีมองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตร (dynamic) กลาวคือ มองวาสถานการณในโลก
น้ันมีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา (uncertainties) เน่ืองจากความเช่ือมโยง (connectivity) ของปจจัยตางๆ 
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
       4) เปนปรัชญาท่ีมุงผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติในแตละชวงเวลา
เพ่ือความม่ังคง (security) และความย่ังยืนของการพัฒนา (sustainability) ในมิติตางๆ อาทิ มิติทางธรรมชาติ ทาง
สังคม และทางเศรษฐกิจ 
       5)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปน Paradigm Shift ลักษณะหน่ึงที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาและวิเคราะห
สถานการณและความเปล่ียนแปลง  ตลอดจนนโยบาย  แนวทางและวิธีการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาตลอดจนผลที่
เกิดขึ้นตลอดชวงระยะเวลากวา  30  ปที่ผานมาซึ่งหมายรวมถึง  การท่ีชุมชนและประเทศตางๆ มีความเช่ือมโยง
กันมาขึ้นภายใตกระแสโลกาภิวัฒน  และการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี  วัฒนธรรมและคานิยมทางสังคม 
       คุณลักษณะ (Characteristics) 
       เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ต้ังแต
ระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 
       ความหมาย  
       1)  เปนแนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตนในทางที่ควรเปน(normative prescription) โดยมีพ้ืนฐาน
มาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย (positive aspect) 
       2) เปนปรัชญาท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ (scalable) ทั้ง
ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน และระดับรัฐ อน่ึง ระดับปจเจกบุคคลน้ันอาจนับเปนหนวยครอบครัวเดี่ยว(single 
household)  นอกจากน้ียังไดเนนวาสามารถใชไดกับทุกคนทุกระดับ 
       3)  แนวคิดทางสายกลาง (Middle Path)  เปนหัวใจสําคัญ (Keyword)  ของปรัญญาที่นํามาใชในการ
บริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ  เพ่ือใหกาวทันตอโลกแหงความเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒนกลาวคือ  
       -  ไมใชการปดประเทศอยางสิ้นเชิง  แตก็ไมใชการเปดเสรีอยางเต็มที่  โดยไมมีการเตรียมความพรอม
ของคนและสังคมในการเขาสูกลไกตลาด   
       -  ไมใชการอยูอยางโดดเดียว (Independence) หรือพ่ึงพิงภายนอกหรือคนอื่นทั้งหมด (Dependence) แต
เนนความคิดและการกระทําที่จะพ่ึงตนเองเปนหลัก (self - reliance) กอนที่จะพ่ึงคนอื่น 
       -  ทางสายกลาง  ในที่น้ี  หมายถึง  วิธีการ (Means) หรือการกระทําที่พอประมาณบนพ้ืนฐานของความมี
เหตุผล  และสรางภูมิคุมกัน  ซึ่งในที่สุดแลวจะนําไปสูการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนแนวทางการแกไข
ปญหาเพื่อใหรอดพนวิกฤติ  และทําใหสังคมและประเทศสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง (Security) และยั่งยืน 
(Sustainable) ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปล่ียนแปลงตางๆ  
        

คํานิยาม (Working definition) 
       ความพอเพียง (Sufficiency)  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
โดยความพอเพียงตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆ กันไดแก  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และระบบ
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       1)  ความพอประมาณ (Moderation)  หมายถึงความพอดี (dynamic optimum) ที่ไมมากเกินไปและไม
นอยเกินไปในมิติตางๆ ของการกระทํา (ความพอประมาณอาจพิจารณาจากความพอดีใน  7  มิติ คือ พอดีกับเหตุ  
พอดีกับผล  พอดีกับตน  พอดีในเชิงปริมาณ  พอดีกับกาล  พอดีกับชุมชน  และพอดีกับบุคคลที่เก่ียวของ) เพ่ือ
นําไปสูความสมดุลและพรอมตอการรองรับความเปล่ียนแปลง 
       2) ความมีเหตุผล (Reasonableness)  หมายถึงการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอประมาณในมิติ
ตางๆ น้ัน  จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุ  ปจจัย และขอมูลที่เก่ียวของ  ตลอดจนผลที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆ (expected results) อยางรอบคอบ  
       3) การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร (Self-immunity) เพ่ือเตรียมตัวพรอมรับผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงดานตางๆ เน่ืองจาก เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่มองโลกเชิงระบบท่ีมีลักษณะพล
วัตร  การกระทําที่จะสามารถเรียกไดวา  พอเพียง (systematic and dynamic optimum)  น่ันจึงมิใชแตจะคํานึงถึง
เหตุการณและผลในปจจุบันเทาน้ัน  แตจําเปนที่จะตองคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ (scenario)  
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกลและไกลภายใตขอจํากัดของความรูที่มีอยู (bounded rationality) และสราง
ภูมิคุมกันในตัวใหพอเพียงที่จะสามารถพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ได  กลาวอีกนัยหน่ึงคือ ระดับของ
ความพอประมาณตองครอบคลุมมิติการจัดการความเสี่ยง (risk management) เชิงพลวัตร(dynamic) จึงจะนับไดวา
เปนระดับความพอเพียงที่สมบูรณ  
        เง่ือนไข (Conditions of Sufficiency Actions)   
        ความพอเพียงตองอาศัยเง่ือนไข  2  เง่ือนไข คือ เง่ือนไขกรอบความรู (Set of knowledge)  และเง่ือนไข
คุณธรรม (Ethical Qualifications)  ซึ่งมีความหมาย  ดังน้ี 

1)  เง่ือนไขความรูที่จะนําไปสูการตัดสินใจประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยูในระดับพอเพียง       
ตองอาศัยความรอบรู  คือ  ความรู (Stock of all relevant  knowledge)  เก่ียวกับวิชาการตางๆ อยางรอบดาน  โดย
ครอบคลุมเน้ือหาของเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของ  เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานสําหรับการนําไปใชในโอกาสและเวลาตางๆ  ตอง
อาศัยความรอบคอบ  คือ  ความสามารถที่จะนําความรูและหลักวิชาการตางๆ เหลาน้ัน  มาพิจารณาใหเช่ือมโยง
สัมพันธกัน (Connectivity of all acquired knowledge)  ประกอบการวางแผน  กอนที่จะนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติทุกขั้นตอน  และความระมัดระวัง  คือ  ความมีสติ  ในการนําแผนปฏิบัติที่ต้ังอยูบนหลักวิชาตางๆ เหลาน้ัน
ไปใชในการปฏิบัติ (Utilization of knowledge at any point of time with carefulness and attentiveness)  เพราะใน
ความเปนจริงแลว  สถานการณเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ดังน้ันการนําความรูและความรอบคอบมาใช  จึงตอง
อาศัยความระมัดระวังใหรูเทาทันเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย 

 
 

 2)  เง่ือนไขคุณธรรม (Ethical Qualifications)  เปนเง่ือนไขท่ีจะตองเสริมสราง  2  ดาน  ไดแก 
                     2.1 ดานจิตใจ/ปญญา โดยเนนความรูคูคุณธรรม  กลาวคือ  ตระหนักในคุณธรรมมีความ
ซื่อสัตยสุจริต  และมีความรอบรูที่เหมาะสม 

2.2  ดานการกระทํา  หรือแนวทางการดําเนินชีวิต  โดยเนนความอดทน  ความเพียร  สติ   
ปญญาและความรอบคอบ   
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        ดังน้ันเง่ือนไขท้ัง 2 เง่ือนไขจึงเปนการนําความรอบรู  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังมาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน  ขณะเดียวกันตองเสริมสรางพ้ืนฐานทางจิตใจใหมีสํานึกคุณธรรม  ความ
ซื่อสัตยสุจริต  และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปญญาและความ
รอบคอบ  ซึ่งกลุมเปาหมายท่ีเนนเปนพิเศษคือเจาหนาที่ของรัฐ  นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับ  เน่ืองจากการ
กระทําใดๆ ของคนกลุมน้ีสามารถกอใหเกิดผลกระทบในสังคมวงกวางได 

แนวทางปฏิบัติ  เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้ง
ดานวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
        ความหมาย 
       1)  การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช  จะทําใหเกิดทั้งวิถีการพัฒนา  และผลของการ
พัฒนา (Development path)  ที่สมดุล (Balance)  และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง (internal consistency between 
means and ends)  กลาวคือ   
        -  ความพอเพียง  เปนทั้งวิธีการ (Means)  ที่คํานึงถึงความสมดุล-พอประมาณอยางมีเหตุผลและการสราง
ภูมิคุมกันที่เหมาะสม 
        -  ในขณะเดียวกัน  ก็นําไปสูผลของการกระทํา (Ends)  ที่กอใหเกิดความสมดุลและพรอมรับตอความ
เปลี่ยนแปลง 
        2)  ความสมดุล  และความพรอมรับตอการเปล่ียนแปลง  หมายถึง   
       -  ความสมดุล (Balance)  ในทุกดาน  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และความรู/เทคโนโลยี     
ในขณะเดียวกันความสมดุลของการกระทําทั้งเหตุและผลที่เกิดขึ้นในมิติของเวลาก็จะนําไปสูความยั่งยืนของการ
พัฒนา  หรือความดํารงอยูอยางตอเน่ือง (sustainability)  ของทุนในดานตางๆ ไมวาจะเปน  ทุนทางเศรษฐกิจ  ทุน
ทางสังคม  ทุนทางสิ่งแวดลอม  และทุนทางภูมิปญญา  และวัฒนธรรม  ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ  
       -  ความพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง (Flexible and adaptable)          
ตอผลกระทบจากดานตางๆ ไดแก  ดานวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก 
       สรุปไดวา  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีองคประกอบดานตางๆ ที่เช่ือมโยงกัน  สามารถนําไปใชเปน 
พ้ืนฐานในการพัฒนากรอบทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรได  ดังน้ี   
       1.  กรอบแนวคิดเปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวการดํารงชีวิตอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมีพ้ืนฐาน 
มาจากวิถีชีวิตด่ังเดิมของสังคมไทย  สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา  มองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะ               
พลวัตร  มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ  เพ่ือความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา   
       2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดํารงอยูและปฏบิัติตนในแนวทางท่ีควรจะเปน  สามารถ 
นํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดทุกระดับ  โดยมีแนวคิดทางสายกลางเปนหัวใจสําคัญของกรอบแนวคิด 
3.  คํานิยาม  ความพอเพียง  จะตองประกอบดวย  3  คุณลักษณะ  คือ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการ
มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  เพ่ือเตรียมตัวพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่เกิดขึ้น 
       4.  เง่ือนไข  การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับพอเพียงน้ัน  ตองอาศัยทั้ง 
เง่ือนไขความรู  และเง่ือนไขคุณธรรมกลาวคือ   
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        -  เง่ือนไขความรู  ประกอบดวย  ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ อยางรอบดาน  ความรอบคอบที่จะ
นําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน  และความระมัดระวังในการนําแผนไปใช
ใหเกิดผลในการปฏิบัติ 
       -   เง่ือนไขคุณธรรมที่จะตองเสรมิสรางประกอบดวยดานจิตใจท่ีตระหนักในคุณธรรมและความซื่อสัตยสจุริต   
และมีความอดทน  มีความเพียร  ใชสติปญญาและในระดับปฏิบัติรอบคอบในการดําเนินชีวิต 
       5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับจากการนําปรัชญามาประยุกตใช คือการพัฒนาที่สมดุลและพรอมรับ
ตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน 
       สวนในเชิงทฤษฎีสามารถแยกองคประกอบทั้งสามของเศรษฐกิจพอเพียงออกเปน ๒ กลุม ไดแก สวนที่
สรางใหเกิดความยั่งยืนของการใชทรัพยากรในสถานการณที่ปราศจากผลกระทบภายนอก (Deterministic 
optimality) ซึ่งระกอบดวยความพอประมาณ และความมีเหตุผล และสวนที่เปนองคประกอบที่เสริมประสิทธิภาพ
ของการใชทรัพยากรใหพรอมตอ  การรองรับผลกระทบจากภายนอก ซึ่งมีความไมแนนอน (Stochastic 
optimality) อันไดแก การมีภูมิคุมกันในตัว  
       แนวคิดเรื่องความพอประมาณ มี 2 แนวทางหลัก ไดแก ความพอประมาณ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ
ทางสังคมที่ถูกกําหนด และความพอประมาณ โดยเปรียบเทียบกับศักยภาพของตนเอง ซึ่งแนวคิดดังกลาวมี
ความหมายครอบคลุมกระบวนการ Optimisation ภายใตขอจํากัดตางๆ หรือใกลเคียงกับแนวคิดเรื่อง bounded 
rationality นอกจากนี้ความพอประมาณยังสามารถนํามาซึ่งการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน หรือการสราง
ประสิทธิภาพในเชิงพลวัตไดดวย  สําหรับความมีเหตุมีผลในบริบทของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน มีความ
เปนเอกลักษณเฉพาะตัว เน่ืองดวยมีปจจัยในเรื่องคุณธรรมกํากับควบคูกับการดําเนินทางสายกลาง ในขณะที่คํา
จํากัดความทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเก่ียวกับความมีเหตุมีผล เชน Rationality หรือ rational expectation และ 
common knowledge ไมสามารถอธิบายความมีเหตุมีผลในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางสมบูรณ 
       สวนแนวคิดเรื่อง ระบบภูมิคุมกันในตัวของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีเศรษฐศาสตรน้ัน มีลักษณะ
คลายคลึงกันโดยรวม กลาวคือ มีลักษณะในการบริหารความเสี่ยง  การกระจายความเสี่ยง  การปองกันความเสี่ยง 
การลดความเสี่ยง และการสรางกลไกท่ีกอใหเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ยังมี
ขอแตกตางในดานของหลักการตัดสินใจ ซึ่งทางสายกลางเปนทางเลือกหน่ึงที่สามารถใชเปนแนวทางใน   
การตัดสินใจไดแทนหลัก Optimization และอาจจะ เหมาะสมกวาภายใตขอจํากัดของความไมแนนอนจากอนาคต 
       สําหรับเง่ือนไข  2 ประการ คือ ความรูและคุณธรรมในระบบเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน เง่ือนไขความรู  
ประกอบดวยความรู 3 ดานคือ รอบรูในวิชาการตางๆ รอบคอบในการเช่ือมโยง และระมัดระวังในการนําความรู 
ไปใช  สวนเง่ือนไขคุณธรรมที่ตองมีคุณธรรมในมิติของจิตใจ  และการกระทําที่เนนความซื่อสัตยสุจริต  
ความอดทน และความเพียร (โรงเรียนบานโคกเพ่ิมโคกกลาง, ม.ป.ป.) 
 
 
 

ทางสายกลาง  
 
 
 พอประมาณ 

มี
ภูมิคุมกัน 

มีเหตุผล 
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ภาพท่ี  3   องคประกอบเศรษฐกิจพอเพียง 

       จากองคประกอบเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวมาแลวขางตน  ผูวิจัยสรุปวา  เศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย  
3 องคประกอบ  ไดแก  องคประกอบดานความพอประมาณ  องคประกอบดานความมีเหตุผล  และองคประกอบ
ดานการมีภูมิคุมกัน  ซึ่งมีเง่ือนไขความรูและคุณธรรมไปกํากับใหความพอประมาณ  ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุมกันเปนไปอยางพอเพียง  ซึ่งองคประกอบทั้ง  3  องคประกอบเปนกรอบแนวคิดและองคประกอบหลักของ
งานวิจัยในครั้งน้ี 

2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแยกประเภทงานวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย 
แบงออกเปน  4  ประเภท (อภิชัย  พันธเสน, 2549) ดังน้ี  

ประเภทที่ 1  การศึกษาเรื่องที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนในฐานะปรัชญา 
และแนวคิดการพัฒนาสังคม 
 1.  แนวคิดในฐานะปรัชญามีงานวิจัยของ ปรีชา  เปยมพงศสานต  และคณะ (2547)  ศึกษาวิจัยเรื่อง  การ
สังเคราะหองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 1)  เพ่ือสํารวจสถานะองคความรู (Status 
of  Knowledge)  ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2)  เพ่ือศึกษาองคความรูดานการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับรัฐ  ครอบครัว  ชุมชน  ภาคธุรกิจ  โดยเฉพาะในระดับชุมชนของสังคมไทยและ  3)  เพ่ือสนับสนุนแผนงาน
พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู(สงเสริมการวิจัย)  ของคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ผลการสังเคราะหพบวา 1) การประเมินสถานะองคความรูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงระดับแนวคิดดวยการ
สังเคราะหเน้ือหาภายใตกรอบญาณวิทยาบูรณาการศาสตร  พบขอสังเกตทางทฤษฏีหลายประการดังน้ี  ประการที่หน่ึง  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นทามกลางกระแสแนวคิดการพัฒนาทางสังคมทางเลือกหลายกลุมในสังคมไทย  

นําไปสู 

                                   
 

นําไปสู 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม 

 
สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน 



 48 



 49 

2.  แนวคิดการพัฒนาสังคมมีงานวิจัยของอรสุดา  เจริญรัถ (2546)  ศึกษาเรื่อง  การเกิดขึ้น การดํารงอยูและการ
ปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําความเขาใจ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น  การดํารงอยูการปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียงวา  ภายใตบริบททางสังคมที่เปลี่ยนผานจาก
สังคมประเพณีมาสูสังคมทันสมัยน้ัน เศรษฐกิจพอเพียงสามารถดํารงอยูและปรับตัวไปโดยมีเง่ือนไข ปจจัย  
กระบวนการอยางไรโดยกําหนดนิยาม และขอบเขตของเศรษฐกิจพอเพียงวาประกอบดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
4  ประการคือ  การผลิต  การบริโภค  การแลกเปลี่ยนและการจัดสรรผลผลิตเง่ือนไขสําคัญที่สุดของการเกิดขึ้น  
การดํารงอยูและการปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ  การท่ีชุมชนหรือหมูบานยังคงมีอํานาจในการควบคุมดูแล
จัดการทรัพยากรตางๆ ของตนเอง  อํานาจดังกลาวนับเปนรากฐานที่สําคัญที่นําไปสูการสรางและพัฒนาระบบการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพสําหรับการดํารงชีวิตดานตางๆ  ในรูประบบบรรทัดฐานของหมูบานท่ีปรากฏอยูในจารีต
ประเพณี  วัฒนธรรม  ความเช่ือหรือพิธีกรรม  ซึง่เปนผลเช่ือมโยงจากอิทธิพลของโลกทัศน  และระบบคุณคาของ
ชุมชน  ปจจัยดังกลาวน้ีเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับไปตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนผาน
จากสังคมประเพณีเขาสูสังคมทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  และยังพบวาเมื่อหมูบานตองประสบกับความป
ลี่ยนแปลงจากความทันสมัยตางๆ เชน การมีถนนตัดผานเขามา  การมีสาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย  หรือการเขา
มาแทรกแซงของอํานาจรัฐ   งานวิจัยของ ศิริกุล  ดํารงมณี (2546)  ไดศึกษาเรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิต
แบบพุทธ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหคําสอนของพุทธศาสนาฝายเถรวาทวามีทัศนะทางเศรษฐศาสตร
อยางไร  โดยเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจพอเพียง  พบวา  หลักคําสอน"ทางสายกลาง" ของพุทธศาสนา เปนแนวทาง
ที่สอดคลองกับความพอดี  และพอเพียงในเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากน้ีแนวคิดของทั้งสองระบบยังนําไปสูการ
แกปญหาทางเศรษฐกิจ  และปญหาตางๆ ของสังคมได  โดยเปนการแกปญหา  และปองกันปญหากอนที่จะเกิด  
ดวยการใหความเขาใจตอการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง  โดยตองเริ่มที่ใจหรือสัมมาทิฐิกอน  จากน้ันจึงนําไปสูการ
ปฏิบัติโดยยืนอยูบนหลักการของความพอประมาณ  มีเหตุผลพ่ึงตนเองได  อน่ึงทุกคนสามารถเขาสูแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดโดยไมจําเปนตองเปนเกษตรกรเทาน้ัน  นอกจากน้ียังเสนอแนะวา  เศรษฐกิจพอเพียงน้ัน  
สามารถเสริมสวนที่เปนขอดอยของเศรษฐกิจระบบทุนนิยม  โดยผานทางคนในระบบท่ีดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ของเศรษฐกิจพอเพียงงานวิจัยของ พระมหาศิริวัฒน  อริยเมธี (2546)  ศึกษาเรื่อง  การศึกษาเชิงวิเคราะหแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักพุทธธรรม  และเพ่ือศึกษาพุทธธรรมท่ีสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนหลัก
ของเศรษฐกิจแนวพุทธ  พบวา  เศรษฐกิจพอเพียงไดแกเศรษฐกิจที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของความพอดี พออยู พอกิน 
พอใช ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาในการดําเนินชีวิต มีดุลยภาพระหวางชีวิตกับสิ่งตางๆ ที่ชีวิตเขาไปเก่ียวของ ดําเนิน
ชีวิตแบบพอมีพอกินเปนสัมมาอาชีวะกอนเปนเบื้องตนจากน้ันจึงพัฒนาไปสูการกินดีอยูดี เศรษฐกิจพอเพียง เปน
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ทรัพย 3) หลักพุทธธรรมท่ีสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดานการแลกเปล่ียนซื้อขาย 4 ประการ คือ 
หลักอาชีวัฏฐมกศีล, คุณสมบัติของนักการคาที่ดี, เหตุที่ทําใหการคาขายขาดทุนและไดกําไร และ หลักอัปปมาท
ธรรม 4) หลักพุทธธรรมท่ีสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดานการจัดสรร จัดการผลผลิต 2 ประการ คือ หลัก
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และหลักอคติสี่อยาง  งานวิจัยของพระมหาสงา          พลสงคราม (2542) 
ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบเศรษฐกิจเชิงพุทธกับเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษา
เปรียบเทียบเศรษฐศาสตรเชิงพุทธกับเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย  พบวา  เศรษฐศาสตรเชิงพุทธมิไดเริ่มจาก
สมมุติฐานทางเศรษฐศาสตร  แตเปนหลักคําสอนเก่ียวกับการดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับธรรมะ  ในฐานะท่ีเปน
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ประเภทที่ 2  การศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจและประวัติศาสตรเศรษฐกิจของชุมชน 
1.  แนวคิดในฐานะพัฒนาการทางเศรษฐกิจไดแกงานวิจัยของชนันทภรณ  สุสิริเกษมสุข (2550)  ศึกษา

เรื่อง การศึกษาเงินออมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการออมภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  พบวา  หมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงดีเดนดานการออมทั้ง 3 หมูบานประกอบดวยหมูบาน
หวงนํ้าขาว จ.ตราด  หมูบานตําแย  จ. อุบลราชธานี และหมูบานยางกลาง จ.อางทอง  มีการดําเนินงานที่สอดคลอง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยครัวเรือนมีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย  เพ่ือเปนการลดรายจายที่ฟุมเฟอย
ในครัวเรือน  มีกิจกรรมเพิ่มรายได  เชน ทําอาชีพเสริม  ผลิตสินคา OTOP  และการปลูกฝงใหประชานในหมูบาน
มีวินัยในการออม โดยออมทรัพยไวกับกองทุนตางๆ ในชุมชนทําใหไมตองไปพ่ึงพาเงินนอกระบบซึ่งเปนหลักประกัน
ไดวาในยามฉุกเฉินหรือจําเปนจะมีเงินใชจายอยางแนนอน งานวิจัยของวารุณี ชินวินิจกุล (2549) ศึกษาเรื่อง
กระบวนการเรียนรูของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวา กระบวนการเรียนรูของชุมชนไม เรียงเริ่มจากการรวมตัวของผู นําชุมชนท่ีมีการใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) อยางงาย เพ่ือหาขอสรุปที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม  และ
ความคิดเห็นรวมของชุมชน  พบวาการขับเคลื่อนใชผลของการคนควาวิจัยจากชวงการริเริ่มกอเกิดมาผลักดันให
ไปสูการปฏิบัติ โดยใชภาวะผูนําและกระบวนการกลุม  และกระบวนการถายทอดความรูชุมชนไมเรียงเปน
โอกาสใหคนไดเกิดการเรียนรูรวมกัน หรือเปนการยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
คนหาและตัดสินใจกําหนดแผนหรือกิจกรรมทางเลือกใหมๆ  ในการแกไขปญหาที่สามารถดําเนินการไดจริง  
และเทาทันการเปล่ียนแปลง โดยการสรางจิตสํานึกใหชุมชนมุงเนนการแกไขปญหาดวยการพ่ึงตนเอง  นอกจากน้ี
ผูนําชุมชนไมเรียงใชกระบวนการขับเคล่ือนที่นําไปสูการสรางสรางชุมชนแบบองครวมที่มีความหลากหลาย  
และปฏิสัมพันธทางสังคม มีระบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของคนทั้งในและนอกชุมชนในลักษณะเครือขาย เปน
กระบวนการพ่ึงตนเองที่ชาวบานและชุมชนรวมกันพัฒนาทั้งดานระบบคุณคา กระบวนการเรียนรู และระบบการ
จัดการเพ่ือการพัฒนาสังคมของชุมชนซึ่งทุกระบบจะตองสอดประสานกัน ที่สําคัญคือมีการทําใหยั่งยืนดวย
กระบวนการติดตามประเมินผลเปนระยะๆ แลวนําผลท่ีไดมาหาขอสรุป  เพ่ือนํามาดําเนินการตอไป  หรือ
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับเปาหมายที่ต้ังไว   อีกทั้งนโนบายภาครัฐและแนวทางการพัฒนา
ประเทศท่ีมุงเนนการพัฒนาตามกระแสหลักและกระแสบริโภคนิยม ทําใหชุมชนประสบปญหาความเดือดรอน 
ขาดความเช่ือมั่นในการแกไขปญหาของตนเอง ผูนําชุมชนใชกระบวนการสรางปญหาเปนเครื่องมือการพัฒนา
และใหโอกาสคน ซึ่งจะตองสอดคลองเหมาะสมกับสภาพของชุมชน ดวยการนําเอาวิทยาการใหมๆ มา
ประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถ่ินที่มีอยู ทั้งน้ีปจจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูของชุมชนไมเรียง ขึ้นอยูกับ
คน ความรู ทรัพยากร การฟนฟูความสัมพันธในอดีตของคนในชุมชนใหกลับคืนมา โดยวงจรของการพัฒนาจะ
ดําเนินการไปตามครรลองของธรรมชาติ เพ่ือใหคนเกิดความม่ันใจในการแกไขปญหาดวยตนเอง ใชองคกรชุมชน
และเครือขายเปนศูนยกลางของการพัฒนาการเรียนรู และใชแนวทางการพัฒนาธุรกิจชมชนแบบครบวงจรเปน
กระบวนการที่จะนําไปสูฐานคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความพอเพียงอยางแทจริงงานวิจัยของจริยา สุพรรณ 
(2548)  ศึกษาเรื่อง  การยอมรับเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรในชุมชนบานหลุมมะขาม  
ตําบลหนองไมแกน  อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา  ชุมชนบานหลุมมะขามเกิดจากการรวมกลุมของ
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2.  แนวคิดในฐานะเศรษฐกิจของชุมชนมีงานวิจัยของสมหมาย สาตทรัพย (2546) ศึกษาเรื่องความ
เขมแข็งของชุมชนตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวพุทธ :  ศึกษากรณีชุมชนศีรษะอโศก  อําเภอ
กันทรลักษณ  จังหวัดศรีสะเกษ  พบวา  (1)  ชุมชนศีรษะอโศกมีระดับความเขมแข็งของชุมชนในระดับสูง 
(87.9%)  โดยมีความเขมแข็งทางดานปจจัยเศรษฐกิจชุมชนในระดับสูง (71.4%)  ปจจัยดานการศึกษาเรียนรูมี
ความเขมแข็งในระดับสูง (87.9%)    และปจจัยดานศาสนาวัฒนธรรม  มีความเขมแข็งในระดับสูงเชนกัน (96.7%)  
และมีปจจัยที่เขมแข็งมากที่สุดใน  3  ปจจัยที่ศึกษา  เพราะปจจัยน้ีมีความศรัทธาทางพุทธศาสนาเปนองคประกอบ
สําคัญของชุมชนสอดคลองกับการศึกษาการกอกําเนิดของชุมชนแหงน้ีอยางมีนัยสําคัญ  (2)  ปจจัยความเขมแข็ง
ของชุมชนทั้ง  3  ปจจัยที่ศึกษามีความสัมพันธกันทั้ง  3  ปจจัย  ปจจัยทางดานเศรษฐกิจชุมชนสัมพันธกับปจจัย
การศึกษาเรียนรูในระดับสูง (คา r = .730)  ปจจัยการศึกษาเรียนรูสัมพันธกับปจจัยศาสนาวัฒนธรรมในระดับปานกลาง 
(คา r = .656)  ปจจัยทางดานเศรษฐกิจชุมชนสัมพันธกับปจจัยศาสนาวัฒนธรรมในระดับปานกลาง (คา r = .623)   
และปจจัยความเขมแข็งดานเศรษฐกิจชุมชน  การศึกษาเรียนรูและศาสนาวัฒนธรรมทั้ง  3  ดาน  สัมพันธกับความ
เขมแข็งของชุมชนศีรษะอโศกทุกปจจัยในระดับสูง (คา r = .931และ .822)  ตามลําดับ  และงานวิจัยของสยาม  
บุญสม (2542) ศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง :  
อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปน เพศหญิง  มีอายุระหวาง  36-45 ป      
รอยละ 35.20  สมรสแลว  มีการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4  มีอาชีพทางการเกษตร  มีรายไดมากกวา 50,000.-
บาทตอป  เคยมีประสบการณในการดําเนินงานตามโครงการตางๆ มีสถานภาพทางสังคมอยูในระดับปานกลาง    
มีความเช่ือถือศรัทธาในนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองมาก กลุมตัวอยางมีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
นโยบายเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในภาพรวมระดับกลาง  และหากแยกพิจารณารายดาน  พบวา  ดานการรวมคิด
หาแนวทางดําเนินงาน  ดานการรวมตัดสินใจ  ดานการเขารวมดําเนินงาน  และดานการไดรับประโยชน  จากการ
ดําเนินงานอยูในระดับปานกลางทั้งสิ้น 

ประเภทที่ 3 การศึกษาประเด็นที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนดวยการสํารวจความ
คิดเห็นหรือทัศนะของบุคคลหรือคณะบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีตอโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ยึดหลัก
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ความคิดเห็นหรือทัศนะของบุคลากรทางการศึกษา  มีงานวิจัยของชวลิต จันทรศรี (2550)  ศึกษาเรื่อง 
สาระการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคามเขต 2  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  ศึกษาระดับความจําเปนของสาระ
การเรียนรูตอการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัด
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2.  ความคิดเห็นหรือทัศนะของบุคคลทั่วไป  มีงานวิจัยของสายนํ้าผ้ึง  รัตนงาม (2547) ศึกษาเรื่อง  ความ
คิดเห็นในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาสมาชิกเสถียรธรรมสถาน  โดยมีวัตถุประสงค
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ประเภทที่ 4  การศึกษาการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.  การศึกษาประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  มีงานวิจัยของนภสินธุ  เสือดี (2551)  
ศึกษาเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณสําหรับ
นักเรียนปฐมวัย กรณีศึกษา: โรงเรียนบานหนองขาม อําเภอสวนผ้ึงจังหวัดราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  พัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู เพ่ือปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง ดานความพอประมาณสําหรับนักเรียนปฐมวัย            
ช้ันอนุบาล 1 และอนุบาล 2 โรงเรียนบานหนองขาม  อําเภอสวนผ้ึง  จังหวัดราชบุรี  พบวาไดนวัตกรรมการเรียนรู
เพ่ือปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณที่มีคุณภาพดานเน้ือหาในระดับดี  และดานเทคโนโลยี
การศึกษาในระดับดีมาก ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณปรากฏวานักเรียนมีพัฒนาการของคะแนนคานิยม
เศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณเพ่ิมขึ้น ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพปรากฏวานักเรียนปฐมวัยมีการ
พัฒนาคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณอยูในระดับดีมาก และเปนที่นาสังเกตวามีปรากฏการณที่
นักเรียนสามารถบอกกลาว ตักเตือน ชักชวน ใหบุคคลอื่นมีคานิยมเชนเดียวกับตนเองได ซึ่งนอกเหนือจากผลที่
คาดไว  งานวิจัยวีระ  ปนทรัพย (2551)  ศึกษาเรื่อง  สภาพการจัดการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของครู
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  
สภาพการจัดการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม อําเภอเมืองสมุทรสงครามใน 3 ดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อการสอน
และแหลงเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล  พบวา  1. สภาพการจัดการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม อําเภอเมืองสมุทรสงคราม ในดาน               
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานสื่อการสอนและแหลงเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก  2. การเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูที่
สอน และชวงช้ันที่ทําการสอน พบวา  2.1 ครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูตางกัน มีการปฏิบัติการจัดการเรียนรูตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  2.2 ครูที่ทําการสอนในชวงช้ันตางกัน มีการ
ปฏิบัติการจัดการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันงานวิจัยอนงคนุช  ผลยะฤทธิ์ 
(2551)  ศึกษาเรื่องผลการพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในการปลูกพืชผักสวนครัวสูเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎพิทยา) โดยใชหนังสืออานประกอบ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1.  เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพและหาคาดัชนีประสิทธิผลหนังสืออานประกอบ เรื่อง การ
ปลูกผักสวนครัวสูเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส  (พิศิษฎพิทยา)  
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูและศึกษาความคงทนในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัด
ผาสุกาวาส (พิศิษฎพิทยา) กอนและหลังการเรียนดวยหนังสืออานประกอบ เรื่องการปลูกผักสวนครัวสูเศรษฐกิจ
พอเพียง 3. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานในการปลูกผักสวนครัวสูเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาความพึงพอใจใน
การเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎพิทยา)  พบวา  1.  ผลการสรางหนังสือ
อานประกอบ เรื่อง การปลูกผักสวนครัวสูเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดผา
สุกาวาส (พิศิษฎพิทยา) ไดหนังสืออานประกอบ ที่มีองคประกอบหลักมีเน้ือหาสาระการเรียนรูจํานวน 10 เรื่อง 
ไดแก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายผักสวนครัว การเลือกสถานท่ีปลูกผักสวนครัว ประเภทและฤดูกาล 
การเตรียมแปลงปลูก เครื่องมือการเกษตร วิธีการปลูกผัก การบํารุงรักษา การเก็บเก่ียวผลผลิตและการจําหนาย 
การบริโภคผักใหปลอดภัยจากสารพิษ  2.  คุณภาพของหนังสืออานประกอบ เรื่อง การปลูกผักสวนครัวสู
เศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ โดยภาพรวม มีคุณภาพอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนราย
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และการมีสวนรวมจากชุมชน  กระบวนการบริหารเปนไปตามหลักวงจรเดมม่ิง (PDCA)  บนพ้ืนฐานของหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี  มีความโปรงใสและตรวจสอบไดตามเง่ือนไขคุณธรรม  แผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมตาง ๆ ไดรับการวิเคราะหตามเหตุผลและความจําเปน  การใชสื่อตาง ๆ ใชวัสดุและแหลงเรียนรูที่มี
อยูในทองถ่ิน  เปนไปตามหลักพอประมาณ หรือพอเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  การเขาคายคุณธรรมไมตอง
เดินทางไกล  ไมตองเขาไปตัดไมทําลายปาเพ่ือกางเต็นท  ถือวาเปนภูมิคุมกันดานสิ่งแวดลอม  มีระบบการปองกัน
ความเสี่ยงของโครงการที่อาจทําใหไมบรรลุผลสําเร็จถือเปนภูมิคุมกันไดอยางดียิ่งความสําเร็จในการบริหาร
จัดการอีกประการหน่ึง  เกิดจากทุกคนเขาถึงแกนแทหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอยางยิ่งเง่ือนไข
คุณธรรมและภูมิคุมกันดานวัฒนธรรม  ซึ่งถือวาเปนมิติทางจิตใจ  เดิมทีโรงเรียนเขาใจวา  เศรษฐกิจพอเพียงเปน
เรื่องการเพาะปลูกและประหยัดอดออมเทาน้ัน  เดิมโรงเรียนปลูกผักก็เนนการขายนํากําไรมาแบงกัน  แตปจจุบัน
โรงเรียนที่ปลูกผักก็ปลูกเปนตัวอยางแกเด็กและชุมชนในการใชปุยชีวภาพ  ผลผลิตที่ไดเอามาแบงกันรับประทาน  
มีการนําไปบริจาคแกชุมชนและนําไปทําบุญที่วัด  เปนการเนนจิตใจท่ีเอื้ออาทร  สรางภูมิคุมกันดานสังคมและ
วัฒนธรรม  เดิมเคยนึกถึงแตการแขงขัน  ปจจุบันนึกถึงแตการแบงปน  หากมีผักเหลือจากแบงกันรับประทาน  
เหลือแจก  เหลือจากทําบุญ  ก็นําไปขายในภายหลัง  มิไดเอาเงินเปนตัวต้ัง  แตมุงดานจิตใจเปนตัวต้ัง  2. ดาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  พบวา  โรงเรียนไดพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหสามารถจัดทาํหนวยการเรียนรู  แผนการเรียนรู  และใหสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูใน
แตละกลุมสาระที่มีการบูรณาการเขากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนรูปธรรม  วิธีการเรียน    การสอนเนนฝก
ใหผูเรียนรูจักคิด  วิเคราะห  ใหเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง  ใชแหลงเรียนรูที่มีอยู  เชน  บางโรงเรียนต้ังอยูในปา
ธรรมชาติ  มีเน้ือที่  200 ไร  สามารถใชปาเปนแหลงเรียนรูได  นอกจากน้ัน  ก็ใชแหลงเรียนรูในชุมชน  เชน  ไร
นาสวนผสม  พิพิธภัณฑ หรือองคกรที่ประสบความสําเร็จ  เปนไปตามหลักพอประมาณการใชสื่อก็ใชจากวัสดุ
ธรรมชาติเทาที่มีอยูในทองถิ่นและใชวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นเขามาชวยใหเกิดการเรียนรู  ถือเปนการสรางองค
ความรูและการอนุรักษวัฒนธรรมไปใชตัว  ทุกโรงเรียนมีโครงงานที่จะชวยใหบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปไดทุกกลมสาระ  บางโรงเรียนมีโครงงานยอย ๆ ถึง  528 โครงงาน  แตละโครงงานมาจากการคิด 
วิเคราะห  อยางมีเหตุผล  ความจําเปน  ความพอประมาณ  พอเหมาะกับอัตภาพ  ความพรอม  ความถนัดและความ
สนใจของเด็ก  เปนการดําเนินการตามหลักวิชาดวยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  การเรียนการสอนทุกเรื่อง  พบวา  
ครูเปนตนแบบที่ดีใหกับเด็ก  และขยายผลไปยังชุมชน  การพัฒนาจึงเกิดผลยั่งยืนตลอดไป  3. ดานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน  พบวา  โรงเรียนแบบอยางทั้ง  25 โรงเรียน  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมาย  นอกจากกิจกรรมหลักคือ  
ลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาดแลว  ยังมีกิจกรรมหลักที่เก่ียวกับการเกษตรที่เนนการเพาะปลูกโดยตรง  กับ
การเกษตรท่ีเปนการนําผลผลิตมาแปรรูป  เปนการสรางองคความรูในการอาชีพของเด็ก  นอกจากน้ัน  ก็มี
กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตอีกมากมาย  เชน  การประหยัดและอดออม  กิจกรรมท่ีสรางสรรคสังคมสิ่งแวดลอม
ที่ถือวาเปนจุดเดนอีกมาก  เชน  การรณรงคใชถุงผาแทนถุงพลาสติกการใชสินคาชนิดเติม  การนําผลิตภัณฑมารี
ไซเคิล  มีชุมนุมอนุรักษพลังงาน  มีสารวัตรพลังงาน  มีการรับบริจาคขยะมา    รีไซเคิล  บางโรงเรียนมีการอบรม
ความรูแกรุนนองที่เตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยโดยไมเก็บเงิน  ถือวามีอุดมการณสูงสง  มีจิตใจเอื้ออาทรแบงปน
รุนนอง  เปนภูมิคุมกันดานสังคม  ซึ่งหาไดยากในสังคมเมืองปจจุบันทุกกิจกรรมที่ทําแฝงไวดวยมิติทางคุณธรรม 
หรือมิติทางจิตใจซึ่งเปนแกนแทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง  4. ดานการพัฒนาบุคลากร  พบวา  
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2. การศึกษาการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรมีงานวิจัยของชลิตา ลชิตาวงศ 
(2551)  ศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุม
ออมทรัพยเพ่ือการผลิต โดยมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาการรับรูเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต  2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตตอการดําเนินชีวิต
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เน่ืองจากไมใชปจจัยการผลิตภายนอก  สามารถใชปจจัยการผลิตภายในระบบ  ทําใหลดความเสี่ยงในการลงทุน
ทั้งตลาดปจจัยการผลิตและตลาดผลิต คือ มีวัตถุประสงคในการเกษตรเพ่ือการบริโภค  จึงไมจําเปนตองหวังขาย
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3.  การศึกษาการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดานธุรกิจ  มีงานวิจัยของ สุขสรรค  กันตะบุตร 
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2550)  ศึกษาเรื่องการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ  
ซึ่งการศึกษาในครั้งน้ีใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจขององคกร
ธุรกิจไทยหลายๆแหงจากหลายอุตสาหกรรมดวยกัน คือ ธุรกิจขนาดกลางและยอม 296 แหงจากอุตสาหกรรม
หลัก 6 กลุมของประเทศ  ชุมพรคาบานารีสอรท  บานอนุรักษกระดาษสา  โรงพยาบาลเทพธารินทร  บริษัทแพ
รนดา  จิวเวลล่ี  จํากัด (มหาชน)  บริษัทไทยเพรซิเดนทฟูดส  จํากัด (มหาชน)  บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด 
(มหาชน)  โดยที่ทั้งหมดไดผานวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2540  มาไดอยางประสบผลสําเร็จ  ซึ่งเปนการ
แสดงถึงความสามารถที่จะรักษาสมดุลระหวางองคประกอบตางๆ ขององคกรและสามารถยืนหยัดทามกลางความ
ยากลําบากทางเศรษฐกิจและสังคมไดเปนอยางดี การศึกษาพบวา  องคกรธุรกิจไทยเหลาน้ีมีแนวทางในการดําเนิน
กิจกรรมที่คลายคลึงกันซึ่งสวนทางกับแนวทางในการดําเนินธุรกิจกระแสหลัก  แนวทางเหลาน้ียังสอดคลองกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือ (1)  มองการณไกลในการบริหารจัดการธุรกิจ  ไมมุงหวังเพียงแตการสราง
กําไรสูงสุดในระยะสั้น (2) ตระหนักในคุณคาของพนักงานอยางจริงใจ และไมมีการปลดพนักงานในชวง
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540  (3)  มีความรับผิดชอบอยางเปนรูปธรรมตอผูที่มีสวนไดสวนเสียของธุรกิจ
ที่หลากหลาย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดลอมโดยแสดงใหเห็นประจักษทางกิจกรรมทางธุรกิจที่ดําเนินอยู และ (4)   
พัฒนานวตกรรมในผลิตภัณฑและขบวนการในการดําเนินงาน นอกจากน้ียังไดเปรียบเทียบแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจขององคกรธุรกิจที่มีความย่ังยืน  28  องคกรแหงโลกตะวันตก (เชน BMW  HSBC  และ Nordstrom)  วา
สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม  ผลการศึกษาบงช้ีวา  แนวทางในการดําเนินธุรกิจขององคกร
ที่มีความยั่งยืนแหงโลกตะวันตกเหลาน้ี  มีความสอดคลองกับแนวทางในการดําเนินงานขององคกรธุรกิจไทย
ดังกลาวขางตน  งานวิจัยชาญชัย  เพ็ชรประพันธกุล (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2550)  ศึกษาเรื่อง  
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศไทย จากแนวปรัชญาสูการนําไปปฏิบัติจริง  พบวา  จากการใชแบบจําลอง
สมการโครงสราง (Structural Equation  Model : SEM)  จะสามารถช้ีใหเห็นวา "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"        
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  มีความสมบูรณของตัวแปรตน  และตัวแปรตามครบถวนที่จะใชในการอธิบาย
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2.4 การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในบริบทตางๆ 
จากการศึกษาเอกสารและ website  ของนักบริหาร นักวิชาการ นักการศึกษา    ผูนําไปปฏิบัติ  หนวยงาน  

และองคกรตางๆ  ที่นําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช พบวา  สามารถใชไดในทุกระดับ  ทุกวงการ  ต้ังแตการดําเนินชีวิต
ในครอบครัว  การบริหารองคกร  การวางแผนธุรกิจของบริษัท  ภาคเอกชน  การกําหนดนโยบายและการจัดสรร
งบประมาณในภาครัฐ การพัฒนาวงการวิชาการ การพัฒนาทองถ่ินไปจนถึงการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการ
ดําเนินกิจกรรมในภาคประชาชน  และประชาสังคม (ลีลาภรณ  บัวสาย, 2549)  ดังน้ันผูวิจัยจึงนําเสนอนําเสนอ
ตามทัศนะ  แนวคิดของทานทั้งหลายเหลาน้ันโดยนําเสนอ  2  ลักษณะ ลักษณะแรกเปนการนํา  
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในดาน/ระดับตางๆ  และลักษณะที่สองเปนการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในหนวยงาน/
องคกรตางๆ  ดังน้ี 

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในดาน/ระดับตางๆ  ดังน้ี   
สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ม.ป.ป.)  กลาววา  การประยุกตนําเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชมีสาระสําคัญ  ดังน้ี 
1.  โดยพ้ืนฐานก็คือ  การพ่ึงตนเองเปนหลัก  การทําอะไรอยางเปนขั้นตอน  รอบคอบ  ระมัดระวัง 
2.  พิจารณาถึงความพอดี  พอเหมาะ  พอควร  ความสมเหตุสมผล  และการพรอมรับความเปล่ียนแปลง 
3.  การสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความสมดุลในแตละสัดสวนแตละระดับ 
4.  ครอบคลุมทัง้ทางดานจิตใจ สังคม เทคโนโลยี  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงเศรษฐกิจ  

ซึ่งแตละดานมีดังน้ี 
4.1 ดานจิตใจ  ไดแก  มีจิตใจเข็มแข็ง  พ่ึงตนเองได  มีจิตสํานึกที่ดี  เอื้ออาทร  ประนีประนอม   

นึกถึงผลประโยชนสวนรวม 
      4.2 ดานสังคม  ไดแก  ชวยเหลือเก้ือกูลกัน  รูรักสามัคคี  สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและ
ชุมชน 

4.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบ   
เลือกใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความย่ังยืนสูงสุด 

4.4  ดานเทคโนโลยี  ไดแก  รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคลองกับความตองการและ 
สภาพแวดลอม(ภูมิสังคม)  พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานเองกอน  กอใหเกิดประโยชนกับคนหมูมาก   

นอกจากน้ีจากการสัมมนาของสถาบันราชภัฏในป 2545 นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆ         
ไดนําเสนอการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในดานตางๆ (กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร,  2550)  จํานวน  
9  ดาน  ดังน้ี 

1.  ดานความคิด  เปนแนวพระราชดําริทางดานความคิด  9  ประการคือ 
                                       1.1 เปนแนวคิดที่กาวพนเพดานความคิดแบบตะวันตก  ซึ่งมีอิทธิพลตอทฤษฎีและวิธีการ
ปฏิบัติทางการพัฒนา 
                                       1.2  เปนแนวคิดที่กาวพนเพดานความคิดแบบวิภาษวิธี (Dialectical)   
                                       1.3  เปนแนวคิดที่ปฏิบัติใหเห็นจริงได 
                                       1.4  เปนทฤษฏีที่มีความงาย  ไมซับซอน  คนในทุกระดับสามารถเขาใจ  เขาถึงและนําไป
ทําใหเห็นผลจริงทางปฏิบัติได 
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                                       1.5 เปนทฤษฎีอาศัยประสบการณของประเทศไทยและลักษณะสภาพแวดลอม  วิถีชีวิต  
และลักษณะเดนของความเปนไทยเปนพ้ืนฐาน 
                                       1.6  เปนแนวคิดที่สมสมัยและเหมาะสมกับจังหวะเวลา 
                                       1.7 เปนแนวคิดซึ่งแฝงไวซึ่งปรัชญาในการดํารงชีพและดํารงชาติ  ไมใชเปนเพียงทฤษฎี
ทางเศรษฐกิจอยางเดียวแตเปนทฤษฎีแบบบูรณาการ 
                                       1.8 เปนแนวคิดที่มีพลังในการกระตุนผูยากไร  เพราะผูปฏิบัติสามารถมีความสุขไดตาม
อัตภาพที่เหมาะสมกับสถานะของตน 
                                       1.9  เปนแนวคิดที่ปลอดดานการเมือง  ผลประโยชนและอุดมการณ  จึงเปนแนวคิดที่มี  
ความเปนสากล 

2.  ดานการเมือง  การบริหาร  และการปกครอง  เปนกลไกการพัฒนาทางการเมืองของ 
ประเทศท่ีเขมแข็ง  เพราะยึดหลักการของประชาชน  โดยประชาชน  เพ่ือประชาชน 

3.  ดานการพัฒนาสังคม  เปนการมองสังคมอยางเปนองครวม  ไมแยกการพัฒนาออกเปนสวนๆ ดังน้ัน
จึงมีความเก่ียวเน่ืองกับเศรษฐกิจ  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ตลอดจนจิตสํานึกของตน 

4.  ดานการวางผังภาคและเมือง  สามารถนําไปสูการวางผังภาค  ผังเมือง  และผังชนบท 
5. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม  และนํ้า  สามารถนํามาประยุกตใชไดในการวางแผนการใช

ประโยชนที่ดิน  แหลงนํ้า  การผลิตธัญญาหาร  และการเพาะพันธุพืช 
6.  ดานการเกษตรและการอารักขาพืช 
7.  ดานการดําเนินชีวิต  การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเปนการดําเนินชีวิตที่ตองพ่ึงตนเองใหมาก

ที่สุด  ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดผลคุมคาที่สุด  ไมผลิตและบริโภคเกินกําลัง  และมีสวนรวมชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
8.  ดานจริยธรรม  มุงเนนมรรควิธีของการดําเนินสายกลางตามแนวพระพุทธศาสนาผสมกลมกลืน     

ดวยมิติทาง   ดานจริยธรรมของการอยูรวมกันของสรรพสิ่ง  สงเคราะหเก้ือกูลพ่ึงพาได 
9.  ดานการเรียนรูและการศึกษา  มีลักษณะการเรียนรูแบบบูรณาการเปนองครวม  มีการพัฒนาชีวิตอยาง

ประหยัด  เรียบงาย สอดคลองกับวิถีธรรมชาติ ทักษะวิธีการทํางานที่เนนความเพียรโดยมีเปาหมายสูความพอเพียง   
พ้ืนฐานของมนุษย 

สุเมธ  ตันติเวชกุล (2549)  และสุทิน  ลี้ปยะชาติ (2549)  ไดเสนอวา  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไป
ประยุกตใชไดกับสังคมทุกระดับ ดังน้ี 

1.  ระดับคนทุกวัย  ทุกศาสนา 
                                       -  ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานของการรูจักตนเอง  การคิดพ่ึงพาตนเอง  และพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันอยางเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
                                       -  สอดคลองกับหลักคําสอนของทุกศาสนาที่ใหดําเนินชีวิตตามกรอบคุณธรรม 
                                       -  ไมทําการใดๆ ที่เบียดเบียนตนเองหรือผูอื่น 
                                       -  ไมฟุงเฟอ  ทําอะไรที่เกินตนเอง 
                                       -  รูจักแบงปนชวยเหลือผูอื่นตามกําลังของตน 
                                       -  ดําเนินชีวิตทางสายกลาง 

2.  ระดับบุคคล/ครอบครัว 
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                                       - สามารถใหตนเปนที่พ่ึงแหงตนใน  5  ดาน  ไดแก  จิตใจ  สังคม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                       -  รูจักคําวา "พอ" และไมเบียดเบียนผูอื่น 
                                       -  พยายามพัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและความชํานาญ 
                                       -  มีความสุขและความพึงพอใจกับชีวิตที่พอเพียง  ยึดเสนทางสายกลางในการดํารงชีวิต 

3.  ระดับเจาหนาที่ของรัฐ 
                                       -  ตองมีสํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต  มีความรอบรูที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิต
ดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติปญญา  และความรอบคอบ 
                                       -  การจัดเตรียมนโยบาย  แผนงานหรือโครงการตางๆ ตองสอดคลองกับเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยเนนพัฒนาและแกไขปญหาดานสังคม  เศรษฐกิจ  และจิตใจควบคูกันไป 

4.  ระดับนักธุรกิจ 
                                       -  สามารถกูเงินมาลงทุนได  เพ่ือทําใหมีรายไดและตองสามารถใชหน้ีได 
                                       -  ตองมีคุณธรรม  ซื่อสัตยสุจริต  เพียร  อดทน  และรับผิดชอบตอสังคม  โดยพัฒนา                       
ประสิทธิภาพ  การผลิต 
                                       -  รักษาความสมดุลในการแบงปนผลประโยชนของธุรกิจในระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย                
ไดแก  พนักงาน  บริษัท  ผูบริโภคและสังคมโดยรวม 

5.  ระดับนักการเมือง 
                                       -  กําหนดนโยบาย  การออกกฎหมาย  และขอบัญญัติตางๆ หรือดําเนินวิถีทางการเมือง
ใหยึดมั่นอยูบนพ้ืนฐานของความพอเพียงและผลประโยชนของสวนรวม 
                                       -  มีทัศนคติและความคิดที่ดีบนพ้ืนฐานของความพอเพียง  สุจริต  มีความเพียร  และมีสติ
ในการทํากิจการตางๆ 

6.  ระดับครูอาจารย 
                                       -  ถายทอด  ปลูกฝงความรูความเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหเด็กและเยาวชน 
                                       -  สอนใหคิดเปน  เขาใจในหลักเหตุผล 
                                       -  มีความคิดในเชิงสรางสรรคบนพ้ืนฐานของศีลธรรมและการพัฒนาจิตใจควบคูกันไป 

 
 
7.  ระดับชุมชน 

                                                  -  รวมกลุมทาํประโยชนเพ่ือสวนรวม โดยอาศยัภูมิปญญาและความสามารถของตนและชุมชน 
                                       -  มีความเอื้ออาทรระหวางสมาชิกใหเกิดพลังทางสังคม 
                                       -  พัฒนาไปสูเครือขายระหวางชุมชนตางๆ 

8.  ระดับรัฐหรือระดับประเทศ 
                                       -  ชุมชน/สังคมหลายๆ แหงรวมมือกันพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
                                       -  วางรากฐานของประเทศใหมีความพอเพียงและพรอมกอน  จึงคอยๆ ดําเนินการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหเจริญขึ้นไปตามลําดับๆ ตอไป 

9.  ในการกําหนดนโยบายการคลัง 
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                                       -  มีความพอดีไมมากเกินไปจนกระทบเสถียรภาพไมนอยเกินไปจนทําใหเศรษฐกิจซบเซา 
                                       -  มีเหตุผลและคลองตัว 
                                       -  ทําอยางคอยเปนคอยไป  ประเมินสถานการณรอบคอบ 
                                       -  ปองกันปญหากอนที่จะรุนแรงขึ้น 
                                       -  ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีความพอดี  ไมสูงไมตํ่าจนเกินไป 

10.  ในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย 
                                            - ควรมุงไปสูการทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือทําใหเกิดสติปญญาความรอบ
รูและศีลธรรมอันจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสังคมดํารงอยูไดอยางเขมแข็งและพอเพียง 
                                       -  สรางระบบการศึกษาใหกับคนทุกคน  ต้ังแตเกิดจนตาย 
                                       -  คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน 
                                       -  สรางภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง 

สุเมธ  ตันติเวชกุล (2549)  ยังไดอธิบายการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  โดยใหปฏิบัติดังน้ี 

1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดํารงชีพอยางจริงจัง        
ดังพระราชดําริที่วา "...ความเปนอยูที่ตองไมฟุงเฟอ  ตองประหยัดไปในทางที่ถูกตอง" 

2.  ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองสุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการดํารงชีพก็ตาม
ดังพระราชดําริที่วา "ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเปน
หลักสําคัญ..."  

3.  ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคาขายประกอบอาชีพแบบตอสูกันอยาง
รุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชดํารัสเรื่องน้ีวา "ความสุขความเจริญอันแทจริงน้ัน หมายถึงความสุขความเจริญที่
บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรมทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการ
แกงแยงเบียดบังมาจากอื่น”  

4. ไมหยุดน่ิงที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยากครั้งน้ี โดยตองขวนขวายใฝหาความรูใหเกิด
มีรายไดเพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ พระราชดํารัสตอนหนึ่งที่ใหความชัดเจนวา "การที่
ตองการใหทุกคนพยายามท่ีจะหาความรู และสรางตนเองใหมั่นคงนี้เพ่ือ ตนเอง เพ่ือที่จะใหตัวเองมีความเปนอยูที่
กาวหนา ที่มีความสุข พอมีพอกินเปนขั้นหน่ึง และขั้นตอไปก็คือใหมีเกียรติวายืนไดดวยตนเอง" 

5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งช่ัวใหหมดสิ้นไป ทั้งน้ีดวยสังคมไทยที่ลมสลายลงในครั้งน้ี เพราะ
ยังมีบุคคลจํานวนมิใชนอยที่ดําเนินการโดยปราศจากละอายตอแผนดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานพระราโชวาทวา " พยายามไมกอความช่ัวใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอื่น พยายามลดพยายามละ
ความช่ัวที่ตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษาและเพ่ิมพูนความดีที่มีอยูน้ันใหงอกงาม
สมบูรณขึ้น" 

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย. (ม.ป.ป.)  ไดนําเสนอการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในระดับ
บุคคลครอบครัว  และระดับชุมชน  ดังน้ี 
                                  -  รายจายสมดุลกับรายรับ 
                                  -  ใชจายอยางมีเหตุผล/มีความจําเปน/ไมใชสิ่งของเกินฐานะ/ใชของอยางคุมคา ประหยัด 
                                  -  มีเงินออม/แบงปนผูอื่น/ทําบุญ 
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                                  -  มีจิตสาธารณะ  มีความเอื้ออาทร 
                                  -  มีผูนําท่ีดี  มีคุณธรรม  มีเมตตาธรรม 
                                  -  รูจักวิเคราะหขอมูลตนเอง 
                                  -  มีกระบวนการเรียนรู 
                                  -  พัฒนากิจกรรมบนพื้นฐานของศักยภาพของชุมชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางสมดุล 
                                  -  มีกระบวนการติดตามและพัฒนาอยางเปนพลวัตร 

อภิชัย  พันธเสน, สรวิชญ  เปรมช่ืน และ พิเชษฐ  เกียรติเดชปญญา (2546)  เสนอวาการจะประยุกต
เศรษฐกิจพอเพียงเขากับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมตองประกอบดวยหลักการ 9  ประการ  ซึ่งสอดคลองกับมงคล  
ชาวเรือ (2550)  ที่กลาววาจากการทดสอบกลุมตางๆ ที่รอดพนจากวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540  ไดเพราะมีการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง  ดังตอไปน้ี 

1.  ใชเทคโนโลยีที่ถูกหลักวิชาการแตมรีาคาถูก 
2.  ใชทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3.  เนนการจางงานเปนหลัก  โดยไมนําเทคโนโลยีมาแทนแรงงานยกเวนกรณีที่จะกอใหเกิด ความ

เสียหายแกผลิตภัณฑ 
4.  มีขนาดการผลิตท่ีสอดคลองกับความสามารถในการบริหารจัดการ 
5.  ไมโลภมากจนเกินไปและไมเนนกําไรในระยะสั้นเปนหลัก 
6.  ซื่อสัตยสุจรติในการประกอบการ  ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค  และไมเอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือ

ลูกคา  ตลอดจนไมเอารัดเอาเปรียบผูจําหนายวัตถุดิบ 
7.  เนนการกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย และ/หรือ มีความสามารถในการ

ปรับเปล่ียนผลิตภัณฑไดงาย 
8.  เนนการบริหารความเสี่ยงตํ่า  โดยเฉพาะอยางย่ิงไมกอหน้ีจนเกินความสามารถในการบริหารจัดการ 
9.  เนนการใชวัตถุดิบภายในทองถ่ิน  และตอบสนองตลาดภายในทองถ่ิน  ภูมิภาคตลาด 

ภายในประเทศ  และตางประเทศตามลําดับเปนหลัก 
บุญเสริม  บุญเจริญผล (ม.ป.ป.)ไดเสนอแนวทางปฏิบัติตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือนํามาใชเปนหลัก

ดําเนินชีวิต   ดังน้ี 
1.  เลิกคานิยมที่ผิดตามกระแสสังคม  ประหยัด ไมควรซื้อก็อยาซื้อ การประหยัดทําใหเศรษฐกิจของ

สังคมเจริญอยางมั่นคง อยาซื้อสินคาและบริการท่ีไมจําเปน เพียงเพ่ือใหรูสึกวาโกวามีใชเหมือนเขา 
2.  ออมเงินใหได การออมมากหรือนอยไมสําคัญ เราตองการนิสัยรูจักออม จงออมกอนใชจาย ถาใชจาย

กอนเหลือเทาไรจึงออม ชาติน้ีคงออมไมไดเลย และ เมื่อออมถึงระดับหน่ึงแลว จงนําเงินมาชวยเหลือผูเดือดรอน 
3.  ผลิตสินคาหรือบริการใดเองไดจงผลิต ซอมแซมสิ่งใดไดจงซอม ทําสิ่งใดเองไดจงทําการทําเองเปน

การสรางความสุขความพอใจแกชีวิตที่มีคุณคายิ่ง และ เปนเครื่องหมายแหงชีวิตที่เปนอิสระ   
4.  อยาคิดทํามาหากินใหญโตเกินกําลัง  ไมตองหุนกับใคร  ไมตองกู  มีเทาไรทําไปเทาน้ันเริ่มทําจาก

เล็กๆ  คอยๆ โต  อยาโลภใจรอน  ธรรมชาติแหงสัจธรรมไมเคยปรานีคนเกินกําลัง 
5.  รูจักอายในการตกเปนหน้ี  หรือซื้อสินคาเงินเช่ือเงินผอน 
6.  อยากูเงินโดยไมจําเปน ปริมาณหน้ีหารดวยทรัพยสิน เปนดัชนีช้ีวัดความลมเหลวทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว   
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7.  ถาไมอยากเดือดรอนในอนาคต ก็อยาเพิกเฉยที่จะชวยเหลือคนเดือดรอน พลังแหงกรรมดี 
จะคุมครองไมใหชีวิตตกตํ่าเดือดรอน แมจะยากจนขนาดไหน ก็จงชวยเหลือผูอื่นดวยแรงกายดวยคําแนะนํา 

8.  อยาหาทรัพยในทางผิดศีลธรรม ศักด์ิศรีแหงความเปนคนจะไมมีเหลือ   
9.  การทํางาน  หรือหาความรู ตองลงใหถึงรากของเทคโนโลยี อยากลัววาไมทันโลก ตัวอยางงายๆ  เชน 

ถามีอาชีพทําตู ก็จงพยายามสรางเครื่องมือทําตูใหไดดวย เพ่ือจะพ่ึงตนเองไดตลอดระบบ ถาเปนนักเรียนก็ตองหา
ความรูตอบใหไดวา ทําไมลบหา คูณ บวกสอง จึงเปนลบสิบ ทําไมไมบวกสิบ อยากลาวแตเพียงวามีสูตรวาอยางน้ัน 

10.  เมื่ออยูในสภาวะวิกฤติลําบาก จงอยาทอแท จงคิดแกไข ทุกปญหามีทางแก บางทีวิกฤติก็เปน
ชองทางที่ทําใหเรากาวหนาขึ้น บางทีวิกฤติก็เปนประสบการณที่มีคายิ่งทําใหเรารูมากขึ้น เขมแข็งขึ้น และ 
แนนอนที่สุดความลมเหลวอยูหางความสําเร็จแคแผนกระดาษบางๆ คั่นไวเพียงแตธรรมชาติรอเราใหทะลุ 
แผนกระดาษไดเทาน้ัน 

11.  แมแตความรูสึกนึกคิด ก็ตองประหยัด อยาปลอยใจลองลอยฟุงซานสรางเรื่องไปเรื่อยๆ ตาม
ธรรมชาติ จะทุกขฟรี สูญเสียพลังชีวิต ออนเพลีย แกเร็ว  หมดความคิดสรางสรรค จงดึงความรูสึกตัวขึ้นมารักษา
มันไวตลอดเวลา ใหรูสึกโลงโปรงสบายแลวอยากคิดอะไร ก็คิดไดดวยความรูสึกตัวเต็ม จะทํางานไดมาก เหน่ือยชา 

12.  ถาบังเอิญมีวาสนาเปนผูบริหารประเทศ จงเลิกความคิดที่เอาแตกูเงิน เลิกความคิดที่ชักชวนให
ตางชาติมาลงทุนโดยไมรูจักพอ เลิกความคิดวาตองคาขายกับตางประเทศใหมากจึงเจริญ เลิกความคิดที่วาประเทศ
กําลังพัฒนาตองขาดดุลการคา เลิกความคิดวาตองเช่ือฟงที่ปรึกษาตางชาติ  เลิกความคิดขายรัฐวิสาหกิจใหตางชาติ
กอนอื่นเลิกความคิดเปดประเทศใหตางชาติเขามาทําธุรกิจอยางเสรีแตฝายเดียว เลิกความคิดที่จะแขงขันกับความ
เจริญของตะวันตกโดยไมมีความสามารถท่ีจะกาวขึ้นเวทีไดอยางสงา เลิกความคิดที่จะติดสินบน ISO ใหมา
ประเมินวามีคุณภาพ แตจงพาประเทศชาติใหรูจักพ่ึงตนเองใหไดในเร็ววันที่สุด และบางอยางตองพ่ึงตนเองใหได
ในวันน้ี 

สุนัย  เศรษฐบุญสราง (ม.ป.ป.)  ไดนําพระบรมราโชวาท"คุณธรรม 4 ประการ"  มาวิเคราะหแลวเสนอ
เปน  7  ขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเปนเหมือนไตบันได  7  ขั้น  เพ่ือไปสูเปาหมาย
ความสําเร็จของชีวิตไดอยางเปนเหตุเปนผล  และเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คือ 

 
1.  บันไดขั้นที่หน่ึง"จับประเด็นปญหา" 
2.   บันไดขั้นที่สอง"วิเคราะหสาเหตุของปญหา" 
3.  บันไดขั้นที่สาม"กําหนดขอบเขตเปาหมายในการแกปญหา" 
4.  บันไดขั้นที่สี่"เขียนคําปณิธาน" 
5.  บันไดขั้นที่หา"ดํารงความมุงหมาย" 
6.  บันไดขั้นที่หก"อดทน  อดกลั้น  และอดออม"             
7.  บันไดขั้นที่เจ็ด"ละวางความช่ัวความสุจริต" 
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในหนวยงาน/องคกรตางๆ  ดังน้ี 
สุขสรรค  กันตะบุตร (2550)  ไดเสนอแนวปฏิบัติ  10  ประการ สําหรับองคกรแหงความพอเพียง  ดังน้ี 
1.  การมองไกล (Tele-Vision)  ไดแก  การคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว  การตัดสินใจเชิงนโยบาย 
2.  ใหคุณคาแกบุคลากรอยางจริงจัง  ไดแก  พัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง  ใหโอกาสแสดงฝมือ 
3.  จริงใจและปรารถนาดีตอผูมีสวนไดเสีย  ไดแก  เนนตลาดเพ่ือสังคม  มองทุกภาคสวนประกอบกัน 
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4.  ใหความสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรม  ไดแก  เปดโอกาสแกบุคลากรทุกระดับ  เนน การนํา 
นวตกรรมไปใช 

5.  ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล  ไดแก  ไมฟุมเฟอย  ไมทําลายสิ่งแวดลอม เริ่มจาก    
สิ่งที่ตนเองมี 

6.  ใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพไมแพง  ไดแก  ใชเทคโนโลยีพ้ืนบาน  เนนภูมิปญญา 
ทองถ่ิน 

7.  ขยายธุรกิจ/งานเมื่อมีความพรอม  ไดแก  ทําอยางคอยเปนคอยไป  เตรียมพรอมกอนเปล่ียนแปลง 
8.  ลดความเสี่ยงดวยการมีสินคาหลากหลาย (บริการหลากหลาย/รัฐ)  ไดแก  การลงทุนที่หลากหลาย  

การตลาดทีผลิตภัณฑมีความหลากหลาย 
9.  แบงปนความรูที่มีเพ่ือการพัฒนางาน/ตลาด  ไดแก  แลกเปล่ียนความรู  ถายทอดความรู 
10.  ตองยึดมั่นในจริยธรรม  ไดแก  อดทนขยันหมั่นเพียร  ยึดมั่นในคุณธรรม 
ไพฑูรย  หาญสามัคคี (2549)  เสนอแนวคิดในการเปนองคกรแหงความพอเพียงของกรมราชทัณฑ  ดังน้ี 
1.  คนในองคกรและครอบครัว  ขยันหารายไดเสริมในทางที่ถูกตอง  พ่ึงพาตนเองได 
2.  คนในองคกรรูจักประหยัด  ไมฟุมเฟอย  ใชจายเทาที่จําเปน  หาไดใชไปเทาที่มี  เหลือเก็บออม 
3.  คนในองคกร  รูรักสามัคคี  รวมกลุมแบงปน  มีนํ้าใจชวยเหลือกันทํากิจกรรม  พัฒนาองคกร 
4.  คนในองคกรรูจักพัฒนาตนเอง  พัฒนาความรูและปญญา  เปนองคกรแหงการเรียนรู 
5.  คนในองคกรหลีกเลี่ยงอบายมุข  ประพฤติตนอยูในศีลธรรม  ยึดมั่นทําความดี  และยกยองนับถือคน

ที่ความรู  ความสามารถและความดีมิใชความร่ํารวย 
6. เกณฑในการวัดความสําเร็จของคนในองคกร  ไมไดอยูที่ความมั่งมี  ความร่ํารวยทางวัตถุ  แตอยูที่

ความสุขผูคนในองคกรมีความสุขในการทํางาน สุขในการใชชีวิต สุขที่ไมเปนหน้ี  สุขที่มีอยางพออยู พอกิน  และ
สุขที่มีครอบครัวอบอุน 

สวนกลยุทธในการเปนองคกรแหงความพอเพียง  จะตองเริ่มตนที่ตนเอง  และองคกรของตนเองกอน  
สรางความเขาใจ  และความรวมมือรวมใจที่จะดําเนินการ  ดังน้ี 

1. การปลุกจิตสํานึก และเสริมสรางทัศนคติและคานิยมรวมในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงและเขมแข็ง  เชน 
                                       -  การประหยัดอดออมดานคาใชจายสวนตัว 
                                       -  การประหยัดดานการใชทรัพยากร/พลังงานในหนวยงาน 
                                       -  การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
                                       -  การลด/ละ/เลิก อบายมุข 
                                       -  ดานความซื่อสัตยสุจริต 

2.  การรณรงคเพ่ือสรางความรู  ความเขาใจและตระหนักในเรื่องการเปนองคกรแหง ความพอเพียง 
วิธีการดําเนินงานเพ่ือมุงไปสูองคกรแหงความพอเพียงน้ันถือวาเปนเรื่องใหญ เน่ืองจากตองเปล่ียน

วัฒนธรรมองคกร  ซึ่งจะตองเกิดจากความคิด  ความเขาใจและปฏิบัติตนอยูบนความพอเพียงของแตละบุคคลใน
องคกร  หรือเปนการระเบิดจากขางใน  แตมีกระบวนการท่ีสงเสริมดังน้ี 

1.  การเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียง   
                                       -  การเรียนรูจากแนวคิด ทฤษฏี และการปฏิบัติตามตัวอยาง  ซึ่งจะตองแสวงหาบุคคล
และชุมชนตนแบบที่สามารถเรียนรูตามได 
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                                       -  การแลกเปล่ียนเครือขายชุมชน  ในบางครั้งการมองอยูในองคกรของตนเองน้ันไมอาจ
เห็นไดชัดเจน  ควรมีการศึกษาดูงานองคกร/ชุมชนที่เปนตนแบบในการนําระบบเศรษฐกิจชุมชนไปใช  เพ่ือจะได
ซึมซับรับเอาแนวคิดมาปรับใช 
                                       -  การเรียนรูจากเครื่องมือในระดับชุมชน  เชน  การจัดต้ังกลุมตางๆ การดําเนินการดาน  
สหกรณชุมชน  บัญชีรายรับ-รายจายของชุมชน 

2. การปฏิบัติสูเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อไดเรียนรูแนวคิดแลวจะไดนําไปปฏิบัติตามยุทธศาสตรแหง
เศรษฐกิจพอเพียงดังน้ี 
                                       -  เลิกอบายมุขทุกประเภท 
                                       -  ลดรายจาย/เพ่ิมการออม/แสวงหารายไดเสริมในทางที่ชอบ 
                                       -  การบริโภค/เหลือแจกจายแบงปน 
                                       -  การพ่ึงพาตนเองในชุมชน/การเสริมสรางภูมิปญญาทองถ่ิน 
                                       -  การทําธุรกิจแบบพอเพียง  โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

อีกทั้งกรมราชทัณฑไดกลาววา  ในการพัฒนาผูตองขังใหกลับตัวกลับใจ  ไมโลภเขาไปกระทําสิ่งที่ผิด
กฎหมายมีความยับยั้งขมใจ  ควบคุมความโกรธ  ไมทํารายคนอื่น หรือใหความรูทั้งทางวิชาการและจิตใจ  ใหมี
ความเขาใจชีวิตและมีโลกทัศนที่ดีบนพ้ืนฐานความจริงวา  ไดนอมนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา
ผูตองขังโดยปลูกฝงคุณธรรมความซื่อสัตย  สุจริต  และคานิยมที่ถูกตองในการดําเนินชีวิต  เพ่ือสรางคุณลักษณะ
ประจําตัว  คือ  หาเงินเกง (อยางถูกตอง) เก็บเงินได (กฤช  กระแสรทิพย, 2549) ใชเงินเปนซึ่งไดแก 

1.  การหาเงินเกง  หมายถึง  ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ  หนักเอาเบาสู  มีความฉลาดใน
การทํางานและการหาเงิน  ไมควรปลอยใหเปนหนาท่ีของสามีหรือภรรยาคนใดคนหน่ึง  แตตองชวยกันทั้ง 2  ทาง  
คนหน่ึงอาจเปนรายไดหลัก  อีกคนหนึ่งอาจเปนรายไดเสริมเหมือนชวยกันตักนํ้าใสตุม  ตองตักหลายคนจึงจะเต็มเร็ว 

2.  การเก็บเงินได  หมายถึง  การทําอยางไรใหเงินที่หามาไดอยูไดในบัญชีธนาคารนานๆ และพอกพูนขึ้น  
เรื่องน้ีตองสรางวินัยอยางเครงครัด  บางคนอาจใชวิธีการกําหนดวันไมใชเงินในแตละเดือน  โดยอาจกําหนด      
วันใดวันหน่ึง  หรือหลายวันของเดือนเปนวันไมใชเงินเลย  ทั้งน้ีเพ่ือชะลอการใชเงินใหนานที่สุด  เปรียบเสมือน
โครงการแกมลิงตามพระราชดําริที่เลียนแบบอุปนิสัยของลิงที่กินกลวยเขาไปแลวจะยังไมรีบกลืน  แตจะเก็บไวที่
กระพุงแกมกอน  จนกวาจะไดกลวยใบใหมจึงจะคอยกลืนของเกาลงไป  วิธีการน้ีจะทําใหเศรษฐกิจของครอบครัว
มีความมั่นคง  เพราะจะมีเงินสํารองไวใชตลอดเวลา  และตรงกับหลักของการออมที่วา "ออมได 1 บาท เทากับหา
ใหมได 1 บาท" 

3.  ใชเงินเปน  หมายถึง  การใชเงินอยางคุมคาสมประโยชนและประหยัด  มีนักปราชญคนหน่ึงกลาววา"
หากเอาความอยากเปนที่ต้ัง  เงินที่มีทั้งหมดในโลกนี้ก็ไมสามารถตอบสนองความอยากดังกลาวได  การใชเงินจึง
ตองใชเหมือนการเปดกอกนํ้าจากตุม  ตองเปดเบาๆ อยาใหหกเรี่ยราดเสียหา  หมั่นตรวจดูวากอกนํ้าเสียหายหรือ
เปลา  หรือจํานวนกอกมีมากเกินไปก็ไมดี  เพราะน้ําตองจะออกจากตุมไดหลายทาง  ควรจํากัดใหมีทางออกนอย
ที่สุด  ตรงกันขามกับการหาเงินที่ตองเพ่ิมชองทางใหมากที่สุด 
ตารางที่  1  บริษัทช่ือไทยดอทคอมนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในลักษณะตางๆ   
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดี 
-  รับโครงการตามจํานวน
พนักงานท่ีมี 

-  ใชเวลาทําการวิจัยตลาดกอนเริ่ม
ดําเนินธุรกิจ 

-  หารายไดจากการใช
เทคโนโลยีฯ  ในการทําธุรกิจ
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-  ไมหวังทํากําไรสูงระยะสั้น 
- ไมกูยืมจากภายนอก  และเนน
ขยายเฉพาะธุรกิจที่บริษัทมีความ
เช่ียวชาญ 
 

-เสนอบริการท่ีตรงกับความตองการ       
ของลูกคาไทย 
- ใหบริการทางเทคโนโลยีแตกตาง
และชัดเจน 
-  พัฒนาความรูพนักงาน 
ต้ังศูนยที่ปรึกษา/ศูนยวิจัย 

-  รักษาการหมุนเวียนของ
พนักงานใหอยูในอัตราตํ่า 
-  ทบทวนแผนการตลาดของ
บริษัท  มีการชะลอแผนโฆษณา  
และนํางบฯ มาสํารองในชวง
วิกฤติ 

เง่ือนไขความรู -  ต้ังศูนยเทคโนโลยี  ศูนยใหคําปรึกษาและศูนยวิจัย 
-  จัดฝกอบรมพนักงานอยางตอเน่ือง 
-  จัดกลุมพันธมิตรกับผูใหบริการ Website  ภาษาไทย 

เง่ือนไขคุณธรรม -  รักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัด 
-  ต้ังชมรมไทยพัฒน  แบงกําไรรอยละ 10  เพ่ือสนับสนุนงานสังคม 
-  จัดฝกอบรมดานจิตใจใหแกพนักงานอยางสม่ําเสมอ 

 
ท่ีมา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, (2546) 
 
ตารางที่  2  บานอนุรักษกระดาษสานําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในลักษณะตางๆ   
 

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดี 
-  รับคําสั่งตามกําลัง/ทุนที่มี 
- รายไดจากการขายจะจาย
คาแรงและวัตถุดิบกอน 
- ไมกูยืมขยายธุรกิจ 
-  ฝกอบรมพนักงานอยาง
ตอเน่ือง 

-  สรางผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณเฉพาะ 
-  ปอสามีจํากัด :  เนนการนํากลับมาใช
ใหม 
-  พัฒนาแหลงพลังงานจากการผลิต 
- ใชสารเคมีในการผลิตใหนอยตาม
ความตองการของตลาด 

-  ผลิตสินคาหลายรายการ 
- ใชแรงงานทองถิ่นตัดปอสาและ
ทําไรในจังหวัดเชียงรายทําใหได
วัตถุราคาดี 
- แบงเงินจากเงินหมุนเวียน
ประจําวันและเงินสํารองระยะยาว 

เง่ือนไขความรู -  ปรับปรุงเทคโนโลยีแบบเดิมมาใชเครื่องมือการผลิตสมัยใหมแทน 
-  ใหคนภายนอกมาเยี่ยมชมและศึกษาการบริหารธุรกิจสม่ําเสมอ 

เง่ือนไขคุณธรรม -  เจาของธุรกิจมีความเพียรในการดําเนินธุรกิจจนสําเร็จ 
-  มีระบบการควบคุมคุณภาพสินคา  และรักษาความลับลูกคาเครงครัด 
-  สรางบอบําบัดนํ้าเสีย  และเนนการจางงานในทองถ่ิน 
-  มีกิจกรรมอบรมคุณธรรมใหพนักงาน  สงเสริมการออม  และมีเมตตา 

 
ท่ีมา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, (2546) 

ตารางที่  3  แพรนดา  จิวเวอรี่นําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในลักษณะตางๆ   
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ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดี 
- ผลิตเพ่ือกลุมลูกคาช้ันดีที่มี
ชองทางการขายชัดเจน 
-  ยึดหลักความเสี่ยงปานกลาง
เพ่ือกําไรปกติ 
- ยึดหลักการแบงปนและไม
เบียดเบียนคูคาธุรกิจ 
- มีเครือขายผูประกอบการราย
ยอย  ชวยจัดสงงานเมื่อยอด
การสั่งสินคาเพ่ิม 
 

-  สราง Brand  ของตัวเองอยางตอเน่ือง  
และมี  Brand  ตางกันสําหรับแตละระดับ
ของตลาด 
- ตรวจสอบการทํางานของบริษัทเทียบกับ
คูแขงอยางสม่ําเสมอ 
- ขยายการผลิตไปยังประเทศที่มีคาแรงถูก 
- มีความยึดหยุนในการเสนอผลิตภัณฑ
ตามความตองการ 

-  กระจายผลิตภัณฑในหลาย
ระดับและขยายตลาดในหลาย
ประเทศ 
-  ใหราคาแก  Suppliers อยาง
เหมาะสม 
-  มีนโยบายจายเงินปนผลไม
เกิน 60%  ของกําไรสุทธิ 
-  ประเมินความเสี่ยงของ
กิจการทุกๆ 6 เดือน 
-  ปองกันความเสี่ยงโดยซื้อ
ขายเงินตราลวงหนา 

เง่ือนไขความรู -  พัฒนาและเรียนรู  เพ่ือสรางนวัตกรรมและโอกาสและพนักงานของบริษัท 
-  จัดทําโครงการศึกษาทวิภาคีเพ่ือเด็กดอยโอกาสและพนักงานของบริษัท 
-  รวมในเครือขาย  SVN  ในการพัฒนาความรูและมาตรฐานธุรกิจ 

เง่ือนไขคุณธรรม -  จัดโครงการรวมบริจาคโลหิตใหสภากาชาดไทยเปนประจําทุก   3  เดือน 
-  เปนโครงการโรงงานสีขาวดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในองคกร 

 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  (2546) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  4  ความสอดคลองของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยของเครือซีเมนตไทย 
 

เศรษฐกิจพอเพียง หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย ตัวชี้วัดความสอดคลอง 
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ความพอประมาณ  หมายถึง        
ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและ
ไมมากเกินไป 
 

Labore productivity Cost effectiveness -ใชพนักงานนอยเทาที่จําเปน 
-จัดคนเขาทํางานใหเหมาะสม
กับลักษณะงาน 
-บริหารคาจางและผลตอบแทน
โดยยึดหลักความเปนธรรม
ภายในเหมาะสมกับหนาที่  
ความรับผิดชอบและสอดคลอง
กับความสามารถของพนักงาน
เปนรายบุคคล  รวมทั้งสามารถ
แขงขันในระดับผูนําของบริษัท
ภายนอกที่อยูในอุตสาหกรรม
เดียวกันได 

ความมีเหตุผล  หมายถึงการ
ตัดสินใจจะตองเปนไปอยางมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุ
และปจจัยที่เก่ียวของตลอดจน
คํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากการกระทําน้ันๆ อยาง
รอบคอบ 

Organizational flexibility system thinking -จัดสวัสดิการใหเหมาะสมกับ
ประโยชนและความจําเปนของ
พนักงานสวนใหญ  โดย
คํานึงถึงความสามารถของ
บริษัทประกอบดวย  และดูแล
ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ขอสภาพสังคม  เศรษฐกิจและ
ความจําเปนของธุรกิจ 

การมีภูมิคุมกันที่ดี Scenario planning Human capital 
investment OD 

-การสรรหา/คัดเลือก "คนดี คน
เกง" ทําใหมีกําลังพลที่มี
คุณภาพรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 
-การพัฒนาพนักงานเปนการ
ลงทุนเพ่ือสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันทางธุรกิจใน
ระยะยาว 

 

 
ตารางที่  4  ความสอดคลองของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยของเครือซีเมนตไทย (ตอ) 
 

เศรษฐกิจพอเพียง หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย ตัวชี้วัดความสอดคลอง 
เง่ือนไขความรู HRD Knowledge management -พนักงานทุกวิชาชีพ ทุก
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เง่ือนไขคุณธรรม Work ethics Social responsibility 
Fairness 

-สรรหาเพื่อใหไดพนักงานที่
เปนทั้ง"คนเกง"  และ "คนดี"  
มีคุณภาพสูงและซื่อสัตยเขา
มารวมปฏิบัติงาน 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, (2546) 
 
 

 กลาวโดยสรุปตามทัศนะของผูวิจัยสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  (2546)  ที่กลาววา  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชน้ันมีอยางหลากหลาย  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ
และบริบทที่แตกตางกันออกไป เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปใชใหเกิดขึ้นไดหลายดาน  โดยตอง
พิจารณาตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับเง่ือนไขและสภาวะที่เผชิญอยู 
 
3.  ตอนท่ี  3  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 จากการศึกษาเอกสารและอินเตอรเน็ตของนักการศึกษา  นักวิชาการ  นักบริหาร  องคกรและหนวยงาน
ตางๆ ที่นําเสนอแนวคิดการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งขอมูลจากการสัมภาษณสถานศึกษา
แกนนําเศรษฐกิจพอเพียง พบวา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกตใชไดในทุกๆ ดาน  ทั้งเศรษฐกิจ  
สังคม การศึกษา วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และการเมือง (สุทิพันธุ  บงสุนันท, 2548)  มีหลาย
รูปแบบ ไมมีสูตรสําเร็จซึ่งแตละภาคสวนจะไมเหมือนกัน  และไมควรเหมือนกัน  แตละภาคสวนจะตองพิจารณา
ปรับใช   แตจะเนนอยู  2  อยาง คือ  สนองตอโลกาภิวัฒน  และรองรับการเปล่ียนแปลงจากโลกภายนอก (โฆสิต  
ปนเปยมรัฐ, ม.ป.ป.) ทั้งน้ีเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิด  และปฏิบัติที่ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการใชปญญา
และคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและพัฒนาประเทศ  เกิดความพอเพียงทั้งในการคิด  การพูด  และการกระทําที่ดีงาม  
สามารถเผชิญ  รูเทาทัน  และแกไขปญหาดํารงอยูไดในยุคโลกาภิวัฒน  ซึ่งการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันมีทั้งคําแนะนําที่เปนแนวทางการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชดานตางๆ อยางหลากหลาย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพและบริบทที่แตกตาง
กันออกไป  ซึ่งการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเกิดไดหลายดาน  สถานศึกษาจะตองพิจารณาตามความเหมาะสมให
สอดคลองกับเง่ือนไข  และสภาวะที่เผชิญอยู (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
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3.1 แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติต้ังแตฉบับที่ 8 จนถึงฉบับที่ 10  ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน ไดมุง

สงเสริมพัฒนาประเทศโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนพ้ืนฐาน  และจากแผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดให
ทุกระดับและทุกทองถิ่นนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา ซึ่งในปจจุบันไดมีองคกรที่
ดําเนินการทางการศึกษาพยายามขับเคล่ือน การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังน้ี 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ,ม.ป.ป.ข.) คณะทํางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานสถาบันการศึกษาและเยาวชน มีฯพณฯ 
องคมนตรี นายแพทยเกษม วัฒนชัย เปนที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ มี ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ เปนประธาน มีผูแทน
และนักวิชาการจากองคกรตางๆ รวมเปนคณะทํางาน 12 คน และมีเจาหนาที่โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง และ
เจาหนาที่ สศช.รวมเปนฝายเลขานุการฯ ไดรวมจัดทําแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
เพื่อใหสถานศึกษาและบุคลากรดานการศึกษาในระดับตางๆ ทั้งในและนอกระบบ สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา การจัดการศึกษา และพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม โดยมี
วิสัยทัศนในการขับเคล่ือน  คือ  สานเครือขาย  ขยายความรู  ควบคูประชาสัมพันธ  เ พ่ือสงเสริมความรู                  
ความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใหบุคลากรดานการศึกษา สามารถนําหลักคิดปฏิบัติเศรษฐกิจ
พอเพียง มาบูรณาการสูการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรูของทุกระดับไดอยางถูกตอง ชัดเจน และเปน
รูปธรรม ตลอดจนผูบริหารสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหเกิด
ประโยชนและความสุข ซึ่งการขับเคล่ือนมี 3 ดาน คือ  การเช่ือมโยงประสานเครือขายการพัฒนาวิชาการและ
แลกเปล่ียนเรียนรู และการเผยแพรประชาสัมพันธ ใหแตละองคกรมีแผนงาน แผนปฏิบัติงานของตนเอง และใช
ทรัพยากรของตนเอง ทุกองคกรหลักรวมพลังขับเคลื่อนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู เสริมพลังขยายผล และรวมมือกับ
พันธมิตรนอกเครือขาย เพ่ือขยายผล (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2550 ก) 

กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.ค.)  มีการแตงต้ังคณะกรรม 
การบริหารโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2549 โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน
คณะกรรมการดําเนินงาน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนฝายเลขานุการ รวมกันกําหนดนโยบายการ
ดําเนินงาน และสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีต้ังไว  พิจารณาแผนงาน โครงการ งบประมาณท่ีดําเนินการ เสนอแนะ
แนวทาง ตลอดจนใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ควบคุม กํากับติดตาม เรงรัดการดําเนินงาน
โครงการ ใหบรรลุวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ และสรางขวัญกําลังใจตอหนวยงาน (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 
2550 ก)  การสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการวางนโยบายเรงรัดปฏิรูป
การศึกษา เน่ืองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ในป พ.ศ. 2549 
กระทรวงศึกษาธิการมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช 
ในฐานะที่ทรงเปนกษัตริยนักพัฒนา จึงไดนอมนําพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนหลักปรัชญาในการ
สงเสริมใหสถานศึกษาทั่วประเทศนําไปประยุกตใชอยางเหมาะสม เพ่ือเปนภูมิคุมกันทางสังคม รวมทั้ง
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1.  การสรางความรูความเขาใจ มีกิจกรรมหลัก คือ 
            1.1  การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู และสื่อการเรียนรู ตลอดจนกิจกรรมสงเสริมในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน การจัดทําหนวยการเรียนรูที่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรียนรูทุกสาระ ตลอดทั้งบูรณา
การในการบริหารจัดการในสถานศึกษา การสังเคราะหองคความรูจากสถานศึกษาเครือขายที่ประสบความสําเร็จ 
การประกวดสื่อการเรียนการสอน การประกวดโครงงาน เปนตน 
            1.2 การพัฒนาบุคลากรเครือขาย โดยจัดอบรมใหความรูวิทยากรผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
เขตพื้นที่การศึกษา ครูในสถานศึกษา ครูภูมิปญญาไทย ศึกษานิเทศก ประชาชนที่เปนเครือขาย รวมท้ังการจัดเวที
ชาวบานดวย 
            1.3 การประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ โดยรวบรวมบุคคลตัวอยาง สถานศึกษาตัวอยาง และ
ชุมชนตัวอยางเพ่ือเผยแพร รวมทั้งการสรางความรู ความเขาใจผานสื่อตาง ๆ เชน สื่อ สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน 
เว็บไซต เปนตน 
       2. การนําสูการปฏิบัติ โดยการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา  
       3.  การประสานความรวมมือและเช่ือมโยงเครือขาย โดยการจัดทําฐานขอมูลกลางเศรษฐกิจพอเพียง    
ซึ่งบรรจุองคความรูและขอมูลเครือขายสถานศึกษา บุคลากร ชุมชน ในเว็บไซต การจัดประชุมสัมมนาเครือขาย 
การสนับสนุนการดูงาน เปนตน  
       4. การติดตามประเมินผล โดยการพัฒนาดัชนีช้ีวัดความพอเพียงของสถานศึกษา การติดตามผลงานใน
พ้ืนที่ การรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน การประเมินผลนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่รับบริการ 
ตลอดจนการเช่ือมโยงผลงานของครูและผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จกับการประเมินวิทยฐานะดวย  
       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550) มีกลยุทธในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดย
หลักการ Goals Approach ดวยการนํานโยบายดานสังคมของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาใช
เปนหลัก และใชหลักการ Direct Approach ที่มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคการ 
(SWOT) กําหนดกลยุทธเพ่ิมเติม เพ่ือแกภาวะวิกฤตของสภาพปญหา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไดกําหนดวิสัยทัศน เปนองคกรหลักในการจัดและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให
ประชากรวัยเรียนอยางทั่วถึง โดยมีคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาและมีคุณภาพตามมาตรฐาน  รวมท้ังกําหนด
พันธกิจใหขยายโอกาสทางการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมท้ังกําหนดพันธกิจ ให
ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรมนําความรูตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระจายอํานาจ การบริหารและ
การจัดการศึกษา ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงกําหนด การขับเคล่ือนนโยบายเปน 6    
กลยุทธ ดังน้ี  
       1.  กลยุทธเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท  
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สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย  
       2. กลยุทธขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของประชากรวัยเรียนอยางกวางขวางและทั่วถึง  
       3. กลยุทธพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
      4. กลยุทธกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
       5. กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมของประชากร ชุมชน ภาคเอกชนและทองถ่ินในการจัดการศึกษา 
       6. กลยุทธเรงพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  
       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดกลยุทธเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
คุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย เปน 1 ใน 6 กลยุทธที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขับเคล่ือน  และเปนภารกิจที่สําคัญที่ตองสงเสริมใหเกิดขึ้นใน 
การศึกษา โดยมีกิจกรรมสําคัญที่เปนจุดเนน 3 กิจกรรม ประกอบดวย  
       1. ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูสอดแทรกหลักคุณธรรมนําความรูและการประยุกต 
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
       2. พัฒนาครูไปสูการจัดหลักสูตรและประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนควบคูกับการ
สอดสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม  
       3. สรางเครือขายคุณธรรมของบาน วัด โรงเรียนใหเกิดความรวมมือรวมคิด รวมทําการดําเนินงานของ
กิจกรรมในกลยุทธเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามนโยบายคุณธรรมนําความรู เปาหมาย ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนในสถานศึกษา/
สพท./สพฐ. ไดรับการพัฒนาผานกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติอยางเปน วิถีชีวิต ดังน้ี  
  1. ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การมีวิถีชีวิตที่มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุมกันที่ดีในตัว บนพ้ืนฐานของความรูและคุณธรรมโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวใน 8 กลุมสาระ
การเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และวัฒนธรรมองคกร ที่เช่ือมโยงสูวิถีชีวิตของตนเองและชุมชน 

2. เสริมสรางคานิยมประชาธิปไตย “การมีสิทธิ  และการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูและการ
พัฒนาสังคมรวมกันผานกระบวนการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจการรวมตรวจสอบตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยมุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรนักเรียนเปนลําดับแรก”  

3. สงเสริมการสรางความสมานฉันท“การดํารงเอกลักษณของตน เขาใจและยอมรับความแตกตาง
ระหวางบุคคล ทั้งดานการนับถือศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือสรางความเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน และอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยมุงเนนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในกลุมผูมีความแตกตาง
เปนลําดับแรก 
       สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2550) สรปุแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา  มีขั้นตอน ดังน้ี 
       คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       สถานศึกษาควรมุงสงเสริมการเรียนรูและปลูกฝง เสริมสรางใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคใน
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี 
       1.  มีความรู ความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักในความสําคัญ ของการดําเนินชีวิต 
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี 
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1.1 มีความรู ความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจทั่วไป 
1.2  มีความรู ความเขาใจในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 เห็นประโยชน และตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง และการใชแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาตนเอง พัฒนากลุม และพัฒนาสังคม 
       2.  มีความรูและทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังน้ี 

2.1  มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและการพัฒนาอาชีพ เชน การเกษตร การผลิต 
และจําหนายสินคา การดําเนินธุรกิจ การใชจายและการออม ฯลฯ 

2.2  ใชและพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหไดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน 
                 2.3  สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
                 2.4  รักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 
       3.  ปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี 

3.1  ปฏิบัติตนใหมีความพอประมาณ รูจักการประมาณตน รูจักศักยภาพของตนที่มีอยู 
3.2  ปฏิบัติตนอยางมีเหตุผล ปฏิบัติสิ่งตาง ๆ บนพ้ืนฐานของความมีสติ ปญญา  ยึดทาง 

สายกลางในการปฏิบัติ 
3.3  มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว พรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ  
3.4  มีความรอบรูในเรื่องที่เก่ียวของ สามารถคิดวิเคราะหและปฏิบัติดวยความรอบคอบ 

 ระมัดระวัง 
3.5  ปฏิบัติตน  และดําเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยความซื่อสัตย  สุจริต ขยัน 

 อดทน เพียรพยายาม แบงปน มีสติ ปญญา มีวินัย พ่ึงตนเอง แบงปน  เอื้ออาทร รับผิดชอบและอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข 

แนวทางในการพัฒนาผูเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
       1.  การพัฒนาหลักสูตรมีแนวทางในการดําเนินการ  ดังน้ี 
       สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหรือบูรณาการเน้ือหาสาระของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปในหลักสูตร
สถานศึกษา ตามข้ันตอน ดังน้ี 
  1.1  สถานศึกษานําคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
พิจารณาปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม วิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในหลักสูตร 
สถานศึกษา 

1.2 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมมาตรฐานการ 
เรียนรูในแตละชวงช้ัน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามปรัชญา            
เศรษฐกิจพอเพียง ของหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม 

1.3  กลุมสาระการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปรับปรุง เพ่ิมเติม หรือจัดทําสาระ   
 การเรียนรู  หนวยการจัดการเรียนรู  และแผนการจัดการเรียนรู ตามลําดับ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตาม 
มาตรฐานการเรียนรูแตละชวงช้ันตามขอ 1.2 

2.  การจัดการเรียนการสอน 



 101 

       สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนตามเน้ือหาสาระที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางสอดคลองกับวิถีชีวิต
ของผูเรียน เนนกระบวนการคิดวิเคราะห เนนการปฏิบัติจริง เพื่อนําไปสูการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในวิถี
ชีวิตประจําวัน โดยมีแนวทางการดําเนินการ  ดังน้ี 

2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห การจัดการ การเผชิญ 
สถานการณ การแกปญหา ฯลฯ ที่เริ่มจากชีวิตประจําวัน และเช่ือมโยงสูครอบครัว  สั งคม  ประเทศชาติ  และ
สังคมโลก 

2.2 จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนการทดลองการปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษา และแหลง 
เรียนรูภายนอกสถานศึกษา ทั้งในรูปของการจัดทําโครงการ โครงงาน และอื่น ๆ ทั้งการศึกษารายบุคคล และเปนกลุม 

2.3 วัดและประเมินผลการเรียนรูใหครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ไดแก 1) ความรู (Knowledge)          
2)  ทักษะ (process)  และ 3)  คุณลักษณะอันพึงประสงค (Attribute) 

3.  การจัดบรรยากาศ  และสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 
       สถานศึกษาควรจัดบรรยากาศ  และสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู กระบวนการ
เรียนรู  ปลูกฝง หลอหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค และเอื้อตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการดังน้ี 

3.1 จัดอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เนนความรมรื่น ประโยชนใชสอย เปน 
แหลงเรียนรู และอนุรักษสืบสานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรมของทองถ่ิน 
และภูมิปญญาไทย 

3.2 กําหนดระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติในสถานศึกษา ที่สงเสริมความมีระเบียบวินัย เคารพ 
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎกติกาของสังคมสวนรวม เชน การเขาคิว การรับประทานอาหาร การแตงกาย การใช
ทรัพยากรรวมกัน ฯลฯ 

3.3 สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศดานคุณธรรม เชน การทําบุญ การบริจาค การปฏิบัติกิจทาง 
ศาสนา  การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การยกยองสงเสริมผูกระทําความดี การสงเสริมการแบงปน การชวยเหลือ
กันและกัน ฯลฯ  

3.4 สงเสริมการแสวงหาความรู และเผยแพรความรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน การจัด 
นิทรรศการ  การจัดการแขงขัน  การหาความรูโดยใชสื่อเทคโนโลยี  และอื่นๆ 

3.5  สงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางของผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
3.6  จัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตน และการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.  การจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา 
       สถานศึกษาควรมีการจัดระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อ
ตอการสงเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังน้ี 

4.1 ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา โครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการใหสอดคลอง  หรือ 
รองรับการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันที่พรอมรับการเปล่ียนแปลง 

4.2 กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม และการปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือจัดทําแผน 
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กลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา มีการดําเนินการตามแผนอยางเปนระบบ  และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 

4.3 พัฒนาบุคลากร ทั้งผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง มีความพรอมในการดําเนินการตามระบบการบริหารจัดการที่เปล่ียนแปลง และการจัด
การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  รวมทั้งดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4.4 จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ 
กระบวนการเรียนการสอนใหเอื้อตอการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  การใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       สถานศึกษาควรใหผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในขั้นตอนสําคัญทุกขั้นตอนตามแนวทาง  ดังน้ี 

5.1  รวมกําหนดแนวนโยบายและการวางแผน 
5.2  รวมใหขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
5.3  รวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการจัดสภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา 
5.4 สงเสริมการเรียนรู  และการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  ที่บาน   

และสถานที่อื่นๆ 
6.  การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

       สถานศึกษาควรจัดใหมีการติดตาม  และประเมินผลการดําเนินการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยมีแนวทางดําเนินการ  ดังน้ี 

6.1  ติดตามและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  โดยพิจารณาจาก 
     6.1.1  ผลการทดสอบความรู  ความเขาใจพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    6.1.2  ผลงานและการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 
    6.1.3  การปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันของผูเรียน 
     6.1.4  ผลการประเมินโดยผูประเมินภายนอก  หรือผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวน 

   6.2  ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการดําเนินการในกระบวนการ  ขั้นตอน  และ
กิจกรรมการดําเนินการในดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดลอม  การจัดระบบการบริหารจัดการ  การใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและ  และการประเมินคุณลักษณะของผูเรียนอันพึงประสงค 
 

6.3 จัดใหระบบการรายงานผลการดําเนินการเปนระยะๆ  ทั้งการรายงานภายในสถานศึกษา   
การรายงานตอสาธารณชน  และการรายงานหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ 

ขั้นตอนการดําเนินการตามแนวทางการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษามีขั้นตอนใน
การดําเนินการ  ดังน้ี 

1.  กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนนโยบายสําคัญของ 
สถานศึกษา 

2.  พัฒนาความรู  ความเขาใจแกบุคลากรท้ังผูบริหาร  ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษา  และ 
สงเสริมใหปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.  ประชาสัมพันธเผยแพรความรู  ความเขาใจแกผูเก่ียวของอื่นๆ 
4.  ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสราง  และพัฒนาการบริหารจัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  จัดทํา  ปรับปรุง  หรือเพ่ิมเติมโครงการ  กิจกรรม  และปรับแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติการ 

ของสถานศึกษา 
6.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
7.  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

  8.  เสริมสรางบรรยากาศ  และสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
    9.  จัดระบบนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินการ 
  10.  ใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนสําคัญทุกขั้นตอน 
       นอกจากน้ียังไดจัดทําเครื่องมือติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  
เพ่ือใชประเมินผลสถานศึกษาที่สามารถเปนแบบอยางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได  ซึ่งเครื่องมือมีดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  5  เครื่องมือติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 
1. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา (5 องคประกอบ) 
1. ดานการวางแผนขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

1. มีโครงการขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาใน
แผนปฏิบัติงานประจําป 
2. มีคําสั่งมอบหมายงานผูรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานขับเคล่ือนปรัชญา

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 
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3. มีการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา 
4. มีการติดตามประเมินผลโครงการ
ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา 

2. ดานวิชาการ 1. มีการสงเสริมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียน 
การสอน 
2. มีการสงเสริมกิจกรรม โครงงาน 
หรือนิทรรศการเก่ียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีการสงเสริมการศึกษาวิจัย หรือ 
การนิเทศเพ่ือขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. มีการติดตามประเมินผลการ
ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

3. ดานอาคารสถานที่ 1. มีแหลงเรียนรูที่สงเสริมสนับสนุน
การเรียนรูเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 
2. มีการจัดภูมิทัศนที่สวยงาม สะอาด
เรียบรอย สงบ รมรื่น เหมาะสม 
ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรูเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

ตารางที่  5  เครื่องมือติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  (ตอ) 

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 
 3. มีการจัดใชอาคารสถานที่อยาง

ประหยัด คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด 
4. บุคลากรสถานศึกษาและผูเรียนมี
สวนรวมในการดูแลรักษาอาคาร 
สถานท่ีสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

 

4. ดานงบประมาณ 1. มีการใชงบประมาณตามแผนที่ 1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
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2. มีการติดตามประเมินผลการใช
งบประมาณเปนระยะๆ อยางเปนระบบ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ           
การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
4. มีการระดมทุนจากองคกร หรือ 
หนวยงาน หรือชุมชน เพ่ือขับเคล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

5. ดานความสัมพันธกับชุมชน 1. สถานศึกษามีแผนรวมกับชุมชนเพื่อ
ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สถานศึกษาใหบริการสถานที่แก
ชุมชนเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สถานศึกษารวมมือกับชุมชนจัด
กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมหรือสังคม
หรือเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สถานศึกษาระดมทรัพยากรรวมกับ
ชุมชนเพื่อขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

ตารางที่  5  เครื่องมือติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  (ตอ) 

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 
2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1. การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการเรียนการสอน 

1. มีการจัดแผนการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อยางนอย 1 กลุมสาระ/รายวิชา/ราย
ภาค/แผนก/อื่น 
2. มีการจัดแผนการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อยางนอย 2-3 กลุมสาระ/รายวิชา/ราย

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 
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3. มีการจัดแผนการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อยางนอย 4-5 กลุมสาระ/รายวิชา/ราย
ภาค/แผนก/อื่น 
4. มีการจัดแผนการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มากกวา 5 กลุมสาระ/รายวิชา/รายภาค/
แผนก/อื่น 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. ผูเรียนมีสวนรวม และมีรองรอยที่
นักเรียนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ผูเรียนมีสวนรวม และมีผลงานของ
นักเรียนปรากฏใหเห็นประจักษใน          
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

ตารางที่  5  เครื่องมือติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  (ตอ) 

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 
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3. สื่อและแหลงเรียนรูเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีการใชสื่อการเรียนรูเพ่ือบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการ
สอน 
2. มีการผลิตสื่อขึ้นใชเองในสถานศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. มีการเผยแพรสื่อ/แหลงเรียนรูเก่ียวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู
ชุมชน 
4. มีการคนหาหรือมีสวนรวมในการพัฒนาแหลง
เรียนรูเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

4. ผูเรียนมีความรูและปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ผูเรียน 50% มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผูเรียน 25% มีสวนรวมในการเผยแพรหลัก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
3. ผูเรียน 25% สามารถเผยแพรหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูครอบครัว/ชุมชน/องคกร/
หนวยงาน 
4. ผูเรียน 25% ไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

5. การวัดและประเมินผล 1. มีการเรียนการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แตไมมีการวัดผล ประเมินผล 
2. มีการวัดผล ประเมินผล ที่เกิดจากการเรียนการ
สอนบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตไม
ครบทุกกลุมสาระ/รายวิชา/ภาควิชาที่เปดสอน  
3. มีการวัดผล ประเมินผล ครบทุกกลุมสาระ/
รายวิชา/ภาควิชาที่เปดสอน แตขาดการนํามา
ปรับปรุงพัฒนา 
4. มีการวัดผล ประเมินผล ครบทุกกลุมสาระ/
รายวิชา/ภาควิชาที่เปดสอน แตขาดการนํามา
ปรับปรุงพัฒนาการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

ตารางที่  5  เครื่องมือติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  (ตอ) 

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 
3. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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1. การแนะแนวและระบบดูแลผูเรียน 1. มีกิจกรรมใหผูเรียนรูจักศักยภาพ/
อัตภาพของตนเองตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีกิจกรรมสงเสริมปรับปรุงหรอื
พัฒนาการศึกษาและประกอบอาชีพ
ตามปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง 
4. มีกิจกรรมใหผูเรียนไดวางแผน
อนาคตของตนเองที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

2. กิจกรรมลูกเสือหรือ เนตรนารี หรือ
ยุวกาชาด หรือผูบําเพ็ญประโยชน 

1. มีการจัดกิจกรรมลูกเสือหรือ เนตร
นารี หรือยุวกาชาด หรือผูบําเพ็ญ
ประโยชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. มีการจัดกิจกรรมลูกเสือหรือ เนตร
นารี หรือยุวกาชาด หรือผูบําเพ็ญ
ประโยชนเพ่ือกอใหเกิดประโยชน
ภายในสถานศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีการจัดกิจกรรมลูกเสือหรือ เนตร
นารี หรือยุวกาชาด หรือผูบําเพ็ญ
ประโยชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือรวมบําเพ็ญประโยชนแก
ชุมชน 
4. จัดกิจกรรม/โครงการท่ีเนนการมี
สวนรวมระหวางครู ผูเรียน ผูปกครอง 
ชุมชน เพ่ือใหผลของกิจกรรมมี            
ความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

ตารางที่  5  เครื่องมือติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  (ตอ) 

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 
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3. โครงงาน 1. มีการสงเสริมใหผูเรียนจัดทํา
โครงงานเรียนรูที่หลากหลายตามภูมิ
สังคมอยางสอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงงานท่ีผูเรียนจัดทํามีสวนใน   
การแกปญหาและพัฒนาสถานศึกษา/
ชุมชน ดานเศรษฐกิจหรือสังคมหรือ
สิ่งแวดลอม 
3. โครงงานท่ีผูเรียนจัดทํามีการใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินหรือวัฒนธรรม หรือ
หลักคําสอนทางศาสนามาประยุกตใช
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงงานท่ีผูเรียนจัดทําตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการเผยแพรและ
ขยายผลสูชุมชน 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

4. ชุมชน/ชมรม 1. สงเสริมใหผูเรียนจัดต้ังชุมชน/ชมรม 
ที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. จัดกิจกรรมชุมชน/ชมรม ที่มุงเนน
ใหเกิดความกาวหนาอยางสมดุลตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดกิจกรรม/ชุมชน/ชมรม ที่เนนจิต
อาสา/จิตสาธารณะตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ขยายผลกิจกรรมชุมชน/ชมรม ที่
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูชุมชน 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

ตารางที่  5  เครื่องมือติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  (ตอ) 

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 
4. ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
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1. การสรางความตระหนักและความ
เขาใจในเรื่องเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. มีโครงการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. มีการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาเพ่ือ
สรางความเขาใจ และความตระหนัก
ในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีการศึกษาดูงานแหลงเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมการประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. มีความรวมมือกับชุมชนใน                  
การพัฒนาบุคลากรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

2. สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. สํารวจความตองการ/ความจําเปน
ของบุคลากรในสถานศึกษาที่จะพัฒนา
ตนเองบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษา
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใช 
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกบุคลากร
ในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
4. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนระยะๆ 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 

ตารางที่  5  เครื่องมือติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  (ตอ) 

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 
3. การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. บุคลากรของสถานศึกษามี                   
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชจาย
ใหมีความสมดุลและพรอมรับตอ             
การเปล่ียนแปลง 
2. บุคลากรของสถานศึกษามีจิตสํานึก
ดานจิตอาสา/จิตสาธารณะตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปฏิบัติ 1 ขอ  ได 1 คะแนน 
2. ปฏิบัติ 2 ขอ  ได 2 คะแนน 
3. ปฏิบัติ 3 ขอ  ได 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติ 4 ขอ  ได 4 คะแนน 
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3. บุคลากรของสถานศึกษามี                   
การดําเนินชีวิตตามวิถีไทย/วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
4. บุคลากรของสถานศึกษามีสวนรวม
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ท่ีมา :  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2550)    

สํานักงานเขตรวจราชการท่ี 13 (2550) ไดทําวิจัยการติดตามประเมินผลการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในสถานศึกษาตามนโยบายการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ปการศึกษา  2550  
เพ่ือตองการทราบวาสถานศึกษาไดนําไปปฏิบัติในลักษณะกิจกรรม/โครงการเชนใดและมีวัตถุประสงคที่จะศึกษา
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สถานศึกษาดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เดนชัดเปนรูปธรรม   สามารถ
เผยแพรใหสถานศึกษา  และผูสนใจนําไปปรับใชเพ่ือประโยชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ไดตามความเหมาะสม  
ผลการติดตามประเมินผลพบวาสถานศึกษาที่มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในสถานศึกษา        
ไดนํากิจกรรม/โครงการที่เก่ียวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชมากที่สุด   เรียงตามลําดับ          
(เปนรายดาน) ดังน้ี 
       ดานที่ 1   การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของผูบริหารและครู  พบวา  
กิจกรรม/โครงการที่มีการปฏิบัติมากที่สุด  5  อันดับ  ไดแก  กิจกรรม/โครงการท่ีมีช่ือหรือลักษณะดังน้ี                
1)   แบบอยางที่ดี  มีคามากกวาคําสอน  2)  แบบอยางวิถีพอเพียงหลีกเล่ียงความจน  3) อยูแบบ  พอเพียงดวยวิถีไทย    
4) ตามรอยพออยางพอเพียง  5)  คุณธรรมนําชีวิตสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งหมายความวา  สถานศึกษา
กลุมตัวอยางที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชที่ประสบความสําเร็จก็เพราะผูบริหารและครูได
ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง   เปนแบบอยางใหกับนักเรียนและชุมชน  สถานศึกษาเหลาน้ีจึงไดรับการยอมรับใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับเขตตรวจราชการ 
       ดานที่  2  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชดานกระบวนการบริหารจัดการในสถานศึกษา  
พบวา  กิจกรรม/โครงการที่มีการปฏิบัติมากที่สุด  5  อันดับ  ไดแก  กิจกรรม/โครงการที่มีช่ือหรือลักษณะดังน้ี   
1)  การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2) การบริหารจัดการที่พอเพียง  3)   การ
พัฒนาโรงเรียนสูความเปนเลิศ  4)  การพัฒนาครูสูการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน  5) การดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้ง
ระบบ  ซึ่งแสดงใหเห็นวา  สถานศึกษากลุมตัวอยางไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการแบบพอเพียง  พยายาม
บริหารจัดการโดยยึดหลักการใชทรัพยากรใหคุมคา   และตามหลักธรรมาภิบาลจึงเปนที่ยอมรับในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และเขตตรวจราชการ เปนอยางดี 
       ดานที่  3 การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอน  พบวา  
กิจกรรม/โครงการท่ีมีการปฏิบัติมากที่สุด 5  อันดับ  ไดแกกิจกรรม/โครงการท่ีมีช่ือหรือลักษณะดังน้ี  1)โครงการ
เกษตรทฤษฏีใหม  2)  เกษตรอินทรียในโรงเรียน  3)  การจัดการเรียนรูเกษตรอินทรีย  4)  เกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน  5)  อาหารกลางวันแบบยั่งยืน  ซึ่งสรุปไดวาสถานศึกษาเหลาน้ีไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
กิจกรรม/โครงการเก่ียวกับการเกษตรเปนสวนมาก  เพราะเปนเรื่องที่ใกลตัวเด็กในชุมชนน้ัน ๆ เปนเรื่องที่
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       ทุกกิจกรรม/โครงการ  สถานศึกษาไดดําเนินการโดยยึดหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ทั้งในดานวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรม  
โดยมีเง่ือนไข  2  ประการคือ  ความรอบรู  และหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต   ซึ่งสถานศึกษาทุกแหงสามารถ
ยกหลักการข้ึนมาอธิบายประกอบไดตามสมควร 
       สุชาดา  นันทะไชย (ม.ป.ป.) กลาววา แนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจ
พิจารณาแนวทางการดําเนินการได  ดังน้ี  
       1. การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนรู บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบที่
สําคัญองคประกอบหน่ึงในบัญญัติ  10  ประการ  ตามนโยบายปฏิรูปโรงเรียนเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไว คือ "มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมทางโรงเรียน  หรือสถานศึกษา 
ที่เอื้อตอการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  มุงเนนการเรียนการสอนตามธรรมชาติให 
นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง  และปลูกฝงเรื่องความสะอาด  ความมีวินัยเอื้อเฟอเผ่ือแผมีความรักสามัคคี  รวมทั้งการ
จัดใหโรงเรียนมีความรมรื่น  มีตนไม  แหลงนํ้า  บอนํ้า  ไรฝุนไรมลภาวะ  จากแนวความคิดดังกลาว อาจพิจารณา
แนวทางการดําเนินการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนให
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดดังตอไปน้ี 

1.1  การจัดสภาพแวดลอมทั่วไปทางกายภาพ  ประกอบดวยอาคารสถานที่  หองเรียน  สถานท่ี 
อํานวยประโยชนอื่น ๆ ในโรงเรียนบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนและสภาพแวดลอมทั่วไป  ควรจัดสภาพใหมีความเปน
ธรรมชาติที่ผสมกลมกลืนกับความทันสมัย  และความเปนไปของทองถ่ิน  ชวนใหนักเรียนคุนเคย เคยชินกับ
บรรยากาศที่ออนโยน  นุมนวล จนซึมซับสภาวะแวดลอมที่ชินตาน้ันไปสูจริต  จนกระท่ังกลายไปเปนกิจนิสัย
ของตนเองที่ช่ืนชม  ช่ืนชอบความเปนระเบียบเรียบงาย  ความย่ังยืนของธรรมชาติ ตนไม  สายนํ้า/แหลงนํ้า  และ
บรรยากาศที่สุขสงบอันเปนแนวทางการปลูกฝงและสงเสริมคุณลักษณะนิสัยศรัทธาในคานิยมความเหมาะสม
กลมกลืนของสภาพแวดลอม  สุนทรียภาพ  ความสะอาด ความมีระเบียบวินัย  ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานการนําไปสู
คานิยมการรูจักที่จะใฝหาความรู  เพ่ือระวังรักษาและพัฒนาใหสิ่งแวดลอมที่รักน้ันอยูในสภาพที่ดีไปยาวนาน 
ดังน้ันอาคารเรียน  หองเรียน  จึงตองมีการพัฒนาใหมีสีสันออนโยน  นุมนวล  มีชองแสง ชองลม ที่ใหความสวาง
สดช่ืน  มีการตกแตงดวยรูปภาพ ไมกระถาง ซุมระแนงไมเล้ือยที่เปน  มุมสงบ  บริเวณรายรอบโรงเรียนควรมี
ขอความกระตุนเราใหเกิดการคิดปลุกจิตสํานึกและใฝหาคําตอบทั้งในดานความรูทั่วไปและคานิยมคุณธรรม          
เพ่ือสรางบรรยากาศของสังคมแหงการเรียนรู 

1.2 การสรางบรรยากาศในการเรียน  การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพดังกลาวขางตน   
นับเปนการสงเสริมบรรยากาศในเรียนรูที่สําคัญ  นอกจากน้ีบรรยากาศในช้ันเรียนก็เปนอีกปจจัยหน่ึงซึ่งมีอิทธิพล
ตอการเรียนรูของผูเรียนโดยตรง  บรรยากาศในการเรียนที่ดี  มีความสุข  สนุกสนาน  ครูนักเรียนมีรอยยิ้มและ
เสียงหัวเราะ  เปนบรรยากาศท่ีผอนคลายไมตึงเครียด  จะนําไปสูบรรยากาศที่เกิดความรัก  ความอบอุน  ความ
ศรัทธา  ความไววางใจ  ความเช่ือมั่น  สรางเสริมปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูและนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียนใน
ช้ันเรียนดวยหลักการของการไดรับการยอมรับ  การยกยองชมเชย  การเปดโอกาสการมีสวนรวม  ความสามัคคี   
ความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม  ความเอื้ออาทร  ความซื่อสัตย  ความพากเพียร  ความอดทน  และที่สําคัญ
ยิ่งคือบรรยากาศท่ีสงเสริมปญญาดวยการกระตุนกระบวนการคิด การรับ/แลก/เลือกแนวทางการตัดสินอยาง 
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ประนีประนอมในกลุมที่หลากหลาย  การใชเหตุผลแทนอารมณ  การคํานึงถึงผลท่ีติดตามมา  การสรางบรรยากาศ
การเรียนรูที่สงเสริมความสัมพันธอันดีเชนน้ีจะนําไปสูการสรางฐานนิสัยใหคุนเคยกับคานิยมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
       2.  การจัดการเรียนการสอน  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูกระบวนการเรียนรูในโรงเรียน 
อาจสามารถดําเนินการไดดังตอไปนี้ 

2.1 การจัดหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาควรมีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อันไดแก  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดี  ที่ไมนอยเกินไป  และไมมากเกินไป  
โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น  เชน  การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ  ความมีเหตุผล  
หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ันจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัย
ที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน ๆ อยางรอบคอบ  การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว  
หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในอนาคตอันใกล
และไกล  คานิยมการมีความรูคูคุณธรรม  นอกจากน้ีสถานศึกษายังสามารถจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา  โดย
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนฐานการคิดจัดทําสาระที่สอดคลองกับสภาพผูเรียนและทองถ่ิน 

2.2 การจัดหนวยการเรียนรูสถานศึกษา  สถานศึกษาสามารถบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงที่ประกอบดวย 3 หวง 2  เง่ือนไข น้ีเขาไปในหนวยการเรียนรูทุกช้ัน  และทุกกลุมสาระ  หรือจัดเปน
หนวยการเรียนรูเฉพาะเรื่อง อาทิ เชนหนวยการเรียนรูการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมไวใน
กลุมการพัฒนาผูเรียนในทุกระดับช้ัน  นอกจากน้ันสถานศึกษายังอาจจัดกิจกรรม/การเรียนรูที่สอดคลองกับวัยวุฒิ
ภาวะประสบการณ  และสภาพความเปนอยูของชีวิตนักเรียนแตละคนแตละครอบครัว  โดยคํานึงถึงภูมิสังคมใน
แตละทองถิ่น  และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนกรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมรูปแบบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูอาจเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานซึ่งเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
และอยูบนพ้ืนฐานของการเรียนรูสภาพจริงในทองถิ่น เปนการฝกใหนักเรียนไดคิดคนควาหาคําตอบดวยตนเอง  
การเรียนรูโดยโครงงานอาจเปนลักษณะโครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล  หรือปญหาที่มีอยูในชุมชน  เชน  
การสํารวจปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน  โครงงานประเภทการทดลอง เชน  การทําสบูจากสมุนไพรไทย  โครงงาน
ประเภทสิ่งประดิษฐเครื่องมือ  เครื่องใช  หรืออุปกรณตาง ๆ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละโครงงาน  ครูควร
กระตุนใหนักเรียนนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนฐานการคิดหรือเปนหลักการพิจารณาเพ่ือตรวจสอบความ
เปนไปไดในการปฏิบัติทั้งในลักษณะเปนรายบุคคล  เปนกลุมสมาชิกเพื่อน  กลุมสมาชิกครอบครัว  การจัด
กิจกรรมการเรียนรูดังกลาวสถานศึกษาควรประสานรวมมือกับชุมชนทองถิ่นและสังคมในทุกระดับในการจัดการ
เรียนรูจากสภาพจริงที่เปนอยู  โดยการเรียนรูอาจเกิดจากการศึกษาแบบอยางที่มีอยูแลว  หรือเกิดจากการระดม
ความคิดรวมกันระหวางครู  นักเรียน ผูปกครอง  ผูนําชุมชน  ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมกันพัฒนาโครงการตาง ๆ ที่
สอดคลองเหมาะสมกับภูมิสังคมของโรงเรียน  ชุมชน  โดยเช่ือมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งน้ีกระบวน 
การจัดการเรียนรู  ควรเริ่มตนจากการฝกใหนักเรียนคิดคนเหตุผลของตนเองแลกเปล่ียนการเรียนรู  และรับเหตุผล
จากผูอื่น/กลุมดวยกระบวนการคิดเชิงวิจารณญาณ  ซึ่งจะเปนการปลูกฝงคุณลักษณะของการคิดวินิจฉัยวิเคราะห
สถานการณดวยเหตุดวยผล การรูจักไตรตรอง  ความรอบคอบ ความระมัดระวัง อันจะเปนพ้ืนฐานนําไปสูการ
สรางภูมิคุมกันที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การปลูกฝง  การรูจักพึ่งพาตนเองในเบื้องตนโดยอาศัยหลักการ
ความรูควบคูไปกับคุณธรรม  ความซื่อสัตย  ความเพียร  และใชปญญาในการพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางพอดีในการ
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2.3  การจัดกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม  นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ดังกลาวขางตน  สถานศึกษายังอาจดําเนินการจัดกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม  เพ่ือปลูกฝงและสรางเสริมลักษณะ
นิสัยที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดกิจกรรมอาจเปนกิจกรรมเสริมเน้ือหาสาระตามหลักสูตร  
หรือกิจกรรมประจําวัน  ประจําสัปดาห  ประจําป  ลักษณะกิจกรรมควรเปนกิจกรรมท่ีกระทําเพื่อปลุกเราใหซึม
ซับกับลักษณะนิสัยของความพอเพียง ความพอประมาณ  ความมีเหตุมีผล  การคิดใครครวญถึงผลที่เกิดจากการ
กระทําตาง ๆ  ความซื่อสัตย  ความพากเพียรพยายาม  ความอดทน  ความรอบรู  ความรอบคอบ  ความระมัดระวัง  
ความรักในสิ่งแวดลอมและทองถิ่น ฯลฯ  การสรางเสริมคุณลักษณะดังกลาวเปนการสรางพ้ืนฐานจิตใจใหคุนเคย
กับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขอมูลสารสนเทศ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขอมูลสารสนเทศ เปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตนและการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วของ
ระบบขอมูลสารสนเทศอันจะเปนพ้ืนฐานการเตรียมพรอมใหประเทศไทยรวมถึงคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนา  
และเรียนรูรวมกันในการรูจักเลือกขอมูลที่เปนประโยชน  และสามารถพัฒนาไดตามสภาพบรรยากาศแวดลอม 
ความพรอมของสังคมไทยดวยความพอดี มิใชลอกเลียนแบบ  รับเอามาใชกับสังคมไทยอยางไมรูเปาหมายที่
แทจริงของวิทยาการน้ัน ๆ  3  แนวคิดการจัดการเรียนการสอนขอมูลสารสนเทศดังกลาวเปนหลักการท่ีสอดคลอง
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางชัดเจน  ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขอมูลสารสนเทศเพ่ือสงเสริม
ใหนักเรียนคุนเคยกับการรูจักเลือก/รับขอมูลที่เปนประโยชน  และพัฒนาใหเปนวิธีที่ใชกับวิถีชีวิตในสังคมไทย
ไดอยางพอดี 
       3. การพัฒนาบุคลากร  แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือนําไปสูการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  อาจสามารถดําเนินการไดดังน้ี 
 
 

3.1  สรางความเขาใจในหลักการแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมูผูบริหาร  ครู   
บุคลากร  ตลอดจนชุมชนดวยการขอขอมูลสารสนเทศ  สื่อสิ่งพิมพ  ซีดีรอม  หรือเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู  
ปจจุบันไดมีกลุมงานเศรษฐกิจพอเพียงอยูในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ  
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  และเครือขายโรงเรียน
นํารองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 9 แหง 

3.2  สรางเครือขายกับโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนโรงเรียนนํารองเพ่ือนําไปสูการพัฒนา 
บุคลากรและแนวทางการจัดการศึกษา 

3.3  จัดการศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.4  สถานศึกษาและชุมชนรวมกันกําหนดคุณลักษณะสําคัญของผูที่ดําเนินชีวิตตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือไปสูการพัฒนาคุณลักษณะดังกลาวกับผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร นักเรียน 
ตลอดจนสมาชิกในชุมชน 
       4.   การบริหารจัดการแนวทางการดําเนินงานในการบริหารจัดการใหเปนสถานศึกษาท่ีใชเศรษฐกิจพอเพียง 
อาจสามารถดําเนินงานไดดังน้ี 
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4.1  กําหนดแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวในวิสัยทัศนของโรงเรียน 
4.2  จัดต้ังคณะกรรมการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนที่รับผิดชอบการพิจารณา 

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบตาง ๆ   หรือจัดต้ังศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3  สํารวจสภาพปจจุบันและปญหาของโรงเรียน  และชุมชนเพ่ือกําหนดเปนแผนงาน 

โครงการ  และแผนปฏิบัติงานภายใตกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4  กําหนดนโยบายใหมีการดําเนินกิจกรรมโครงการตาง ๆ โดยใหผูปกครองชุมชน  และ 

นักเรียนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
4.5  สนับสนุนติดตาม  ประเมินผลและพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยเนนความมั่นคงและยั่งยืน 
4.6  ประชาสัมพันธแนวคิด  และเผยแพรผลงานใหผูปกครองและชุมชนทราบ  และมี 

สวนรวมในการดําเนินงาน 
  4.7  แสวงหาความรวมมือ  ความชวยเหลือจากหนวยงานในชุมชนและหนวยงานอื่นทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน 
       สุภาพร  มากแจง (2544)  กลาววาในกระบวนการผลิตบัณฑิต สามารถทําไดโดย 

1. บูรณาการแนวคิดทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูระบบการเรียนการสอน และการจัด 
กิจกรรม ทุกรายวิชา  

2. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของสถาบันราชภัฏฯ ใหเปนผูยึดหลักความพอเพียงในการดําเนินชีวิต คือ 
ใชการบริหารจัดการที่มุงความคุมคา และไมมีสวนเหลือ สามารถพ่ึงพาตนเอง และเปนที่พ่ึงแกชุมชนและสังคมได  

3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยใชหลักการของทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดสําคัญ 
เพ่ือนําไปสูผลลัพธ คือ การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
           พัฒนาภรณ ฉัตรวิโรจน (2545)  กลาววา  นโยบายนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูกระบวน               
การเรียนการสอนในโรงเรียนตองมีเปาหมายดังน้ี  

1. นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํามาใชใหสอดคลองกับวิถี
ชีวิตประจําวันของนักเรียน วีถีชีวิตชุมชนและภูมิปญญาชาวบานสามารถพ่ึงตนเองได และเปนวิถีชีวิตที่ตองการ  

2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ  

3. โรงเรียนสามารถดําเนินการเกษตรในแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนแบบอยางและขยายผลสูชุมชน 
ทั้งในเขตบริการและพ้ืนที่ใกลเคียงได  

4. โรงเรียนมีความตระหนัก และเห็นคุณคาในการดําเนินงานเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
       นอกจากน้ียังนําเสนอวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.นโรงเรียนไวเปนขั้นตอน ดังน้ี  
  1. เริ่มจากการศึกษารายละเอียดเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเปนเรื่องใหมที่มีความสําคัญตอสถานศึกษา 

2. ผูสอนจึงควรมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน 
ศึกษาจากเอกสารและสื่อตางๆ ที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียง เชิญผูมีความสามารถเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงมา
เปนวิทยากร ศึกษาดูงานจากสถานที่จริงที่มีการจัดกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

3. วิเคราะหสภาพโรงเรียน เชน สภาพพ้ืนที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณ สภาพแวดลอม เพ่ือหา
ความพรอมในการจัดกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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       กีรติวัฒน  อัคเส (2543)  นําเสนอประเด็นที่สามารถประยุกตใชแนวคิดทฤษฏีใหมในการจัดการศึกษา  
ดังน้ี 

1. การประยุกตใชในดานจุดมุงหมายของการศึกษา คือ กระบวนการพ่ึงตนเองเพ่ือสามารถชวยสงเสริม
คุณสมบัติที่พึงประสงคจํานวนมาก ไดแก การรูจักพ่ึงตนเอง การดํารงชีวิตอยางมีอิสรภาพ ความสามารถในการ
บริหารจัดการ ความสามารถในการทํางานและการแกปญหา ความสามารถในการแสวงหาและศึกษาขอมูล 
ความรู และนําไปใชในการปฎิบัติงาน ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และความสามารถในการทํางานรวมกัน
เปนกลุม มีความสามัคคี และขยัน อดทน ไมทอถอย  

2. การประยุกตใชในดานการพัฒนาและการใชหลักสูตร ทฤษฎีใหมเปนทฤษฎีที่ชวยใหเกษตรกร
สามารถที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหเกิดผลพอเพียงที่จะเล้ียงตนเอง ใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
เหมาะสมกับอัตภาพ การศึกษาจึงนาจะทําหนาที่ในดานการพัฒนาสติปญญาของบุคคลใหสามารถที่จะพ่ึงตนเอง
ในการดํารงชีวิตประจําวันและแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันได ดังน้ัน หลักสูตรจึงควรที่จะประกอบไปดวย
สาระที่เก่ียวของกับกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันและปญหาในการดํารงชีวิต โดยมีการบูรณาการความรู ทักษะ 
และเจตคติที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจและมีการพัฒนาในเรื่องน้ันๆ แต
เน่ืองจากกิจกรรมการดําเนินชีวิตประจําวันในแตละแหงอาจมีลักษณะแตกตางกัน ดังน้ัน การจัดสาระของ
หลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถิ่นจึงเปนเรื่องที่สําคัญ ดังน้ัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน้ี จึงควรเปนหลักสูตร
ทองถ่ินท่ียึดกิจกรรมการดํารงชีวิต การแกปญหาและพัฒนาตนเองในการดํารงชีวิตเปนแกน อันจะทําใหการศึกษา
เปนเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตไดจริง กิจกรรมการดํารงชีวิตควรเริ่มจากใกลตัวไปไกลตัว หรือจากระดับแคบไป
กวาง โดยมีการจัดสัดสวนที่เหมาะสม  
  3. การประยุกตใชในดานการจัดการเรียนการสอน ทฤษฏีใหม ไดกําหนด การดําเนินโครงการเปน
ขั้นตอน 3 ขั้นดวยดวยกัน เปนการเรียนรูทั้งทางดานทฤษฎีและการปฏิบัติควบคูกันไป ในปจจุบันน้ี หลักสูตรได
กําหนดใหครูสอนโดยในผูเรียนเปนศูนยกลาง เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน อันจะเปด
โอกาสใหผูเรียนไดใชความคิด  และเรียนรูกระบวนการตางๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิต  จึงนับไดวาเปน ความ
พยายามในการแกปญหาที่กาวไปไดอีกขึ้นหน่ึง แตการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีใหมที่มีลักษณะเปนการ
เรียนรูทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติควบคูกันไป เรื่องสําคัญที่ผูเก่ียวของกับการจัดหลักสูตรและการสอนพึงให
ความสําคัญและดําเนินการอยางจริงจังตอไป แนวการสอนดังกลาวควรมีลักษณะที่สําคัญดังน้ี  

    3.1 ควรจัดการเรียนการสอนโดยยึดจุดหมายหลัก ซึ่งไดแกกระบวนการพ่ึงตนเองหรือ 
การพัฒนาเปนแกนในการสอนตลอดหลักสูตร  

    3.2 ควรจัดการเรียนการสอนใหมีลักษณะ ที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ ใหผูเรียนมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียน และไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ที่จําเปน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด และ      
ความเขาใจในสิ่งที่เรียนอยางแทจริง  

    3.3 ควรจัดการเรียนการสอนใหมีการเรียนรูทั้งทางดานทฤษฎี  และปฏิบัติควบคูกันไปอยางมี 
สมดุล เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นความสัมพันธระหวางขอความรูกับการปฏิบัติจริง และสงเสริมการนําความรูไป
ประยุกตใชในสภาพการณตางๆ ใหมาก เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสามารถและความชํานาญในการใชความรูใหเปน
ประโยชน  

    3.4 ควรจัดสภาพแวดลอม กิจกรรมประจําวัน และวิถีชีวิตของครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ใหเปนตัวอยางที่ดีแกผูเรียนในเร่ืองตางๆ ที่ตองการจะปลูกฝงใหแกผูเรียน  
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4. การประยุกตใชในดานการวัดและประเมินผลการศึกษา การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ดังกลาวขางตน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ก็จําเปนที่จะตองมีเกณฑและเคร่ืองมือที่จะใชวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัดดวย เรื่องน้ีจึงเปนเรื่องใหญอีกเรื่องหน่ึงที่วงการการศึกษาจะตองให                
ความสนใจและพยายามพัฒนาใหทันตอความตองการและความเปล่ียนแปลง  

5. การประยุกตใชในดานการบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาในการดําเนินการตามทฤษฎีใหมน้ัน 
ปญหาใหญขอหน่ึงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเล็งเห็น คือ การลงทุนที่คอนขางสูงในปจจัยตางๆ ที่
จําเปน ตามพระราชดําริ อันประจักษชัดแลววาไดอํานวยประโยชนอยางมากแกพสกนิกรโดยสวนรวม ซึ่งไดแก        
“ การลงทุนเพ่ือใหมีผลิตผลมากขึ้น ขอหน่ึง การลงทุนเพ่ือใหไมตองเสียเงินอีกกอนหน่ึง เปนสิ่งที่คุม” (พระราช
ดํารัส พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540) ผูบริหาร และสถานบันรัฐและเอกชนพึงใชเปนหลักในการลงทุน  
ซึ่งหากมีการปฏิบัติเชนน้ีโดยทั่วไปแลว ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงประชาชนกําลังไดรับผลอยูใน
ขณะนี้ ก็คงจะไมไดเกิดขึ้น 
       สมชาย  วงศเกษม (2550)  ไดใหขอเสนอทางเลือกในการการดําเนินการเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาตาม
ปรัชญาพอเพียง  ดังน้ี 

1.  รวมคิดกําหนดปรัชญาในการปฏิรูปการศึกษาของไทย  โดยศึกษาความเปนมาของการบริหาร 
จัดการการศึกษาไทยที่ผานมาในอดีตและปจจุบัน  และฐานความคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเขาใจ  
เขาถึงอยางกระจางชัดเพ่ือนํามาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือนํามาสังเคราะหกําหนดเปนปรัชญา
ในการปฏิรูปการศึกษาของไทยตอไป 

2.  รวมมือกันจัดทําวิสัยทัศน  เปาหมาย  ยุทธศาสตรในการปฏิรูปการศึกษาของไทย  โดยนําทุนทาง 
วัฒนธรรม  สังคม  ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และมนุษยที่มีอยูของประเทศไทยเปนตัวต้ังและพิจารณา                  
ความเช่ือมโยงกับนานาชาติในสังคมโลกาภิวัฒน  เพ่ือกําหนดเปาหมายทางการศึกษาของไทย  ฝนใหไกล  ไปใหถึง  
มองกวาง  คิดไกล  ใฝสูง  มีสติ  ใฝเรียนรู  เพ่ือใหคนไทยเปนบุคคลแหงการเรียนรู  ชุมชนแหงการเรียนรู  สังคม
แหงการเรียนรู  สรางองคความรูนําไปจัดเปนกระบวนการเรียนการสอน  การวิจัย  ในหลักสูตรทุกระดับ
การศึกษา  และเพ่ิมพลังปญญาไทย  เพ่ือชวยตนเองได  มีสวนรวมในชุมชน  มีนํ้าใจที่ดีงาม  รวมมือกับคนอื่นๆ  
ชวยเหลือคนอื่น  ชวยเหลือสังคม  มีความสุขในการประกอบสัมมาอาชีวะ  เคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน  
แบงปน  ชวยเหลือ  เก้ือกูล  เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  และมีวิถีชีวิตแบบวิธีการแหงปญญา  มีหลักคิด  เหตุผล  ใน
การตัดสินใจในกิจการทั้งปวงเพ่ือใหเกิดความสุขสันติสุข  และเกิดสันติภาพในหมูมวลมนุษยชาติทั้งโลกแลวนํา
เปาหมายที่กลาววาน้ีมากําหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย  ยุทธศาสตร  กลยุทธ  และแผนปฏิบัติการ  ในการปฏิรูป
การศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาตอไป 

3. นําหลักคิดหรือฐานความคิดที่กําหนดไวมาจัดการศึกษาของไทยทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว  
สถานศึกษาทุกระดับ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สื่อสารมวลชน  แหลงเรียนรู  องคการแหงการเรียนรู  ทั้งของ
รัฐและเอกชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.  นอมนําแนวการดําเนินงานตามพระราชจริยาวัตรของพอหลวงของปวงชนชาวไทย  ที่ทรงมีความ 
เพียรพยายามดุจดังพระราชนิพนธ "พระมหาชนก"  ที่มุงใหใชความเพียรที่บริสุทธิ์  มีกําลังกายที่สมบูรณ            
ใชปญญาเฉียบแหลมในการดําเนินกิจการทั้งปวง  เนนการปฏิบัติ  ดังที่ทรงมีการวิจัยและพัฒนาโดยศูนย
การศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในทองถิ่นที่แตกตางกัน  จนทําใหเกิดองคความรูในการทํามาหา
กินตามทฤษฏีใหมและเกษตรทฤษฏีใหมที่เปนแบบอยางที่ถูกตองเหมาะสมกับเกษตรกรไทยมาใชในการบริหาร
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5.  สรางภูมิคุมกัน  อยาบริหารจัดการศึกษาตามปรัชญาพอเพียงอยางไฟไหม  จงมีความเพียรพยายาม   
ด่ังพระมหาชนก  ติดตาม  ดูแล  สนับสนุน  สงเสริม  ใหกําลังใจ  ดังน้ันเพ่ือใหการเสริมกําลังใจ  เพ่ือใหปฏิรูป
การศึกษาตามปรัชญาพอเพียงสําเร็จ  จึงควรนําวิธีปฏิบัติเพ่ือความดับทุกขของพระพุทธเจา  อันไดแก  อริยสัจ 4  
มาเปนแนวทางในการดําเนินงานประเมินผลการปฏิบัติ  โดยตองเขาใจเสมอวา  ทุกขหรือปญหา  เปนเรื่องปกติที่
จะตองเกิดขึ้น  เพราะคนมีความอยาก  ความอยากทุกชนิดเปนทุกข  สมุทัย ทุกขหรือปญหาทุกปญหามีเหตุแหง
ทุกข  ความอยากมี-อยากเปน  ไมอยากมี-ไมอยากเปน  นิโรธ  ความดับทุกข คือ ความสามารถดับความอยากได
ทั้งสิ้น  และมรรค  มีวิถีทางประเสริฐสุดดับทุกข สิ้นเชิง 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัด
การศึกษาของไทย 

การดําเนินการบริหารจัดการต้ังแตระดับ
ครอบครัว  หลักสูตรในสถานศึกษา  องคการ
เรียนรู  และสื่อสารมวลชนทุกชนิดทุกประเภท 

การเสริมแรง  เสริมพลัง  เสริมกําลังใจ  สนับสนุน  
สงเสริม การปฏิบัติการทุกรูปแบบ 

เสริมกําลังใจอยางตอเน่ืองและประเมินผล 

ทุนทางวัฒนธรรม  สังคม  มนุษย  ธรรมชาติ  
สิ่งแวดลอมไทยเช่ือมโยงนานาชาติและ

โลกาภิวัฒน 

ความเปนมา  ปรัชญา 

 

วิสัยทัศน เปาหมาย 
ยุทธศาสตร  กลยุทธ 

  

แบบปฏิบัติการองคการ
แหงการเรียนรู 

ใชความเพียรดัง          
มหาชนก 

ประเมินผลตามหลัก
แกนพุทธธรรมและ

อริยสัจ 4 
 

ภาพท่ี  4  สรุปการปฏิรูปการศึกษาตามปรัชญาพอเพียง ภาพท่ี  4  สรุปการปฏิรูปการศึกษาตามปรัชญาพอเพียง 
ท่ีมา : สมชาย  วงศเกษม (2550)   ท่ีมา : สมชาย  วงศเกษม (2550)   

       กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.ข.)  นําแนวปฏิบัติในการทรงงานมาเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรที่
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งทําใหหลักสูตรมีลักษณะดังน้ี 
       กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.ข.)  นําแนวปฏิบัติในการทรงงานมาเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรที่
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งทําใหหลักสูตรมีลักษณะดังน้ี 

1.  ดําเนินการอยางเปนขั้นตอน  โดยคัดเลือกโรงเรียนเครือขายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภูมิภาค 1.  ดําเนินการอยางเปนขั้นตอน  โดยคัดเลือกโรงเรียนเครือขายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภูมิภาค 
ตางๆ ขึ้น  ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีกิจกรรมทั้งใน  และนอกหลักสูตรที่สอดคลองกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
หรือมีกิจกรรมที่สนับสนุนใหเด็กไดพัฒนาตนเองทั้งในคุณธรรมและความรู 
ตางๆ ขึ้น  ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีกิจกรรมทั้งใน  และนอกหลักสูตรที่สอดคลองกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
หรือมีกิจกรรมที่สนับสนุนใหเด็กไดพัฒนาตนเองทั้งในคุณธรรมและความรู 

2.  เนนกระบวนการมีสวนรวม  ที่เปดโอกาสใหเจาหนาที่  และครูที่อยูในแวดวงการศึกษาซึ่งเปนผู 2.  เนนกระบวนการมีสวนรวม  ที่เปดโอกาสใหเจาหนาที่  และครูที่อยูในแวดวงการศึกษาซึ่งเปนผู 
ที่ตองนําหลักสูตรน้ีไปใชในการปฏิบัติจริง  ไดรวมกันระดมสติปญญาและประสบการณแสดงความคิดเห็น  และ
มีสวนรวมในการวางแผน  เน้ือหาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปสอดแทรกในสวนหน่ึงของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมกันยกรางตัวอยางการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกมาใหโรงเรียนอาสาสมัคร  

ที่ตองนําหลักสูตรน้ีไปใชในการปฏิบัติจริง  ไดรวมกันระดมสติปญญาและประสบการณแสดงความคิดเห็น  และ
มีสวนรวมในการวางแผน  เน้ือหาการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปสอดแทรกในสวนหน่ึงของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมกันยกรางตัวอยางการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกมาใหโรงเรียนอาสาสมัคร  
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3.  ดําเนินการโดยเริ่มจากจุดเล็กๆ กอน ดังจะเห็นไดวาหลังจากการสัมภาษณ  จะมีการทดลองนําราง
หลักสูตรดังกลาวไปใชในโรงเรียนนํารองที่สนใจเขามาเปนอาสาสมัครกอนขยายผลไปใชในโรงเรียนอื่นๆ ทั่ว
ประเทศ  นอกจากน้ีจะปลูกฝงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปไวในมาตรฐานการเรียนรูในกลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  เพ่ือแสดงใหเด็กเห็นวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ีไดผานกิจกรรม  และพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและสังคมรอบๆ ตัว เพ่ือเปนฐานสําหรับการมีความคิดแบบเปนองครวมใหเด็กได
ตระหนักถึงความเก่ียวพันธกันระหวางตัวเด็กและสิ่งแวดลอมในสังคมท่ีเด็กเปนสมาชิกอยู  นับเปนรากฐานท่ี
สําคัญของการปลูกฝงความรู  ความเขาในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาเน้ือหาสาระการเรียนรูตามสภาพศักยภาพของผูเรียน  โดยสอดแทรกเน้ือหาการเรียนการสอน
เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนตามระดับความรูความสามารถของเด็กใน
แตละชวงช้ัน 
       องคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ  (UNDP ) (2547)  ตระหนักถึงคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศใหกาวทันกับความกาวหนาในยุคโลกาภิวัฒนอันเน่ืองมาจากไดมี
การดําเนินการที่เกิดผลเปนรูปธรรมแลว  ทั้งในทุกภาคสวนสังคมไทยใหเดินหนาตอไป  เพ่ือที่จะขับเคล่ือนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ  ใหมีการเจริญเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ  อยางย่ังยืน  จึงสรุปประเด็นและ
สาระสําคัญขอเสนอการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ม.ป.ป.)   
โดยใหมีการปลูกฝงจิตสํานึกที่พอเพียงซึ่งจําเปนตองมีการปรับเปล่ียนคานิยมและความคิด เพ่ือใหเอื้อตอการ
พัฒนาคน ดังน้ี 

1. พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สรางแรงจูงใจในระบบการจัดการศึกษาใหบุคลากรสนใจและอยากท่ีจะปฏิบัติตนและ 

หนาที่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยายรูปแบบการบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกวางขวาง 

และครอบคลุมมติิตางๆใหมากขึ้น 
4. หารูปแบบ และวิธีการสงเสริมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อมวลชน รวมทั้ง 

เพ่ิมเวลาใหกับรายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับประเด็นสังคมและการมีสวนรวมของประชาชนตามปรัชญา                
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. สรางการยอมรับในสังคมตอบุคคลในชุมชนภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคอื่นๆที่ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดีการใชชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ประเวศ  วะสี (2544)  ไดเสนอแนวทางเสริมสรางคุณธรรมนําความรู  และปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีแนวทาง  ดังน้ี 
       ขั้นที่ 1 รวมกันเรียนรู  ทุกฝายที่เก่ียวของกับโรงเรียนต้ังแตคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบริหารโรงเรียน 
ครูอาจารย ผูเก่ียวของทุกฝายควรไดรวมกันศึกษาเรียนรู สรางความเขาใจในสาระสําคัญ ความหมาย คุณคา
ประโยชนของคุณธรรมนําความรูและคานิยมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จนเกิดตระหนักสํานึกในความสําคัญวา
เปนทางรอดทางเดียวของสังคมไทยรวมทั้งเปนวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยด้ังเดิมที่ถูกละเลิก ลืมเลือนไปเน่ืองจากถูก
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       ขั้นที่ 2  กําหนดเปาหมายการพัฒนา  รวมกันกําหนดเปาหมายในการเสริมสรางพัฒนาคุณธรรม  และ
คานิยมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับสภาพปญหา  บริบท ความสามารถ ความพรอม วัฒนธรรมองคกร 
ฯลฯ เชน พ่ึงตนเอง เรียนรูและพัฒนาตอเน่ือง รับผิดชอบ วินัย ใชเหตุผล ประมาณตน ทุกคนมีสวนรวม คํานึงถึง
ประโยชนตอสวนรวม ฯลฯ  
       ขั้นที่ 3 วิเคราะหสภาพปญหาผูเรียน รวมกันสังเกตจําแนก พฤติกรรม คุณลักษณะและทักษะของผูเรียน 
ทั้งสวนที่ใชและไมใช สอดคลองหรือไมสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนด วิเคราะห ทั้งลักษณะของปญหา สาเหตุ
แหงปญหา  ปจจัยหลัก  ปจจัย เอื้อ  ผลและผลกระทบที่มีตอผู เรียน  ผู เ ก่ียวของและสังคม  เ พ่ือให เ กิด                   
ความตระหนัก  และกระจางในปญหา  เกิดฉันทะ  หรือแรงบันดาลใจที่จะรวมกันแกปญหา  
       ขั้นที่ 4 วิเคราะห ประเมิน จําแนก ปจจัย กระบวนการของโรงเรียน  รวมกันเปดใจวิเคราะห ประเมิน
ปจจัย  กระบวนการทั้งสิ้นทั้งมวลของโรงเรียน  จําแนกใหไดวาสิ่งใดเอื้อ  หรือไมเอื้อตอการพัฒนา  สิ่งใดจัดวามี
คุณคาควรแกการธํารงรักษา  สิ่งใดตองเลิกรา ปรับเปล่ียน คิดใหม ทําใหม เชน อยากใหผูเรียนพ่ึงตนเอง แตได
จัดการเรียนรูใหนักเรียนเรียนรูในลักษณะของการพ่ึงตนเองไหม ครูอาจารย ผูบริหารเปนตัวอยางท่ีดีของการ
พ่ึงตนเองหรือเปลา การวิเคราะหควรจะครอบคลุมทุกองคประกอบยอยในทุกระบบของโรงเรียน เชน ผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอน (คุณลักษณะ ทักษะ เจตคติ บทบาททาที รูปแบบการดําเนินชีวิต) การจัดการเรียนรู การจัด
สภาพบรรยากาศ การลงโทษ ใหรางวัล การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดประสบการณเสริมการเรียนรู  
       ขั้นที่ 5 รวมกันกําหนดตัวช้ีวัด กําหนดตัวช้ีวัด แสดงความสําเร็จของการพัฒนาตามลําดับขั้น  ทั้ง 
ดานคุณภาพ  ผูเรียน ปจจัย กระบวนการ เพ่ือชวยใหทุกคนมองเห็นภาพงานตลอดแนวโดยระบุระยะเวลา                  
การพัฒนา หรือวันเดือนปที่ผลสําเร็จจะปรากฏชัดเจน 
       ขั้นที่ 6 พัฒนาระบบ (ประยุกตจากแนวทางของTOPSTAR) พัฒนาทุกระบบทั้งระบบหลัก  และระบบ
สนับสนุนของโรงเรียนที่เช่ือวามีสวนในการเสริมสรางคุณภาพผูเรียน ระบุช่ือระบบ กระบวนการสําคัญ วิธีการ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เกณฑ ช่ือแบบบันทึกมาตรฐาน ความสอดคลองขององคประกอบ ขอกําหนด  
       ขั้นที่ 7 นําระบบสูการปฏิบัติ กําหนดแนวทางนําระบบสูการปฏิบัติ จัดทําระเบียบปฏิบัติการ ความมุง
หมายของระบบ ขอบขาย คําจํากัดความ ความรับผิดชอบ รายละเอียดของการปฏิบัติ บันทึกมาตรฐาน เขียนคูมือ
ระบบ เพ่ือทําแนวปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ใหทุกฝายรับรูและเขาใจตรงกัน ระบุช่ือระบบ วัน เดือน ป ที่ใช 
ความหมาย วัตถุประสงค ขอบขาย นิยามศัพท ความรับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติ บันทึกมาตรฐาน 
       ขั้นที่ 8 ปฏิบัติจริง เรียนรูและพัฒนารวมกันอยางตอเน่ือง ทุกฝายที่เก่ียวของรวมกันปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่  อยางตอเน่ือง  เขมแข็ง  จริงจัง  จริงใจ  ประเมิน  ปรับปรุง  เรียนรูและพัฒนาดวยกัน  ช่ืนชม
ความสําเร็จและภาคภูมิใจรวมกัน  ถาบุคลากรทุกฝาย ของโรงเรียนเปนแบบอยางที่ดี  มีรูปแบบการดําเนินชีวิต 
และแสดงออกถึงความสัมพันธตอคนตอสรรพสิ่ง  โดยยึดหลักคุณธรรม  หลักความพอเพียง ในทุกเรื่อง ทุกอยาง  
โรงเรียนมีระบบการบริหาร การจัดการเรียนรู ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพสอดคลอง เก้ือหนุนใหเกิดการพัฒนา
คุณธรรม  และคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง มีบรรยากาศที่เอื้อใหนักเรียนเรียนรู และฝกฝนพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง  จริงจังตามสภาวะปกติ ดวยการใชสติปญญาคิดพิจารณาเหตุผล  ความถูกตองเหมาะสมดวยตนเองปฏิบัติ
ดวยความจริงใจ เต็มใจ  อิ่มเอมใจ  ไมใชเพ่ือคะแนน ดวยขอบังคับ กฎระเบียบ แตทําเพราะมีฉันทะที่จะทําดี 
เช่ือมั่นศรัทธาในคุณคาของความดี  มุงมั่นที่จะมีชีวิตที่ดีงาม และสามารถเขาถึงความดีงามที่สูงยิ่งขึ้นไป 
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       ดรุณี  พรประเสริฐ (2549)  กลาววาโรงเรียนจะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ  การจัดการ
เรียนรู  ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
 1. ตองสรางรากฐานใหเข็มแข็ง ขั้นตอนแรกในการพัฒนาตองสรางพ้ืนฐานใหเข็มแข็งโดย 
โรงเรียนตองใหครู  และนักเรียนไดเรียนรูหลักการ หลักวิชาของปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงใหเขาใจอยางถองแท 
เสียกอนแลวจึงตกลงกันวาจะจัดกิจกรรมการเรียนรูอะไรที่สามารถสะทอนเศรษฐกิจพอเพียงไดชัดเจนที่สุด
ภายใตบริบทของโรงเรียน ซึ่งก็คือ การจัดกิจกรรมตามสภาพสังคมและภูมิศาสตรของโรงเรียน 

2. สามารถพ่ึงตนเองได พระองคทานทรงรับสั่งเสมอวา "การพ่ึงตนเองไดเปนมาตรฐานขั้นตนของ 
ความเจริญ"ดังน้ันเมื่อโรงเรียนไดสรางพ้ืนฐานใหครูและนักเรียนมีความรูความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยางถองแทแลว ในขณะเดียวกันก็ตองสรางความมีจริยธรรมใหเกิดขึ้นในตัวคนดวย น่ันก็คือ  ความซื่อสัตย รูจัก
แบงปนเสียสละ และไมเบียดเบียนกัน อันจะนําไปสูการพ่ึงพาตนเองได เพราะคนที่จะพ่ึงพาตนเองได จะไมยึดติด
กับสิ่งที่อยูรอบตัวมากนัก  ลดอัตตาลงไดมาก จะสามารถประสานสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ไดเปนอยางดี 

3.  ตองเปนลําดับขั้นตอน การพัฒนาตองเปนไปตามลําดับขั้นตอน หามใจรอน อยาขามขั้นตอน 
ถามีปญหาเฉพาะหนาตองแกปญหาเฉพาะหนาใหเสร็จสิ้นกอน เพ่ือสรางกําลังใจในการดําเนินงานขั้นตอๆ ไป 

4.  เริ่มจากโครงการขนาดเล็ก ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ควรดําเนินการจาก 
การทดลองในขนาดเล็กๆ กอน เพ่ือจะไดทราบปญหา  และหาวิธีการแกไขได ไมควรจะทําโครงการขนาดใหญ  
เพราะถาเกิดปญหาขึ้นมาแลวจะแกไขยาก 

5.  ตองอนุรักษ  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติไปพรอมๆ กัน กิจกรรมที่โรงเรียนคิดดําเนินการ 
ตองเปนกิจกรรมที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ควรเปนกิจกรรมท่ีสามารถชวยพัฒนา อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูหรือพลิกฟนกลับคืนมาดีดังเดิม น่ันก็คือ จะตองเปนกิจกรรมที่ปรับปรุงสภาพ
ทรัพยากรใหดีอยางย่ังยืน และไมกอใหเกิดมลภาวะแกสภาพแวดลอม 

6.  ตองเปนไปตามสังคมศาสตรและภูมิศาสตรของโรงเรียน เน่ืองจากสภาพทางสังคมศาสตรและ 
ภูมิศาสตรของแตละโรงเรียนไมเหมือนกัน ดังน้ันในการจะทํากิจกรรมหรือโครงการอะไร ตองคิดจากสภาพของ
โรงเรียน เราไมควรไปลอกเลียนแบบวิธีการปฏิบัติจากโรงเรียนอื่น ที่ไปดูงานแลวเห็นวาดี นาสนใจ ซึ่งบางคร้ัง
เมื่อนํามาทําที่โรงเรียนของเราอาจจะไมประสบผลสําเร็จ เพราะบริบทหรือภูมิสังคมท่ีตางกัน 
 7.  เลือกใชหลักวิชา และเทคนิควิธีที่เหมาะสม การศึกษาหลักวิชา  หรือทฤษฎีและเทคนิควิธีที่เหมาะสม
กับกิจกรรมหรือโครงการน้ันๆ เปนสิ่งจําเปนมาก โดยในการศึกษาน้ันๆ ตองมิใชการศึกษาจากตําราเพียงอยาง
เดียว ตองใชการสังเกตพินิจพิเคราะห ความเปนเหตุเปนผลจากการดําเนินการที่ไดไปศึกษาหรือดูงาน เพ่ือจะได
กําหนดเปนหลักปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของโรงเรียน 
  8.  มีการประสาน หมายถึง การรวมกันทํางานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ การบูรณาการหมายถึง การนํา 
เอาความคิด วิธีการของแตละคนมาผสมกันจนเปนหน่ึงเดียว ดังน้ันในการทํางานใดๆ จะตองมีทั้งการบูรณาการ                 
และการประสานการทํางานรวมกัน 
 
 

9.  มีความขยัน อดทน ในการพัฒนางานอะไรใหสําเร็จตามที่ไดมุงหวังไว ผูรับผิดชอบตองมี  
ความขยัน อดทน เพียรพยายามอยางตอเน่ืองและยาวนาน เพ่ือความสําเร็จของงาน และเปนการสรางนิสัยที่ดีใน
การทํางาน 
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       สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และสุวัฒน  เงินฉ่ํา (ม.ป.ป.)  ไดกลาวถึงการบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา   โดยนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพ่ือใหการบริหารจัดการเกิดความสมดุลดังแผนภาพน้ี 
 
 

 
ภาพท่ี  5  การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ท่ีมา : สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และสุวัฒน  เงินฉ่ํา (ม.ป.ป.)                   

 
       สุทิน  ลี้ปยะชาติ (ม.ป.ป.)  ไดเสนอการจัดการศึกษาภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาวา  
การจัดการศึกษาอยางพอเพียงที่มีการเรียนรูดีที่สุด  คือ  การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท  ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาลูกศิษย
ใหสมบูรณดวยคุณธรรม  สติปญญา  และความรูที่พอเพียง  เพ่ือจะไดมีอาชีพ  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี     
มีความสุขอยางพอเพียงตลอดไปอันไดแก 

1.  เปนตนแบบแหงความดีและการเรียนรู 
2.  ปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด  ขยัน  เสียสละ 
3.  รักษาจริยธรรม  จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
4.  ใชวัสดุ  อุปกรณอยางประหยัด  เหมาะสม 
5.  ชีวิตพอเพียง  แบงเวลาเหมาะสม  คุณภาพชีวิตที่ดี 

   6.  พูดดี  คิดดี  ทําดี  ดูแลศิษยเหมือนลูกหลาน 
7.  พัฒนาศิษยใหรูจักพึ่งและพัฒนาตนเอง  สรางสรรค  ใฝรู 
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8.  สอนใหรักษาผลประโยชนสุขของชาติ  และประชาชน 
9.  สอนภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  และความรูอันเปนสากล  เพ่ือประยุกตใหเขากับ 

ภูมิสังคมน้ันๆ 
                10.  ใหทุกภาคสวนสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.ป.ป  อางถึงใน โรงเรียนสตรีอางทอง, ม.ป.ป)  ไดนอม
นําการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนกรอบทิศทางในการกําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานใหโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ เพ่ือ
วางรากฐานสําหรับการพัฒนาที่ตอเน่ืองในระยะยาวคือ หลัก 3 ประกัน ไดแก การประกันโอกาส การประกัน
คุณภาพ และการประกันสิทธิภาพ เพ่ือใหเด็กที่เขารับบริการการศึกษาทุกคนไมวาจะอยูในเมืองหรือชนบท หรือ
เด็กกลุมเปาหมายมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในดานโอกาสท่ีจะไดเขาเรียนมีการเนนใหผูเรียนเกิดความ
ตระหนักในเรื่อง "คุณธรรมนําความรู"  เพ่ือใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพเปนที่พึงประโยชนของสังคมพรอมทั้งการมี
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่ไดรับการพัฒนาใหเกิดความคลองตัวและชัดเจนสงผลใหเกิดการกระจาย
อํานาจสูการปฏิบัติในแตละชวงช้ันไดอยางเหมาะสม  
       สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ม.ป.ป  อางถึงใน  ลีลาภรณ  บัวสาย, 2549)  กลาววา  ระบบ
การศึกษาตองนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสม  การจัดการศึกษา
บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุงปลูกฝงจิตสํานึกพอเพียงใหเกิดขึ้นในเด็ก เยาวชน   สอนใหนักเรียน  
นักศึกษาตระหนักถึงความพอประมาณในการดําเนินชีวิต  ไมโลภ  ไมฟุงเฟอ  มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ
เหตุผล  ฝกใหมีการมองไปขางหนา  และเตรียมตัวใหพรอมรับตอความผันผวนของเหตุการณตางๆ อยางรูเทาทัน 
รวมถึงการหมั่นแสวงหาความรู  เพ่ือใหเกิดความรอบรูในดานตางๆ  ฝกฝนตนเองใหมีความรอบคอบ  และ
ระมัดระวังโดยใชสติปญญาในการทํางานและดําเนินชีวิต  ที่สําคัญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังเนนใหนักเรียน     
มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความอดทน  ความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตยสุจริต  ไมเบียดเบียนผูอื่น  แบงปน
ชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต  ดังน้ันเพ่ือใหมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาจึงมีวิสัยทัศนของการขับเคล่ือนคือ  สานเครือขาย  ขยายความรู  ควบคูประชาสัมพันธ  โดยมีแนวทาง
ในการขับเคล่ือน  2  สวนคือ  สงเสริมการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใหบริการ/บริหาร
สถานศึกษา   และสงเสริมการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรูของผู เรียน                       
ซึ่งประกอบดวยหลักสูตร  และสาระการเรียนรูในหองเรียน  และสวนที่เรียนนอกหองเรียน  หรือที่เรียกวาการ
พัฒนาทักษะผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
       ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2550ข) ไดจัดทําแนวทางการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  
เพ่ือใหสถานศึกษาและบุคลากรดานการศึกษาในระดับตางๆ ทั้งในและนอกระบบ  สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา  จัดการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสมเกิด
ประโยชนและความสุข  โดยการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเปาหมายสําคัญคือ  การปลูกฝงให
เด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตอยางพอเพียง  เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ   ฝกการอยูรวมกับผูอื่นอยาง
เอื้อเฟอเผ่ือแผและแบงปน  มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยมอกลักษณและความ
เปนไทยซึ่งดําเนินการไดใน  2  สวน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.ค)   คือ 
 1.  การบริหารสถานศึกษา  นําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการกําหนดนโยบาย  และแนวทางในการ
จัดการสถานศึกษา  โดยใชเปนหลักในการบริหารจัดการ  และประสานกับทุกภาคสวนในการใชทรัพยากรบริหาร
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 2.  การจัดการเรียนรูของผูเรียน  ซึ่งประกอบดวย  การสอดแทรกสาระปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 
หลักสูตรและสาระเรียนรูในหองเรียน  และการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
นอกหองเรียน  ซึ่งมาตรฐานการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีแลวในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
(ส.3.1)  ที่เนนใหเขาใจระบบ  และวิธีการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันได  นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนในการเรียนการสอน  หรือ
มาตรฐานการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของแตละช้ันป  เพ่ือใหผูเรียนเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับวัยโดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 ชวงช้ันที่ 1 เนนใหเด็กใชชีวิตพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว รูจักชวยเหลือตนเอง และรูจักชวยเหลือ
งานในครอบครัว  แบงปนสิ่งของใหเพ่ือน  ชวยเหลือผูอื่น  รูจักวิเคราะหรายรับ-รายจายของตนเอง  สอนใหเด็กเห็น
คุณคาของสิ่งของ  ตระหนักถึงคุณคาของเงินทอง  จะไดฝกนิสัยประหยัด  ฝกจิตสํานึกและนิสัยพอเพียง 

ชวงช้ันที่ 2 ฝกใหเด็กรูจักประยุกตใชหลักความพอเพียงในโรงเรียนและมีสวนรวมในการสรางความ
พอเพียงระดับโรงเรียนและชุมชนใกลตัว  โดยเริ่มจากการสํารวจทรัพยากรตางๆ ในโรงเรียนและชุมชน  มีสวน
รวมในการดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรตางๆ ทั้งทางดานวัตถุ  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอม  ภูมิปญญา  วัฒนธรรม  และ
รวบรวมองคความรูมาเปนขอมูลในการเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชน  และเห็นคุณคาของการใชชีวิตอยางพอเพียง 

ชวงช้ันที่ 3  ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน  มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
สามารถสํารวจและวิเคราะหความพอเพียงในระดับตางๆ และในมิติตางๆ ทั้งทางวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และ
วัฒนธรรมในชุมชนใกลตัว  เห็นคุณคาของการใชหลักพอเพียงในการพัฒนาชุมชน  และสามารถนําหลักการ
พอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของแตละคน  จนนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสูความพอเพียงไดในที่สุด 

ชวงช้ันที่ 4  เตรียมคนใหเปนคนท่ีดี  สามารถทําประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติได  โดยเนน 
เขาใจความพอเพียงระดับประเทศ  และการพัฒนาประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒน  เชน  การวิเคราะห 
สถานการณการคาระหวางประเทศ  หรือการศึกษาสถานการณสิ่งแวดลอม  สภาพปญหาดานสังคมเปนอยางไร  เปนตน 

สวนการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอกหองเรียนเปนกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่มีคุณลักษณะและการจัดการที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 

-  พอประมาณกับศักยภาพของนักเรียน  พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ต้ัง  ฝกให
เด็กคิดเปนทําเปนอยางมีเหตุผล และภูมิคุมกันในดานตางๆ โดยการดําเนินกิจกรรมตองนําไปสู ความยั่งยืนของผล 

- สงเสริมใหนักเรียนใชความรูอยางรอบคอบระมัดระวัง  ฝกการทํางานรวมกับผูอื่น  ดวยความ
รับผิดชอบ  ซื่อสัตยสุจริต  ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น  อดทน  มีความเพียรมีวินัย  มีสัมมาคารวะ  รูจักทําประโยชน
ใหกับสังคม  รวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
       นอกจากน้ียังสงเสริมใหบูรณาการการเรียนรูผานกิจกรรมเหลาน้ีเขาไปในการเรียนรูสาระตางๆ ทุก 
สาระการเรียนรู  ในขณะเดียวกันก็ใหจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีลักษณะดังน้ี 

1.  เปนกิจกรรมที่มีความหลากหลายของเน้ือหา  แลวแตตามสภาวะภูมิสังคมของแตละสถานศึกษา  แต 
ที่สุดแลวตองปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีวิธีคิด  อุปนิสัยและพฤติกรรมที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  เปนกิจกรรมที่ดําเนินการหลักโดยนักเรียน  นักศึกษา  และมีครูเปนผูนําหรือผูสนับสนุนโดย 
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-  จํานวนนักเรียน/นักศึกษา/ครู  ที่มีสวนรวมในกิจกรรมน้ันๆ ไมควรนอยกวา  25  %  ของจํานวน
บุคลากรท้ังหมดของโรงเรียน   

-  นักเรียน  นักศึกษาที่เขารวมโครงการ  ควรมีความประพฤติดี  สมัครใจที่จะเขารวมกิจกรรม   
การเรียนรูอยูในระดับปานกลางถึงดีและมีสุขภาพดี   

-  ครูที่เขารวมโครงการควรมีความประพฤติดี  สมัครใจ  และมีความพรอมในการเขารวมกิจรรม 
3.  เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดความกาวหนาไปพรอมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม  

ของสถานศึกษา  และสามารถขยายผลออกสูชุมชนไดโดย   
-  พอประมาณกับภูมิสังคม : สอดคลองกับความตองการ/ความจําเปนของสถานศึกษา/คนในชุมชน   

และเหมาะสมกับภูมิประเทศ  สภาพแวดลอม  และความคิด  ความเช่ือ  วิถีชีวิต 
-  สมเหตุสมผล :  มีหลักคิดและหลักปฏิบัติของกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักวิชาที่เก่ียวของ 

รายละเอียดของโครงการแสดงถึงความรอบคอบของการวางแผนดําเนินโครงการ 
-  ภูมิคุมกันที่ดี : การวางแผนโครงการคํานึงถึงความเสี่ยงในการดําเนินโครงการโดยมีขอเสนอทางเลือก  

หากมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดขึ้น 
-  สงเสริมความรูและคุณธรรมของผูเขารวมกิจกรรม  : กิจกรรมตางๆ ตองสงเสริมใหผูเขารวมมี                

ความรอบรูมากย่ิงขึ้น  เปดโอกาสใหไดมีการพัฒนาทักษะในดานตางๆ สงเสริมการมีคุณธรรม (เชน ความมี
ระเบียบวินัย  ความมีสัมมาคารวะ  ซื่อสัตยสุจริต  มีความกตัญูกตเวที  มีสติปญญา  แยกแยะถูกผิด  ควรไมควร  
มีความขยันหมั่นเพียร  อดทน  สนใจใฝรู  มีจิตสํานึกเห็นประโยชนของการชวยเหลือผูอื่น  และทําตัวใหเปน
ประโยชนตอสังคม 
       ในการน้ีกิจกรรมที่จัดอาจเปนกิจกรรมดังตอไปน้ี 

1.  การจัดการ  การผลิต/บริโภค ในสถานศึกษา/ชุมชน  ใหเกิดความพอเพียงและสมดุล  กินพอดีอยูพอดี 
 เชน  โครงการอาหารกลางวัน  การสงเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย/เกษตรผสมผสาน บนพื้นฐานของการพ่ึง 
ตนเอง  การรักษาสมดุลของสังคมและธรรมชาติ 

2.  การพัฒนาอาชีพ/สรางรายไดเสริม  โดยประยุกตใชทรัพยากรทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด  หรือ 
โดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  หรือตอยอดกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.  การจัดการ  และการจัดระบบองคกรความรวมมือทางการเงิน  การผลิต  การตลาด  เชน  การทําบัญชี   
รายรับ  -  รายจาย  การจัดต้ังสหกรณรูปแบบตางๆ การจัดต้ังธนาคารโรงเรียน  เปนตน 
 

4.  การจัดการ (รักษา/ฟนฟู)  ทรพัยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม/ขยะทั้งในสถานศึกษา  และในชุมชน 
อยางย่ังยืน  โดยใชหลักวิชาการ  ความประหยัด  ความรอบคอบ 

5.  การจัดการระบบพลังงานของสถานศึกษา/ชุมชน  ใหสามารถพ่ึงตนเองไดมากขึ้น (ประหยัด ผลิตเอง/ 
ทดแทน) 

6.  การอนุรักษเก้ือกูล  ชวยเหลือ  คนยากจน  ดอยโอกาส (เชน ผูปวยโรคเอดส  เด็กกําพรา   เด็กยากจน 
ฯลฯ)  ในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

7.  การสรางจิตสํานึกรักทองถ่ิน/รักชุมชน  เชน  การรักษา/ฟนฟูประเพณี/วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
สถานท่ีทางประวัติศาสตร  โบราณสถาน  การสรางความรูสึกเปนเจาของ/มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

การสรางจิตสํานึกรักชาติ-ศาสน-กษัตริย  เชน  รณรงคการเห็นคุณคาของสินคาไทย  การเรียนรู 
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ประวัติความเปนมาของชาติ  ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย  การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาตางๆ  การ
เรียนรูคําสอนในศาสนา  การฝกปฏิบัติ เปนตน  นอกจากน้ียังยกตัวอยางของกิจกรรมในสถานศึกษาที่ประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตารางที่  6  ตัวอยางกิจกรรมในสถานศึกษาที่ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักปฏิบัติ ตัวอยางกิจกรรม 
1.  รูจักการใชจายของตนเอง 
-  ใชจายอยางมีเหตุมีผล 
-  ใชจายอยางพอประมาณ 
-  ใชจายอยางประหยัด 
-  ใชจายเทาที่จําเปน 

-  บันทึกบัญชีรายรับและรายจาย 
-  วิเคราะหบัญชีรายรับและรายจาย 
-  แลกเปล่ียนประสบการณ 
- ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือลดรายจายที่ฟุมเฟอย 

2.  รูจักออมเงิน  มีกลไกลดความเสี่ยง 
-  ระบบสวัสดิการ 
-  ระบบออมเงิน 
-  ระบบสหกรณ 
-  การประกันตางๆ 

-  ออมวันละหน่ึงบาท 
-  สัปดาหการออม 
-  จัดต้ังกลุม/สหกรณออมทรัพย 
-  จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน 

3.  รูจักประหยัด 
-  ใชและกินอยางมีเหตุผล  ไมฟุมเฟอย 
-  ใชพลังงานเทาที่จําเปน 
-  ใชทรัพยากรอยางคุมคา 

-  ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได 
-  เล้ียงปลา  เล้ียงไก  ไวกิน  ไวขาย 
-  ใชสินคาที่ประหยัดพลังงาน 
-  รีไซเคิลขยะเพ่ือนํามาใชใหม 
-  นําของเหลือใชมาทําใหเกิดประโยชน 

4. พ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจโดยผลิต หรือสรางรายไดที่ 
-  สอดคลองกับความตองการ 
-  สอดคลองกับภูมิสังคม 
-  สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

เนนการผลิตเพ่ือพ่ึงตนเอง  ใหพอเพียงกับการบริโภค  และ
การผลิตที่หลากหลาย  เชน 
-  ปลูกพืชผักผสมผสาน 
-  ปลูกพืชสมุนไพรไทย 

ตารางที่  6  ตัวอยางกิจกรรมในสถานศึกษาที่ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (ตอ) 

 

หลักปฏิบัติ ตัวอยางกิจกรรม 
-  สอดคลองกับทรัพยากรทองถ่ิน -  ผลิตสินคาจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

-  จัดอบรมพัฒนาอาชีพในชุมชน 
5.  รูจักชวยเหลือสังคมหรือชุมชน 
-  ปลูกจิตสํานึกสาธารณะ 
-  ปลูกฝงความสามัคคี 
-  ปลูกฝงความเสียสละ 
-  เผยแพรองคความรูเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาความรูคูคุณธรรม  ผานกิจกรรมรวมกลุมตางๆ 
-  จัดกิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข 
-  จัดกิจกรรมชวยเหลือผุดอยโอกาส 
-  จัดคายพัฒนาเยาวชน 
-  จัดต้ังศูนยการเรียนรูภายในชุมชน 
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6.  สรางสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ปลูกจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
-  ฟนฟูแหลงเสื่อมโทรมในทองถ่ิน 
-  ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรในทองถ่ิน 
-  ฟนฟูดูแลสถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ิน 

-  พัฒนาความรูเก่ียวกับดิน  นํ้า  ปา  เพ่ือฟนฟูรักษา 
-  โครงการชีววิถี 
-  จัดอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
-  จัดทําฝายแมว 

7.  สืบสานวัฒนธรรมไทย 
-  สรางจิตสํานึกรักษไทย  รักบานเกิด 
-  ฟนฟูและอนุรักษอาหารประจําทองถ่ิน 
-  ฟนฟูและอนุรักษดนตรีไทยและเพลงไทย 
-  ฟนฟูและอนุรักษวัตถุโบราณและโบราณสถาน   

-  ปลูกฝงมารยาทไทย 
-  สงเสริมอาหารประจําทองถ่ิน 
-  สงเสริมการใชภาษาประจําทองถ่ิน 
-  ทํานุบํารุงโบราณวัตถุและโบราณสถาน 

8.  สงเสริมพระพุทธศาสนา 
-  ปลูกจิตสํานึกความรักชาติ 
-  ตระหนักถึงคุณคาของพระพุทธศาสนา 
-  จงรักภักดีตอพระมหากัตริย 

-  ใหความสําคัญกับการรักษาศีลหรือสวดมนตเปนประจํา 
-  สงเสริมการฝกอบรมสมาธิ  ภาวนา 
-  รวมกันทะนุบํารุงศาสนา 
-  พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  รณรงคการใชสินคาไทย 

ท่ีมา : ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2550) 

จรวยพร  ธรณินทร (ม.ป.ป.ค)  กลาววา  ใหผูบริหารการศึกษามุงพัฒนาสถานศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในดานตางๆ เชน  สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดลอม  และการดําเนินการจะประสบความสําเร็จได
ก็โดยความรวมมือของ  3  ฝาย คือ ผูบริหาร  ครู  และนักเรียน  พรอมทั้งเสนอวิธีการจัดการใหเกิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  ดังน้ี 
 1.  วางระบบบริหารจัดการของโรงเรียนใหเปนไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเพ่ือสรางคานิยม 
 3.  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งแนวการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา  ดังน้ี 
 
ตารางที่  7  แนวการจัดกิจรรมเพื่อใหเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
 

แนวการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 

ปจจัย ประเด็นหลัก ตัวอยางกิจกรรม 
1.  ดานเศรษฐกิจ 1.  รูจักใชจายของตนเอง 

     -  ใชจายอยางมีเหตุผล 
     -  ใชจายอยางพอประมาณ 
2.  รูจักออมเงิน 
     -  เรียนรูระบบการฝากเงิน 

-  บันทึกบัญชีรายรับและรายจาย 
-  วิเคราะหบัญชีรายรับรายจาย 
- ปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริโภคเพื่อลด 
รายจายที่ฟุมเฟอย 
- ออมวันละหนึ่งบาท 
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3.  รูจักสรางรายไดหรืออาชีพ 
     -  สอดคลองกับความตองการ 
     -  สอดคลองกับภูมิสังคมฯลฯ 

จัดต้ังธนาคารโรงเรียน 
-  ปลูกพืชผักผสมผสาน 
-  ปลูกพืชสมุนไพรไทย  

2.  ดานสังคม 4.  รูจักชวยเหลือสังคมหรือชุมชน 
      -  ปลูกจิตสํานึกสาธารณะ 
      -  ปลูกฝงความสามัคคี 
      -  ปลูกฝงความเสียสละ 
      -  เผยแพรองคความรูปรัชญาฯ 

-  จัดกิจกรรมลด ละ เลิก   อบายมุข 
-  จัดกิจกรรมชวยเหลือผูดอยโอกาส 
-  จัดคายพัฒนาเยาวชน 
-  จัดต้ังศูนยการเรียนรูภายในโรงเรียน 

3.  ดานสิ่งแวดลอม 5.  สรางสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 
      -  ปลูกจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
      -  ฟนฟูแหลงเสื่อมโทรมในทองถ่ิน 
      -  ฟนฟูดูแลสถานที่ในทองถ่ิน 

-  เรียนรู ฟนฟูแมนํ้าในทองถ่ิน 
-  จัดคายอนุรักษอุทยานการศึกษา 
-  จัดคายอบรมยุวมัคคุเทศก 
-  โครงการชีววิถี, สวนพฤษศาสตร 

4.  ดานวัฒนธรรม 6.  สืบสานวัฒนธรรมไทย 
     -  สรางจิตสํานึกรักไทย                    
รักบานเกิด 
      -  ฟนฟูและอนุรักษอาหาร 
ประจําทองถ่ิน 
     -  ฟนฟูและอนุรักษดนตรีไทยและ
เพลงไทย      

-  ปลูกฝงมารยาทไทย 
-  อนุรักษประเพณีพ้ืนบาน 
-  อนุรักษอาหารประจําทองถ่ิน 
-  อนุรักษการใชภาษาประจําทองถิ่น 
-  อนุรักษถิ่นกําเนิด 

5.  ดานศาสนา 7.  สงเสริมศาสนา 
     - ปลูกฝงจิตสํานึกความรัก  ชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย 

-  ฝกสมาธิกอนเขาเรียน 
-  ถือศีลหรืออานบทสวดมนตเปนประจํา 
-  จัดมุมธรรมในโรงเรียน 

 
ท่ีมา : จรวยพร  ธรณินทร (ม.ป.ป.ค)   

ประทีป  แสงปยมสุข (2550)  ไดเสนอแนวทางการประยุกตทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรูและ 
การดําเนินชีวิต  ดังน้ี 
 1.  รูปแบบการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  มี  3  รูปแบบ  คือ 
 รูปแบบที่  1  เปนรูปแบบสําหรับโรงเรียนหรือบานเรือนของนักเรียนที่มีพ้ืนที่สําหรับการทํานาและ
การเกษตร  มีแหลงนํ้าพอเพียง  สามารถจัดกิจกรรมโดยการจัดพ้ืนที่เปน  4  สวน  ตามแนวทางของเกษตรทฤษฏี
ใหมตามข้ันตอนที่  1  เต็มรูปแบบ 
 รูปแบบที่  2  เปนรูปแบบสําหรับโรงเรียน  หรือบานเรือนของนักเรียนที่มีพ้ืนที่ไมมากนัก   ไมมีพ้ืนที่
ในการทํานา  โรงเรียนสามารถจัดแบงพ้ืนที่ใหนักเรียนปลูกพืชผักสวนครัว  ปลูกพืชสมุนไพร  ปลูกไมดอกไม
ประดับ  และเล้ียงสัตว ฯลฯ  โรงเรียนอาจมอบหมายใหนักเรียนไปทํากิจกรรมน้ีที่บานของนักเรียนไดดวย 
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 รูปแบบที่  3  เปนรูปแบบสําหรับโรงเรียน  หรือบานเรือนของนักเรียนที่มีพ้ืนที่นอย  โรงเรียนควร
สงเสริมใหนักเรียนทําการเกษตรแบบใชพ้ืนที่แคบ  เชน  กะลามะพราว  กะละมัง  ลอยางรถยนต  การปลูกพืชผัก
สวนครัวรั้วกินได  เปนตน  นอกจากน้ันโรงเรียนยังสามารถสงเสริมใหนักเรียนประดิษฐช้ินงานจากภูมิปญญา
ชาวบาน  เชน  การสานเสื่อ  การทําเครื่องใชจากกะลามะพราว  เปนตน 
       ในการจัดกิจกรรม  3  รูปแบบ  สามารถฝกนิสัยในการประหยัด  การลดรายจาย  การมีผักปลอดสารพิษ
ไวรับประทาน  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมชวยเหลือดานการตลาดใหแกนักเรียน  เชน  จัดตลาดนัดจําหนายผลผลิต
ของนักเรียน  หรือจัดกิจกรรมสหกรณ  เปนตน 
 2.  การนําแนวคิดดานทักษะในการทํางานเปนกรอบในการปฏิบัติงาน  เชน  การทํางานเปนการมีนิสัย
รักการทํางาน  การรูจักวิเคราะหงาน  การวางแผนการทํางาน  และการรูจักปรับปรุงงานอยูเสมอ 
 3.  การนําเสนอแนวคิดทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  ซึ่งทิศนา  แขมมณี  
ไดวิเคราะหแนวคิดทฤษฏีใหม  พบวา  ทฤษฏีใหมน้ีมีศักยภาพที่จะนําไปประยกุตใชในศาสตรตางๆ  ไดเปนอยางดี  
มีหลักสําคัญอยูหลายประการดังน้ี 
     3.1  รูจักพึ่งพาตนเอง 
     3.2  ดํารงชีวิตอยางมีอิสระ 
     3.3  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  รูจักคิด  รูจักระบบ 
     3.4  ความขยัน  อดทน  ไมทอถอย 
     3.5  มีความสามัคคี  มีการแสวงหาความรวมมือ  และใหความรวมมือ  มีการรวมกลุมและมี
ความสามารถในการทํางานรวมกันเปนกลุมคณะ  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทุกฝาย 
     3.6  มีการศึกษาหาขอมูล  ขอความรู  และนํามาใชในการปฏิบัติงานและการแกไขปญหาตางๆ 
     3.7  รูจักการอยูรวมกันอยางเก้ือกูล 
     3.8  รูจักพัฒนาตนเองขึ้นตามลําดับ 
     3.9  สามารถนําความรู  หลักการ  แนวคิด  หรือทฤษฏีตางๆ  ไปประยุกตใชอยางเหมาะสม 
    เกษม  วัฒนชัย (2550)  กลาววา  ถาจะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในสถานศึกษา   ตองปูพ้ืนเรื่อง
การสรางสังคมการเรียนรู  หรือสังคมความรูในโรงเรียนใหได  ตองมีขอมูลในการบริหาร  ขอมูลในการตัดสินใจ    
ไมใชโหราศาสตร  ไมใชเลนพรรคเลนพวก  ตองสรางสังคมคุณธรรมใหได  การดําเนินชีวิตของครู  นักเรียนใน
เรื่องของความเพียร  ความอดทนในการใชสติปญญา   สถานศึกษาจะตองสรางสํานึกดานคุณธรรมใหเกิดขึ้นใน
จิตใจของเด็กกอน  มีการประยุกตรูปแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแตละดานอยางงายๆ  ใหแกนักเรียน
นําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  มีกิจกรรมนักเรียนที่สงเสริมในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อยากเห็น
เด็กไทยหนักเอา  เบาสู  สูงาน  มีความรับผิดชอบตอหนาที่  ซึ่งครูตองชวยใหนักเรียนเรียนรูอยางเต็มที่  สอนให
เด็กระเบิดความรูจากภายในสูภายนอก  และนําหลักวิชาการตางๆ  มาใชแกปญหาอยางเปนขั้นตอน  ครูมีการ
บริหารจัดการที่ดีในเร่ืองหน้ีสินเพ่ือสามารถควบคุมคาใชจายของตนเองได  สวนผูบริหารสถานศึกษาใหนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งคุณธรรม  4  ประการ  เปนแนวทางในการกําหนดนโยบายพัฒนาโรงเรียน       
เพ่ือสรางสังคมคุณธรรมที่เขมแข็งภายในสถานศึกษา  และมีความเขมแข็งในการสรางภูมิคุมกันที่ดี นอกจากน้ี 
โรงเรียนตองเรงสรางภูมิคุมกัน  4  ดาน  เพ่ือรับมือกับโลกาภิวัตนซึ่งภูมิคุมกันทั้ง  4  ดาน (เกษม  วัฒนชัย, 
ม.ป.ป.ข)   คือ 
 1.  ระบบภูมิคุมกันดานวัตถุ  เชน  โรงเรียนตองมีเงินออม  มีการประกันความเสี่ยงในอนาคต  มี  
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การลงทุนเพ่ือการพัฒนา  และมีการวางแผนระยะยาว  ซึ่งอยากเสนอใหมีการต้ังกองทุนปองกันวิกฤติในโรงเรียน 
 2.  ระบบภูมิคุมกันดานสังคม  เชน  มีความรูรักสามัคคี  รวมมือรวมใจ  มีคุณธรรม  อยูกินเปนสุข  ทุน 
ทางสังคมสูงซึ่งตนขอเสนอวิธีสรางภูมิคุมกันทางศีลธรรมใหนําไปสอนบุตรหลานคือการสอนลูกออมและทําบุญ 
 3.  ระบบภูมิคุมกันดานสิ่งแวดลอม  ถาภูมิคุมกันเขมแข็งทุกคนจะมีความรูสํานึกหวงแหนสิ่งแวดลอม 
ผูบริหารมีนโยบายสิ่งแวดลอม  มีความสะอาดเปนระเบียบ  สามารถอยูกับธรรมชาติไดอยางไมเบียดเบียน 

4. ระบบภูมิคุมกันดานวัฒนธรรม  ซึ่งถามีแลวจะมีความมั่นคงในวัฒนธรรมไทย  เชิดชูวัฒนธรรม 
ทองถ่ิน  และเขาใจวัฒนธรรมตางชาติ 
 นอกจากน้ียังอยากใหผูบริหารโรงเรียนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดนโยบายบริหารโรงเรียน  
ซึ่งจะเปนการเริ่มตนสอนใหนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดเริ่มจากรายรับ-รายจายเปนตน  รวมทั้งนําคุณธรรม  4  
ประการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาพัฒนาโรงเรียนพรอมทั้งแนะนําวาถาจะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชตองเตรียม  3  ดาน  ประกอบดวยตองสรางสังคมในสถานศึกษาใหเปนสังคมที่ใชวิชาการ  เพ่ือการวางแผน
และการปฏิบัติ  หากจะนําไปใชในการบริหารโรงเรียนตองเปนการบริหารฐานความรู  ตองสรางสังคมใน 
สถานศึกษาใหเปนสังคมคุณธรรมกอน  และตองเปล่ียนวิถีชีวิตของคนในสถานศึกษาใหมีความเพียร  ขยัน    
 อดทน  ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต (เกษม  วัฒนชัย, 2550) 
       กษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา (2550)  กลาววาจะสอดแทรกหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับครู
และนักเรียน  แทรกหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการอบรมทุกประเภท  ครูตองเปนผูเริ่มประพฤติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนในการดํารงชีวิต จัดทําแผนที่จะนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงไปสูการปฏิบัติ  ผลักดันใหทกุโรงเรียนจัดกิจกรรมคุณธรรมนําความรูตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  ฟนฟูกิจกรรมลูกเสืออยางเต็มรูปเพ่ือใหลูกเสือนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
รวมทั้งการบําเพ็ญประโยชน และการบริหารจัดการในโรงเรียนควรคํานึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ (2550) ไดเสนอประเด็นเพ่ิมเติมอันจะเปนประโยชนตอการจัดทําหลักสูตร
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหสัมฤทธิผลไดจริง   ดังน้ี  

1. จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนอยางบูรณาการ  และตอเน่ือง 
2. จัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู การจัดทําหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
นอกจากจะมีการจัดทําเปนหลักสูตรหลักแลว ควรกําหนดใหมีการสอนแทรกในกลุมสาระวิชาตางๆ 

เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฯลฯ เพ่ือชวยใหเกิดการบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสาขาตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของผูเรียน ในทุกดาน  

3. จัดทําหลักสูตรใหตอเน่ืองในทุกระดับการศึกษา การจัดทําหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควร 
จัดทําใหเปนหลักสูตรตอเน่ืองในทุกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงการอุดมศึกษาโดยสอดคลองกับ
พัฒนาการในแตละชวงวัย 

4. กําหนดกลไกสงเสริมใหครูมีแนวคิดและดําเนินชีวิตสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
การเรียนการสอนตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจไมประสบความสําเร็จได หากปราศจากครู ผูสอนท่ี
คุณคา มีความเขาใจ ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการเรียนการสอน น้ันหมายความวา 
นอกจากที่ครูผูสอนตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงแลว ยังตองเปนผูที่ดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดวย จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีกลไกในการพัฒนาครูใหเอื้อตอการสอน หลักเศรษฐกิจพอเพียงแกผูเรียน 
ดังน้ี 
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-  กําหนดหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครู สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอน  
ในสาขาศึกษาศาสตร ควรมีวิชาที่เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมอยูดวย เพ่ือวางแนวคิดและวิธีการสอน 
ของครูผูสอนใหสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอนไปประกอบอาชีพครู 

-  พัฒนาแนวทางดําเนินชีวิตอยางพอเพียงของครู โดยมุงเนนใหครูหันมาดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถเปนแบบอยางใหผูเรียนไปพรอมกับการถายทอดความรูตามหลักสูตร โดยสงเสริม
ใหครูหันมาดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการสงเสริมครูตนแบบที่ดําเนิน ชีวิตตามแนวทางน้ีใหเปน
ที่รูจัก โดยการไมกอหน้ีสิน ไมใชจายเกินตัว มีการออมทรัพย รวมถึงการสงเสริมการทําอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได 
โดยไมกระทบตอการปฏิบัติภารกิจครู  เปนตน 

-  สรางเครือขายและใชประโยชน  การสรางเครือขายเปนกลไกหน่ึงที่สามารถนํามาใชประโยชนใน   
การพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาได เน่ืองจาการสรางเครือขายเปน                 
การดําเนินงานที่อาศัยการมีสวนรวม ซึ่งจะมีประโยชนในการแลกเปล่ียนทรัพยากรองคความรูระหวางกัน เพ่ือให
เกิดประโยชนกับทุกฝาย ซึ่งในความเปนจริงสถานศึกษาแตละแหงมีความจํากัด  และความแตกตางดานทรัพยากร 
ดังน้ัน จึงควรเปดโอกาสใหมีการระดมและแลกเปล่ียนทรัพยากรระหวางสถานศึกษาและ องคกรในพ้ืนที่น้ัน เชน  
สรางเครือขายระหวางสถานศึกษาดวยตนเอง การสรางเครือขายชวยระหวางสถานศึกษา ทําไดโดยการเช่ือมโยง
ระหวาง ผูบริหาร ครู ในสถานศึกษาแตละแหง เชน  การจัดต้ังเปนเครือขาย ครูผูสอนหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เครือขายผูบริหารโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน เพ่ือรวมวางแผน แลกเปล่ียนทรัพยากร องค
ความรู อันจะชวยลดความจํากัดดานทรัพยากรได โดยอาจให เขตพ้ืนที่การศึกษาเขามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการในเรื่องน้ีรวมดวย  สรางเครือขายระหวางสถานศึกษากับชุมชน เครือขายสวนน้ีชวยในการนําองคความรู
ทองถ่ิน เขามาใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพ่ือนําผูเรียนเขาสู 
การเรียนรูจากวิถีการดําเนินชีวิตและสถานที่จริงภายในชุมชน และเปนการเรียนรูที่มีความหลากหลาย ในทาง
ปฏิบัติ โดยสถานศึกษาจะตองมีการสรางเครือขายรวมกับปราชญทองถ่ิน แกนนําเกษตรกรในชุมชน กลุมอาชีพ
ตาง ๆ ศูนยพัฒนาอาชีพ กลุมแมบาน ฯลฯ โดยประสานงานและมีการจัดกิจกรรม สม่ําเสมอและตอเน่ือง กําหนด
กลไกกระตุนใหเกิดความตอเน่ือง 

การสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบความสําเร็จไดน้ัน 
จําเปนตองมีกลไกที่สามารถกระตุนใหสถาบันการศึกษามีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  และมีคุณภาพ  ดังน้ี 

1.  จัดระบบการประเมินผล เปนกลไกที่ควบคุม  และผลักดันใหสถานศึกษาพัฒนาการเรียน การสอน
ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดขึ้นจริงตามกรอบที่กําหนด โดยใหสํานักงานรับรอง มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทําหนาที่ในการพัฒนาระบบการประเมินผลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
เฉพาะเจาะจง ทั้งดานการสอน สื่อการสอน ครูผูสอน การเรียนรู ของผูเรียน ฯลฯ 

2.  จูงใจดวยรางวัล เปนกลไกกระตุนในอีกรูปแบบที่เสริมแรงใหสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน การจัดประกวดโรงเรียนตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี เง่ือนไขวา
สถาบันการศึกษาตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และสามารถสงผลตอชุมชน ใหหันมาดําเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวย เปนตน 
       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก  เขต 1 [ม.ป.ป.].  จัดทํากรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
เพ่ือการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการเรียนการสอน  ดังน้ี 

ตารางที่  8   กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเพ่ือการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการเรียน 
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                   การสอน 
 

กรอบแนวคิด ประเด็นหลัก แนวทาง/กิจกรรม 
หลักการสําคัญ 3 
ประการ 
1.ความพอประมาณ  
  

1. มีความเข็มแข็งดานจิตใจ 
2. การใชวัสดุสิ่งของเครื่องมืออยาง  
    ชาญฉลาด และเหมาะสม 
3. การใชทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ เหมาะสมกับ   
    ความตองการ รอบครอบ และเกิด 
    ประโยชนสูงสุด 
4. ปฏิบัติตนไดเหมาะสมตามอัตภาพและ   
     ฐานะของตน 
5.  มีความประหยัดไมฟุมเฟอย  
     ในการดํารงชีวิต 

1.สอดแทรกในกระบวนการเรียน 
   การสอนทุกกลุมสาระ 
2.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   -กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด 
   -กิจกรรมแนะแนว 
 
 
 
 
 
 

2.มีเหตุผล 1.  มีเหตุผลในการใชขอมูลพิจารณาใน  
     การตัดสินใจ 
2.  คํานึงถึงความประหยัดและความคุมคา 
     ในการดําเนินงาน 
3.  ใชกระบวนในการแกปญหาในการทํางาน 

1.สอดแทรกในกระบวนการเรียน 
   การสอนทุกกลุมสาระ 
2.โครงการหองเรียนสีเขียว 
3.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ  
ยุวกาชาด 
4.จัดกิจกรรมทางวิชาการ 

ตารางที่  8   กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเพ่ือการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการเรียน 
                   การสอน  (ตอ) 
 

กรอบแนวคิด ประเด็นหลัก แนวทาง/กิจกรรม 
3.มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว 1.  มีความเฉลียว ฉลาด รอบรู และเทาทันตอ 

     การเปล่ียนแปลง 
2.  มีทักษะในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
3.  ยึดหลักศาสนา เปนเครื่องยึดเหนียวใน   
     การปฏิบัติตน 

1.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   -กิจกรรมแนะแนวโดยใชเอกสารชุด
ทักษะการดําเนินชีวิต 
   -กิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด 

เง่ือนไขความสําเร็จ 
1.มีคุณธรรม  
 

1.  ซื่อสัตย 
2.  สุจริต 
3.  ขยัน 
4.  อดทน 
5  .แบงบัน 
6.  ความเพียร 
7.  ประหยัด 

1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
2. บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ  
ยุวกาชาด 
3.  สอดแทรกในการเรียน การสอน 
     ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
4.  โครงการวันสําคัญทางศาสนา 
5.  โครงการหองเรียนสีเขียว 
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8.  สามัคค ี
9.  ความรับผิดชอบ 
10. อดออม 
11. มีวินัย 
12. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
13. ความเปนผูมีวัฒนธรรม 

6.  ปฏิบัติศาสนากิจเปนประจํา 
7.  จัดใหมีกีฬาสีภายในโรงเรียน 
8.  ต้ังเวรประจําวันภายในหองเรียน 
 9.  โครงการสหกรณออมทรัพย หรือ 
      กิจกรรมครบวงจร 
10.  กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
       ในโรงเรียน 
11.  การจัดกิจกรรมหนาเสาธง 
12.  จัดชมรม/ชุมนุม/กลุมสนใจ 
13.  กิจกรรมการประกวดตาง ๆ 
       เชนประกวดมารยาทไทย 
14.  ประกวดสวดมนตหมูทํานอง 
       สรภัญญะ 
15.  ประกวดการบรรเลงดนตรีไทย  
16.ฯลฯ 

 
 
 
 

ตารางที่  8   กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเพ่ือการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการเรียน 
                   การสอน  (ตอ) 
 

กรอบแนวคิด ประเด็นหลัก แนวทาง/กิจกรรม 
2.เง่ือนไขมีความรู  
   

1. มีความรอบรู ทักษะพ้ืนฐาน  
    ในการดํารงชีวิต 
2.  มีความรอบรู ในภูมิปญญาทองถ่ิน   
     ภูมิปญญาไทย การอนุรักษ    
     สิ่งแวดลอมและการพัฒนา   
    เทคโนโลยี 
3.  มีความรอบคอบ ในการตัดสินใจ   
    มีขอมูลที่ชัดเจนทําใหการตัดสินใจ  
    ผิดพลาดนอยลง 
4. ใชชีวิตอยางระมัดระวัง ดํารงชีวิต  
    ดวยการพ่ึงตนเอง และสามารถ 
    ชวยเหลือสังคมได 

1.กิจกรรมแนะแนว (เอกสารชุดทักษะ 
   การดําเนินชีวิต) 
2.ใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 
    ในกระบวนการเรียนรู 
3.ใหประยุกตใชความรู ภูมิปญญา 
และความคิดสรางสรรคที่เหมาะสม
กับสภาพแวดลอมในแตละทองถ่ิน  
โดยเนนการผสมผสานการจัดการ
แบบทองถ่ินและภูมิปญญาด้ังเดิมกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม 
4. กิจกรรมสงเสริมการรักการอาน 
5.โครงการหองสมุดมีชีวิต 
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 6.กิจกรรมลูกเสือฯ - ยุวกาชาด 

ท่ีมา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต 1 [ม.ป.ป.].   
 
        สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 (2550) ไดนําเสนอความเช่ือมโยงของแนวทางการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 6  ความเช่ือมโยงแนวทางการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

การมีสวนรวมของผปกครองและชมชน 
มีสวนรวมในการดาํเนนิการของสถานศึกษาในข้ันตอนสําคัญทุกข้ันตอน - รวมกําหนดแนวนโยบาย การวางแผน - รวมใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะการพฒันา
หลักสูตร - รวมจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดสภาพ บรรยากาศในโรงเรียน - สงเสริมการเรียนรู การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ท่ีบาน 
ท่ีอื่นๆ - รวมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  
 

การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงคของผูเรียน พัฒนาหลักสูตรโดยบูรณาการเนือ้หา

สาระของเศรษฐกิจพอเพียงไวใน
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมสาระ 
การเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
(เชน ปรับปรุงวิสัยทัศน เปาหมาย 
คุณลักษณะฯ ของผูเรียนในหลักสูตร
สถานศึกษา) 
 

จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับวิถชีีวิตของผูเรียนโดย  
- พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห                การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ การแกปญหาในชีวิตประจําวัน  
- เนนกิจกรรมการทดลอง การปฏิบัติจริงในชวิีตประจําวัน 
ท้ังในรูปโครงการ โครงงาน อื่นๆ  
- วัดและประเมินผลผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
 

พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และ
ดําเนนิชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
- มีความรูความเขาใจ และตระหนัก
ในความสําคัญของการดําเนนิชีวิต
ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
- มีความรู และทักษะพืน้ฐานในการ
ดําเนนิชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
- ปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

การจัดระบบบริหาร
จัดระบบบริหารจัดการตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- ปรับโครงสรางและกระบวนการ
บริหารใหสอดคลองกับแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
- กําหนดนโยบาย แผนงานโครงการ 
ปรับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  
- พัฒนาบุคลากรดานความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาฯ  
- จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  

การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม 
ภายในสถานศึกษา 

จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอือ้ตอการพัฒนาผูเรียน  
- จัดอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอม ใหรมร่ืน เปนแหลงเรียนรู 
สะทอนการอนุรักษสืบสานทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทย  
- กําหนดระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติใหสงเสริมความมี
ระเบียบวินัย เคารพธรรมเนียมปฏิบัติ กฎกติกาของสังคม
สวนรวม เชน การแตงกาย การเขาแถว  
- สงเสริมและพัฒนาบรรยากาศดานคุณธรรม  
- สงเสริมการแสวงหา และเผยแพรความรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียง  
- สงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางของบคลากร  

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
- ติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิตามคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของนกัเรียน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ ผลงาน/  
การปฏิบัติกิจกรรม การปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน ผลการประเมินโดยผูประเมินภายนอก/ผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวน  
- ติดตามและประเมินผลความเหมาะสมของการดําเนินงานแตละดาน  
- รายงานผลการดาํเนนิการจัดการศึกษาเปนระยะๆ ท้ังการรายงานภายในสถานศึกษา การรายงานตอสาธารณชน และ  
การรายงานตอหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ  
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                    ท่ีมา :  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 (2550) 
 

 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง [ม.ป.ป.]. จัดทําผังความคิดกลยุทธ แนวปฏิบัติและตัวช้ีวัดเรงรัดการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท  สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ภาพท่ี  7  ผังความคิดกลยุทธ  แนวปฏิบัติและตัวช้ีวัดเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรูตาม 

ปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู 

สอดแทรกหลักคุณธรรมนํา
ความรูและ 

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาครูใหสามารถจัดหลักสูตร
โดยประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสอนควบคูกับ 
การสอดแทรกหลักคุณธรรม 

สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่
สอดแทรกหลักคุณธรรมนํา
ความรูและประยุกตปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

สรางเครือขายคุณธรรมของบาน      
ศาสนสถาน โรงเรียนใหเกิดความ

รวมมือ รวมคิด รวมทํา 

ปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดแทรกหลัก
คุณธรรมนําความรูและการประยุกตใช

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

พัฒนากระบวนการเรียนรูและส่ือการ
เรียนรูสอดแทรกหลักคุณธรรมนําความรู
และการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จัดเตรียมความพรอมกอนการพัฒนาครู 

ดําเนนิการพัฒนาครูรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล 

เครือขายคุณธรรมระดับเขตพื้นท่ี 

เครือขายคุณธรรมระดับสถานศึกษา 

สงเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานและ
สรางสรรคศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ

และภูมิปญญาทองถิน่ 

สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมท่ีดี 

สงเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

การสงเสริมและการพฒันางานอาชีพ
ครบวงจรในสถานศึกษา 

สงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป 
กีฬาและนันทนาการ 

คุณธรรมนําความรู 



 137 

                ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท  สันติวิธีวิถีประชาธิปไตย 
ท่ีมา :   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง [ม.ป.ป.]. 

โดยเสนอแนวทางปฏิบัติใหแกสถานศึกษา  ดังน้ี   
 1. ดําเนินการใหความรูและสรางความตระหนักเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกบุคลากรท่ีเก่ียวของ  
 2. จัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดแทรกสาระปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 
หลักสูตรและสาระการเรียนรูในหองเรียนและประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 3. สรางองคกรเครือขายขับเคล่ือนเพ่ือนําไปสูสังคมและวิถีชีวิตประจําวันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ยั่งยืน 
 4. จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูและกิจกรรมการปฏิบัติของผูเรียนที่ปลูกฝงการดํารงชีวิตที่เกิดสมดุล 
ทางดานเศรษฐกิจ เชน การรูจักใชจายอยางพอเพียง มีเหตุผล มีการออม การจัดสหกรณ การบันทึกบัญชีรายรับ
รายจาย การทํางานสรางรายไดนําไปสูงานอาชีพ เชน การปลูกผักสวนครัว การเล้ียงสัตว ฯลฯ  
 5. การเสริมสรางวิถีชีวิตการอยูรวมกันอยางสันติ โดยมีขอตกลงทางสังคมรวมกัน มีความรัก 
ความสามัคคี ประนีประนอม เอื้อเฟอเผ่ือแผ แบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
 6. จัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูและปลูกฝงใหผูเรียน รูจักใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมอยางฉลาด รอบคอบและเกิดความยั่งยืนสูงสุด  
 7. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนรูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เกิดประโยชน คุมคา ไมทําลาย 
สภาพแวดลอม  
 8. จัดกิจรรมหนาเสาธง / หนาแถว โดยผูบริหารโรงเรียน ครู ผูทรงคุณวุฒิมาพูดคุย , แนะนํา ปลูกฝง 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทย แนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีแกผูเรียน  
 9. มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง ทุกฝายมีสวนรับผิดชอบ เชน บาน สถาบันศาสนา ชุมชน 
นักเรียนสามารถเรียนรู รูจักคิดวิเคราะห การแกปญหาเสื่อมทรามทางศีลธรรมในสังคมได งดเวนสิ่งเสพติด ศึกษา
และแกปญหาเรื่องเพศศึกษาอยางเหมาะสม 
 10. ยกยองเชิดชูผูทําความดี เชน บุคคลดีเดนดานความขยัน ดานประหยัด ดานการชวยเหลือเพ่ือน ดาน      
ผูบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม ดานหารายไดเสริม ดานมารยาทงาม ฯลฯ  
       พรอมกันน้ีไดจัดทําตัวช้ีวัดการดําเนินงานคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา  5 ตัวช้ีวัดหลัก ดังน้ี  

1. ดานการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
  1.1 สถานศึกษาพัฒนาครูใหมีความรูและตระหนักในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมนํา 
ความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.2 สอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรูของผูเรียน  
  1.3 บุคลากรในสถานศึกษามีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. ดานเศรษฐกิจ  
  2.1 จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนเก่ียวกับการใชจายของตนเองอยางมี 
เหตุผล  พอประมาณ และประหยัด  
  2.2 จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนเก่ียวกับกิจกรรมการออม  
  2.3 จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนเก่ียวกับกิจกรรมการสรางรายไดหรือ 
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งานอาชีพแกนักเรียน  
 3. ดานสังคม  
  3.1 จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนเก่ียวกับการปลูกฝงความรัก  
ความสามัคคี  
  3.2  จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนเก่ียวกับการปลูกฝงใหรูจักอื้อเฟอ 
เผ่ือแผและการแบงปน  
  3.3 จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนเก่ียวกับการปลูกฝงการชวยเหลือซึ่ง 
กันและกัน  
 4. ดานสิ่งแวดลอม  
  4.1 จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนเก่ียวกับการปลูกฝง เรื่องการจัด 
การขยะในสถานศึกษาและชุมชน  
  4.2 จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนเก่ียวกับการปลูกฝงการใช 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา  
  4.3 จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนเก่ียวกับการปลูกฝง เรื่องการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 5. ดานวัฒนธรรมและศาสนา  
  5.1 จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนเก่ียวกับการปลูกฝงใหเห็นคุณคา 
ความเปนไทย เอกลักษณไทย วัฒนธรรม ประเพณี คานิยมที่ดี 
  5.2 จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนเก่ียวกับการปลูกฝง ใหเห็นคุณคาของ
ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน 
  5.3 จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนเก่ียวกับการปลูกฝง ใหปฏิบัติตามคําสอน
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  
       3.2  บริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จากการสัมภาษณสถานศึกษาแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน  8  แหงและการศึกษาเอกสารและ
อินเตอรเน็ต    พบวา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลากหลาย
รูปแบบ  ขึ้นอยูกับบริบทหรือภูมิสังคมของแตละแหงที่แตกตางกันไป  โดยจัดทําในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป
ตามภูมิสังคมน้ันๆ  ซึ่งสถานศึกษานําองคประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  ความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล  และการมีภูมิคุมกันโดยมีเง่ือนไขความรูและคุณธรรมมาอธิบายประกอบการดําเนินงาน   เพ่ือเปาหมาย
เดียวกันคือ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานตางๆ  อยางย่ังยืนตลอดไป  ซึ่งการจัดการศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะตางๆ  สรุปได  ดังน้ี 

1.  ผลการสัมภาษณโรงเรียนชายเขา  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ  มีรายละเอียด  ดังน้ี  ขณะน้ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดเปนนโยบายใหโรงเรียนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในการจัดการศึกษา  ซึ่งแตละแหงก็ไดนอมนําสูการปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป  โรงเรียนไดนํานโยบาย
ดังกลาวมาสูการปฏิบัติซึ่งที่ผานมาก็มีกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูหลายๆ  อยางที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยูแลว  เชน  การนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
สอดคลองกับสภาพพื้นที่และบริบทของสถานศึกษา  สําหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามบทบาทหนาที่น้ัน
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       สําหรับโรงเรียนไดดําเนินการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการศึกษาโดยเนนให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทุกขั้นตอนของการดําเนินงานภายใตโครงการหลักๆ  จํานวน  4  โครงการ
ไดแก  1.  โครงการสงเสริมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนการสอน มีการสงเสริมใหครู
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการสงเสริม
สนับสนุนใหครูผูสอนไดรับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพดานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้ังแตระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1-6  อยางนอยภาคการศึกษาละ 1  แผนการเรียนรู  ครูทุกคนไดดําเนินการจัดทําแผนครบทุกคน  
และนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง  8  กลุมสาระการ
เรียนรู  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสงผลใหคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีแนวโนมสูงขึ้นตลอดชวงระยะ  3  ปการศึกษาใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู  นอกจากน้ีนักเรียนยังมีศักยภาพในการแขงขันทกัษะทางวิชาการเชน  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  
ที่ไดรับรางวัลเกียรติยศจํานวนมาก  2.  โครงการพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดวย
กิจกรรมสนับสนุน  4  กิจกรรมยอย  ไดแก  1.  กิจกรรมลูกเสือ  มีการจัดทําแผนการเรียนรูที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนที่ผานกิจกรรมลูกเสือเปน
บุคคลที่เสียสละ  บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และยังมีกิจกรรมการเขาคาย    
พักแรมเพ่ือใหลูกเสือไดเรียนรูการใชชีวิตตามกระบวนการของลูกเสือ  ฝกความอดทน  มีระเบียบวินัย  ปฏิบัติ
ตามกฎของลูกเสือได  ซึ่งจากการประเมินผลพบวานักเรียนที่ผานกิจกรรมลูกเสือมีพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคมากขึ้นและนํามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันได  2.  กิจกรรมคายคุณธรรมสําหรับนักเรียน  
มีความเช่ือมโยงสูการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรู  โดยใหความสําคัญแกการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูการปฏิบัติ  ทําใหนักเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการบูรณาการ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมประจําวันของนักเรียนเชน การเขาแถวเคารพธงชาติ  ครูเวร
ประจําวันไดสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ขาวสารประจําวันใหนักเรียนทราบ  การฝกใหนักเรียนมีระเบียบ
วินัย  มีความอดทน  การประหยัดอดออม  และการชวยเหลือสังคม  การเขาคายคุณธรรมโรงเรียนไดดําเนินการ
เขาคายคุณธรรม  จํานวน 2 วัน 2 คืน  บางปการศึกษาจัดกิจกรรมวัดใกลโรงเรียนและบางปการศึกษาจัดกิจกรรม
เขาคายที่โรงเรียนโดยเชิญพระวิทยากรมาบรรยายเพ่ือใหความรู  ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมใหกับนักเรียน                   
การใชชีวิตแบบเรียบงายตามแนวทางวิถีพุทธ  นักเรียนที่เขารวมโครงการเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ถึง 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  หลังจากผานกระบวนการเขาคายคุณธรรม  ครูไดสงเสริมสนับสนุนกระตุน  สราง
แรงจูงใจใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับมาใชในการเรียน  มีการจัดทําสมุดบันทึกความดีสงผลใหนักเรียนสวนใหญ
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2.  ผลการสัมภาษณโรงเรียนทองแสนขันวิทยา  อําเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ มีรายละเอียด  
ดังน้ี โรงเรียนทองแสนขันวิทยาโดยผูอํานวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งผูปกครองนักเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาและเห็นความสําคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจึงไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติโดยบูรณาการลงสูโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
และโครงการคุณธรรมนําชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียง  เพราะโรงเรียนไดนําหลักพุทธธรรมมาใชดวยอีกทางหน่ึง  ซึ่ง
การจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็สอดคลองกับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาอยูแลว  คือตรงกับ
คําวาสันโดษ  มัตตัญุตา  หรือมัชฌิชมาปฏิปทา  ดังน้ันโรงเรียนจึงไดนําทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุมกันที่มีความรอบรู  รอบคอบ  คุณธรรมและหลักพุทธธรรมมาดําเนินงาน
ภายใตแนวคิดคุณธรรมนําความรูตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดเปนนโยบายให
โรงเรียนไดนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม  ซึ่งการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงน้ันโรงเรียนก็ไดคํานึงวาการดําเนินการทุกอยางที่เก่ียวของกับภารกิจหนาที่ตองทําในลักษณะท่ีตอง
พ่ึงตนเองกอนเปนเบื้องตนหรือพ่ึงตนเองใหมากที่สุด  ไมพ่ึงปจจัยดานอื่นๆ  ที่ไมไดเปนเจาของ  ใชทรัพยากร
ทางการศึกษาเทาที่มีอยู  และใชใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด  จะทําการสิ่งใดก็ตองคํานึงถึงเหตุผลประกอบท่ี
เหมาะสม  ไมโลภมากตลอดจนตองคํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นพรอมทั้งหาแนวทางในการปองกันและแกไข
ปญหาตางๆ  ไวลวงหนา  ในการน้ีโรงเรียนไดจัดการศึกษาครอบคลุมทั้ง  4  ดานคือ  ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ดานการจัดกระบวนการเรียนรู  ดานการพัฒนาบุคลากร  และดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ในลักษณะ
ตางๆ  เชน  มีการสรางความตระหนักรูในคุณคาและความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกคณะครู  
บุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา   และชุมชน โดยการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ  ปรึกษาหารือ
ในแนวทางการดําเนินงานตลอดจนแตงต้ังคณะทํางาน  ซึ่งคณะทํางานไดศึกษา  วิเคราะห  ทําความเขาใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดความรู  ความเขาใจอยางถองแท  แลวดําเนินการวิเคราะหสภาพการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนในดานหลักสูตรสถานศึกษาที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน  แลวนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเช่ือมโยงลงในหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงลงไปในหลักสูตรและกลุมสาระการเรียนรู  ครูผูสอนทําการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาในประเด็น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ระบุไวในหลักสูตรแลวนําลงสูกระบวนการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  
ทั้ง  8  กลุมสาระ  บูรณาการวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการคุณธรรมนํา
ชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียง      โดยโรงเรียนไดนําประเด็นเง่ือนไขดานคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เช่ือมโยงและบูรณาการลงในหลักสูตรสถานศึกษา  พรอมกับการปรับวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคของโรงเรียน
ใหสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาใชในการ
ดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม  อีกทั้งมีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม  จัดทํา
แผนกลยุทธ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปที่มีผูบริหาร  บุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และผูปกครองนักเรียนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ  ซึ่งการเขามามีสวนรวมทั้งที่เปนทางการคือ  ในรูปของการเปน
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3.  ผลการสัมภาษณโรงเรียนดาราพิทยา  อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ  มีรายละเอียด  ดังน้ี  การนําแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดาราพิทยาใชการบริหารแบบองครวม การมี
สวนรวมในทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมบนพ้ืนฐานของการขาดแคลนในทุกดาน การนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน เปนการนําการบริหารจัดการที่ประกันความเสี่ยงมา
ประยุกตใชในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  ดังน้ันทางโรงเรียนจึงไดกําหนดวิสัยทัศนที่จะจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรม นําวิชาการ ภูมิใจ
ในความเปนไทย รูเทคโนโลยี มีความเปนเลิศทางวิชาการตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีสวนรวม
ในการพัฒนา  ดานพันธกิจน้ันไดกําหนดพัฒนาบุคลากรใหสอดรับกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
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4.  ผลการสัมภาษณโรงเรียนบานลับแลพิทยาคม  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ  มีรายละเอียด  ดังน้ี  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาในทุกระดับเพ่ือใหผูอํานวยการโรงเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนมีความรู  ความเขาใจใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนําหลักคิด  หลักปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการ
จัดการศึกษา  การประยุกตใชในชีวิตประจําวันตลอดจนเปนการวางรากฐานการพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่กอใหเกิดความตระหนักและฝงรากลึกภายในตนเองอยางยั่งยืนตลอดไป  ซึ่งนโยบายตรงน้ีทํา
ใหโรงเรียนตระหนักและใหความสําคัญวาการทํางานตอไปน้ีภายใตขอจํากัดดานงบประมาณหรือขอจํากัดในดาน
อื่นๆ  น้ันไมใชปญหาอุปสรรคในการทํางานแตอยางใดเพราะเรายังมีความคิด  ความคิดของเราไมมีขอจํากัด      
ไมสามารถจํากัดความคิดของเราได  ดังน้ันโรงเรียนจึงตองทําภารกิจหนาที่ดานการจัดการศึกษาใหเกิดความ
คุมคา  คุมทุนมากที่สุด  เชน  นําศักยภาพของบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุดไมวาจะเปนความรู  
ความสามารถของครูภายในโรงเรียนเราเองหรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเชิญมาใหความรูแกนักเรียน  ใชอาคารสถานที่
ของโรงเรียนใหเกิดประโยชนมากที่สุด  มีการทํางานรวมกันกับหนวยงานหรือองคกรอื่นๆ  เพ่ือสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางกัน  มีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ  การกระทําในลักษณะ
ตางๆ  เหลาน้ีทําใหการทํางานของโรงเรียนสามารถดําเนินการไปไดและประสบความสําเร็จประกอบกับ
ผูอํานวยการโรงเรียนตองมีความมุงมั่น  อดทนในการทํางานดวย  สําหรับการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนไดยึดตามหลักการ 3 หวง 2 เง่ือนไข (ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุมกัน
ความเสี่ยง ความรอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวังและคุณธรรมนําความรู)  โดยมีการสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไวในสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกับธรรมชาติของแตละสาระ  เชน  สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ก็จะเรื่องของการเกษตรท่ีกําลังดําเนินการอยูในขณะน้ีคือ  การนําเปลือกทุเรียนที่เดิมนํามาทําเยื่อกระดาษเทาน้ัน
ขณะน้ีไดนํามาเผาแลวนําไปทําสารอีโคไลตเพ่ือเรงรากของพืชใหเจริญเติบโตได  ซึ่งก็หมาย   ความวาตอไปน้ีก็
ไมตองซื้อฮอรโมนเรงรากพืช  ทําใหลดคาใชจายดานตนทุนการปลูกทุเรียนลง  อีกทั้งเปลือกทุเรียนก็เปนเศษวัสดุ
ที่หาไดงายภายในทองถ่ินไมตองไปหาที่อื่นเพราะทุเรียนเปนพืชเศรษฐกิจของอําเภอลับแลแลวโรงเรียนก็เผยแพร
ความรูน้ีออกไปสูชุมชน  ไดรับการตอบรับเปนอยางดี  นอกจากน้ีหองนํ้าของโรงเรียนที่มีกล่ินเหม็นก็ไมตองใช
ผลิตภัณฑอะไรตางๆ ที่หาซื้อตามทองตลาดซึ่งมีราคาแพง  โรงเรียนสอนใหนักเรียนรูจักการสกัดกล่ินมะกรูดแลว
นํามาใชกับหองนํ้า  ทําใหหองนํ้ามีกล่ินหอมของมะกรูดไดโดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด  สําหรับกิจกรรม
การเรียนการสอนในหองเรียนทางโรงเรียนไดใหครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ 3 หวง 2 เง่ือนไข  โดยครู
ภายในกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมไดดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ 3 หวง 2 
เง่ือนไข  เปนตัวอยางใหแกครูในสาระอื่นๆ  กอนในทุกแผนการจัดการเรียนรู  สวนสาระการเรียนรูอื่นๆ  ได
กําหนดในภาคเรียนที่หน่ึงน้ีใหมีแผนการจัดการเรียนรูแบบ  3 หวง 2 เง่ือนไข  จํานวนหน่ึงหนวยการเรียนรู         
มีการวัดและประเมินผลโดยเอา 3 หวง 2 เง่ือนไขมาเปนหลักปฏิบัติ  ซึ่งถาเราทําแบบน้ีจะพบวานักเรียนแตละคน
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5.  ผลการสัมภาษณโรงเรียนชุมชนบานแกง  อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ  มีรายละเอียด  ดังน้ี  
ปจจุบันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการกลาวถึงและเปนที่ยอมรับวามีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทยลาสุด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแนวคิดในการปลูกฝงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหนักเรียนจึงได
กําหนดกลยุทธคุณธรรมนําความรูนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลสูการปฏิบัติและ
กําหนดใหทุกโรงเรียนตองจัดกิจกรรมคุณธรรมนําความรูอยางตอเน่ืองตลอดปทําใหโรงเรียนตองนํากลยุทธ
ดังกลาวมาสูการปฏิบัติซึ่งทางโรงเรียนไดกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
สูการปฏิรูปอยางเปนรูปธรรมเพ่ือใหผูอํานวยการโรงเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนมีความรู  
ความเขาใจ  และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการจัดการศึกษาน้ันก็หมายความวาแนวทางการดําเนินงาน  แนวปฏิบัติตองอยูบนพ้ืนฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ  ตองมีความพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุมกัน มีความรู  และมีคุณธรรม  หรือที่เรา
เรียกงายๆ  เปนที่เขาใจกันวาเปน 3 หวง 2  เง่ือนไข  ตามกรอบความคิดที่สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติกําหนดไว  ซึ่งดานที่โรงเรียนใหความสําคัญเปนอันดับแรกคือ  ดานการพัฒนาบุคลากรเพราะตระหนักดี
วาครูเปนบุคลากรที่สําคัญในการถายทอดความรู  และปลูกฝงหลักคิดตางๆ  ใหแกนักเรียน  ครูจึงตองเขาใจอยาง
ถูกตอง  สามารถวิเคราะหความพอเพียง/ไมพอเพียงได  และการเรียนการสอนตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงหาก
ปราศจากครูผูสอนรูคุณคา  ไมมีความเขาใจในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเรียนการสอน
แลวจะทําใหไมประสบผลสําเร็จ  ดังน้ันจึงไดสงครูเขารับการอบรมโดยสงตัวแทนไปอบรมโรงเรียนแกนนํา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เขตพื้นที่การศึกษาจัดขึ้นแลวนํามาขยายผลแกคณะครูทานอื่นๆ  ในการประชุมประจําเดือน  
อีกทั้งสงเสริมใหคณะครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนในการดําเนินชีวิตตามรูปแบบการใช
ชีวิตพอเพียงจนสามารถเปนแบบอยางใหแกนักเรียนได เชน  การไมกอหน้ีสิน  ไมใชจายเกินตัว  มีการออมทรัพย
รวมถึงการสงเสริมการทําอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดโดยไมกระทบตอการปฏิบัติภารกิจของครู  ใชหลักธรรมใน
การดําเนินชีวิต  ทําใหนักเรียนเห็นแบบอยางที่ดี  ปลูกฝงคุณธรรมแกนักเรียน(ขยัน  มุงมั่น  อดทน  รับผิดชอบ  
รวมแรงรวมใจ)  และใชหลัก “รูรักสามัคคี  เสียสละ”  ดานการจัดกระบวนการเรียนรูไดสงเสริมสนับสนุนใหครู
นําคุณธรรม จริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดทําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู  นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบการเรียนรู  นําเน้ือหาเก่ียวกับแนวคิดและ
วิธีการใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเขาไปในหลักสูตรทุกชวงช้ันและบูรณาการกิจกรรมทั้งในและ
นอกหลักสูตรโดยเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและกระบวนการมีสวนรวมของนักเรียน  ฝกฝนใหนักเรียนคิด
วิเคราะหเปนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มีแหลงเรียนรูใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  หรืออยูใกลแหลงเรียนรู 
เชน  กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟาไดขอความอนุเคราะหจากศิษยเกาของโรงเรียนที่มีความรู  ความสามารถดาน
การเพาะเห็ดนางฟามาสอนการเพาะเห็ดนางฟาใหแกนักเรียน  วัสดุอุปกรณในการทําโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟาก็
ไดรับความอนุเคราะหจากเจาอาวาสวัดบานแกง  กอนเห็ดและเช้ือเห็ดก็ไดรับความอนุเคราะหจากศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอตรอน  กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวเปนกิจกรรมที่ทํารวมกับกระทรวงเกษตรและ
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6.  ผลการสัมภาษณโรงเรียนบานปากคลองรวม  อําเภอบานดานลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  มีรายละเอียด  
ดังน้ี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดมีนโยบายที่จะนอมนําพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใตนโยบายคุณธรรมนํา
ความรู  ทางโรงเรียนไดนํานโยบายดังกลาวมาสูการปฏิบัติซึ่งจริงๆ  แลวทางโรงเรียนไดปฏิบัติอยูแลวในบางสวน
ของกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน  เชน  การเล้ียงหมูหลุม  การปลูกพืชผักสวนครัว  การทําปุยหมักชีวภาพ  การเล้ียง
ไก  การเล้ียงปลา  ชางเช่ือม  ชางไฟฟา ฯลฯ  เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในลักษณะตางๆ  เหลาน้ีตอมา
เมื่อมีการนําแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางโรงเรียนจึงไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง
ของอําเภอบานดานลานหอย  มีหนวยงานทางราชการเชน  สํานักงานการเกษตรอําเภอบานดานลานหอยไดขอให
ทางโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูการทําปุยหมักชีวภาพใหแกหมูบานตางๆ  ในเขตบริการ  อีกทั้งกรมประมงก็ได
สนับสนุนพันธุปลาแกทางโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวันตลอดทั้งสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู  สําหรับ
การท่ีทางโรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในลักษณะดังกลาวมาแลวเพราะวาโรงเรียนของเราเปนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  ที่มีการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  อีกทั้งนักเรียน
สวนใหญเปนนักเรียนที่ไมมีโอกาสจะเรียนตอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ประกอบกับอาชีพของผูปกครองใน
ชุมชนประกอบอาชีพการเล้ียงสัตว  การทําสวน  ทําไร  เปนสวนใหญจึงทําใหโรงเรียนตระหนักในสภาพของ
นักเรียนและบริบทที่โรงเรียนเปนอยู  จึงมีแนวคิดที่จะทําใหนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชวงช้ันที่ 3  ไดมี
อาชีพที่สามารถทําได  สามารถประกอบอาชีพไดหลังจากจบการศึกษาไมตองเปนภาระแกสังคม  ดังน้ันจึงเนนให
นักเรียนทุกชวงช้ันไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในสิ่งที่นักเรียนสามารถจะพ่ึงตนเองไดตอไปในอนาคตซึ่งก็
ประสบผลสําเร็จนักเรียนสามารถนําความรูในดานตางๆ  ที่โรงเรียนจัดใหไปประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจ 
 สําหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในดานตางๆ  เชน  ดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  ดานการจัดกระบวนการเรียนรู  ดานการพัฒนาบุคลากร  และดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ัน  
ทางโรงเรียนนําความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบดวยสามสวนคือ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล
และการมีภูมิคุมกันซึ่งทั้งสามสวนยังจะตองประกอบดวยอีกสองเง่ือนไขที่จะชวยใหทั้งสามองคประกอบดังกลาว
เปนไปดวยดีน่ันคือเง่ือนไขความรูและคุณธรรมท่ีจะหนุนชวยองคประกอบทั้งสามใหดําเนินไปไดอยางมั่นคง  
โดยไดนําแนวคิดดังกลาวมาแลวเปนสิ่งที่จะมากํากับในการปฏิบัติงาน  เชน  มีการเล้ียงหมูหลุม  ทําใหนักเรียนฝก
การปฏิบัติจริง  ฝกใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนทีม  สรางคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานความรับผิดชอบตอ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ความขยันหมั่นเพียร    มูลสัตวจากหมูหลุมสามารถนําไปใสพืชผักสวนครัวที่นักเรียน
ปลูกไว  ทําใหประหยัดคาใชจายไมตองซื้อปุย  ลดตนทุนคาใชจายจากการซื้อปุยที่มีราคาแพง  อีกทั้งมูลสัตวที่
เหลือสามารถแบงปนใหแกนักเรียนนําไปใหผูปกครองใชในการใสพืชสวน พืชไรที่ผูปกครองไดปลูกไว
ตลอดจนสามารถนํามาสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนใหนักเรียนไดรับการบริโภคอาหารกลางวันทุกคน
ตลอดทั้งปทั้งๆ  ที่โรงเรียนไดรับงบประมาณอาหารกลางวันเพียงแคสวนหน่ึงเทาน้ัน  นอกจากน้ีซากพืชที่เหลือ
จากสวน  หรือไรนา  หรือเศษใบไมที่อยูรอบบริเวณโรงเรียนก็ไดนํามาทําปุยหมักชีวภาพ  แลวแบงปนนํ้าปุยหมัก
ชีวภาพที่ไดคืนใหแกผูปกครองนักเรียน  บางครั้งมีเหลือก็นําไปขายเปนรายได  แบงปนรายไดจากการขายใหแก
นักเรียน  ทําใหนักเรียนมีรายไดในระหวางเรียน  เมื่อโรงเรียนสามารถท่ีจะผลิตปุยหมักชีวภาพได  จึงทําให
ผูปกครองนักเรียนหรือบุคคลในชุมชนที่ตองการปุยหมักชีวภาพในปริมาณที่มากไดมาขอใหทางโรงเรียนชวยให
ความรูในเรื่องน้ีแกชุมชน  โรงเรียนจึงเปนแหลงเรียนรูการทําปุยหมักชีวภาพแกชุมชน  สวนในเรื่องงานอาชีพ
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7.  ผลการสัมภาษณโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  มีรายละเอียด  ดังน้ี  จาก
นโยบายดานการศึกษาที่จะเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู  สอดแทรกคุณธรรมในการศึกษา
ทุกระดับ  เสริมสรางใหมีความตระหนักในคุณคาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดใหโรงเรียนไดประยุกตและนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนา
นักเรียนใหเขมแข็งทางจริยธรรม  มีคุณธรรมนําความรู  และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต
น้ัน  ทางโรงเรียนซึ่งไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1  ใหเปนโรงเรียนแกนนํา
เศรษฐกิจพอเพียงของอําเภอเมืองสุโขทัยไดนําหลักคุณธรรม  หลักความพอเพียง (พอประมาณ  มีเหตุผล               
มีภูมิคุมกัน  ความรูและคุณธรรม)  มาใชในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามโครงสรางการบริหารงาน
ของโรงเรียนทุกเรื่อง  ทุกอยาง  ใหมีประสิทธิภาพ  สอดคลอง  เก้ือหนุน  ใหเกิดการพัฒนาคุณธรรม  และคานิยม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีบรรยากาศที่เอื้อใหนักเรียนรู  ไดฝกฝนพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองดวยการใช
สติปญญาคิดพิจารณาเหตุผลความถูกตองเหมาะสมดวยตนเองและปฏิบัติดวยความจริงใจ  เต็มใจ  ดังน้ันจึงได
รวมกันทุกฝายทั้งผูอํานวยการโรงเรียน  ครู  ผูปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนด
เปาหมายท่ีชัดเจน  อันดับแรกคือ  กิจกรรมการเรียนการสอน  จะกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนวานักเรียนจะเรียนรู
อะไรซึ่งตรงน้ีตองกําหนดใหเหมาะสมกับสภาพปญหา  บริบท  ความสามารถ  ความพรอมของโรงเรียนแลว
นํามาสูการเรียนการสอน  ขณะนี้โรงเรียนไดดําเนินการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสาระการเรียนรู
โดยเริ่มที่สาระการเรียนรูสังคม  ศาสนาและวัฒนธรรมกอน  โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียง  และสาระ
การเรียนรูที่ 3  ในเรื่องเศรษฐศาสตร  ซึ่งอยูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีมาตรฐานการเรียนรูที่เนนให
เขาใจระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันแลวกําหนด
มาตรฐานดังกลาวน้ีเปนเปาหมายการพัฒนานักเรียนใหเหมาะสมในแตละชวงช้ัน  อีกทั้งใหอิสระแกครูที่จะบูรณา
การปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสาระการเรียนรูอื่นๆ  อีกนอกเหนือจากสาระสังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม  อีก
ดานหน่ึงคือ  ขณะน้ีโรงเรียนเขารวมโครงการหองเรียนสีเขียวของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ทําใหโรงเรียนตอง
บูรณาการเปาหมายของโครงการหองเรียนสีเขียวใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบันดวย  เชน  กิจกรรมประกวด
การใชบิลคาไฟฟา  รณรงคใหใชหลอดไฟฟาชนิดหลอดผอม  ลางแอรปละคร้ัง ฯลฯ  เพ่ือใหนักเรียนลดคาใชจาย
ในครอบครัว  ชวยกันประหยัดพลังงานไฟฟา  เปนตน  การวัดและประเมินผลยึดเกณฑแบบรูบริค  ดูผลงานหรือ
ช้ินงานและแฟมสะสมผลงานนักเรียน  ซึ่งเปนการวัดและประเมินผลความรูความสามารถของนักเรียนตาม
ศักยภาพของแตละคน ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงสําคัญเนนการใชเหตุการณจริงในชีวิตประจําวัน
มาเปนตัวอยางในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิถีปฏิบัติของนักเรียนและพัฒนานักเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สวนดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ันจะมีสอง
ลักษณะคือ  คือกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร  กิจกรรมในหลักสูตรจะเปนกิจกรรมตามสาระ
การเรียนรูทั้ง  8  สาระ เชน  กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  กิจกรรมการเขาคายลูกเสือ เนตรนารี ฯลฯ  สวน
กิจกรรมนอกหลักสูตรจะจัดเปนหลักสูตรทองถิ่นซึ่งของโรงเรียนคือ  กิจกรรมลายสือไท  เพราะสอดคลองกับ
ประวัติความเปนมาของจังหวัดสุโขทัยที่พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงประดิษฐลายสือไทยหรือตัวอักษรไทย
ขึ้นมา  และเปนกิจกรรมที่เขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดใหทุกโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยไดจัดใหมีขึ้นโดยกําหนด
เปาหมายวานักเรียนสามารถท่ีจะเขียนช่ือของตนเอง  ช่ือโรงเรียน  และช่ือผูอํานวยการโรงเรียนไดเปนเบื้องตน  
กิจกรรมลายสือไทยก็ใชครูอีกโรงเรียนหน่ึงอยูในกลุมโรงเรียนเดียวกันที่มีความรู  ความสามารถในเร่ืองน้ีไดมา
ใหความรูแกครูของโรงเรียนเราแลวครูก็สามารถที่จะสอนนักเรียนของโรงเรียนได  จึงเปนการพ่ึงตนเอง  สวน
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8.  ผลการสัมภาษณโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  มีรายละเอียด  ดังน้ี  การ
จัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอมนํามาสูการปฏิบัติ
น้ัน  ทางโรงเรียนคีรีมาศไดนํากรอบแนวคิด 3  หวง  2  เง่ือนไข  คือ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมี
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  และทักษะการสื่อสารในการโนมนาวชักจูง ปรับกระบวนทัศนผูรวมงานใหเกิด  
Commitment มีความตระหนักรวมกันในการที่ตองมีใจรวมใชปญญาในการพิจารณาเห็นพองตองกันใน                   
การพัฒนา  และมองเห็นรวมกันวาเรื่องใดเปนเรื่องสําคัญเรงดวน  หรือเรื่องใดเปนเรื่องดวนที่เกิดขึ้นประจํา โดย
ใช Benchmarking เพ่ือเทียบเคียงสภาพโรงเรียนกับมาตรฐานที่ตองการ เชน นโยบาย มาตรฐาน สถานศึกษาอื่น 
เปนตน ในขั้นน้ีทําใหครู  และStakeholder เกิดความตระหนักรวมกันและเกิดความทะยานอยากขึ้นแลว  
Influence (I) หมายถึง อิทธิพลหรือพลังใสใจมั่นคง เปนขั้นตอนที่ผูบริหารใชภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง พลัง
อํานาจทางสังคมตามแนวทางของ เฟรนสและราเวน และทักษะในการสื่อสาร เพ่ือใหเกิดวิสัยทัศนขององคการ  
เกิด Strategic plan และ Action plan ขององคการเปนไปตามที่ผูบริหารและทีมงานตองการ ขั้นตอนน้ีเทคนิคการ
บริหารอยางมีสวนรวม การพัฒนาทีมงานและการสื่อสารรวมกัน มีความสําคัญมาก ทําใหเกิด วิสัยทัศน พันธกิจ 
กลยุทธ  แผนกลยุทธ แนวทางหลักสูตรสถานศึกษา แผนปฏิบัติการสถานศึกษาที่ชัดเจน จากน้ันจึง Cascade ลงสู
หนวยงานยอยเพื่อใหแผน  หนวยงานยอย หลักสูตรและการจัดการเรียนรูสอดคลองและเปนไปตามวิสัยทัศน และ
ทิศทางของโรงเรียน โรงเรียนจัดเงินอุดหนุนใหแกกลุมงานเปน Block grant  ในขั้นตอนน้ี สิ่งที่ขาดไมได คือ 
Benchmarking เชนกัน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาแผนใหเปนไปในทิศทางและ KPI ที่กําหนด  Control (C) หมายถึง 
การกํากับ ดูแล ควบคุม สงเสริม สนับสนุน สอนแนะ (Coaching) นิเทศ (Supervise) รวมทั้งการประเมิน
ตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนท่ีไดวางไวทั้งแผนการสอน  แผนปฏิบัติการ โครงการ  
กิจกรรม เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพในขั้นตอนน้ีเทคนิคการเสริมแรง 
(Reinforcement) มีความสําคัญมาก ซึ่งในการปฏิบัติงานน้ันใช Benchmarking เสมอเพ่ือประสิทธิผลของงาน  
ดังน้ันโรงเรียนจึงมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนแผนหลัก  ถายโยงไปเปนแผนของกลุมงานที่มีผูบริหารน่ัง
หัวโตะกําหนดใหเปาหมายตรงกันทุกกลุมงาน  ฉะน้ันกระบวนการวางแผนของโรงเรียนจึงสอดคลองและมี
เปาหมายเดียวกันจัดสรรงบประมาณตามความสําคัญและจําเปน  เชน  งานวิชาการจะเปนงานที่ทางโรงเรียนให
ความสําคัญเปนอันดับแรก  จึงไดรับการจัดสรรงบประมาณใหมากกวางานดานอื่นๆ  งานดานอื่นๆ  ก็ไดรับอยาง
เทาเทียมและเสมอภาคตามเหตุผลและความจําเปนของแตละปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กําหนดไว  ซึ่งก็
ลดหลั่นกันไป  นอกจากน้ียังมอบหมายใหรองผูอํานวยการการโรงเรียนแตละทานรับผิดชอบงานตามความ
เหมาะสม  ความรู  ความสามารถของแตละทานและยังใหอํานาจที่สามารถดําเนินการไดอยางเบ็ดเสร็จในงานที่
สามารถมอบหมายได  ทําใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็วไมตองรอผูอํานวยการโรงเรียนทานเดียว  มีการ
ควบคุมอยางใกลชิดเพ่ือใหมีการใชงบประมาณอยางคุมคา  เชน  จะซื้ออะไรสักช้ินหน่ึงที่กลุมงานตางๆ  จะสั่งซื้อ
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ผลการสังคราะหเอกสารของโรงเรียนตนแบบ  นํารองและเครือขายการจัดการศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  พบวา  โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียง  ดังน้ี   

1.  โครงการบูรณาการการเรียนรูสูวิถีชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/หลักสูตรการเรียนรูแบบบูรณาการ  
เปนการนําเน้ือหา/สาระปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมสาระการเรียนรู  
จัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับทองถ่ินใหนักเรียนไดปฏิบัติและ 
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เรียนรูดวยตนเอง  มีการพัฒนาและอบรมครูใหมีความรู  ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/โครงการคายธรรมพัฒนา  เปนการนําหลักของพูทธศาสนามาเปนหลักใน

การกําหนดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุมกันตลอดจนนําการนําพระสงฆมาเปนวิทยากรให
ความรูและทํากิจกรรมรวมกับนักเรียน 

3.  โครงการธนาคาร/สหกรณโรงเรียน/โครงการออมทรัพย  เปนการมุงสงเสริมใหมีการออมและการ
ชวยเหลือแบงปนโดยใหนักเรียนเปนผูดําเนินการดวยตนเอง  มีครูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ 

4.  โครงการเกษตรครบวงจร/ทฤษฎีใหม  เปนการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ใหนักเรียนมี
รายได  มีอาชีพเสริม  เพ่ิมรายได 

5.  โครงการอนุรักษจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย/โครงการ"บวร" (บาน  วัด  โรงเรียน)  
เปนการเขาไปรวมกิจกรรมตางๆ  ของชุมชน  และใหชุมชนเขามารวมกิจกรรมของโรงเรียน  มีการนําภูมิปญญา
ทองถ่ินเขามารวมใหความรูแกนักเรียนและใชแหลงเรียนรูในสถานศึกษาเปนสถานที่เผยแพรและใหบริการแก
ชุมชน 

6. โครงการสิ่งแวดลอมศึกษา/โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและบริบทภายในสถานศึกษาใหมีบรรยากาศที่รมรื่น  สวยงาม  และใชเปนแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษา 
       นอกจากน้ีโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย   ป พ.ศ. 2548 มี
เครือขายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด 9 โรงเรียน ในการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษาสามารถจัดเปน
หมวดหมูตามการดําเนินการแนวเศรษฐกิจพอเพียงได 3 รูปแบบ ดังน้ี (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2550ค)   
 
 
 

การดําเนินการแนวเกษตรทฤษฎีใหม ไดแก  
                1. โรงเรียนเทศบาลวัดจามเทวี จ.ลําพูน ระดับประถมศึกษา จํานวนครู 12 คน นักเรียน 289 คน 
โครงการบูรณาการการเรียนรูสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
                2. โรงเรียนบานกุดเชียงหมี จ.ยโสธร ระดับประถมศึกษา จํานวนครู 17คน นักเรียน 290 คน  
โครงการเกษตรครบวงจรเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน  
                3. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ระดับมัธยมศึกษา จํานวนครู 168 คน นักเรียน 
3.200 คน โครงการจัดทําหลักสูตรการเรียนรูแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  

การดําเนินการแนวธนาคาร หรือสหกรณ ไดแก  
                 1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.เพชรบูรณ ระดับมัธยมศึกษา จํานวนครู 72 คน นักเรียน 822 คน 
โครงการธนาคารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
                 2. โรงเรียนบานเหลากกหุงสวาง จ.ขอนแกน ระดับประถมศึกษา – ม.3 จํานวนครู 15 คน นักเรียน 162 คน 
โครงการกิจกรรมสหกรณโรงเรียนชุมชนบานบวรสามัคคีธรรม  

การดําเนินการแนวการอนุรักษสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมไทย ไดแก  
                 1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี ระดัมมัธยมศึกษา จํานวนครู 59 คน นักเรียน 495 คน 
โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
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                 2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 จ.ระนอง ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา จํานวนครู 11 คน นักเรียน 528 คน 
โครงการสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแบบย่ังยืน  
                 3. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง ระดับมัธยมศึกษา จํานวนครู 68 คน นักเรียน 1,145 คน 
โครงการผลิตสื่อการเรียนรูการสืบสานวิถีชีวิตสูแบบเศรษฐกิจพอเพียง ลุมแมนํ้าประแส  
                 4. โรงเรียนราชวินิตมัธยม กทม. ระดับมัธยมศึกษา นักเรียน 3,000 คน โครงการอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทย  
         นอกจากน้ีในป พ.ศ. 2549 โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ได
จัดทําตัวอยางหนวยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีสถานศึกษานํารองทดลองใชตัวอยางหนวยการ
เรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งสิ้น 82 โรงเรียน ดังน้ันสามารถสรุปไดวาโครงการวิจัยเศรษฐกิจ
พอเพียง สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยไดจัดโรงเรียนนํารองในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาได  3 รูปแบบ  คือ การดําเนินการแนวเกษตรทฤษฎีใหม การดําเนินการแนวธนาคารหรือสหกรณ  
และการดําเนินการแนวการอนุรักษสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมไทย 
 จากการวิเคราะห  สังเคราะหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ไดจากการเอกสารและอินเตอรเน็ต  พรอมทั้งการสัมภาษณสถานศึกษาแกนนําทั้ง  8  แหง  ผูวิจัยสรุปไดวา 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนําองคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  และ
องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  ซึ่งเปนองคประกอบหลักของการวิจัยในครั้งน้ี  มาใชในการจัดการศึกษา
ตามขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  ใน  4  ดานคือ  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  ดานการจัดการเรียนรู  ดานการพัฒนาบุคลากร  และ
ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ซึ่งเปนองคประกอบยอยของการวิจัยในครั้งน้ี     
 
4.  ตอนท่ี  4  ขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและหนาท่ีของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      จากการศึกษาเอกสารของนักวิชาการ  นักการศึกษาและนักบริหารการศึกษา พบวา  ขอบขาย  ภารกิจ  บทบาท
และหนาที่ของสถานศึกษาที่มีผูใหไวตางๆ  มากมายหลายดานสามารถสรุปวา  สถานศึกษาไมวาจะมีขนาดเล็ก
หรือขนาดใหญก็มีขอบขาย  ภารกิจบทบาทและหนาที่ไมแตกตางกัน  อาจจะแตกตางกันบางในการเรียกทั้งที่
ความหมายอยางเดียวกัน  เชน  งานกิจการและบริการเก่ียวกับนักเรียน  งานกิจการนักเรียน  งานกิจกรรมนักเรียน  
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนตน  ซึ่งก็มีวัตถุประสงคอันเดียวกันน่ันคือ  เพ่ือใหการดําเนินงานของสถานศึกษา
บรรลุเปาหมายหลักคือ  นักเรียนบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  กลาวคือมีลักษณะอันพึงประสงคให
เปนคนเกง  เปนคนดี  และมีความสุข  ดังน้ันผูวิจัยจึงสรุปและนําเสนอขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและหนาที่ของ
สถานศึกษาในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบันตามลําดับโดยปจจุบันจะนําเสนออยางละเอียด  ดังน้ี 
       จากคําอธิบายเรื่องความหมายของ "การบริหารการศึกษา (Educational Administration)"  ในหนังสือ 
พจนานุกรมวิชาการศึกษา (Dictionary of Education)  ซึ่งคารเตอร   วี  กูด (1959)  ใหรายละเอียดวา  งานบริหาร
โรงเรียนไดแก  กระบวนการทํางานที่เก่ียวกับการเรียนการสอน  การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเรียนการสอน  
ไดแก  ครู  นักเรียน  หลักสูตร  แบบเรียน  อุปกรณ  กิจกรรม  การแนะแนว  บริการตางๆ  อาคารสถานท่ี  งานที่
เก่ียวกับการติดตอสื่อความคิด  การสรางสัมพันธภาพกับชุมชน  งานทางดานการเงินและการงบประมาณตางๆ      
       Jame B. Burr (1977  อางถึงใน  สุรพันธ  ยันตทอง, ม.ป.ป)  ไดใหความเห็นเก่ียวกับหนาที่ของครูใหญ
ในโรงเรียนประถมศึกษาวามีงานหลักที่จะตองบริหารอยู  7  ประการ  คือ 
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 1. การบริหารงานงานวิชาการ  ไดแกงานที่เก่ียวกับการเรียนการสอน  เพ่ือใหการสอนมีประสิทธิภาพ
เปนผลดีแกนักเรียน 
 2.  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน  ไดแกการรับบุคคลเขามาเปนครู  การพัฒนาการบํารุงรักษา
ตลอดจนการใหคุณใหโทษตางๆ 
 3.  การบริหารกิจกรรมนักเรียน  ไดแก  การปกครองดูแล  การจัดกิจกรรมตางๆ  ระเบียบวินัย  สุขภาพ  
พลานามัย ฯลฯ  เปนตน 
 4.  การบริหารกิจการเก่ียวกับชุมชน  ไดแก  ความสัมพันธตางๆ  ที่โรงเรียนมีตอชุมชนซึ่งโรงเรียนตอง
ติดตอดวย  เชน  ผูปกครอง  วัด  หนวยงานตางๆ  สมาคม  ชมรม ฯลฯ  เปนตน 
 5.  การบริหารธุรการโรงเรียน  ไดแก  งานธุรการทั่วไป  งานการเงินและพัสดุ  อาคารสถานที่  ตลอดจน
ทรัพยสินตางๆ  ของโรงเรียน 
 6.  การบริหารกิจการเก่ียวกับการบริการตางๆ  ของโรงเรียน  ไดแก  การแนะแนว  โครงการอาหาร
กลางวัน  สวัสดิการตางๆ  หองสมุด  หองพยาบาล  รานคา  สถานท่ีพักผอนหยอนใจ ฯลฯ  เปนตน 
 7.  การบริหารกิจการเก่ียวกับการวัดและประเมินผลทั้งในดานการเรียนของนักเรียนและ 
ผลงานทุกประเภทของโรงเรียน 
       Elsbree (1986 อางถึงใน  สุรพันธ  ยันตทอง, ม.ป.ป)  มีความเห็นวา  หนาที่หลักของครูใหญโรงเรียน
ประถมศึกษามี  4  ประการ  คือ 

1.  การจัดและการนิเทศการสอน 
2.  การบริหารกิจการและบริการเก่ียวกับนักเรียน 
3.  การบริหารกิจการเก่ียวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
4.  การบริหารกิจการเก่ียวกับการเงิน  และอุปกรณความสะดวกในการปฏิบัติงานตางๆ  

       งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนิวยอรค (New York University)  จันทรานี  สงวนนาม (2545)  สรุปไดวางาน
บริหารการศึกษาที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองกระทํามี  5  ประการคือ 
       1.  การทํางานประสานกับประชาชนท้ังในชุมชน  ในสภาการศึกษาประจําทองถ่ิน  กับเจาหนาที่ตางๆ 
ในสวนของการศึกษาของจังหวัดและกับนักเรียน 

2.  การบริหารงานธุรการตางๆ  ในสํานักงานศึกษาธิการ  หรือในสถานศึกษา 
       3.  การบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่  และบริเวณสถานศึกษา  ตลอดจนการซอมแซม  จัดหาวัสดุ-
ครุภัณฑ  สําหรับอาคารสถานที่และบริเวณเหลาน้ัน 
       4.  การบริหารงานดานวิชาการไดแก  หลักสูตร  ประมวลการสอน  โครงการสอน  และโครงการทาง
วิชาการอยางอื่นของโรงเรียน 
       5. การใหบริการแกผูที่เก่ียวของกับวงการศึกษาโดยทั่วไป และการชวยเหลือพัฒนาวิชาการศึกษา  
ตลอดจนอาชีพนักบริหารใหกาวหนาเปนที่นิยมนับถือ 
       แรมเซเยอร  และคณะ (1972  อางถึงใน  จันทรานี  สงวนนาม, 2545)  ไดทําการวิจัยใหฝายการศึกษา
ของรัฐตางๆ  ในสหรัฐอเมริกา  สรุปงานบริหารการศึกษามี  8  ประเภท  ตามลําดับความสําคัญดังน้ี 
       1.  งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
       2.  งานปกครองนักเรียน 
       3.  งานการเปนผูนําชุมชนที่โรงเรียนต้ังอยู 
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       4.  งานบริหารบุคคล  ซึ่งเปนเจาหนาที่ของฝายการศึกษาทั้งที่เปนครูและมิใชครู 
       5.  งานบริหารอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน 
       6.  งานจัดการเก่ียวกับยานพาหนะท่ีนักเรียนใชมาโรงเรียน 
       7.  งานจัดระบบบริหารสถานศึกษาใหถูกตองตามหลักบริหารท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
       8.  งานบริหารธุรการ  การเงิน  และบริการตางๆ  ของสถานศึกษา 
       ธวัชชัย  เปรมปรีด์ิ (2542)  กลาววาความคิดเห็นของโรเบิรต  เอส  ฟสค  สรุปวางานบริหารการศึกษามี
เพียง  4  ประการเทาน้ันคือ 
       1.  การบริหารงานท่ีเก่ียวของกับชุมชนท่ีโรงเรียนน้ันต้ังอยู (Responsibilities Relating to the 
Community) 
       2.  การบริหารงานที่เก่ียวกับการขยาย  หรือพัฒนาโอกาสทางการศึกษา (Improvement of Educational 
Community) 
       3.  การบริหารงานบุคคลทุกประเภท  นับต้ังแตการแสวงหาการบรรจุแตงต้ัง  การพัฒนาและปรับปรุงครู 
เจาหนาที่และนักเรียน  ตลอดจนการใหพนจากงาน  หรือจากโรงเรียนของบุคคลทุกประเภท (Obtaining,  
Developing and Improving Personnel) 

4. บริหารงานธุรการ  การเงิน  อาคารสถานที่  บริเวณ  และบริการตางๆ  (Providing and Maintaining  
Funds  and Faciliyies) 
       ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ  (2529)  กลาววา  Campbel  และคณะ  ไดใหความเห็นเก่ียวกับงานบริหาร
การศึกษาไววา  งานบริหารการศึกษาแบงออกเปน  7  ประเภท  ดวยกันคือ   
       1.  การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน (School Community Relation) 
       2.  งานพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
       3.  งานกิจการนักศึกษา 
       4.  งานบุคลากร 
       5.  งานจัดหาเครื่องอํานวยความสะดวก  หรืออุปกรณทางการศึกษา (Physical Facilities) 
       6.  งานการเงิน  และการจัดการดานธุรการ (Finance and   Business Management) 
       7.  การจัดโครงสรางองคการ (OranganiZational Structure) 
       ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ  (2529)  ไดสรุปงานบริหารการศึกษาของสถาบันการศึกษาออกเปนงานใหญๆ  
ได 5  ประเภท  คือ 
       1.  งานบริหารวิชาการ 
       2.  งานบริหารบุคลากร 
       3.  งานบริหารกิจการนักเรียน 
       4.  งานบริหารการเงิน  ธุรการ  อาคารสถานท่ี  และบริการ 
       5.  งานบริหารความสัมพันธกับชุมชน 
       สุรพันธ  ยนัตทอง (ม.ป.ป)  จําแนกงานโรงเรียนประถมศึกษาเปน  3  สวนที่ครูใหญตองดูแลรับผิดชอบ  คือ 
       1.  การบริหารวิชาการ  เปนงานเก่ียวของกับการเรียนการสอน  ตลอดจนกิจกรรม  และการวัดผล  
การศึกษา  แบงออกไดดังน้ี 
             1.1  งานเก่ียวกับการเรียนการสอนโดยตรง 
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             1.2  งานการจัดบริการอ่ืนที่เสริมการเรียนการสอน 
             1.3  งานอันเก่ียวกับบุคลากร 
       2.  การบริหารดานธุรการ  ไดแก  ทะเบียนครู  นักเรียน  งานธุรการ  การเงิน  พัสดุ  การดูแลซอมแซม
อาคารสถานที่  และครุภัณฑตางๆ 
       3.  การบริหารดานการปกครองนักเรียน  เปนงานใหบริการดานความเปนอยูของนักเรียน  การดูแล 
ความประพฤติ  ระเบียบ  วินัย  ตลอดจนสวัสดิการตางๆ 
       ระเบียบกรมสามัญศึกษาวาดวยการแตงต้ังครูใหญโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาทําหนาที่รับผิดชอบ
ในตําแหนงตางๆ  พ.ศ. 2513  กําหนดไววา  "ครูใหญมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารและวางแผนดําเนินงาน 
เก่ียวกับกิจกรรมตางๆ  ของโรงเรียนใหเปนไปโดยเรียบรอยในดานวิชาการ  ธุรการและบุคลากร  ซึ่งจําแนกไดดังน้ี 
       ก.  งานวิชาการ     
            1.  วางโครงการดําเนินงานของโรงเรียน 
            2.  จัดทําโครงการดําเนินงานตามหลักสูตรและปรับปรุงใหใชใหเหมาะสมอยูเสมอ 
            3.  แนะนําควบคุมการสอนของครูใหดําเนินไปตามโครงการสอน 
            4.  จัดกิจกรรมตางๆ  เปนการสงเสริมการเรียนการสอน 
            5.  ดําเนินการวัดผลการศึกษาใหถูกตองตามระเบียบและหลักการวัดผลการศึกษา 
            6.  สนับสนุนใหการคนควา  ทดลอง  ปรับปรุงวิธีสอนใหดียิ่งขึ้น 
            7.  จัดใหมีการอบรมประชุมในโรงเรียน  เชน  การปฐมนิเทศครูใหม  จัดการประชุมครูเพ่ือพิจารณา
ปญหาตางๆ เปนตน 
       ข.  งานธุรการ  ไดแก 
            1.  ดําเนินงานสารบรรณใหเปนไปโดยเรียบรอย 
            2.  ควบคุมการดําเนินงานโดยท่ัวไปของโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
            3.  จัดทําและควบคุมดูแผนงานเอกสารและหลักฐานตางๆ  เชน  สมุดหมายเหตุรายวัน  ทะเบียนครู 
ทะเบียนนักเรียน  บัญชีเรียกช่ือนักเรียน  สถิติตางๆ  เปนตน  ใหเปนไปโดยเรียบรอยอยูเสมอ 
            4.  ควบคุมดูแลใหปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน  พัสดุ  ครุภัณฑของโรงเรียนเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ 
ราชการ 
            5.  ดูแลรักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่  และอุปกรณประจําโรงเรียนใหอยูในสภาพเรียบรอย 
            6.  สรางความสัมพันธและประสานงานที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนและกับหนวยงานตางๆ 
       ค.  งานบุคลากร 
            1.  ดูแลและสงเสริมใหครู  และคนงานภารโรงไดปฏิบัติงานเต็มความสามารถของตน 
            2.  จัดสวัสดิการใหแกครู  คนงาน  ภารโรง  ตลอดจนนักเรียนตามความเหมาะสม 
            3.  ดูแลและสงเสริมใหครูไดปฏิบัติตามวินัยและจรรยามรรยาทของครู 
            4.  บํารุงขวัญ  เชน  ใหความยุติธรรม  ความเสมอภาคยกยองใหเกียรติตามโอกาสอันควร 
            5.  ดูแลและอบรมใหนักเรียนไดประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยและศีลธรรมอันดี 
       สวนมาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการครูสวนจังหวัดตามความในมาตรา 4  แหงพระราชกฤษฎีกา
ระเบียบขาราชการครูสวนจังหวัด  พ.ศ. 2521  กําหนดหนาที่ของครูใหญ  อาจารยใหญ  และผูอํานวยการโรงเรียน  
ที่จะตองดําเนินการอยางนอย  4  ประการ  คือ 
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       1.  การบริหารงานวิชาการ  ไดแก  การควบคุมการเรียนการสอน  การฝกอบรม  การวัดผลการศึกษา 
รายการสอน  โครงการสอน  โปรแกรมการเรียน  คูมือประกอบการเรียน  วัสดุอุปกรณ  การศึกษา  หองสมุด                                
โสตทัศนศึกษา  นิเทศการศึกษา  ใหคําปรึกษา 
       2.  การบริหารงานธุรการ  ไดแก  การควบคุมดูแลบริเวณ  อาคารสถานที่  การเงินพัสดุ  ครุภัณฑ   
งานทะเบียน  เอกสาร  จัดระบบงาน  กําหนดลักษณะงาน  รวบรวมขอมูล  สถิติตางๆ  ตลอดจนการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียน     
       3.  การบริหารกิจการนักเรียน  ไดแก  การจัดกิจกรรมตางๆ  เพ่ือเสริมหลักสูตร  บริการแนะแนว  ดูแล 
สวัสดิการความเปนอยูของนักเรียน  การปกครองวินัย 
       4.  บริการทางวิชาการแกชุมชน  และการสรางความสัมพันธกับชุมชน  ไดแก  การจัดฝกอบรมวิชาชีพ 
ตามความตองการของทองถ่ิน  เสริมสรางความสัมพันธกับผูปกครองและประชาชน  จัดกิจกรรมสงเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน ฯลฯ  เปนตน 
       สุรพันธ  ยันตทอง  (ม.ป.ป)  กลาววาพระราชบัญญัติคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2523  
กําหนดการดําเนินกิจการภายในท่ีโรงเรียนประถมศึกษาตองปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ  
ซึ่งแบงออกเปน  4  สวน  ดังน้ี 
 
       1.  งานวิชาการ  เปนงานหลักของโรงเรียน  เก่ียวกับการเรียนการสอน  กิจกรรมตางๆ  ตลอดจนการ
วัดผลการศึกษา  ไดแก  การรับเด็กเขาเรียน  การจัดครูเขาประจําช้ัน  การจัดตารางสอน  การจัดครูเขาสอน  การ
ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ  การเตรียมงานกอนเปดเรียน วัสดุเก่ียวกับการสอนหลักสูตร  ประมวลการสอน  
โครงการสอน แบบเรียน ระเบียบตางๆ  การวัดผล  สมุดประจําตัวนักเรียน  บัญชีเรียกช่ือ  สมุดประจําช้ัน  บริการ
หองสมุด  บริการอุปกรณการสอน  บริการแนะแนว  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  
กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมการกีฬา  กิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ  เปนตน 
       2.  งานธุรการ  เปนงานสงเสริมวิชาการ  ชวยใหงานวิชาการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไดแก 
  งานสารบรรณ  งานการเงินและพัสดุ  งานอาคารสถานที่  การดูแลซอมแซมวัสดุครุภัณฑ  งานเอกสารสําคัญของ
โรงเรียน หนังสือราชการ  สมุดหมายเหตุรายวัน  สมุดลงเวลาของครู  สมุดคําสั่ง  สมุดบันทึกการประชุม  
ทะเบียนครู  ทะเบียนนักเรียน  ทะเบียนพัสดุ  ทะเบียนประกาศนียบัตร  ใบสุทธิ  ใบรับรอง  ระเบียนสะสม ฯลฯ  
เปนตน 
       3.  งานกิจการนักเรียน  เปนงานที่ทางโรงเรียนจัดบริการทางดานความเปนอยูของนักเรียน  ใหเกิด 
ความเปนระเบียบเรียบรอย  และสงเสริมปลูกฝงประชาธิปไตย  และวัฒนธรรมของชาติ  ไดแก  การปกครอง
นักเรียนในลักษณะที่สงเสริมระบอบประชาธิปไตย  การดูแลนักเรียนในระหวางพัก  เลนกีฬา  รับประทานอาหาร  
การเดินทางไป-กลับ  การติดตอกับผูปกครอง  การดูแลความประพฤติ  การจัดบริการและสวัสดิการในดานตางๆ  
การจัดกิจกรรมตางของนักเรียนเพ่ือปลูกฝงและสงเสริมระเบียบประเพณีอันดีงามตลอดจนวัฒนธรรมของชาติ 
       4.  งานบริการชุมชน ไดแกการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม  การเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา  การประชุมผูปกครองนักเรียน  การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน  การรวมกิจกรรมกับ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ 
       ปรีชา  คําภีรปกรณ  และคณะ (2528)  กลาววา  การบริหารการศึกษาในระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ  กลุม
โรงเรียนและโรงเรียนตามหลักการบริหารการศึกษา  สวนใหญจะแบงออก งานบริหารการศึกษาออกเปน  6  งาน
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       1.  งานวิชาการ  ไดแก  กิจกรรมที่เก่ียวกับการเรียนการสอน  สวนใหญจะเนนในเรื่องหลักสูตรการจัด 
โปรแกรมการเรียนการสอน  การจัดทําโครงการสอน  การเตรียมการสอน  สื่อการเรียน  วิธีสอน  การนิเทศ
ตลอดจนการประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
       2.  งานบุคคล  ไดแก  กิจกรรมที่เก่ียวกับการใหบุคลากรในโรงเรียน  ซึ่งไดแก  ขาราชการครู  และ
คนงานภารโรง  ไดปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ  เชน  การพัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีความรู  สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  สรางขวัญและกําลังใจ  ชวยเหลือแนะนําใหความเปนธรรมในการพิจารณาความดีวามชอบ ฯลฯ     
      3.  งานกิจการนักเรียน  ไดแก  กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ. 
2523 ซึ่งไดแก  การสํารวจจํานวนนักเรียนที่จะเขาเรียน  การเกณฑนักเรียนเขาเรียน  การยกเวนเด็กเขาเรียน   
การปฐมนิเทศ  การบริการดานสุขภาพอนามัย  โครงการอาหารกลางวัน  การแนะแนว  เปนตน 
       4.  งานธุรการ  ไดแก  กิจกรรมที่เก่ียวกับงานสารบรรณ  งานสถิติและขอมูล  งานทะเบียน  การจัดต้ัง 
งบประมาณ  การจัดซื้อและการจาง 
       5.  งานอาคารสถานท่ี  ไดแก  กิจกรรมที่เก่ียวกับการวางแผน  ความตองการ  อาคารเรียน  อาคาร
ประกอบการตกแตงสถานที่  การดูแลรักษาอาคารเรียน  อาคารประกอบ  บริเวณโรงเรียนตลอดจนการดูแลรักษา                      
ซอมแซมครูภัณฑของโรงเรียน 
       6.  งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไดแก  กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน  สมาคมศิษยเกา 
สมาคมครูและผูปกครอง  การประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบกิจกรรมของโรงเรียน  ใหประชาชนในชุมชนได
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน  ตลอดจนถึงกิจกรรมที่โรงเรียนจะสามารถชวยเหลือชุมชนได 
       จันทรานี  สงวนนาม (2545)  กลาววางานวิจัยของสมหวัง  พิธิยานุวัฒน  และคณะ พบวาผูบริหาร  
สถานศึกษาจัดลําดับความสําคัญของภารกิจการบริหารสถานศึกษาเรียงตามลําดับความสําคัญ  ดังน้ี 
       อันดับที่  1  การบริหารงานวิชาการ 
       อันดับที่  2  การบริหารงานบุคคล 
       อันดับที่  3  การบริหารงานกิจการนักเรียน 
       อันดับที่  4  การบริหารงานธุรการ  การเงินและพัสดุ 
       อันดับที่  5  การบริหารอาคารสถานที่ 
       อันดับที่  6  การบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
       พิชัย  เสง่ียมจิต (2542)  กลาววาการจัดสถาบันใหมีคุณภาพเปนสิ่งสําคัญ  ภารกิจงานการบริหารสถาบัน
ใหมีคุณภาพมีหลายประการ  ทั้งการบริหารงานวิชาการ  การบริหารกิจการนักเรียน  การบริหารงานบุคคล   
การบริหารงานธุรการและการเงิน  การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  และการประชาสัมพันธและสราง
ความสัมพันธกับชุมชน  ซึ่งแตละงานมีขอบขาย  ดังน้ี 
       1.  การบริหารงานวิชาการ  ไดแก  การวางแผนงานวิชาการ  การจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน   
การบริการวิชาการ  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การจัดระบบงานวิชาการ  การวัดและประเมินผล  การพัฒนา
งานวิชาการ 
       2.  การบริหารกิจการนักเรียน ไดแก ภารกิจการบริหารกิจการนักเรียนเก่ียวกับการควบคุม งานสวัสดิการ 
การจัดกิจกรรมนักเรียน  การสอน 
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       3.  การบริหารงานบุคคล  ไดแก  การวางแผนกําหนดความตองการบุคลากร  การแสวงหาบุคลากร   
การบํารุงรักษาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การใหบุคลากรพนจากงาน 
       4.  การบริหารงานธุรการและการเงิน  ไดแก  งานสารบรรณ  งานการเงิน  งารนพัสดุ  งานธุรการทั่วไป 
       5.  การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  ไดแก  การออกแบบและควบคุมการกอสรางอาคาร  
สถานท่ีและสิ่งแวดลอม  การกอสรางและซอมแซมอาคารสถานที่  การใชอาคารสถานที่  การรักษาความปลอดภัย
และควบคุมการใชอาคารสถานท่ี  การประเมินผลอาคารสถานท่ี 
       6.  การประชาสัมพันธและสรางความสัมพันธกับชุมชน ไดแก การสรางความสัมพันธกับชุมชน  
การสนับสนุนความรวมมือ   การรายงานกิจการของสถาบันใหชุมชนทราบ       
       จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปน     
นิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546  และกฎหมายอื่นๆ  ที่เก่ียวของ  พบสาระสําคัญและขอบขาย
ภารกิจของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังน้ี  
       กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่น พ.ศ. 2547 กําหนดใหการแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาและสวนราชการ       
ที่เรียกช่ืออยางอื่น ใหเปนไปตามแนวทาง ดังตอไปน้ี  

1) สอดคลองกับภารกิจหลัก  และรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการ  
       2)  มีความเปนเอกภาพในทางการบริหารจัดการ มีความยืดหยุน และพรอมตอการปรับเปล่ียน  
       3) มีกลไกในการประสานงานอยางทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาหรือ
สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่น  
       4) มุงผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจ ความคุมคา ลดขั้นตอนการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ  
       5) คํานึงถึงความสัมพันธที่เก้ือกูลตอสัมฤทธิผลของคุณภาพการศึกษา ระดับ และขนาดของสถานศึกษา
หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่น จํานวนนักเรียน ผูรับบริการ และความเหมาะสม ดานอื่น 
       ใหแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาและสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นเปนกลุม และกลุมอาจแบง
สวนราชการเปนกลุมงานหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากลุมงานได การกําหนดอํานาจหนาที่
ของสวนราชการในสถานศึกษาตองสอดคลองกับแนวทางดังกลาวและตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีสถานศึกษาน้ันสังกัด  สวนขอบขายภารกิจของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ  
       คุณลักษณะของสถานศึกษา  

1) สถานศึกษาควรมีบทบาทหลักเปนหนวยบริการทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปน
ของทองถ่ินและควรเปนหนวยนําสังคมของชุมชนน้ันโดยอาศัยกรอบนโยบายที่กําหนดในระดับชาติเปนแนวทาง 
ไมควรกําหนดบทบาทใหเปนเพียงหนวยงานรองรับนโยบายและสนองความตองการของศูนยอํานาจสวนกลาง
เพียงอยางเดียว  
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2) สถานศึกษามีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาได
ดวยตนเอง ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จะตองพัฒนาสถานศึกษาทุกแหงใหมี
คุณภาพ และศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการไดดวยตนเอง อยางมีคุณภาพ สถานศึกษาใดที่พัฒนาไมไดคุณภาพ
มาตรฐาน จําเปนตองยุบ รวม หรือแปรสภาพเปนแหลงบริการทางการศึกษาในรูปแบบอื่น 

3) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใตกรอบนโยบายที่กําหนดดวยตนเอง ดังน้ัน  
การตัดสินใจโดยสมบูรณในการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารท่ัวไปที่
เปนสวนของสถานศึกษาจึงควรเบ็ดเสร็จอยูที่สถานศึกษา  

4) สถานศึกษาทุกแหงสามารถประกันคุณภาพได ดังน้ัน สถานศึกษาจึงมีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
แผนการดําเนินงาน และการปฏิบัติงานที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และดัชนีช้ีวัดคุณภาพที่สามารถตรวจสอบ
และเปดเผยตอสาธารณชนได  
 

5) สถานศึกษามีการรวมพลังกันในการดําเนินงาน ดังน้ัน การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน 
องคกรและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน  และการรวมกลุมสถานศึกษา จึงเปนแนวทางหลักในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ  และเสริมพลังใหสถานศึกษาสามารถจัดบริการไดกวางขวางหลายรูปแบบ  
       ภารกิจรวมกันระหวางเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  มีดังน้ี  
       มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน กฎกระทรวง  
       มาตรา 48  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของและเปดเผยตอ
สาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพจาก
ภายนอก (มาตรา 49 วรรคสอง กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึง
ครั้งในทุกหาปนับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน)  
      มาตรา 54  ใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยใหครูและบุคลากรทางศึกษาท้ังของ 
หนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกร
กลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลลงสูเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งน้ี ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  
       มาตรา 57  ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช เพ่ือใหเกิด
ประโยชนทางการศึกษา และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
       ภารกิจที่สถานศึกษาตองดําเนินการตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีดังน้ี 
       1. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา  ความรูและ
คุณธรรม (มาตรา  6) 
       2. จัดกระบวนการเรียนรูโดยมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครอง  การสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากร 
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ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและ
เรียนรูดวยตนเอง (มาตรา  7)  
        3. การจัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต ใหสังคมมีสวนรวม และพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ือง (มาตรา 8)  
       4.  การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา (มาตรา  9 (5))  
       5.  การจัดใหมีสวนรวมในกระบวนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน                        
มาตรา  (6))  
       6. จัดใหบุคคลทั่วไปมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน และใหไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยางทั่วถึง และมี
คุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 10 วรรค 1)  
       7. จัดใหบุคคลที่มีความบกพรองดานตาง ๆ หรือพิการ มีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปน
พิเศษ และจัดการศึกษาใหผูที่มีความสามารถพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม – ม. 10 วรรค 2 และ 3  
       8. สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือทั้งสามรูปแบบ (การศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย (มาตรา 15 วรรค 2)  
       9. สถานศึกษาจัดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียน รูปแบบเดียวกัน/ตางรูปแบบ  สถานศึกษา
เดียวกัน/ตางสถานศึกษา (มาตรา 15 วรรค 3)  
       10. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองจัดการศึกษาภาคบังคับ (มาตรา 17)  
       11. จัดการศึกษาปฐมวัย จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มาตรา 18 (2))  
       12. จัดการศึกษาโดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด และกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22)  
       13. จัดการศึกษาโดยเนนทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู  และบูรณาการในเรื่อง 
              - ความรูเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธกับสังคม  
              - ความรู/ทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดการการรักษาและ การใชทรัพยากร/สิ่งแวดลอม 
             - ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา ภูมิปญญาไทย และ การประยุกตใช  
              - ความรู/ทักษะดานคณิตศาสตรและภาษา  
              - ความรู/ทักษะการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต มาตรา 23 (1) ถึง (5)  
       14. จัดกระบวนการเรียนรู โดยดําเนินการดังน้ี  
              - เน้ือหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ และความถนัดของผูเรียน  
              - ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การแกปญหา 
              - จัดกิจกรรมใหเรียนรูจากประสบการณจริง ใหคิดเปน ทําเปน รักการอาน และใฝรู  
              - จัดการเรียนการสอนสาระความรูดานตาง ๆ อยางสมดุล และปลูกฝงคุณธรรม คานิยม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค  
              - สนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม/สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก เพ่ือใหเกิด 
การเรียนรูและรอบรู และใชการวิจัยเปนสวนหน่ึง ในกระบวนการเรียนรู  
              - จัดการเรียนใหเกิดขึ้นทุกเวลา/สถานที่ และรวมมือกับทุกฝายที่เก่ียวของเพ่ือพัฒนาผูเรียน                              
(มาตรา 24 (1) - (6))  
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       15. ประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูในกระบวนการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับแตละระดับและรูปแบบ                 
(มาตรา 26 วรรค 1)  
              -ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ และนําผลการประเมินผูเรียนมาใชประกอบ    
การพิจารณา (มาตรา 26 วรรค 2)  
       16. จัดทําสาระหลักสูตรสวนที่เก่ียวกับสภาพปญหาของชุมชน/สังคม/ภูมิปญญาทองถ่ินและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (มาตรา 27 วรรค 2)  
       17. รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการ
เรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารและรูจักเลือกสรร
ภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน (มาตรา 29)  
         18. บริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 39)  
       19.  คณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา (มาตรา 40) 
       20. สถานศึกษาเอกชนมีความอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษา แตมีการกํากับ ติดตามประเมิน 
คุณภาพมาตรฐานจากรัฐ (มาตรา 43)  
       21. สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับ/ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกําหนด (มาตรา 44)   
       22. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ตองดําเนินงานอยางตอเน่ือง และจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของและ
เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน (มาตรา 48)  
       23. เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุก 5 ป (มาตรา 49) 
       24. ใหความรวมมือในดานการใหขอมูลที่เปนเอกชนหลักฐานและขอมูลจากผูที่เก่ียวของเพ่ิมเติม ตาม  
คํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐาน (มาตรา 50)  
       25. กรณีที่ผลการประเมินไมไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด ตองปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามขอเสนอ
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด (มาตรา 51)  
       26. ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู 
ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาวมาใช เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชู    
ผูที่สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (มาตรา 57)  
       27. จัดใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นมาระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยใหเปนผูจัดและมี             
สวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นแกสถานศึกษา และมีสวนรวมกับภาระคาใชจาย
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน (มาตรา 58 (2))  
       28. ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา (มาตรา 59)  
       29. บริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษา (มาตรา 60 (4))  
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      30. จัดใหมีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย
งบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษา แนวการจัดการและคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
(มาตรา 62) 
      31. ใชประโยชนจากการจัดสรรคลื่นความถ่ี สื่อตัวนําและโครงสรางพ้ืนฐานอื่นที่จําเปนเพ่ือการศึกษา 
(มาตรา 63)  
       32. พัฒนาบุคลากร ใหความรู ความสามารถ ทักษะในการผลิตและการใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสม 
(มาตรา 63)  
       33. จัดใหผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในโอกาสแรกท่ีทํา
ได (มาตรา 66)  
       สําหรับหลักการ  แนวคิด ขอบขาย  ภารกิจและบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาตามกรอบงานหลักที่
กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีดังน้ี  

ดานการบริหารงานวิชาการ  
1. หลักการและแนวคิด  

                 (1) ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยมีครู 
ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน  
                 (2) มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด  
                 (3) มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู
รวมทั้งเปนเครอืขายและแหลงการเรียนรู  
                 (4) มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชวงช้ัน ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา  
                 (5) มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและ
พัฒนาการศึกษา  

2.  ขอบขายภารกิจ  
                 (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตร   
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  
                 (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
                 (3) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน  
                 (4) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
                 (5) การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
                 (6) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  
                 (7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                 (8) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  

3.  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                 (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
1. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

และสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  

                          2.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตองมีการ 
                                 2.1.1 จัดประสบการณสําคัญแบบองครวมที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง ดังตอไปน้ี  
                                          (1) ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย  
                                          (2) ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  
                                          (3) ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคม  
                                          (4) ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา   
                                 2.1.2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรสรางหลักสูตร 
สถานศึกษา  
                                 2.1.3 จัดการศึกษาปฐมวัย สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ  
                                 2.1.4 เช่ือมตอการศึกษาปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที่ 1  
                                 2.1.5 กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน  
                          2.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตองมีการดําเนินการ ดังน้ี  
                                 (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดทําสาระของหลักสูตรที่ประกอบดวย 
 กําหนดมาตรฐานรายป/รายภาค กําหนดสาระการเรียนรูรายป/รายภาค กําหนดเวลาและจํานวนหนวยกิจ จัดทํา
คําอธิบายรายวิชา จัดทําหนวยการเรียนรู จัดทําแผนการเรียนรู จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในแตละชวงช้ัน กําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค  
                                 (2) การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                 (3) จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู  
                                 (4) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  
                                 (5) จัดใหมีเอกสารหลักฐานการศึกษา  
                                 (6) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงาน  
                          2.3 นิเทศเพ่ือการพัฒนาการใชหลักสูตรภายในสถานศึกษา  
                          2.4 ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลใหเขตพื้นที่การศึกษา 
ทราบ  
                      (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
                            บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                            1. จัดทําแผนการเรียนรู โดยผูเรียนมีสวนรวม  
                            2. จัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสมท้ังดานเวลา สาระการเรียนรู และผูเรียน  
                            3. จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูดวย การปฏิบัติจริงจาก 
แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู  
                            4. ใชการแนะแนวเปนสวนหน่ึงของการจัดกระบวนการเรียนรู  
                            5. ใหผูปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู  
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                            6. สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและตอเน่ือง  
                      (3) การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน  
                            บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                            1. กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  
                            2. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  
                            3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ เทียบโอนผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน  
                            4. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงช้ัน และจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่ผูเรียนไมผาน 
เกณฑการประเมิน  
                            5. จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล  
                            6. มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ  
                            7. จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใชใน 
การอางอิง ตรวจสอบ และใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน  
                      (4) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                            1. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา  
                            2. สนับสนุน สงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพในระดับหนวยงานภายในสถานศึกษา  
                            3. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษา  
                            4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
                            (5) การพัฒนาการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
                                  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                   1. สงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิตพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือ 
การศึกษา  
                                   2. จัดหาจัดทําสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหกับครูและผูเรียนอยางเพียงพอและ 
หลากหลาย  
                            (6) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  
                                  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                   1. จัดใหมีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียง และสอดคลองกับ 
การจัดกระบวนการเรียนรู  
                                   2. สงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงเรียนรู ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา  
การเรียนรู  
                            (7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                                  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                  1. สงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัย เพ่ือพัฒนาผูเรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู  
การใชสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน  
                                  2. รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนใหครูนํา 
ผลการวิจัยมาใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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                            (8) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  
                                  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                  1. ดําเนินการเสริมความรูและประสบการณใหกับชุมชนโดยรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกร 
หนวยงาน และสถาบันทางสังคมอื่น 
                                  2. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือ 
พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ โดยรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถาบันทางสังคมอื่น  
                                  3.  สนับสนุนและชวยเหลือใหมีการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางชุมชน  
โดยรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันทางสังคมอื่น  

ดานการบริหารงานแผนและงบประมาณ  
หลักการและแนวคิด  

                1)  ยึดหลักความเทาเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผูเรียนในการจัดสรร 
งบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาใชจายรายบุคคลสําหรับผูเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหแกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกัน และจัดสรรเพ่ิมเติมใหแกผูเรียน
ที่มีลักษณะพิเศษตามความจําเปน  
                2) มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณ โดยใหเขต 
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเปนอิสระในการตัดสินใจ มีความคลองตัว ควบคูกับความโปรงใสและ
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจากผลสําเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช  
                3) ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณใหเปนวงเงิน 
รวมแกเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
                4) มุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง 
 7  ดาน คือ  
                        4.1 การวางแผนงบประมาณ  
                        4.2 การคํานวณตนทุนการผลิต  
                        4.3 การจัดระบบการจัดหาพัสดุ  
                        4.4 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  
                        4.5 การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  
                        4.6 การบริหารสินทรัพย  
                        4.7 การตรวจสอบภายใน  
                5) มุงสงเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสินจากทุกสวน 
ของสังคมมาใชเพ่ือการจัดและพัฒนาการศึกษา  

ขอบขายภารกิจ  
                1. การวางแผนการศึกษา  
                     1.1 แผนพัฒนาการศกึษาหรือแผนยุทธศาสตร  
                     1.2 แผนปฏิบัติการประจําป  
                2. การวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน  
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                3. การจัดต้ังงบประมาณ  
                 4. การจัดสรรงบประมาณ  
                     4.1 การจัดสรรงบประมาณ 
                     4.2 การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ  
                     4.3 การโอนและการเปล่ียนแปลงงบประมาณ  
                     4.4 การรายงานผล  
            5. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  
                     5.1 การตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณ  
                     5.2 การตรวจสอบติดตามการใชผลผลิต  
                6. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
                     6.1 ทุนการศึกษา  
                     6.2 กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  
                     6.3 กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา  
                     6.4 การจัดการทรัพยากร  
                     6.5 การสงเสริมการบริหาร การจัดหารายไดและผลประโยชนในรูปแบบ ที่หลากหลาย 
                7. การบริหารการเงิน  
                     7.1 การเบิกเงินจากคลัง  
                     7.2 การรับเงิน  
                     7.3 การเก็บรักษาเงิน  
                     7.4 การจายเงิน  
                     7.5 การนําสงเงิน  
                8. การบริหารบัญชี  
                     8.1 การจัดทําบัญชีการเงิน  
                     8.2 การจัดทําทะเบียนทางการเงิน  
                     8.3 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
                     8.4 การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน  
                9. การบริหารพัสดุและสินทรัพย  
                     9.1 การวางแผนจัดหาพัสดุ  
                     9.2 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  
                     9.3 การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ  
                     9.4 การจัดหาพัสดุ  
                     9.5 การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ  

บทบาทและหนาท่ีสถานศึกษา  
การวางแผนการศึกษา  
แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนยุทธศาสตร 
บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
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1. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธของสถานศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายและ 
ทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษาสนองความตองการของชุมชุนและสังคม โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน 
องคกร สถาบัน และหนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  

2.  เสนอแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ  
3.  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธของ 

สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําป บทบาทและหนาท่ีของสถานศึกษา  
1. กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาและการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 

ที่สอดคลองกับนโยบาย และกรอบแนวทางการจัดและพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาประจําปเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของนโยบายและกรอบแนวทางของสถานศึกษาและตาม 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวมกับทรัพยากรของสถานศึกษาหรือที่สถานศึกษาจัดหาไดเอง  
4. เสนอแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ  
งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
1. ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดและการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่

การศึกษา และตามความตองการของสถานศึกษา  
2. แจงผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ  

     3.  เผยแพรผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและสาธารณชนทราบ 
การจัดต้ังงบประมาณ  
บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  

  1. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและดัชนีช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธดานงบประมาณของสถานศึกษา  
2. วิเคราะหแผนกลุยทธ โดยพิจารณาแผนงาน งาน/โครงการของฝายตาง ๆ เพ่ือนําไปจัดต้ังเปน 

แผนงบประมาณของสถานศึกษา 
3. จัดทําแผนงบประมาณตามแผนงาน งาน/โครงการ ใหมีความเช่ือมโยงกับดัชนีช้ีวัด ผลผลิต 

และผลลัพธ ของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4. วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของแผนงานงาน/โครงการ  และจัดต้ังงบประมาณของ 

สถานศึกษาเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา  
5. จัดทําคําขอต้ังงบประมาณของสถานศึกษาเสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
6. ทําขอตกลงบริการสาธารณะโดยมีเปาหมายการใหบริการท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ 

สถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
การจัดสรรงบประมาณ  
การจัดสรรงบประมาณ  
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   บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
จัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหกับหนวยงานภายในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาประจําป โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 
บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  

                                  1. จัดสงแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือขอใชงบประมาณไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                                  2. เบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําป  
                                  3. อนุมัติการใชงบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการที่ไดรับงบประมาณ  
                          4.3 การโอนและการเปล่ียนแปลงงบประมาณ  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                โอนเงินงบประมาณวงเงินรวมตางประเภทงบรายจายของแตละแผนงานงาน/โครงการ  
                          4.4 การรายงานผล  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                รายงานผลการดําเนินงาน ผลการใชจายงบประมาณประจําป โดยแสดงรายละเอียด ผลผลิต
และผลลัพธของแผนงาน งาน/โครงการ ตามแบบที่กําหนดไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                      5. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  
                          5.1 การตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณ  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                1. กําหนดแผนการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา  
                                2. วางแผน ตรวจสอบ วิเคราะห ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบ  
การควบคุมภายในของสถานศึกษา  
                                3. สอบทานระบบการปฏิบัติงาน  
                                4. สอบทานความเช่ือถือไดของขอมูล  
                                5. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจ  
                          5.2 การตรวจสอบติดตามการใชผลผลิต  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                1. ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  
                                2. วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
                                3. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคาในการใชทรัพยากรของ 
หนวยงานในสถานศึกษา  
                      6. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
                          6.1 ทุนการศึกษา  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                1. วางแผน  รณรงค  สงเสริมการระดมทุนการศึกษา  และทุนเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา  
                                2. จัดทําขอมูลสารสนเทศ และระบบการรับจายทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา และมีความโปรงใส  
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                                3. สรุป รายงาน เผยแพร และเชิดชูเกียรติผูสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนา 
สถานศึกษา 
                          6.2 กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา 
                                1. สํารวจความตองการของนักเรียน และคัดเลือกผูเสนอกูยืมตามหลักเกณฑที่กําหนด 
                                2. ประสานการกูยืมเพ่ือการศึกษากับหนวยปฏิบัติที่เก่ียวของ  
                                3. สรางความตระหนักแกผูกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา  
                                4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน  
                          6.3 กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                จัดระบบสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวของ  
                          6.4 การจัดการทรัพยากร 
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                1.  สํารวจและจัดทําขอมูลทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาเพ่ือ 
ประชาสัมพันธใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน  

1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนให    
เกิดประโยชนตอกระบวนการเรียนการสอนและสถานศึกษา  
                                3.  ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
                                4.  ดําเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการใช 
ทรัพยากรรวมกันเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา  
                           6.5  การสงเสริมการบริหาร การจัดหารายไดและผลประโยชนในรูปแบบที่หลากหลาย 
                                  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                  จัดหารายไดและผลประโยชน และบริหารจัดการตามแนวทางของกฎหมายและระเบียบที่ 
เก่ียวของ  
                      7. การบริหารการเงิน  
                          7.1 การเบิกเงินจากคลัง  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                ยื่นเรื่องขอเบิกเงินพรอมหลักฐานสําหรับรายการท่ีมิไดจัดสรรและกําหนดใหเบิกเปนเงิน
กอน เชน เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร ใหเขตพ้ืนที่การศึกษา เวนแตกรณีการขอเบิกเงินสําหรับเงิน             
งบประมาณที่จัดสรรและกําหนดใหเบิกเปนวงเงินรวม ไมตองยื่นเรื่องใหเขตพ้ืนที่การศึกษา  

7.2 การรับเงิน 
                                  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                  รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินในสวนที่อยูในอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา  

7.3 การเก็บรักษาเงิน  
                                 บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
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                                 เก็บรักษาเงินที่อยูในอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา  
7.4 การจายเงิน  

                                  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                  1. จายเงินที่อยูในอํานาจหนาที่ใหแกบุคลากรหรือผูมีสิทธิโดยตรง เวนแตกรณีที่เปนอํานาจ
จายของคลัง และที่คลังกําหนดใหสวนราชการผูเบิกเปนผูจาย 
                                   2. หักเงิน ณ ที่จายและนําเงินที่หักสงตามอํานาจหนาที่  
                            7.5 การนําสงเงิน 
                                  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                   นําสงเงินที่อยูในอํานาจหนาที่ โดยนําสงคลังโดยตรงหรือนําสงคลังผานธนาคาร  
                      8. การบริหารบัญชี  
                          8.1 การจัดทําบัญชีการเงิน  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                จัดทําบัญชีเฉพาะที่อยูในอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา  

 การจัดทําทะเบียนทางการเงิน  
                                  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                  จัดทําทะเบียนเฉพาะที่อยูในอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา  

 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา 

                                  จัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงินสงเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ 
รวมทั้งเปดเผยตอสาธารณชน 
                          8.4 การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                 จัดทําและจัดหาแบบพิมพขึ้นใชเอง  เวนแตเปนแบบพิมพกลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ 
หนวยงานตนสังกัดหรือสวนราชการที่เก่ียวของจัดทําขึ้นเพ่ือจําหนายจายแจก  
                      9. การบริหารพัสดุและสินทรัพย  
                          9.1 การวางแผนจัดหาพัสดุ  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                วางแผนจัดหาพัสดุปปจจุบัน และลวงหนา 3 ป เฉพาะสวนที่จะจัดหาเองหรือที่จะรวมมือกับ
สถานศึกษาอื่นหรือหนวยงานอื่นจัดหา  
                          9.2 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                กําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเวนแตกรณีที่มีแบบรูปรายการหรือ              
คุณลักษณะเฉพาะเปนมาตรฐานอยูแลว  
 
                          9.3 การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  



 175 

                                พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุในระดับสถานศึกษา  
                                9.4  การจัดหาพัสดุ  
                                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                      จัดหาพัสดุดวยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาโดย             
สถานศึกษาดําเนินการเองหรือรวมกับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงานอื่น จัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุประจําป  
                                9.5  การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ  
                                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                      ควบคุมดูแลบํารุงรักษาและจําหนายพัสดุในสวนที่เปนอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา
ตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด  
                                 9.6  การจัดหาผลประโยชนสินทรัพย บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                        จัดหาผลประโยชนสินทรัพยในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของสถานศึกษา  
      3. ดานการบริหารงานบุคคล  
          3.1 หลักการและแนวคิด  
                (1) ยึดหลักการบริหารเพ่ือใหเกิดการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง  
                (2) ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบาย 
กฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนด  
                (3) ยึดหลักธรรมาภิบาล  
          3.2 ขอบขายภารกิจ  
                (1) การวางแผนอัตรากําลัง  
                (2) การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                (3) การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                (4) การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  
                      (4.1) การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  
                      (4.2) การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอยางเขม  
                (5) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                      (5.1) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา  
                      (5.2) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางเขตพื้นที่การศึกษา  
                (6) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ  
                (7) เงินเดือนและคาตอบแทน  
                (8) การเล่ือนขั้นเงินเดือน  
                (9) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                (10) การลาศึกษาตอ  
                (11) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
                (12) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  
                (13) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                (14) การสงเสริมวินัยสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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                (15)  การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                         (15.1)  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูกระทําผิดวินัยไม 
รายแรง  
                         (15.2)  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูกระทําผิดวินัยอยาง 
รายแรง  
                (16) การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
                (17) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
                (18) การอุทธรณ  
                (19) การรองทุกข  
                (20) การออกจากราชการ  
                (21) การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบประกอบวิชาชีพ  
                (22) งานทะเบยีนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                (23) งานยกเวนคุณสมบัติ  
                (24) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
          3.3 บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                (1) การวางแผนอัตรากําลัง  
                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                      1. ประเมินความตองการอัตรากําลัง  
                      2. จัดทําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา  
                      3.  เสนอแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยัง 
เขตพื้นที่การศึกษา  
                (2) การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                      1.  สํารวจและรวบรวมขอมูลการขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนของขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
                      2. รวบรวมคําขอและผลงานการขอเล่ือนวิทยฐานะเสนอไปยังผูมีอํานาจพิจารณาหรือหนวยงานที่ 
เก่ียวของ  
                      3. ขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมเติมและเสนอขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
                      4.  เสนอขอเปล่ียนแปลงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 
สถานศึกษาตอเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                      5. ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
                (3)  การเกล่ียอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  บทบาทและหนาที่ของ 
สถานศึกษา  
                      รวบรวมและรายงานขอมูลขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตอเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
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                (4) การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  
                      (4.1) การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                1. เสนอความตองการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                2. ดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคล เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบหรือมอบหมาย  
                                3.  ดําเนินการสรรหาและจัดจางบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงอัตราจางประจําหรือ 
อัตราจางช่ัวคราว 
                      (4.2) การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอยางเขม  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                1. แจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และเกณฑ   
การประเมินผลการปฏิบัติงานใหแกขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบเปนลายลักษณอักษร  
                                2.  ดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการสําหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียม 
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับผูไดรับการบรรจุเขารับราชการในตําแหนง “ครูผูชวย” ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กฎหมายกําหนด  
                                3.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามเง่ือนไขที่แจงใหทราบตามขอ 1  
(อยางนอยปละ 2 ครั้ง)  
                                4. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการเตรียมความพรอม และพัฒนาอยางเขม
แลวแตกรณีตอเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                5.  ดําเนินการแตงต้ัง หรือสั่งใหพนจากสภาพการเปนขาราชการครู และบุคลากรทาง 
 การศึกษาตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดเมื่อไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  
                (5) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                      (5.1)  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา  
                                (5.1.1) การยายผูบริหารหนวยงานการศึกษา  
                                            บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                            ผูบริหารสถานศึกษาเสนอความประสงคและเหตุผลความจําเปนในการขอยายตอเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
                                (5.1.2) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                                            บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                            1. รวบรวมรายช่ือและขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจะขอ
ยายและใหความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงคจะขอยายไป
ปฏิบัติงาน  
                                            2. พิจารณาใหความเห็นชอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจะขอ
ยายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
                                                 2.1 ในกรณีที่เห็นชอบการรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเสนอ
เรื่องไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
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                                                 2.2 ในกรณีที่ความเห็นวาไมสมควรรับยาย ใหแจงเรื่องไปยังผูบริหารสถานศึกษา
ตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยายทราบ  
                                                 2.3 สั่งยายและสั่งบรรจุแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลวแตกรณี
ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด  
                      (5.2)  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางเขตพื้นที่การศึกษา  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                (5.2.1)  การยายผูบริหารหนวยงานการศึกษา  
                                             ผูบริหารสถานศึกษาเสนอความประสงคและเหตุผลความจําเปนในการขอยายไป              
ยังเขตพ้ืนที่การศึกษาตนสังกัดและเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสงคจะขอยายไปปฏิบัติงาน  
                                (5.2.2) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                                            1. รวบรวมรายช่ือและขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจะขอ 
ยายและใหความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงคจะขอยายไป
ปฏิบัติงาน  
                                            2. พิจารณาใหความเห็นชอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจะขอ 
ยายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
                                                 2.1 ในกรณีใหความเห็นชอบรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให 
เสนอเรื่องไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
                                                 2.2 ในกรณีที่ความเห็นวาไมสมควรรับยาย ใหแจงเรื่องไปยังผูบริหารสถานศึกษา 
ตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยายทราบ  
                                                 2.3 สั่งยายและสั่งบรรจุแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลวแตกรณี
ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด  
 (6)  การเปล่ียนแปลงสถานภาพวิชาชีพ บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                      1.  ตรวจสอบคําขอเปล่ียนสถานภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี 
ความประสงคจะขอเปล่ียนตําแหนง หนาที่ และเสนอตอเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                      2. เสนอแนะใหความเห็นชอบ ในกรณีที่มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเปล่ียนแปลง 
ตําแหนงมาดํารงตําแหนงในสถานศึกษาน้ัน ๆ  
                      3. ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด  
                (7)  เงินเดือนและคาตอบแทน  
                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                      1. อัตราเงินเดือนและคาตอบแทนใหเปนไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเปนไปตามระเบียบ 
 กฎหมายที่กําหนด  
                      2. การไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
                (8)  การเล่ือนขั้นเงินเดือน  
                      (8.1)  การเล่ือนขั้นเงินเดือนปกติ  
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                1.  ประกาศเกณฑการประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบใหแก 
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ขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน  
                                2. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย 
กําหนดในฐานะผูบังคับบัญชา  
                                3. รวบรวมขอมูลพรอมความเห็นของผูมีอํานาจในการประเมินและใหความเห็นในการเล่ือน 
ขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามขอ 2. พิจารณา  
                                4. แจงคําสั่งไมเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะ 
ผูบังคับบัญชาทราบ พรอมเหตุผลที่ไมเล่ือนขั้นเงินเดือน  
                                5.  สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผูมีอํานาจสั่ง 
บรรจุและแตงต้ัง  
                      (8.2)  การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีถึงแกความตาย อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
                                บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                1. เสนอเรื่องพรอมทั้งขอเท็จจริงและความเห็นที่เปนขอยุติและรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของ
ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                2.  ดําเนินการดานสวัสดิการใหแกครอบครัวผูถึงแกกรรมอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ 
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดตามความเหมาะสม  
                (9) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                      1.  วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
                      2.  จัดทําแผนพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
                      3.  ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่กําหนด  
                      4.  สรางและพัฒนาความรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                (10) การลาศึกษาตอ  
                        บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                        1.  อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาศึกษาตอตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการของ 
                 เขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามที่
กฎหมายกําหนด  
 
                        2.  เสนอเรื่องการอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาตอใหเขตพื้นที่ 
การศึกษาพิจารณาตามอํานาจหนาท่ีที่กฎหมายกําหนดหรือเพ่ือทราบแลวแตกรณี  
                (11) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
                        บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                        1. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหสอดคลอง 
กับมาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด  
                      2. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ 1.  
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                      3. นําผลการประเมินไปใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  
                      4. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในสวนที่เขตพ้ืนที่การศึกษารองขอไดรับทราบ  
                (12) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  
                        บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                        1. สงเสริมการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานใหมี 
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสูการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา  
                        2. สรางขวัญและกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกยอง 
เชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดหรือกรณีอื่นตาม                 
ความเหมาะสม  
                (13) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                        1. ดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ วินัย  
มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                        2. ควบคุม ดูแล และสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                (14) การสงเสริมวินัยสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                        บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                        1. เปนตัวอยางที่ดีแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
                        2. เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัยในตนเอง  
                        3. ปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  
                (15) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                        (15.1) การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูกระทําผิดวินัยไม 
รายแรง  
                                  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                  1. กรณีมีมูลความผิดวินัย (ไมรายแรง) ใหแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัย 
ไมรายแรงในฐานะผูบังคับบัญชา  
 
                                  2. พิจารณาลงโทษทางวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
ไมรายแรงตามอํานาจที่กฎหมายกําหนด  
                                  3. รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                        (15.2) การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูกระทําผิดวินัยอยาง 
รายแรง  
                                  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                                  1. ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนในกรณีที่มีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง 
รายแรงไมชัดเจน  
                                  2. กรณีมีมูลการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิด 
วินัยอยางรายแรงในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังหรือรายงานตอผูมีอํานาจแลวแตกรณี  
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                                  3. ประสานกับหนวยงานการศึกษาอื่น และกรรมการสอบสวน กรณีมีการกระทําผิดวินัย 
รวมกัน  
                                  4.  พิจารณาสถานโทษหรือสั่งลงโทษตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดกรณี 
ความผิดวินัยไมรายแรง  
                                  5. รายงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษากรณีเปนความผิด 
วินัยอยางรายแรงเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา  
                      (16) การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
เมื่อมีการสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง และ มีเหตุสั่งพักราชการหรือสั่งให
ออกจากราชการไวกอน ตามที่กฎหมายกําหนด  
                      (17) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
                              บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                              เสนอรายงานการดําเนินการลงโทษทางวินัยและการลงโทษที่ใหดําเนินการแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
พิจารณาตามลําดับ  
                      (18) การอุทธรณ  
                              บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                              1. รับเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แลวเสนอ
ไปยังผูอํานาจตามกฎหมายพิจารณาในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณผาน
หัวหนาสถานศึกษา  
                               2. เสนอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอุทธรณและ 
การรองเรียนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 
การศึกษา หรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย  
                      (19) การรองทุกข  
                              บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                               1. รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แลวเสนอไป
ยังผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณา ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องรองทุกขผาน
หัวหนาสถานศึกษา  
                                2. เสนอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เก่ียวกับการรองทุกขของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย  
                     (20) การออกจากราชการ 
                              บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                              1. การลาออกจากราชการ  
                                  (1) อนุญาตการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือรับเรื่องการลาออกจากราชการของ             
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผูบังคับบัญชา แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง
พิจารณาแลวแตกรณี  
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                                  (2) ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
ฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง หากเห็นวาจําเปนเพ่ือประโยชนแกทางราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนด  
                              2. สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 
และแตงต้ังหรือเสนอให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี  
                      (21) การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบประกอบวิชาชีพ  
                              บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                              ดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ             
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาใหดําเนินการตอไป  
                      (22) งานทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                              บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                              1. จัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง  
                              2.  ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของกับการเกษียณอายุราชการของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และลูกจางในสถานศึกษา  
                              3. รับเรื่องการแกไข วัน เดือน ป แลวเสนอใหผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณา  
                      (23) งานยกเวนคุณสมบัติ  
                              บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                              เสนอความเห็นและขอมูลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอยกเวนคุณสมบัติ
ตามที่ ก.ค.ศ. ขอ  
                      (24) งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  
                              บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                              1. ดําเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และลูกจางในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอไปยังผูมีอํานาจตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด  
                              2. จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจางในสังกัด  
    4. ดานการบริหารท่ัวไป  
          4.1 หลักการและแนวคิด  
                (1) ยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาดวยตนเองใหมากที่สุด โดย
เขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการ
ใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
                (2) มุงสงเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาตามหลักการการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส 
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตามกฎเกณฑ กติกา ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรที่
เก่ียวของ  
                (3)  มุงพัฒนาองคกรทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใหเปนองคกรสมัยใหม โดยนํา 
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สามารถเช่ือมโยง ติดตอ สื่อสารกันไดอยางรวดเร็วดวยระบบ
เครือขายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
                (4) การบริหารงานทั่วไปเปนกระบวนการสําคัญที่ชวยประสานสงเสริมและสนับสนุนให 
การบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสาน
สงเสริม สนับสนุน และการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
ตลอดจนการจัดและใหบริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่น  
          4.2 ขอบขายภารกิจ  
                (1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  
                (2) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  
                (3) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ  
                (4) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
                (5) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
                (6) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                (7) การดําเนินงานธุรการ ดานการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ  
                (8) การอํานวยการดานบุคคล  
                (9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  
                (10) การจัดทําสํามะโนผูเรียน  
                (11) การรับนักเรียน  
                (12) การจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
                (13) การอํานวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
                (14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
                (15) การทัศนศึกษา  
                (16) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน  
                (17) การประชาสัมพันธงานการศึกษา  
                (18) การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  
                (19) งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  
                (20) งานกํากับดูแลสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน  
                (21) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
          4.3 บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                (1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                      1. จัดระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาเพ่ือใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลอง 
กับระบบฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา  
                      2. จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพ้ืนที่การศึกษาและ    
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สวนกลาง  
                      3. นําเสนอและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ  
                (2) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  
                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                      1. ประสานงานกับเครือขายการศึกษา เพ่ือแสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือ เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา  
                      2. เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเก่ียวของทราบ  
                      3. กําหนดแผน โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเครือขายการศึกษาที่ 
เก่ียวของกับสถานศึกษา  
                      4. ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาอยางตอเน่ือง  
                (3) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  
                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                      พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหเปนองคกรที่ทันสมัย  มีคุณภาพ และมี 
ประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง  
                (4) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                      1. กําหนดมาตรฐานและดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานแตละดานของสถานศึกษา  
                      2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
                      3. ปรับปรุงและพัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
                (5) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                      วางแผนและดําเนินการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใชในการบริหาร และพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา  
                (6) งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา 
                      สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแลวแตกรณี 
                (7) การดําเนินงานธุรการ ดานการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ  
                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                      1. วางระบบและวิธีปฏิบัติดานการเงิน การคลัง และการพัสดุของสถานศึกษาตามอํานาจหนาที่และ
ตามกรอบของระเบียบและกฎหมายที่กําหนด  
                      2. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง และการจัดทําบัญชีของสถานศึกษาตามระเบียบที่กําหนด  
                      3. ขอเบิกจายงบประมาณไปยังคลังจังหวัดผานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามระบบ ที่กําหนด  
                      4. กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณภายในสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนและ 
ระเบียบที่กําหนด  
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                (8) การอํานวยการดานบุคคล  
                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา 
                      จัดระบบการสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการบริหารงานบุคคล ต้ังแตการสรรหา 
บรรจุ แตงต้ัง โยกยาย การพัฒนา สิทธิประโยชน และสวัสดิการ ตลอดจน การดําเนินการทางวินัยตามบทบาท
ความรับผิดชอบของสถานศึกษา  
                (9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  
                      บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                      บํารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่           
มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม และพรอมที่จะใชประโยชน  
                (10) การจัดทําสํามะโนผูเรียน  
                       บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                       1. ประสานงานกับชุมชนและทองถ่ินในการสํารวจ และจัดทําสํามะโนผูเรียน ที่จะเขารับบริการ 
ทางการศึกษาของสถานศึกษา  
                       2. เสนอสํามะโนผูเรียนใหเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ  
                (11) การรับนักเรียน  
                        บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา 
                        1. กําหนดเขตพื้นที่บริการการศึกษาของแตละสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  
                        2. กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                        3. ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีกําหนด  
                (12) การจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
                        บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                        เสนอขอมูลและความตองการในการยุบ รวม เลิกหรือเปล่ียนสภาพสถานศึกษา ไปยังเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
                (13) การอํานวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                       1. สํารวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม 
อัธยาศัย  
                       2. กําหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง  
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความตองการของผูเรียนและทองถ่ินที่
สอดคลองกับแนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                      3. ดําเนินการจัดการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้ง 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา รวมทั้งเช่ือมโยงประสานความรวมมือและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล  ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  
                (14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
                       บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
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                       1. กําหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา  
                       2. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาในทุกดาน ซึ่งครอบคลุมถึง การประสาน 
ความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงาน สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมอื่น และสถานศึกษาในการใชทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมกัน 
                (15) การทัศนศึกษา  
                       บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                       1. วางแผนการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา  
                       2. ดําเนินการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด  
               (16) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน  
                       บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                       ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน และสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัด 
กิจกรรมอยางหลากหลาย ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน  
                (17) การประชาสัมพันธงานการศึกษา  
                       บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                       1. วางแผนการประชาสัมพันธงานการศึกษาของสถานศึกษา  
                       2. ดําเนินการประชาสัมพันธงานการศึกษาตามแนวทางที่กําหนด  
                       3. ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธการศึกษาของสถานศึกษา  
 
                (18) การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและ 
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  
                        บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                        ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับ
บุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  
                (19) งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  
                        บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                        1. ประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการสวนภูมิภาคในการจัดและพัฒนาการศึกษาของ 
สถานศึกษา  
                        2. ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาของ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน  
                (20) งานกํากับดูแลสถานศึกษา : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน  
                        บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                        1. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของ 
สถานศึกษา  
                        2. จัดทําเกณฑมาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา 
การศึกษาของสถานศึกษา  
                        3. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบที่ 
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กําหนดไว  
                        4. รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสาธารณชนรับทราบ  
                        5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลการพัฒนา 
การศึกษาของสถานศึกษา  
                (21) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  
                        บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา  
                        1. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา  
                        2. ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด  
                        3. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานใหเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  
      จากขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาต้ังแตในอดีตจนมาถึงในปจจุบัน  ผูวิจัยไดวิเคราะห
และสังเคราะหแลวบูรณาการเขากับพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส  ตลอดจนขอเสนอแนะและความคิดเห็น
ขององคกรและบุคคลตางๆ ที่ไดจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแก  กระทรวงศึกษาธิการ  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  องคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ(UNDP)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงและศรีสะเกษ  ประเวศ  วะสี  เกษม  วัฒนชัย  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  
จรวยพร  ธรณินทร  กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  ปรียานุช  พิบูลยสราวุธ  เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ  สชุาดา   
นันทะไชย  สมชาย  วงศเกษม  สุทิน  ลี้ปยะชาติ  ดรุณี  พระประเสริฐ  งานวิจัยวีระ  ปนทรัพย  งานวิจัยพีรภาว  
บุญเพลิง  งานวิจัยทับทิม  ปานคะเชนทร  งานวิจัยอนงคนุช  ผลยะฤทธิ์  งานวิจัยมยุรี  ทรัพยบุญ  งานวิจัยสุรีพร  
วงศสวัสดสุข  งานวิจัยชูศรี  สายลวดคํา  งานวิจัยสุดา  จุลเสวก  งานวิจัยดวงสมร  สารแสน  งานวิจัยจําเริญ  พงษสมร  
งานวิจัยชมนาด  วิเชียรสาร  งานวิจัยประสิทธิ์  เตชะ  งานวิจัยถิ่นไทย  จันทร  งานวิจัยไพโรจน  ศรแกว  งานวิจัย
สุวพี  พรหมมีเนตร  งานวิจัยประดิษฐ  บุตราช  งานวิจัยพัชรี  แทงทอง  งานวิจัยเมธินี  ศรีลาศักด์ิ  งานวิจัยสังคม  
รังทอง  งานวิจัยธีระพงศ  ปุกสันเทียะ  งานวิจัยสน่ัน  สุขเหลือ  งานวิจัยสมศักด์ิ  ลาดี  งานวิจัยณรงคฤทธิ์  ดอนศรี  
งานวิจัยกาญจนา  บุญเรือง  และสถานศึกษาแกนนํา  นํารองเศรษฐกิจพอเพียง  ผูวิจัยสรุปในทัศนะของผูวิจัยให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 วาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีขอบขาย  ภารกิจ  บทบาท
และหนาที่ในการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน  4  ดาน  ไดแก  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ดานการจัดการเรียนรู  ดานการพัฒนาบุคลากร  และดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
       กลาวโดยสรุปการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการนําองค 
ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุมกัน ที่มีความรูและ
คุณธรรมเปนเง่ือนไขในการกํากับ  ไปใชในการดําเนินงานทุกระดับ  ทุกขั้นตอนตามขอบขาย  ภารกิจ  บทบาท
และหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง  4  ดานดังกลาวมาแลวขางตน 
       จากการวิเคราะห  สังเคราะหเอกสารและอินเตอรเน็ตของนักการศึกษา  นักวิชาการ  และนักบริหาร                   
การศึกษา  พรอมทั้งการสัมภาษณสถานศึกษาแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง 8 แหง  ผูวิจัยไดขอสรุปแนวคิดของทาน
เหลาน้ันตามทัศนะของผูวิจัยไดวา  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
องคประกอบหลัก  3  องคประกอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดคือ  
องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล และองคประกอบหลักดานการมี
ภูมิคุมกัน  ซึ่งมีเง่ือนไขความรูและคุณธรรมไปกํากับใหความพอประมาณ  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกัน
เปนไปอยางพอเพียง และองคประกอบยอยตามขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและหนาที่ในดานตางๆ  ของ
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ตารางที่  9  สรุปที่มาองคประกอบหลักและองคประกอบยอยดานความพอประมาณ   
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ตารางที่  10  สรุปที่มาองคประกอบหลักและองคประกอบยอยดานความมีเหตุผล 
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ดานการ
จัดการเรียนรู 

          

ดานการ
พัฒนา
บุคลากร 

          

ดานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

          

 
ตารางที่  11  สรุปที่มาองคประกอบหลักและองคประกอบยอยดานการมีภูมิคุมกัน   
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ดานการ
พัฒนา
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ดานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

          

       จากตารางที่ 9-11  เปนสรุปที่มาขององคประกอบหลักและองคประกอบยอย  ที่ผูวิจัยไดจากการ
สังเคราะหแนวคิด  ทฤษฎีที่ศึกษาจากเอกสาร  งานวิจัยที่เก่ียวของตลอดจนการสัมภาษณ  ดังกลาวมาแลวขางตน  
นอกจากน้ีสามารถสรุปเปนที่มาของตัวบงช้ีที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ดังแสดงในตารางที่ 12 – 23     
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ตารางที่  12  องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบยอยดานการบริหารจัดการสถานศึกษา   
                      ตัวบงช้ีและที่มาของตัวบงช้ี 
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มี ก า รบริ ห า ร จั ดก า ร โดย
กําหนดวิสัยทัศนที่ ยึดตาม
ห ลั ก                ค ว า ม
พอประมาณ เชน ดานจิตใจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 
เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ   

          

มี ก า รบริ ห า ร จั ดก า ร โดย
กําหนดนโยบายจัดการศึกษา
ใ ห ผู เ รี ย น ยึ ด ห ลั ก ก า ร
พ่ึงตนเอง 

          

มีการบริหารจั ดการโดยมี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
คํานึงความสมดุลตามศักยภาพ
ของตน 

          

มีการบริหารจัดการโดยใช
ทรัพยากรทางการศึกษา เชน 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 
อยางฉลาด รอบคอบและเกิด
ประโยชนสูงสุด 
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มีการบริหารจัดการโดยใช
พ้ื นที่ แ ล ะอ าค า รสถ านที่
ภายในสถานศึกษาโดยไม
เบียดเบียนผูอื่นและพ่ึงตนเอง
เปนหลัก 

          

มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ด า น ค ว า ม
พอประมาณตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

          

 
ตารางที่  13  องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบยอยดานการจัดการเรียนรู  ตัวบงช้ี   
                     และที่มาของตัวบงช้ี 
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ประสงคของผูเรียนใหมี
ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติ  
และความรูคิดอานที่ต้ังอยูบน
พ้ืนฐานของความสมดุลที่ไม
มากเกินไปหรือนอยเกินไป 

          

จัดกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลายทั้งการสอน การ
อบรม การใชหลักวิชา และ
วิธีจัดการเรียนรูอยาง สมดุลที่
ไมมากเกินไปหรือนอย
เกินไป              
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จัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียน
ไดเรียนรูลักษณะตาง ๆ  
พรอมกัน ไดแก  เรียนรูตาม
ความรูความคิดของผูอื่น  การ
เรียนรูดวยการคิดพิจารณาให
เห็นเหตุผล  และการเรียนรู
ดวยการฝกปฏิบัติ ทั้งหมดน้ี
ไดอยูบนพ้ืนฐานของความ
สมดุลที่ไมมากเกินไปหรือ
นอยเกินไป 

          

นําวัสดุและทรัพยากรใน
ทองถ่ินมาผลิตและ
ประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู/
แหลงเรียนรู ทั้งน้ีอยูบน
พ้ืนฐานของความพอดีที่ไม
มากเกินไปหรือนอยเกินไป 

          

บูรณาการหรือผสมผสาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เรื่องความประหยัดและการ
พ่ึงตนเองไวในทุกกลุมสาระ
การเรียนรูหรือบางกลุมสาระ
การเรียนรู เชน  ภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
การงานอาชีพ 

          

ตารางที่  13  องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบยอยดานการจัดการเรียนรู  ตัวบงช้ี   
                     และที่มาของตัวบงช้ี (ตอ) 
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จัดการ

มีการจัดการเรียนรูดานความ
พอประมาณที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางที่  14  องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบยอยดานการพัฒนาบุคลากร  ตัวบงช้ี   
                     และที่มาของตัวบงช้ี 
 

องคประกอ
บหลักดาน
ความ

พอประมา
ณ 

ตัวบงชี้ 

แหลงขอมูล 
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ต้ั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ พ่ื อ
รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรบนพ้ืนฐานของความ
พอดีที่ไมมากเกินไปและไม
นอยเกินไป 

          

พัฒนาบุคลากรเพ่ือให เปน
บุ ค ค ลที่ มี ค ว า มส าม า ร ถ
พ่ึงตนเอง 

          

บุคลากรไดรับการพัฒนาให
ชวยเหลือแบงปนความรูและ
ประสบการณซึ่งกันและกัน
ทั้งหมดน้ีอยูบนพ้ืนฐานของ
ความพอประมาณ 

          

มีการพัฒนาบุคลากรเรื่อง
ค ว า ม ป ร ะห ยั ด แ ล ะ ก า ร
พ่ึงตนเองที่สอดคลอง กับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          

ตารางที่  15  องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบยอยดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
                     ตัวบงช้ีและที่มาของตัวบงช้ี 
 

องคประกอ ตัวบงชี้ แหลงขอมูล 
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องคประก
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ดาน

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานเศรษฐกิจ เชน 
กิจกรรมบันทึกบัญชีรายรับ
รายจาย กิจกรรมสัปดาหการ
ออมและโครงการธนาคาร
โรงเรียน ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเรียน
รูจักการประหยัด ไมฟุมเฟอย 

          

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานสังคม เชน 
กิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข 
กิจกรรมชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส และกิจกรรม
ปลูกจิตสํานึกสาธารณะ ทั้งน้ี 
เพ่ือใหผูเรียนรูจักการ
พ่ึงตนเองและไมเบียดเบียน
ผูอื่น 

          

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานสิ่งแวดลอม เชน 
โครงการสวนพฤษศาสตร  
โครงการหองเรียนสีเขียว  
และกิจกรรมคายอนุรักษ
อุทยานการศึกษา  ทั้งน้ี 
เพ่ือใหผูเรียนมีรูจักการ
ประหยัดและไมเบียดเบียน
ผูอื่น 

          



 195 

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานวัฒนธรรม เชน  
กิจกรรมอนุรักษประเพณี
พ้ืนบาน  กิจกรรมการใช
ภาษาประจําทองถิ่น  และ
กิจกรรมปลูกฝงมรรยาทไทย   
ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเรียนรูจักการ
พ่ึงตนเองและไมเบียดเบียน
ผูอื่น 

          

 
 
ตารางที่  15   องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบยอยดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
                     ตัวบงช้ีและที่มาของตัวบงช้ี (ตอ) 
 

องคประกอ
บหลักดาน
ความ

พอประมา
ณ 

ตัวบงชี้ 

แหลงขอมูล 
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จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู เ รี ย น ด า น ศ า สน า  เ ช น  
โครงการวิถีพุทธ กิจกรรมวัน
สํ า คั ญ ท า ง ศ า ส น า  แ ล ะ
กิจกรรมฝกสมาธิกอนเข า
เรียน ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเรียนรูจัก
ก า ร พ่ึ ง ต น เ อ ง แ ล ะ ไ ม
เบียดเบียนผูอื่น 

          

มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานความพอประมาณ
ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางที่  16  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  องคประกอบยอยดานการบริหารจัดการสถานศึกษา   
                     ตัวบงช้ีและที่มาของตัวบงช้ี 
 

องคประกอ
บหลักดาน
ความมี
เหตุผล 

ตัวบงชี้ 

แหลงขอมูล 

สภ
าพ

ฒน
าก
าร

เศ
รษ

ฐกิ
จฯ

 
สา
นก

งา
นป

ลด

กร
ะท

รว
งฯ

 
สํา
นัก

ผูต
รว
จฯ

 เข
ต 

13
 

สํา
นัก

งา
นฯ

 พ
ื้นฐ

าน
 

สพ
ท.
ตา
ก 

สม
หว

ง  
พพ

ธย
า

นว
ัฒ
น 

จร
วย
พร

  ธ
รณ

ินท
ร 

สุช
าด
า  
นัน

ทะ
ไช
ย 

เกร
ยว
ศก

ด 
 เจ
รญ

วง
ศ

ศัก
ดิ์ 

สม
ชา
ย  
วง
ศเ
กษ

ม 

องคประก
อบยอย
ดานการ
บริหาร
จัดการ

สถานศึกษ
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มีการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบนพ้ืนฐานของ
ความมีเหตุผล เชน ยึดความ
ประหยัด ลดความฟุมเฟอย
และความถูกตองสุจริต 
ยุติธรรม 

          

มีการบริหารจัดการอยางเปน
เครือขายที่รวมมือกับองคกร  
ชุมชน และบุคคลอื่นอยางมี
เหตุผล  ถี่ถวนและรอบคอบ 

          

มีการบริหารจัดการโดยนํา
วัสดุหรือทรัพยากรที่หาไดใน
ทองถ่ินมาใชในการจัดการ
สถานศึกษาอยางรอบคอบ 

          



 197 

มีการบริหารจัดการ
สถานศึกษาดานความมี
เหตุผลที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  17  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  องคประกอบยอยดานการจัดการเรียนรู  ตัวบงช้ี   
                     และที่มาของตัวบงช้ี 
 

องคประกอ
บหลักดาน
ความมี
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จัดการเรียนรูโดยมีหลักสูตร
ที่ ส อ ด ค ล อ ง ห ลั ก สู ต ร
แกนกลางของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานซึ่งตอบสนองความ
ต อ ก า ร ข อ ง ผู ที่ มี ส ว น
เก่ียวของทุกฝาย เชน ผูเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน บนพ้ืนฐาน
ของความมีเหตุผล ถี่ถวนและ
รอบคอบ 
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จัดการเรียนรูโดยมีหลักสูตร
ทองถิ่นที่สอดคลองกับวิถี
ชี วิ ต ข อ ง ผู เ รี ย น   แ ล ะ
สภาพแวดล อม ในแต ล ะ
ทอง ถ่ินหรือชุมชนอย างมี
เหตุผล ถี่ถวนและรอบคอบ 

          

จัดการเรียนรูโดยพัฒนาหรือ
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห
สอดคลองและเหมาะสมกับ
สภาพเหตุการณปจจุบันและ
การเปล่ียนแปลงบนพ้ืนฐาน
ของความมีเหตุผล ถี่ถวนและ
รอบคอบ 

          

มีการจัดการเรียนรูดานความ
มี เ ห ตุ ผลที่ ส อดคล อ ง กับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          

 
ตารางที่  18  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  องคประกอบยอยดานการพัฒนาบุคลากร  ตัวบงช้ี   
                     และที่มาของตัวบงช้ี 
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มี กิ จ ก ร ร มที่ ส ง เ ส ริ ม ใ ห
บุคลากรไดพัฒนาตนเอง และ
แสวงหาความรูใหมที่อยูบน
พ้ืนฐานของเหตุผล 

          

มีแหลง เรียนรูที่ ใหความรู
เก่ียวกับความมีเหตุผล  ถี่ถวน
และรอบคอบ 

          

พัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติงาน
อยางเชื่อมโยง  และ
ป ร ะ ส า น ง า น กั น อ ย า ง
รอบคอบ 
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มีการพัฒนาบุคลากรด าน
ความมีเหตุผลที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          

 
 
 
 
ตารางที่  19  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  องคประกอบยอยดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตัวบงช้ี   
                     และที่มาของตัวบงช้ี 
 

องคประกอ
บหลักดาน
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ตารางที่  20  องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  องคประกอบยอยดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตัวบงช้ี   
                     และที่มาของตัวบงช้ี 
 

องคประกอ
บหลักดาน
การมี

ภูมิคุมกัน 

ตัวบงชี้ 

แหลงขอมูล 
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สถานศึกษ
า 

มีการบริหารจัดการโดย
พัฒนาและปรับปรุงการจัด
การศึกษาอยางเปนระบบ 
(PDCA) เพ่ือใหสถานศึกษามี
ความพรอมที่จะรองรับผล 
กระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกได 
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มีการบริหารจัดการโดยนํา
ขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษามาใชในการ
วางแผน  ตัดสินใจ  และ
ดําเนินการทุกขั้นตอน เพ่ือให
สถานศึกษามีความพรอมที่จะ
รองรับผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 

          

มีการบริหารจัดการโดยมีการ
นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  
ทบทวนและประเมินผลการ
จัดการศึกษา เพ่ือให
สถานศึกษามีความพรอมที่จะ
รองรับผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกไดมีการ
บริหารจัดการโดยเปดโอกาส
ใหผูมีสวนเก่ียวของ เชน
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครอง ผูเรียน และชุมชน
เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนา/ปรับปรุงการบริหาร
จัดการศึกษาเพ่ือให 

          

 
 
ตารางที่  20  องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  องคประกอบยอยดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตัวบงช้ี   
                      และที่มาของตัวบงช้ี (ตอ) 
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องคประก
อบยอย
ดานการ
บริหาร
จัดการ

สถานศึกษ
า 

มีการบริหารจัดการโดยเปด
โอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของ 
เ ช น  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า  ผู ป ก ค ร อ ง 
ผู เรียน  และชุมชนเขามามี
ส ว น ร ว ม ในก า ร พัฒน า /
ปรั บ ป รุ ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด
การศึกษาเพื่อใหสถานศึกษา
มีความพรอมที่ จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกได 

          

มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ด า น ก า ร มี
ภูมิ คุ ม กันที่ สอดคลอง กับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          

 
ตารางที่  21  องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  องคประกอบยอยดานการจัดการเรียนรู  ตัวบงช้ี   
                     และที่มาของตัวบงช้ี 
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อบยอย
ดานการ
จัดการ
เรียนรู 

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะใน
การแกปญหาอยางเปนระบบ 
เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่
จะรองรับผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 
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จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่
คํานึงถึงหลักจิตวิทยา  
พัฒนาการ และความแตกตาง
ระหวางบุคคล เพ่ือใหผูเรียน
มีความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก       
การเปล่ียนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกได 

          

เปดโอกาสใหผูมีสวน
เก่ียวของ เชน ผูปกครอง ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เขามามีสวน
รวมในการจัดการเรียนรู ทั้งน้ี 
เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่
จะรองรับผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 

          

ประเมินผูเรียนอยาง
หลากหลายทั้งดานความรู  
ทักษะ  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเรียนมี
ความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกได 

          

มีการจัดการเรียนรูดานการมี
ภูมิคุมกันที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          

 
ตารางที่  22  องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  องคประกอบยอยดานการพัฒนาบุคลากร  ตัวบงช้ี   
                     และที่มาของตัวบงช้ี 
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องคประก
อบยอย
ดานการ
พัฒนา
บุคลากร 

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  
ความเขาใจ  ทักษะ และ
ประสบการณเก่ียวกับวิชา
ความรู  และวิธีจัดการเรียนรู
ทั้งน้ี เพ่ือใหบุคลากรมีความ
พรอมที่จะรองรับผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกได 

          

พัฒนาบุคลากรใหสามารถ
จัดการเรียนรูที่บูรณาการองค
ความรูดวยการนําวิชาการมา
ประยุกตเขาดวยกันเพ่ือให
บุคลากรมีความพรอมที่จะ
รองรับผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 

          

อบรมบุคลากรทุกประเภทให
มีความรู ทักษะและ
ประสบการณ ทั้งน้ี เพ่ือให
บุคลากรมีความพรอมที่จะ
รองรับผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 

          

สงเสริมหรือพัฒนาบุคลากร
ใหปฏิบัติตามคุณธรรม 4 
ประการ คือ การรักษาความ
สัจ การรูจักขมใจตนเอง การ
อดทน อดกลั้นและอดออม 
และการรูจักละวางความช่ัว 
ทั้งน้ี เพ่ือใหบุคลากรมีความ
พรอมที่จะรองรับผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกได 
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ตารางที่  22  องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  องคประกอบยอยดานการพัฒนาบุคลากร  ตัวบงช้ี   
                    และที่มาของตัวบงช้ี (ตอ) 
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พัฒนา
บุคลากร 

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  
ความเขาใจ  ทักษะ และ
ประสบการณเก่ียวกับวิชา
ความรู  และวิธีจัดการเรียนรู
ทั้งน้ี เพ่ือใหบุคลากรมีความ
พรอมที่จะรองรับผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกได 
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ตารางที่  23  องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  องคประกอบยอยดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตัวบงช้ี   
                     และที่มาของตัวบงช้ี 
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องคประก
อบยอย
ดาน

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนตามความตองการ  
ความถนัด  และความสนใจ
ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมีความ
พรอมที่จะรองรับผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกได 

          

จัดโครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่ทําใหมีโอกาสแนะ
แนวผูเรียนใหสามารถ
ตัดสินใจประกอบอาชีพทั้งน้ี
เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่
จะรองรับผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 

          

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่สอดคลองกับภูมิ
สังคมทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมี
ความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกได 
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          จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่เก้ือกูลทองถ่ิน/ชุมชน
ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมีความ
พรอมที่จะรองรับผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกได 

          5. ในภาพรวม สถานศึกษา
ของทานมีโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานการมี
ภูมิคุมกันที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       จากตารางที่  9 – 23  ทําใหไดโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังภาพที่ 8  และโมเดลการวัดการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลความพอประมาณ  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกัน  ดังภาพที่ 9 – 11  ตามลําดับ   
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ภาพท่ี  8   โมเดลความสัมพันธโครงสรางการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สามของตัวบงช้ีรวม 
                 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาพท่ี  9  โมเดลการวัดการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลความพอประมาณ 
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ภาพท่ี  10  โมเดลการวัดการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลความมีเหตุผล 
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ภาพท่ี  11  โมเดลการวัดการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการมีภูมิคุม 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

        
 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงบรรยาย  (Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบความ
สอดคลองของโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยนําขอมูลเชิงประจักษจากปรากฏการณจริง  มาทดสอบกับกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นจาก               
พระบรมราโชวาท  พระราชดํารัส  แนวคิด ทฤษฎี ตัวอยางการปฏิบัติจริงและการสัมภาษณ ดังน้ันเพ่ือให
ผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูวิจัยจะกลาวถึงวิธีดําเนินการวิจัยในหัวขอตอไปน้ีตามลําดับ  
คือ  ขั้นตอนที่  1 การกําหนดองคประกอบ  และตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นตอนที่ 2  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  ขั้นตอนที่ 3  การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ขั้นตอนที่ 4  การเก็บรวบรวมขอมูล  ขั้นตอนที่ 5  การวิเคราะหขอมูล  และขั้นตอนที่ 6  
การอภิปรายผลการวิจัย 
       ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดองคประกอบและตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะกรอบแนวคิดขั้นตน 
       การกําหนดองคประกอบและตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ผูวิจัยดําเนินการ  ดังน้ี 
       1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาตัวบงช้ีทางการศึกษาจากตํารา เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
เพ่ือนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการกําหนดนิยามพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       2. ศึกษาพระบรมราโชวาท พระราชดํารัส  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการท่ีเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานตาง  ๆ รวมทั้งศึกษาสถานศึกษา องคการ  หนวยงาน  และบุคคล
ที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       3. ศึกษาขอบขาย  ภารกิจ  บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมท้ังการจัดการศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาแกนนํา  นํารองและเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงจากเอกสารทางวิชาการของนักบริหาร 
นักวิชาการ นักการศึกษา และผูทรงคุณวุฒิพรอมทั้งสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียน  และครู
ที่ไดรับมอบหมายในโรงเรียนแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือทราบแนวทางบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       4. นําขอมูลจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เก่ียวของ  และการสัมภาษณมาสังเคราะหเชิงเน้ือหาเพ่ือ
สรางกรอบแนวคิดขั้นตนในการวิจัย  แลวนําไปสรางเครื่องมือวิจัย  ดังขั้นตอนที่ 2  ของการวิจัย 
        ขั้นตอนที่ 2  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
       ในสวนที่เก่ียวกับการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  ผูวิจัยสรางเองทั้งหมด  โดยคํานึงถึงการพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาตัวแปรที่มีคุณลักษณะแฝง 
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       ตอนที่  1  แบบสอบถามปลายปด (closed-ended question)  เก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ผูใหขอมูล (informant)  เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-list)  ไดแก  เพศ  และตําแหนงปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 
       ตอนที่  2  แบบสอบถามแบบนําคําถามมาเรียงตอกันในตารางโดยใชตัวเลือกรวมกันเก่ียวกับระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เปนแบบมาตรประเมินคา (rating scale)  5  ระดับ  ซึ่งมีรายละเอียดอันดับคะแนนที่ใหความหมาย  คือ  5 หมายถึง
ตัวบงช้ีมีความเหมาะสมมากที่สุด 4 หมายถึงตัวบงช้ีมีความเหมาะสมมาก 3 หมายถึงตัวบงช้ีมีความเหมาะสม 
ปานกลาง  2  หมายถึง  ตัวบงช้ีมีความเหมาะสมนอย  และ 1 หมายถึงตัวบงช้ีมีความเหมาะสมนอยที่สุด            
โดยจัดเรียงเน้ือหา  ขอคําถาม  ตามลําดับขององคประกอบที่นํามาศึกษา  ดังน้ี 

1.  องคประกอบความพอประมาณดานการบริหารจัดการสถานศึกษา   
2.  องคประกอบความพอประมาณดานการจัดการเรียนรู  
3.  องคประกอบความพอประมาณดานพัฒนาบุคลากร   

    4.  องคประกอบความพอประมาณดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
   5.  องคประกอบความมีเหตุผลดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 6.  องคประกอบความมีเหตุผลดานการจัดการเรียนรู   

7.  องคประกอบความมีเหตุผลดานพัฒนาบุคลากร   
8.  องคประกอบความมีเหตุผลดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

                9.  องคประกอบการมีภูมิคุมกันดานการบริหารจัดการสถานศึกษา   
 10.  องคประกอบการมีภูมิคุมกันดานการจัดการเรียนรู   
    11.  องคประกอบการมีภูมิคุมกันดานพัฒนาบุคลากร   

12.  องคประกอบการมีภูมิคุมกันดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน         
       ขั้นตอนที่ 3  การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
       ในการสรางแบบสอบถามตามลักษณะท่ีกลาวถึงในขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยไดตระหนักในการสรางแบบสอบถาม
ใหเปนไปตามหลักวิชาการท่ีถูกตอง และการไดแบบสอบถามที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ   
การวิจัยที่สําคัญคือ ความตรง (validity) และความเที่ยง (reliability) (สุวิมล  ติรกานันท, 2550)  ดังน้ันผูวิจัยพัฒนา
และตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามการวิจัย  ดังน้ี  

1. สรางรางแบบสอบถามเพ่ือใชสอบถามระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของตัวบงช้ีการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ไดจากการสังเคราะห
ในวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของในบทท่ี  2  แลวผูวิจัยนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือตรวจสอบ
ความครอบคลุมขององคประกอบของตัวบงช้ี  ความถูกตองเหมาะสมในดานการใชภาษา  ความเรียบรอยและนํา
ขอเสนอแนะที่ไดไปปรับปรุงแกไข   



 212 

2.  นํารางแบบสอบถามที่แกไข  ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวเสนอ  
ผูเช่ียวชาญ (expert)  จํานวน 5  ทาน ไดแก  ผูเช่ียวชาญดานความรอบรู  เขาใจในเรื่องการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity)  วา  ขอคําถามตัว
บงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปนขอคําถามที่สอดคลองกับตัวแปร
ที่ใชในการวิจัย  มีความถูกตองและครอบคลุมเน้ือหาเชิงทฤษฎีที่ไดศึกษาวิเคราะหและนิยามศัพทที่กําหนดไว
หรือไม  โดยหาดัชนีที่สอดคลองกันตามวัตถุประสงค (index of item objective congruence/ IOC) ตามแนวคิด
ของ Hemphill & Westie หรือดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและนิยามเชิงปฏิบัติการ  ที่เปนความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญ (ธีระวุฒิ  เอกะกุล, 2549 ; สุรพงษ  โสธนะเสถียร, 2549 ; สุวิมล  ติรกานันท, 2550)  เพ่ือพิจารณา
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ที่มีคาต้ังแต 0.75  ขึ้นไปจึงจะถือวาแบบสอบถามน้ันมีความตรงเชิงเน้ือหา  และ
เปนที่ยอมรับในทางการวิจัยได  และแสดงวาตัวบงช้ีน้ันสอดคลองกับจุดมุงหมาย/เน้ือหาที่มุงวัด (ธีระวุฒิ  เอกะกุล, 
2549 ; ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2544)  พบวา  ขอคําถามท้ัง  59  ขอ  มีคาต้ังแต  0.80 – 1.00  ซึ่งสามารถตัดสินไดวา  
ขอคําถามมีความสอดคลองเหมาะสมกับนิยามเชิงปฏิบัติการ  หลังจากน้ันไดปรับปรุงขอคําถามตามขอเสนอแนะ
ของผูเช่ียวชาญกอนนําไปทดลองใชตอไป 
       3. นํารางแบบสอบถามที่ไดจากการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองที่อยูในระดับที่เหมาะสมไปหาคา
ความเที่ยง (reliability)  เพ่ือวัดความสอดคลองภายใน (Measure of Internal Consistency)  วาแบบสอบถามน้ันไม
วาจะใชสอบถามกลุมตัวอยางก่ีครั้ง หรือไมวาจะนําไปสอบถามบุคคลที่เปนกลุมตัวอยางใดจะไดรับคําตอบท่ี
คอนขางแนนอน  โดยผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นซึ่งผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาแลวไปทดลองใช 
(try out)  กับกลุมตัวอยางผูใหขอมูล (informant)  ซึ่งไมไดถูกสุมเปนกลุมตัวอยางจริงในเขตตรวจราชการท่ี 2      
ที่ไดมาโดยการสุมอยางงายใหไดตามสัดสวน  จํานวน  30  แหง  จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเที่ยงโดย
ใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient)  และนําผลคุณภาพเครื่องมือที่ทดลองใชไป
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงขอคําถามกอนนําไปเก็บขอมูล
เชิงประจักษในขั้นตอนตอไป  ผลการวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวัดตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย  ดัง
แสดงในตารางที่  24 
 
ตารางที่  24  ผลการวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมอืวัดตัวแปร 
 

ตัวแปรในแบบสอบถาม จํานวนขอ คาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
1.  ความพอประมาณ 22 .947 
2.  ความมีเหตุผล 17 .966 
3.  การมีภูมิคุมกัน 20 .972 

รวม 59 .985 

       
ขั้นตอนท่ี 4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

              การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
                1.  การกําหนดประชากร 
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ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในปการศึกษา 2551  จํานวน  32,186 โรง ซึ่งไดจากสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ขอมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2551)  โดยมีผูใหขอมูลคือ  ผูอํานวยการโรงเรียน
หรือรองผูอํานวยการโรงเรียนและครูที่ไดรับมอบหมาย  

2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในปการศึกษา 2551  ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling)  ซึ่งหาก
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของ Yamana (ชูศรี  วงศรัตนะ, 2549)  เมื่อขนาดกลุมประชากรเทากับ  
32,186  โรง  จะไดขนาดกลุมตัวอยาง  397 โรง (ระดับความเช่ือมั่น 95%  ความคลาดเคล่ือน  5%)  แตเน่ืองจาก
ลักษณะขอมูลการวิจัยตองใชสถิติวิเคราะหขอมูลช้ันสูงคือ  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห จึงจําเปนตองกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใหสอดคลองกับสถิติแตละประเภทซึ่งนักวิจัย
และนักสถิติหลายทานไดใหแนวทางสําหรับการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการวิเคราะห
องคประกอบ  เชน  Saris  และ  Stronk horst (1984)  กําหนดวาควรใชขนาดของกลุมตัวอยางเทากับหรือมากกวา 
100  สวน Linderman, Merenda  และGold (1980)  ใหกฎงายๆ  วาอัตราสวนระหวางหนวยตัวอยางและ
พารามิเตอรหรือตัวแปรควรจะเปน 20 ตอ 1 (นงลักษณ  วิรัชชัย, 2537)  ซึ่งสอดคลองกับสุวิมล  ติรกานันท 
(2550)  ที่กลาววาการตรวจสอบความตรงตามโครงสราง (Construct validity) ดวยการวิเคราะหองคประกอบควร
มีจํานวนไมตํ่ากวา  20  เทาของขอคําถาม    นอกจากน้ี  สตีเวน  เจ (1986)  ไดกําหนดวากลุมตัวอยางสําหรับการ
วิเคราะหองคประกอบควรใชจํานวนกลุมตัวอยาง  5  หนวยตอ  1  ตัวแปร  ซึ่งสอดคลองกับ  Chou (1987  อางถึงใน  
ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์, 2543)  ที่ไดเสนอแนะขนาดของกลุมตัวอยางโดยกําหนดเปนอัตราสวนระหวางจํานวน
กลุมตัวอยางตอจํานวนพารามิเตอรที่ถูกประมาณคาเปนอัตราสวนระหวาง  5:1  ถึง 10:1  ตลอดจน Nunnally & 
Bernstein (1994)  กลาววาในการวิเคราะหองคประกอบดวยวิธีการประมาณคาพารามิเตอรแบบ Maximun 
likelihood  โดยทั่วไปจะใชกลุมตัวอยางอยูในชวง  100-200  หนวย  ซึ่งสอดคลองกับฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์ 
(2543)  ที่กลาววาโดยทั่วไปแลวขนาดของกลุมตัวอยางตองมีอยางนอย  200  สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยซึ่งเปนโมเดลเชิงทฤษฎีจํานวน  59   ตัวบงช้ี  และใชอัตราสวนระหวางกลุมตัวอยางและ
พารามิเตอรหรือตัวแปรเปน 10 :1  จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง  จํานวน  590  กลุมตัวอยาง  ถือไดวาไมตํ่ากวา
เกณฑและเปนไปตามท่ีนักวิจัยและนักสถิติไดใหแนวทางไวอันจะทําใหการวิเคราะหองคประกอบมีความแมนยํา
และสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษมากยิ่งขึ้น  ขั้นตอนการสุมตัวอยาง   

ขั้นตอนที่  1  เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  ผูวิจัยดําเนินการ  ดังน้ี 
จากเขตตรวจราชการทั้ง 12 เขต เลือกเขตตรวจราชการท่ี 2  เหตุผลที่ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะเขตตรวจ

ราชการท่ิ  2  เพียงเขตเดียวเพราะการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนนโยบายที่ไดปฏิบัติอยางตอเน่ือง  
การดําเนินงานและคุณลักษณะของสถานศึกษาในดานสภาพของสถานศึกษาที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติในแตละ
เขตตรวจราชการมีความคลายคลึงกัน  ไมมีเหตุการณความวุนวายทางสังคม  และการเมืองที่จะทําใหปฏิบัติไมได
จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปศึกษา  ซึ่งเขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบดวยจังหวัดตาก พิษณุโลก  เพชรบูรณ  
สุโขทัย  อุตรดิตถ  กําแพงเพชร  นครสวรรค  พิจิตรและอุทัยธานี  ซึ่งมีเขตพื้นที่การศึกษา  จํานวน  20  เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา  จํานวน  3,683  แหง  ดังน้ี   

1.  เขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต 1    จํานวน  124  แหง 
2.  เขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต 2    จํานวน  134  แหง 
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3.  เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต 1   จํานวน  152  แหง 
4.  เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต 2   จํานวน  153  แหง 
5.  เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต 3   จํานวน  185  แหง 
6.  เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1   จํานวน  183  แหง 
7.  เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ  เขต 2   จํานวน  186  แหง 
8.  เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ  เขต 3   จํานวน  233  แหง 
9.  เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 1    จํานวน  159  แหง 
10.  เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2   จํานวน  201  แหง 
11.  เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ  เขต 1   จํานวน  201  แหง 
12.  เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ  เขต 2   จํานวน  114  แหง 
13.  เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต 1   จํานวน  228  แหง 
14.  เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต 2   จํานวน  210  แหง 
15.  เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 1   จํานวน  197  แหง 
16.  เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 2   จํานวน  161  แหง 
17.  เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 3   จํานวน  231  แหง 
18.  เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต 1    จํานวน  195  แหง 
19.  เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต 2    จํานวน  177  แหง 
20.  เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี    จํานวน  259  แหง 
สุมสถานศึกษาแบบงาย (simple random sampling)โดยใชตารางเลขสุม (table of random number) ให

ไดตามสัดสวน  ดังน้ี 
1.  เขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต 1    จํานวน  20  แหง 
2.  เขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต 2    จํานวน  21  แหง 
3.  เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต 1   จํานวน  24  แหง 
4.  เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต 2   จํานวน  25  แหง 
5.  เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต 3   จํานวน  30  แหง 
6.  เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1   จํานวน  29  แหง 
7.  เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ  เขต 2   จํานวน  30  แหง 
8.  เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ  เขต 3   จํานวน  37  แหง 
9.  เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 1    จํานวน  25  แหง 
10.  เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 2    จํานวน  32  แหง 
11.  เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ  เขต 1   จํานวน  32  แหง 
12.  เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ  เขต 2   จํานวน  18  แหง 
13.  เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต 1   จํานวน  37  แหง 
14.  เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต 2   จํานวน  34  แหง 
15.  เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 1   จํานวน  32 แหง 
16.  เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 2   จํานวน  26  แหง 
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17.  เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 3   จํานวน  37  แหง 
18.  เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต 1    จํานวน  31  แหง 
19.  เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต 2    จํานวน  28  แหง 
20.  เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี    จํานวน  42  แหง 
ขั้นตอนที่  2  เลือกผูใหขอมูล  จํานวนสถานศึกษาละ  2  คน  ดังน้ี 
1.  ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียนใชการเลือกแบบเจาะจง (purposive) จํานวน 1  คน 
2. ครูที่ไดรับมอบหมายใชการเลือกแบบเจาะจง  (purposive)  จํานวน  1  คน 
   

ตารางที่  25  แสดงเขตพ้ืนที่การศึกษา  จํานวนสถานศึกษา  กลุมตัวอยาง  และผูใหขอมูลในการวิจัย 
 

เขตตรวจราชการท่ี 2 
จํานวน

สถานศึกษา (แหง) 
จํานวนกลุมตัวอยาง 

(แหง) 
จํานวนกลุมตัวอยาง 
ผูใหขอมูล(คน) 

ตาก  เขต 1 124 20 40 
ตาก  เขต 2 134 21 42 
พิษณุโลก  เขต 1 152 24 48 
พิษณุโลก  เขต 2 153 25 50 
พิษณุโลก  เขต 3 185 30 60 
เพชรบูรณ  เขต 1 183 29 58 
เพชรบูรณ  เขต 2 186 30 60 
เพชรบูรณ  เขต 3 233 37 74 
สุโขทัย เขต 1 159 25 50 
สุโขทัย  เขต 2 201 32 64 
อุตรดิตถ เขต 1 201 32 64 
อุตรดิตถ  เขต  2 114 18 36 
กําแพงเพชร  เขต 1 228 37 74 
กําแพงเพชร  เขต 2 210 34 68 
นครสวรรค  เขต 1 197 32 64 
นครสวรรค  เขต 2 161 26 52 
นครสวรรค  เขต 3 231 37 74 
พิจิตร  เขต 1 195 31 62 
พิจิตร  เขต 2 177 28 56 
อุทัยธานี 259 42 84 

รวม 3,683 590 1,180 
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ขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยาง 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12  แสดงขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยาง 
 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเชิงประจักษดวยตนเอง  โดยมีหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลเพ่ือทํา
วิทยานิพนธจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการโรงเรียนในเขต
ตรวจราชการที่ 2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม  

ผูวิจัยสงแบบสอบถาม  และหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยทาง 
ไปรษณีย  จํานวน  1180  ฉบับ  พรอมทั้งขอความกรุณาและระบุระยะเวลาใหผูตอบสงแบบสอบถามคืนภายใน  4  
สัปดาหหรือเร็วที่สุดเทาที่ผูตอบจะกรุณาได  เมื่อผูตอบแบบสอบถามตอบเรียบรอยแลว  ใหสงแบบสอบถามมายัง

กําหนดประชากรคือ  สถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน  32,186  

แบงสถานศึกษาตามเขตตรวจ
ราชการจํานวน  12  เขตตรวจ

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
จํานวน 590 โรงเรียน 

ขั้นตอนที่  2  เลือกผูใหขอมูลคือ 
ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการ
โรงเรียน              จํานวน  1  คน  เลือกแบบ
เจาะจง  และครูที่ไดรับมอบหมาย  1  คน  

ื

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเขตตรวจราชการ
ที่ 2   แบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  
และสุมสถานศึกษาแบบงาย 

( ) โ

ขั้นที่ 3 

สุมแบบหลายขั้นตอน              
(Multi-Stage Random Sampling) 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 4 
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       ขั้นตอนท่ี 5  การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน  ดังน้ี 
1. ผูวิจัยทําการตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาทั้งหมด  จากการตรวจสอบพบวา  แบบสอบถามมี

ความถูกตองสมบูรณทั้งหมด  แลวนํามาลงรหัสเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนตอไป 
2. วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถามในแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency)  และคารอยละ (Percent)  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. วิเคราะหรวมคาของขอมูล (data aggregation)  ในแบบสอบถามตอนที่  2    เน่ืองจากขอมูลที่รวบรวม

เปนขอมูลระดับบุคคล  จึงนํามาวิเคราะหรวมโดยใชคาเฉล่ียของบุคลากรในระดับสถานศึกษา   ซึ่งเหตุผลที่ผูวิจัย
ไดนําขอมูลจากผูใหขอมูลทุกกลุมมาหาคาเฉล่ียน้ันก็เพ่ือใหไดขอมูลที่มีความเปนตัวแทนและไมมีความลําเอียง 
(bias)  จากการใหขอมูลของผูใหขอมูลแตละกลุม 

4.  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความเหมาะสมของตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)        
มาเปรียบเทียบกับการแปลผลที่กําหนด  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติระบุวาการตีความหมาย
คาตัวเลขของตัวบงช้ีแตละตัวน้ันจะตองนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่จัดทําไวเพ่ือจะบอกไดวาคาตัวเลขที่ไดน้ัน
สูงหรือตํ่า  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลผล ดังน้ี (สุทธิธัช  คนกาญจน, 2547)   

คาเฉล่ีย  4.50  ขึ้นไป  หมายถึง  เปนตัวบงช้ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
                คาเฉล่ีย  3.50-4.49      หมายถึง  เปนตัวบงช้ีมีความเหมาะสมมาก 
                คาเฉล่ีย  2.50-3.49      หมายถึง  เปนตัวบงช้ีมีความเหมาะสมปานกลาง 
                คาเฉล่ีย  1.50-2.49      หมายถึง  เปนตัวบงช้ีมีความเหมาะสมนอย 
                คาเฉล่ีย  1.50  ลงมา    หมายถึง  เปนตัวบงช้ีมีความเหมาะสมนอยที่สุด 
              5. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยการทดสอบความ
สอดคลองกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และกําหนดนํ้าหนักตัวแปรยอยที่ใชในการสรางตัวบงช้ีกับขอมูลเชิงประจักษ  ซึ่งได
จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  เพ่ือหาคานํ้าหนักตัวแปรยอยที่ใชในการสราง
ตัวบงช้ี  และทําการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยที่เปนโมเดลเชิงทฤษฎีซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นกับขอมูล
ที่ไดจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษ 

6. การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งถาผลการวิเคราะห
ขอมูลครั้งแรกยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  ผูวิจัยตองปรับโมเดลเพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  ซึ่งผูวิจัย
ใชคาสถิติตรวจสอบ  ดังน้ี  (Joreskog & Sorbom, 1993) 
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6.1  คาสถิติไค – สแควร (Chi - Square) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐานทางสถิติวา 

ฟงกช่ันความสอดคลองมีคาเปนศูนย  ถาคาสถิติไค– สแควร มีคาตํ่ามาก  หรือมีคายิ่งเขาใกลศูนยเทาไร  แสดงวา  

ขอมูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หรือพิจารณาคาχ2/ df  ควรมีคานอยกวา 2.00  
(Bollen, 1989; Diamantopoulos และ Siguaw, 2000)   
                                 6.2  ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index = GFI) ซึ่งเปนอัตราสวนผลตางระหวาง
ฟงกช่ันความสอดคลองจากโมเดลกอนและหลังปรับโมเดลกับฟงกช่ัน  ความสอดคลองกอนปรับโมเดล  คา GFI  
ที่ยอมรับไดควรมีคามากกวา 0.90  แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ   
                                 6.3  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit Index = AGFI)  
ซึ่งนํา GFI  มาปรับแกและคํานึงถึงขนาดของตัวแปรและกลุมตัวอยาง  คาน้ีใชเชนเดียวกับ GFI  และคา GFI  และ  
AGFI  มีคาเทากับหรือเขาใกล 1  คาที่ยอมรับไดควรมีคามากกวา 0.90  แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ 
                                 6.4  คา RMSEA  (Striger’s root mean square error of approximation)  เปนคาที่บงบอกถึง
ความไมสอดคลองของโมเดลที่สรางขึ้นกับเมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากร  ซึ่ง  Browne & Cudeck 
(1993)  เสนอใหอานคา RMSEA ที่ 0.05  แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลมาก (สุวิมล ติรกานันท 2550)  
แตอยางไรก็ตาม  คาที่ใชไดและถือวาโมเดลที่สรางขึ้นสอดคลองกับโมเดลไมควรจะเกิน .08 
  6.5  คาดัชนีวัดความสอดคลองในรูปของความคลาดเคลื่อนไดแก  คา Root Mean Square 
Residual (RMR)  เปนคาที่วัดความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของขอมูลจากกลุมตัวอยางที่คลาดเคลื่อนไปจากโมเดลเชิง
ทฤษฎี (Average of the fitted residuals)  ซึ่งโมเดลที่ดีควรมีคา Residual เขาใกลศูนย (สุวิมล  ติรกานันท, 2550)  
แลวควรมีคานอยกวา 0.05  จึงจะสรุปไดวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงใชเกณฑใน
การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลท่ีผูวิจัยสรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ  สรุปไดตามตาราง   
 
ตารางที่  26  สรุปเกณฑที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลอง 
 

ดัชนี ระดับการยอมรับ 

1.  คาสถิติไค – สแควร (χ2) 
 
2.  คา GFI 
3.  คา AGFI 
4.  คา  RMSEA   
5.  คา RMR 

(χ2)  ที่ไมมีนัยสําคัญ  หรือคา P-value  สูงกวา .05 หรือคาχ2/ df  มีคานอยกวา 
2.00    แสดงวา  โมเดลมีความสอดคลอง 
มีคามากกวา 0.90    แสดงวา  โมเดลมีความสอดคลองมาก 
มีคามากกวา 0.90    แสดงวา  โมเดลมีความสอดคลองมาก 
มีคานอยกวา 0.05  แสดงวา  โมเดลมีความสอดคลองมาก 
มีคานอยกวา 0.05  แสดงวา  โมเดลมีความสอดคลองมาก 
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ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพท่ี  13  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 

1.  ศึกษาเอกสาร  
งานวิจัยที่เก่ียวของและ

2.  สรางเครื่องมือที่ใชใน 
การวิจัย 

6.วิเคราะหขอมูลดวยวิธี
วิเคราะหองคประกอบ      

เชิงยืนยัน 

5.สํารวจความคิดเห็น
ของ              กลุม

ตัวอยางที่เปนผูใหขอมูล 
คือ อํานวยการโรงเรียน/

ี่ไ  ั

4.เสนออาจารยที่ปรึกษา
ปรับปรุงเครื่องมือ 

สรุปและยืนยันตัวบงช้ี
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ป ั ศ ิ

ตัวบงช้ีการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงช้ีการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามปรัชญา

กรอบแนวคิดในการ
วิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 ตัวบงช้ีการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานตามปรัชญา

3.  พัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 4 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
        การพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการ
วิเคราะหขอมูลที่นําเสนอในบทน้ี  ประกอบดวย  ตอนที่ 1  การนําเสนอโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
องคประกอบของตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตอนที่ 2  การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสรางสเกลองคประกอบ  และตอนที่  3  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สองตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อความสะดวก
ในการนําเสนอ  ผูวิจัยจึงกําหนดใหองคประกอบของตัวแปรการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แทนดวย  SE  และใชสัญลักษณแทนองคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  ตัวบงช้ี  
และคาสถิติตางๆ  ดังตอไปน้ี 

ตารางที่  27  สัญลักษณที่ใชแทนองคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  และตัวบงช้ี 

 

องคประกอบ
หลัก 

สัญลักษณ องคประกอบ
ยอย 

สัญลักษณ ตัวบงชี้ สัญลักษณ 

ดานความ
พอประมาณ 

MODE การบริหาร
จัดการ

สถานศึกษา 

MOAD 1. สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการโดยกําหนดวิสัยทัศนที่ยึดตาม
หลัก                             ความ
พอประมาณ เชน ดานจิตใจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจ   

MOAD 1 

2. สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการโดยกําหนดนโยบายจัด
การศึกษาใหผูเรียนยึดหลักการ
พ่ึงตนเอง 

MOAD 2 

3. สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการโดยมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่คํานึงความสมดุลตาม
ศักยภาพของตน 

MOAD 3 
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4. สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการโดยใชทรัพยากรทางการศึกษา 
เชน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 
อยางฉลาด รอบคอบและเกิด
ประโยชนสูงสุด 

MOAD 4 

 

ตารางที่  27  สัญลักษณที่ใชแทนองคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  และตัวบงช้ี (ตอ) 
  

องคประกอบ
หลัก 

สัญลักษณ องคประกอบ
ยอย 

สัญลักษณ ตัวบงชี้ สัญลักษณ 

ดานความ
พอประมาณ

(ตอ) 

 การบริหาร
จัดการ

สถานศึกษา 
(ตอ) 

 5. สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการโดยใชพ้ืนที่และอาคารสถานที่
ภายในสถานศึกษาโดยไมเบียดเบียน
ผูอื่นและพ่ึงตนเองเปนหลัก 

MOAD 5 

6. ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมี      
การบริหารจัดการสถานศึกษาดาน          
ความพอประมาณตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

MOAD 6 

การจัด        
การเรียนรู 

MOLE 1. สถานศึกษาของทานกําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
ใหมีความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติ  
และความรูคิดอานที่ต้ังอยูบนพ้ืนฐาน
ของความสมดุลที่ไมมากเกินไปหรือ
นอยเกินไป 

MOLE 1 

2. สถานศึกษาของทานจัด
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้ง
การสอน การอบรม การใชหลักวิชา 
และวิธีจัดการเรียนรูอยาง สมดุลที่ไม
มากเกินไปหรือนอยเกินไป              

MOLE 2 
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3. สถานศึกษาของทานจัดการเรียนรูที่
ทําใหผูเรียนไดเรียนรูลักษณะตาง ๆ  
พรอมกัน ไดแก  เรียนรูตามความรู
ความคิดของผูอื่น             การเรียนรู
ดวยการคิดพิจารณาใหเห็นเหตุผล  
และการเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติ 
ทั้งหมดน้ีไดอยูบนพ้ืนฐานของความ
สมดุลที่ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป 

MOLE 3 

4. สถานศึกษาของทานนําวัสดุและ
ทรัพยากรในทองถ่ินมาผลิตและ
ประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู/แหลง
เรียนรู ทั้งน้ีอยูบนพ้ืนฐานของความ
พอดีที่ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป 

MOLE 4 

 

 

ตารางที่  27 สัญลักษณที่ใชแทนองคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  และตัวบงช้ี (ตอ) 
 

องคประกอบ
หลัก 

สัญลักษณ องคประกอบ
ยอย 

สัญลักษณ ตัวบงชี้ สัญลักษณ 

ดานความ
พอประมาณ

(ตอ) 

 การจัด        
การเรียนรู 

(ตอ) 

 
5. สถานศึกษาของทานบูรณาการ
หรือผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเรื่องความประหยัดและ
การพ่ึงตนเองไวในทุกกลุมสาระการ
เรียนรูหรือบางกลุมสาระการเรียนรู 
เชน  ภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร การงานอาชีพ 

MOLE 5 

6. ในภาพรวม สถานศึกษาของทาน
มี                     การจัดการเรียนรูดาน
ความพอประมาณที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

MOLE 6 
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การพัฒนา
บุคลากร 

MOPE 1. สถานศึกษาของทานต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบการ
พัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของ
ความพอดีที่ไมมากเกินไปและไม
นอยเกินไป 

MOPE 1 

2. สถานศึกษาของทานพัฒนา
บุคลากรเพ่ือใหเปนบุคคลที่มี
ความสามารถพ่ึงตนเอง 

MOPE 2 

3. บุคลากรในสถานศึกษาของทาน
ไดรับการพัฒนาใหชวยเหลือ
แบงปนความรูและประสบการณซึ่ง
กันและกันทั้งหมดน้ีอยูบนพ้ืนฐาน
ของความพอประมาณ 

MOPE 3 

4. ในภาพรวม สถานศึกษาของทาน
มี                                              การ
พัฒนาบุคลากรเรื่องความประหยัด
และการพ่ึงตนเองที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

MOPE 4 

 

 

 

 

 

ตารางที่  27   สัญลักษณที่ใชแทนองคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  และตัวบงช้ี (ตอ) 
 

องคประกอบ
หลัก 

สัญลักษณ องคประกอบ
ยอย 

สัญลักษณ ตัวบงชี้ สัญลักษณ 
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ดานความ
พอประมาณ

(ตอ) 

 กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

MOST 
1. สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานเศรษฐกิจ 
เชน กิจกรรมบันทึกบัญชีรายรับ
รายจาย กิจกรรมสัปดาหการออม
และโครงการธนาคารโรงเรียน ทั้งน้ี 
เพ่ือใหผูเรียนรูจักการประหยัด ไม
ฟุมเฟอย 

MOST 1 

2. สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานสังคม 
เชน กิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข 
กิจกรรมชวยเหลือผูดอยโอกาส และ
กิจกรรมปลูกจิตสํานึกสาธารณะ 
ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเรียนรูจักการ
พ่ึงตนเองและไมเบียดเบียนผูอื่น 

MOST 2 

3. สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
สิ่งแวดลอม เชน โครงการสวนพฤษ
ศาสตร  โครงการหองเรียนสีเขียว  
และกิจกรรมคายอนุรักษอุทยาน
การศึกษา  ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเรียนมีรูจัก
การประหยัดและไมเบียดเบียนผูอื่น 

MOST 3 

4. สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
วัฒนธรรม เชน  กิจกรรมอนุรักษ
ประเพณีพ้ืนบาน  กิจกรรมการใช
ภาษาประจําทองถิ่น  และกิจกรรม
ปลูกฝงมรรยาทไทย   ทั้งน้ี เพ่ือให
ผูเรียนรูจักการพ่ึงตนเองและไม
เบียดเบียนผูอื่น 

MOST 4 

5. สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานศาสนา 
เชน  โครงการวิถีพุทธ กิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา และกิจกรรมฝก
สมาธิกอนเขาเรียน ทั้งน้ี เพ่ือให
ผูเรียนรูจักการพ่ึงตนเองและไม
เบียดเบียนผูอื่น 

MOST 5 
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6. ในภาพรวม สถานศึกษาของทาน
มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดาน               ความพอประมาณที่
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

MOST 6 

ตารางที่  27  สัญลักษณที่ใชแทนองคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  และตัวบงช้ี (ตอ) 
 

องคประกอบ
หลัก 

สัญลักษณ องคประกอบ
ยอย 

สัญลักษณ ตัวบงชี้ สัญลักษณ 

ดานความมี
เหตุผล 

REAS การบริหาร
จัดการ

สถานศึกษา 

READ 
1. สถานศึกษาของทานบริหาร
จัดการสถานศึกษาบนพื้นฐานของ
ความมีเหตุผล เชน ยึดความ
ประหยัด ลดความฟุมเฟอยและ
ความถูกตองสุจริต ยุติธรรม 

READ 1 

2. สถานศึกษาของทานบริหาร
จัดการอยางเปนเครือขายที่รวมมือ
กับองคกร  ชุมชน และบุคคลอื่น
อยางมีเหตุผล  ถี่ถวนและรอบคอบ 

READ 2 

3. สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการโดยนําวัสดุหรือทรัพยากรที่
หาไดในทองถ่ินมาใชในการจัดการ
สถานศึกษาอยางรอบคอบ 

READ 3 

4. ในภาพรวม สถานศึกษาของทาน
มีการบริหารจัดการสถานศึกษาดาน
ความมีเหตุผลที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

READ 4 

การจัดการ
เรียนรู 

RELE 
1. สถานศึกษาของทานจัดการเรียนรู
โดยมีหลักสูตรที่สอดคลอง
หลักสูตรแกนกลางของการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานซึ่งตอบสนองความตอ
การของผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝาย 
เชน ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน บน
พ้ืนฐานของความมีเหตุผล ถี่ถวน
และรอบคอบ 

RELE 1 
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2. สถานศึกษาของทานจัดการเรียนรู
โดยมีหลักสูตรทองถ่ินที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิตของผูเรียน  และ
สภาพแวดลอมในแตละทองถ่ินหรือ
ชุมชนอยางมีเหตุผล ถี่ถวนและ
รอบคอบ 

RELE 2 

3. สถานศึกษาของทานจัดการเรียนรู
โดยพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
สภาพเหตุการณปจจุบันและการ
เปลี่ยนแปลงบนพ้ืนฐานของความมี
เหตุผล ถี่ถวนและรอบคอบ 

RELE 3 

 

ตารางที่  27   สัญลักษณที่ใชแทนองคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  และตัวบงช้ี (ตอ) 
 

องคประกอบ
หลัก 

สัญลักษณ องคประกอบ
ยอย 

สัญลักษณ ตัวบงชี้ สัญลักษณ 

ดานความมี
เหตุผล 
(ตอ) 

 การจัดการ
เรียนรู 
(ตอ) 

 
4. ในภาพรวม สถานศึกษาของทาน
มี                  การจัดการเรียนรูดาน
ความมีเหตุผลที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

RELE 4 

การพัฒนา
บุคลากร 

REPE 
1. สถานศึกษาของทานมีกิจกรรมที่
สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง 
และแสวงหาความรูใหมที่อยูบน
พ้ืนฐานของเหตุผล 

REPE 1 

2. สถานศึกษาของทานมีแหลง
เรียนรูที่ใหความรูเก่ียวกับความมี
เหตุผล  ถี่ถวนและรอบคอบ 

REPE 2 

3. สถานศึกษาของทานพัฒนา
บุคลากรใหปฏิบัติงานอยาง
เช่ือมโยง และประสานงานกันอยาง
รอบคอบ 

REPE 3 
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4. ในภาพรวม สถานศึกษาของทาน
มีการพัฒนาบุคลากรดานความมี
เหตุผลที่สอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

REPE 4 

กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

REST 
1. สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ทําใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจและตัดสินใจได
อยางรอบคอบ 

REST 1 

2. สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมให
ผูเรียนบรรลุคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในดานความมีเหตุผลตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร 

REST 2 

3. สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ฝกการใช
สติปญญา คิด วิเคราะห สังเคราะห 
และจินตนาการเพ่ือใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจและตัดสินใจได
อยางถ่ีถวน รอบคอบบนพ้ืนฐาน
ของความมีเหตุผล 

REST 3 

 

 

ตารางที่  27  สัญลักษณที่ใชแทนองคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  และตัวบงช้ี (ตอ) 
 

องคประกอบ
หลัก 

สัญลักษณ องคประกอบ
ยอย 

สัญลักษณ ตัวบงชี้ สัญลักษณ 

ดานความมี
เหตุผล 
(ตอ) 

 กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

(ตอ) 

 
4. สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ทักษะ และเจตคติเพ่ิมเติมจากในช้ัน
เรียน ทั้งน้ี อยูบนพ้ืนฐานของ
ความถ่ีถวนและรอบคอบ 

REST 4 
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5. ในภาพรวม สถานศึกษาของทาน
มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานความมีเหตุผลที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

REST 5 

การมี
ภูมิคุมกัน 

SELF การบริหาร
จัดการ

สถานศึกษา 

SEAD 
1. สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการโดยพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการศึกษาอยางเปนระบบ 
(PDCA) เพ่ือใหสถานศึกษามีความ
พรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 

SEAD 1 

2. สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการโดยนําขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษามาใชในการวางแผน  
ตัดสินใจ  และดําเนินการทุก
ขั้นตอน เพ่ือใหสถานศึกษามีความ
พรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 

SEAD 2 

3. สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการโดยมีการนิเทศ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  ทบทวนและประเมินผล
การจัดการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษา
มีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 

SEAD 3 

4. สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการโดยเปดโอกาสใหผูมีสวน
เก่ียวของ เชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และ
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัด
การศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามีความ
พรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 

SEAD 4 
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ตารางที่  27  สัญลักษณที่ใชแทนองคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  และตัวบงช้ี (ตอ) 
 

องคประกอบ
หลัก 

สัญลักษณ องคประกอบ
ยอย 

สัญลักษณ ตัวบงชี้ สัญลักษณ 

การมี
ภูมิคุมกัน 

(ตอ) 

 การบริหาร
จัดการ

สถานศึกษา 
(ตอ) 

 
5. ในภาพรวม สถานศึกษาของทาน
มีการบริหารจัดการสถานศึกษาดาน
การมีภูมิคุมกันที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

SEAD 5 

การจัดการ
เรียนรู 

SELE 
1. สถานศึกษาของทานพัฒนาผูเรียน
ใหมีทักษะในการแกปญหาอยาง
เปนระบบ เพ่ือใหผูเรียนมีความ
พรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 

SELE 1 

2. สถานศึกษาของทานจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึง
หลักจิตวิทยา  พัฒนาการ และความ
แตกตางระหวางบุคคล เพ่ือให
ผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก                 
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกได 

SELE 2 

3. สถานศึกษาของทานเปดโอกาส
ใหผูมีสวนเก่ียวของ เชน ผูปกครอง 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เขามามีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรู ทั้งน้ี เพ่ือให
ผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ได 

SELE 3 
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4. สถานศึกษาของทานประเมิน
ผูเรียนอยางหลากหลายทั้งดาน
ความรู  ทักษะ  และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเรียนมี
ความพรอมที่จะรองรับผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 

SELE 4 

5. ในภาพรวม สถานศึกษาของทาน
มี              การจัดการเรียนรูดานการ
มีภูมิคุมกันที่สอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

SELE 5 

ตารางที่  27   สัญลักษณที่ใชแทนองคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  และตัวบงช้ี (ตอ) 
 

องคประกอบ
หลัก 

สัญลักษณ องคประกอบ
ยอย 

สัญลักษณ ตัวบงชี้ สัญลักษณ 

การมี
ภูมิคุมกัน

(ตอ) 

 การพัฒนา
บุคลากร 

SEPE 
1. สถานศึกษาของทานพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู  ความเขาใจ  
ทักษะ และประสบการณเก่ียวกับ
วิชาความรู  และวิธีจัดการเรียนรู
ทั้งน้ี เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมที่
จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกได 

SEPE 1 

2. สถานศึกษาของทานพัฒนา
บุคลากรใหสามารถจัดการเรียนรูที่
บูรณาการองคความรูดวยการนํา
วิชาการมาประยุกตเขาดวยกัน
เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมที่จะ
รองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกได 

SEPE2 
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3. สถานศึกษาของทานอบรม
บุคลากรทุกประเภทใหมีความรู 
ทักษะและประสบการณ ทั้งน้ี 
เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมที่จะ
รองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกได 

SEPE 3 

4. สถานศึกษาของทานสงเสริมหรือ
พัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติตาม
คุณธรรม 4 ประการ คือ การรักษา
ความสัจ การรูจักขมใจตนเอง การ
อดทน อดกลั้นและอดออม และการ
รูจักละวางความช่ัว ทั้งน้ี เพ่ือให
บุคลากรมีความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ได 

SEPE 4 

5. ในภาพรวม สถานศึกษาของทาน
มีการพัฒนาบุคลากรดานการมี
ภูมิคุมกันที่สอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

SEPE 5 

 

 

 

ตารางที่  27  สัญลักษณที่ใชแทนองคประกอบหลัก  องคประกอบยอย  และตัวบงช้ี (ตอ) 
 

องคประกอบ
หลัก 

สัญลักษณ องคประกอบ
ยอย 

สัญลักษณ ตัวบงชี้ สัญลักษณ 
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1. สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม           
ความตองการ  ความถนัด  และ
ความสนใจทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมี
ความพรอมที่จะรองรับผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 

SEST 1  กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

SEST การมี
ภูมิคุมกัน

(ตอ) 

2. สถานศึกษาของทานจัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ทําใหมี
โอกาสแนะแนวผูเรียนใหสามารถ
ตัดสินใจประกอบอาชีพทั้งน้ีเพ่ือให
ผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ได 

SEST 2 

3. สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สอดคลอง
กับภูมิสังคมท้ังน้ีเพ่ือใหผูเรียนมี
ความพรอมที่จะรองรับผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 

SEST 3 

4. สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เก้ือกูล
ทองถ่ิน/ชุมชนทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมี
ความพรอมที่จะรองรับผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกได 

SEST 4 

5. ในภาพรวม สถานศึกษาของทาน
มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานการมีภูมิคุมกันที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

SEST 5 

 
สัญลักษณที่ใชแทนคาและความหมายทางสถิติ  ประกอบดวย 

          แทน  คาเฉล่ีย (MEAN) x
        SD  แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
        GFI  แทน  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
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        AGFI แทน คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit Index) 
       RMR แทน ดัชนีวัดความสอดคลองในรูปของความคลาดเคล่ือน (Root Mean Square Residual) 
 
        RMSEA แทน คารากที่สองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณคา  
                               (Striger’s Root Mean Square Error of Approximation) 
        df  แทน  ช้ันแหงความเปนอิสระ (degree of freedom) 
        p  แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
        b  แทน  นํ้าหนักองคประกอบ 
        Z  แทน  คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ 
        SE       แทน  คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error)  ของน้ําหนักองคประกอบ 
        e  แทน  คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Error)  ของตัวบงช้ี 
         แทน  องคประกอบหลัก 
                      แทน  องคประกอบยอย 
                        แทน  ตัวบงช้ี 
                            แทน  ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปร 
   แทน  สหสัมพันธระหวางตัวแปร 
         การวิเคราะหขอมูลเพ่ือพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนองคประกอบของตัวบงช้ีการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
1.  ตอนท่ี  1  การนําเสนอโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนตัวบงชี้การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       จากการท่ีผูวิจัยสังเคราะหเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ  และการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหไดโมเดลเชิงทฤษฎีที่เก่ียวกับตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมจํานวนทั้งสิ้น  59  ตัวบงช้ี  โดยโมเดลน้ีมีลักษณะเปนโมเดล การวิคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม (Third Order Confirmatory Factor Analysis)  ดังแสดงในภาพประกอบ  8 
       การวิเคราะหโมเดลตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ในคร้ังน้ีผูวิจัยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม (Confirmatory Factor Analysis : CFA)  
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  เหตุผลที่ผูวิจัยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันแทนการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)  มี  3  ประการ  คือ  1)  การวิเคราะหครั้งน้ีมีโมเดลทางทฤษฎีที่
ตองการตรวจสอบวาโมเดลและขอมูลมีความสอดคลองกันเพียงใด ซึ่งการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจเหมาะ
สําหรับการศึกษาคุณลักษณะที่ยังไมมีทฤษฎีหรือโมเดลการวัด  2)  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันมีการผอน
คลายขอตกลงเบื้องตนใหสอดคลองกับขอมูลตามสภาพที่เปนจริง ทําใหผลการวิเคราะหมีความถูกตองมากขึ้น  
แตกตางจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจซึ่งมีขอตกลงเบื้องตนที่เขมงวดและไมตรงกับสภาพความเปนจริง  
เชน  ความคลาดเคล่ือนตองเปนอิสระตอกัน  เปนตน  3) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจะแปลความหมาย
ไดงาย  และมีความถูกตอง  เพราะมีคาสถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืน (Goodness of fit test)  
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       การพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
จําเปน ตองวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม (third confirmatory factor analysis)  เน่ืองจากโมเดล
โปรแกรมสําเร็จรูปแบบมีตัวแปรแฝง  เปนโมเดลที่เปนแบบการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม      
จึงไมสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหในคร้ังเดียวได  เน่ืองจากขอจํากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
วิเคราะหที่สามารถวิเคราะหองคประกอบไดอันดับที่หน่ึงและอันดับที่สองเทาน้ัน  ดังน้ันผูวิจัยจึงตองแยก        
การวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน  2  ตอน  คือ  ตอนแรกเปนการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน  และตอนที่สองเปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  เพ่ือพัฒนาตัวบงช้ีการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการวิเคราะหที่ไดซึ่งตามหลักสถิติแลว   
ผลการวิเคราะหจะใกลเคียงกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม (สมเกียรติ  ทานอก, 2539  อางถึงใน
วิลาวัลย  มาคุม, 2549) 

2.  ตอนท่ี  2  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสรางสเกลองคประกอบ 
                การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในตอนน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของ
โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับขอมูลเชิงประจักษ  และนํามาสรางสเกลองคประกอบสําหรับนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ตอไป 
       เน่ืองจากขอจํากัดของพ้ืนที่ในการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูป ทําใหผูวิจัยไมสามารถวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันจากองคประกอบยอย  12  องคประกอบ  และตัวบงช้ีทั้งหมด  59  ตัวบงช้ีไดในคร้ังเดียว  
ดังน้ันผูวิจัยจึงไดทําการแบงการวิเคราะหโดยพิจารณาจากความสัมพันธขององคประกอบยอยและตัวบงช้ีรวม  
ทั้งความเหมาะสมกับขนาดของโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถทําการวิเคราะหไดเปนหลัก  ผูวิจัยจึงไดแยก
วิเคราะหโมเดลยอยทั้งหมด  3  โมเดล  ดังน้ี 
                 1)  องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  มีองคประกอบยอยจํานวน  4  องคประกอบ  มีตัวบงช้ี
จํานวน  22  ตัวบงช้ี   
                 2)  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  มีองคประกอบยอยจํานวน  4  องคประกอบ  มีตัวบงช้ีจํานวน  
17  ตัวบงช้ี   
                 3)  องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  มีองคประกอบยอยจํานวน  4  องคประกอบ  มีตัวบงช้ี
จํานวน  20  ตัวบงช้ี   
                 ลักษณะของโมเดลดังกลาวขางตนน้ี แสดงในรูปของโมเดลโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโมเดลความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสนองคประกอบ  ดังแสดงในภาพประกอบท่ี  9 – 11 
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       กอนทําการวิเคราะหองคประกอบ ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางตัวบงช้ีตางๆ เพ่ือพิจารณา                 
ความเหมาะสมของเมทริกซสัมพันธที่จะนําไปใชในการวิเคราะหองคประกอบวามีความเหมาะสมหรือไม  หรือ
กลาวอีกนัยหน่ึง  ก็คือ  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวบงช้ีที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบวา  
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแตกตางจากศูนยหรือไม  ถาตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน  แสดงวาไมมีองคประกอบ
รวม  และไมมีประโยชนที่จะนําเมทริกซน้ันไปวิเคราะห (นงลักษณ  วิรัชชัย, 2542)  สําหรับคาสถิติที่จะนําไปใช
คือ  คาสถิติของ Bartlett  ซึ่งเปนคาสถิติทดสอบสมมุติฐานวา  เมทริกซสหสัมพันธน้ันเปนเมทริกซเอกลักษณ
หรือไม (identity matrix)  โดยพิจารณาที่คา  Bartlett’s test of Sphericity  และคาความนาจะเปนวามีความสัมพันธ
เหมาะสมกันเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบตอไป  โดยพิจารณาที่การมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากน้ี  
ยังพิจารณาไดจากคาดัชนีไกเซอร – ไมเยอร – ออลคิล (Kaiser – Mayer – Olkin Measures of Sampling Adequace  
MSA)  ซึ่งคิมและมัชเลอร (Kim & Muclle, 1978  อางถึงใน  สมเกียรติ  ทานอก, 2539)  ไดเสนอไววา  ถามีคา
มากกวา  .80  ดีมาก  และถามีคานอยกวา  .50  ใชไมได 
         ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวแปรที่บงช้ีการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จําแนกเปนรายโมเดล  ดังแสดงในตารางที่  28 – 30 
 จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวแปรที่ที่บงช้ีการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โมเดลความพอประมาณ (MODE)  พบวา           
ตัวบงช้ีทั้ง  22  ตัวบงช้ี  มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)  โดยตัวบงช้ีที่มี
ความสัมพันธกันคอนขางสูง  คือ  บุคลากรในสถานศึกษาของทานไดรับการพัฒนาใหชวยเหลือ  แบงปนความรู
และประสบการณซึ่งกันและกัน ทั้งหมดน้ี อยูบนพ้ืนฐานของความพอประมาณ (MOPE3)  และ  สถานศึกษาของ
ทานมีการพัฒนาบุคลากรเรื่องความประหยัดและการพ่ึงตนเองที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(MOPE4)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .714  สวนตัวบงช้ีที่มีความสัมพันธกันคอนขางตํ่า  คือ  
สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยใชพ้ืนที่และอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษาโดยไมเบียดเบียนผูอื่น
และพึ่งตนเองเปนหลัก (MOAD5)  และ สถานศึกษาของทานต้ังคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร
บนพ้ืนฐานของความพอดีที่ไมมากเกินไปและไมนอยเกินไป (MOPE1)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .292 
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จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวแปรที่ที่บงช้ีการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลความมีเหตุผล (REAS) พบวา   ตัวบงช้ี
ทั้ง  17  ตัวบงช้ี  มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)  โดยตัวบงช้ีที่มี
ความสัมพันธกันคอนขางสูง  คือ  สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหฝกการใชสติปญญา 
คิด วิเคราะห สังเคราะห และจินตนาการเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและตัดสินใจไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ
บนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล (REST3)  และ สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ทักษะ และเจตคติเพ่ิมเติมจากในช้ันเรียน ทั้งน้ี อยูบนพ้ืนฐานของความถี่ถวนและรอบคอบ (REST4)  มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .783  สวนตัวบงช้ีที่มีความสัมพันธกันคอนขางตํ่า  คือ  สถานศึกษาของทานมี         
การบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล เชน ยึดความประหยัด ลดความฟุมเฟอยและความถูกตองสุจริต 
ยุติธรรม (READ1)  และ สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และเจตคติ
เพ่ิมเติมจากในช้ันเรียน ทั้งน้ี อยูบนพ้ืนฐานของความถ่ีถวนและรอบคอบ (REST4)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ .486 
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จากตารางที่  30  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวแปรที่ที่บงช้ีการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โมเดลการมีภูมิคุมกัน (SELF)  พบวา           
ตัวบงช้ีทั้ง  20  ตัวบงช้ี  มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)  โดยตัวบงช้ีที่มี
ความสัมพันธกันคอนขางสูง  คือ  สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เก้ือกูลทองถิ่น/ชุมชน
ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได
(SEST4)  และ ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการมีภูมิคุมกันที่สอดคลอง
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEST5)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .839  สวนตัวบงช้ีที่มีความสัมพันธกัน
คอนขางตํ่า  คือ  สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของ เชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให
สถานศึกษามีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได
(SEAD4)  และ สถานศึกษาของทานจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ทาํใหมีโอกาสแนะแนวผูเรียนใหสามารถ
ตัดสินใจประกอบอาชีพทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกได (SEST2)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .499 
       ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวแปรที่บงช้ีการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จากตาราง  28 – 30  พบวา  ในแตละโมเดลตัวบงช้ีมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01)  ทุกคา  ตอจากน้ันผูวิจัยไดพิจารณาคาสถิตอื่นๆ  
ที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสม  ไดแก  คาสถิติของ Bartlett  และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-
Mayer-Olkin Measures of Sampling Adequacy MSA)  จําแนกตามโมเดลยอยคือ  โมเดลความพอประมาณ  
โมเดลความมีเหตุผล  และโมเดลการมีภูมิคุมกัน  ดังแสดงในตารางท่ี  31 
 
ตารางที่  31  คาสถิติ  Bartlett  และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measures of Sampling    

Adequacy MSA)  ของโมเดลยอยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจ      
พอเพียง 

 

โมเดล Bartlett’s test of p Kaiser-Mayer-Olkin Measures of Sampling 
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Sphericity Adequacy MSA 
ความพอประมาณ 8045.259 .000 .959 
ความมีเหตุผล 9062.993 .000 .968 
การมีภูมิคุมกัน 11972.005 .000 .969 
 
       จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะหเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธกอนนําไป
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  พบวา เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณ  อยาง
นัยสําคัญทางสถิติ  โดยคา Bartlett’s test of  Sericity  มีคาเทากับ 8045.259, 9062.993 และ 11972.005  ตามลําดับ  
ซึ่งคาความนาจะเปนนอยกวา .000 (p < .01)  สวนคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin 
Measures of Sampling Adequacy MSA)  มีคาเทากับ  .959, .968  และ .969  ตามลําดับ  โดยทุกคามีคามากกวา 
.80  แสดงวาตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันดีมาก  สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได  ซึ่งเปนไปตามขอเสนอ 
ของคิมและมัชเลอร  ที่วา  ถามีคามากกกวา  .80  ดีมาก  และถามีคานอยกวา .50  ใชไมได (Kim and Mucller, 
1978  อางถึงใน  สมเกียรติ  ทานอก, 2539) 
       ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  เพ่ือสรางสเกลองคประกอบมาตรฐาน
จากตัวบงช้ี  จํานวน  59  ตัวบงช้ี  ตามโมเดลยอยทั้ง  3  โมเดล  เน่ืองจากผลการวิเคราะหขอมูลครั้งแรกไมเปนไป
ตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด จึงไดปรับโมเดลและหยุดปรับโมเดลเม่ือพบวาผลการวิเคราะหเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด  ซึ่งโมเดลความพอประมาณไดรับคาความคาดเคล่ือน 13 คา  โมเดลความมีเหตุผลปรับคาความคาด
เคล่ือนแตละโมเดล  การมีภูมิคุมกันไดปรับคาความคาดเคลื่อน  12 คา  โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได
ดังตอไปน้ี 
       1.  โมเดลความพอประมาณ 
       ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความพอประมาณ (MODE)  ผลการวิเคราะหดังแสดง
ในตารางที่  32  และภาพประกอบที่  14 
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ตารางที่ 32  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  โมเดลความพอประมาณ 
 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก

องคประกอบ 
b(SE) 

สปส.           
การพยากรณ 

(R2) 

สปส.คะแนน
องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ       
ตัวบงชี้ (e) 

MOAD 1 0.39**(0.02) 0.51 0.26 0.15 
 2 0.39**(0.02) 0.55 0.30 0.13 
 3 0.37**(0.02) 0.47 0.24 0.15 
 4 0.36**(0.02) 0.44 0.18 0.17 
 5 0.33**(0.02) 0.35 0.16 0.20 
 6 0.41**(0.02) 0.66 0.56 0.09 

MOLE 1 0.38**(0.02) 0.52 0.22 0.13 
 2 0.38**(0.02) 0.51 0.13 0.14 

(0.02) 3 0.41**(0.02) 0.55 0.24 0.14 
 4 0.47**(0.02) 0.59 0.27 0.15 
 5 0.43**(0.02) 0.59 0.29 0.13 
 6 0.45**(0.02) 0.68 0.42 0.09 

MOPE 1 0.44**(0.02) 0.50 0.24 0.19 
 2 0.44**(0.02) 0.63 0.37 0.11 
 3 0.45**(0.02) 0.69 0.48 0.09 
 4 0.48**(0.02) 0.71 0.49 0.10 

MOST 1 0.44**(0.02) 0.44 0.11 0.25 
 2 0.44**(0.02) 0.58 0.19 0.14 
 3 0.47**(0.02) 0.54 0.35 0.19 
 4 0.47**(0.02) 0.61 0.21 0.14 
 5 0.43**(0.02) 0.60 0.39 0.12 
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 6 0.49**(0.02) 0.75 0.51 0.08 
Chi-Square= 375.73,  df=191,  p=.00,  GFI=.95,  AGFI=.93,  RMSEA=.04,  RMR=.00 

 
หมายเหตุ  **  หมายถึง  (p < .01)   
 
 
 
 
 
ตารางที่  33  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร  4  ตัวในองคประกอบความพอประมาณ 
 

องคประกอบยอย MOAD MOLE MOPE MOST 
MOAD 1.00    
MOLE .70 1.00   
MOPE .62 .70 1.00  
MOST .67 .73 .70 1.00 

จากตารางที่ 32  และ 33  สามารถสรางโมเดลการวัดความพอประมาณไดดังภาพประกอบท่ี  14 
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MOAD2 

MOAD3 

MOAD4 

MOAD5 

MOAD6 

MOLE1 

MOLE2 

MOLE3 

MOLE4 

MOLE5 

MOLE6 

MOPE1 

MOPE2 

MOPE3 

MOPE4 

MOST1 

MOST2 

MOST3 

MOST4 

MOST5 

MOST6 

MOAD1 
0.15 

0.13 

0.13 

0.17 

0.14 

0.15 

0.20 

0.08 

0.09

0.13 

0.14 

0.15 

0.12 

0.14 

0.19 

0.09 

0.09 

0.25 

0.14 

0.10 

0.11 

0.19 

0.52 

0.39 

0.38 

0.39 

0.38 

0.36 

0.37 

0.33 

0.41 

0.43 

0.47 

0.44 

0.45 

0.47 

0.49 

0.44 

0.44 

0.44 

0.47 

0.48 

0.44 

0.45 

MOAD 

MOLE 

MOPE 

MOST 

1.00 

1.00 

1.00 

0.81 

1.00 

0.78 

0.79 

0.78 

0.81 

0.76 

 
ภาพท่ี  14  โมเดลการวัดความพอประมาณ 
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จากตารางที่  32  และภาพประกอบท่ี  14  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความ
พอประมาณ  พบวา  โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก  พิจารณาไดจากคาไค-สแควส 
(Chi-Square)  มีคาเทากับ 375.73  ที่ช้ันแหงความเปนอิสระ (degrees of freedom) 191  มีคาความนาจะเปนเขา
ใกล 1 (p = .00)  น่ันคือ  คาไค-สแควส  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติและคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  รวมท้ัง
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI)  มีคาเทากับ .95  และ .93  ตามลําดับ  แสดงวายอมรับ
สมมุติฐานหลักที่วา  โมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
       เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี  32  พบวา  นํ้าหนักองคประกอบของตัวบงช้ีทั้ง  22  
ตัวบงช้ี  มีคาเปนบวก  มีคาตํ่าสุดถึงสูงสุดต้ังแต .33 ถึง .49  และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทุกคา  ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาตัวบงช้ีเหลาน้ีเปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยต้ังแตองคประกอบที่ 1  ถึงองคประกอบที่ 4  น่ัน
คือ  ตัวบงช้ี MOAD1 – MOAD6  เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยที่ 1  ตัวบงช้ี MOLE1 – MOLE6 เปน
ตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยที่ 2  MOPE1 – MOPE4   เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยที่ 3  และ 
MOST1 – MOST6  เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยที่ 4  นอกจากพิจารณาจากคาองคประกอบแลวยัง
สามารถพิจารณาไดจากคาความแปรผันรวมกับองคประกอบยอย (คา R2)  และคาสัมประสิทธิ์คะแนน
องคประกอบ (Factor Score Regression)  ซึ่งใหความหมายในทํานองเดียวกัน 
       จากตารางที่ 33 และภาพประกอบท่ี 14  แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดลความ
พอประมาณ  มีความสัมพันธกันทุกตัว  ซึ่งความสัมพันธที่ไดน้ีเกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนคามาตรฐานแลว  มีคาความสัมพันธตํ่าสุดถึงสูงสุดต้ังแต 
.62  ถึง .73  และตัวบงช้ีแตละตัวจะมีคาความคลาดเคล่ือนรวมอยูดวยซึ่งเกิดจากความสัมพันธของตัวบงช้ีน้ันกับ
ตัวบงช้ีอื่นในโมเดล  และในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยโปรแกรมสําเร็จรูปครั้งน้ี  ไดนําคาความ
คลาดเคล่ือนเขามาวิเคราะหดวยแลว 
       ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหน้ีไปใชในการสรางสเกล
องคประกอบยอย  เพ่ือใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะห  เพ่ือพัฒนาเปนตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป สําหรับโมเดลความพอประมาณไดสเกลองคประกอบ  
4  ตัว  ดังสมการ 
      MOAD = .26 (Z  MOAD1) + .30 (Z  MOAD2)  +  .24 (Z  MOAD3)  +  .18 (Z  MOAD4)                                
+  .16 (Z  MOAD5)   +  .56 (Z  MOAD6)   
      MOLE = .22 (Z  MOLE1) + .13 (Z  MOLE2)  +  .24 (Z  MOLE3)  +  .27 (Z  MOLE4)                                
+  .29 (Z  MOLE5)   +  .42 (Z  MOLE6)   
      MOPE = .24 (Z  MOPE1) + .37 (Z  MOPE2)  +  .48 (Z  MOPE3)  +  .49 (Z  MOPE4)    
      MOST = .11(Z  MOST1) + .19 (Z  MOST2)  +  .35 (Z  MOST3)  +  .21 (Z  MOST4)                                
+  .39 (Z  MOST5)   +  .51 (Z  MOST6)   
                                      
                2.  โมเดลความมีเหตุผล 
         ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลความมีเหตุผล (REAS)  ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี  
34  และภาพประกอบที่  15 
ตารางที่  34  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  โมเดลความมีเหตุผล 
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องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก

องคประกอบ 
b(SE) 

สปส.           
การพยากรณ 

(R2) 

สปส.คะแนน
องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ       
ตัวบงชี้(e) 

READ 1 0.37**(0.02) 0.53 0.23 0.12 
 2 0.46**(0.02) 0.64 0.29 0.12 
 3 0.51**(0.02) 0.70 0.35 0.11 
 4 0.48**(0.02) 0.78 0.57 0.06 

RELE 1 0.49**(0.02) 0.72 0.30 0.10 
 2 0.50**(0.02) 0.74 0.36 0.09 
 3 0.50**(0.02) 0.78 0.41 0.07 
 4 0.49**(0.02) 0.75 0.37 0.08 

REPE 1 0.42**(0.02) 0.64 0.34 0.10 
 2 0.48**(0.02) 0.69 0.28 0.10 
 3 0.48**(0.02) 0.73 0.33 0.09 
 4 0.48**(0.02) 0.74 0.42 0.08 

REST 1 0.51**(0.02) 0.80 0.61 0.07 
 2 0.45**(0.02) 0.70 0.23 0.09 
 3 0.46**(0.02) 0.69 0.35 0.09 
 4 0.45**(0.02) 0.68 0.16 0.10 
 5 0.47**(0.02) 0.75 0.37 0.07 

Chi-Square=195.61,  df=100,  p=.00,  GFI=.96,  AGFI=.94,  RMSEA=.04,  RMR=.00 
หมายเหตุ  **  หมายถึง  (p < .01)   
 
ตารางที่  35  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร  4  ตัวในองคประกอบความมีเหตุผล 
 

องคประกอบยอย READ RELE REPE REST 
READ 1.00    
RELE .79 1.00   
REPE .79 .80 1.00  
REST .75 .79 .82 1.00 

จากตารางที่ 34  และ 35  สามารถสรางโมเดลการวัดความมีเหตุผลไดดังภาพประกอบท่ี  15 
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READ1 

READ2 

READ3 

READ4 

RELE1 

RELE2 

RELE3 

RELE4 

REPE1 

REPE2 

REPE3 

REPE4 

REST1 

REST2 

REST3 

REST4 

REST5 

0.12 

0.11 

0.10 

0.12 

0.06 

0.08 

0.09 

0.07 

0.07 

0.10 

0.09 

0.09 

0.07 

0.09 

0.08 

0.10 

0.10 

0.51 

0.37 

0.49 

0.48 

0.46 

0.50 

0.49 

0.50 

0.42 

0.45 

0.51 

0.47 

0.45 

046

0.48 

0.48 

0.48 

READ 

RELE 

REPE 

REST 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.86 

0.88 

0.88 

0.88 

0.85 

0.82 

 
 

ภาพท่ี  15  โมเดลการวัดความมีเหตุผล 
 

จากตารางท่ี  34  และภาพประกอบท่ี  15  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความมี
เหตุผล  พบวา  โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก  พิจารณาไดจากคาไค-สแควส (Chi-
Square)  มีคาเทากับ 195.61  ที่ช้ันแหงความเปนอิสระ (degrees of freedom)  100  มีคาความนาจะเปนเขาใกล 1 
(p = .00)  น่ันคือ  คาไค-สแควส  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติและคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  รวมท้ังคา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI)  มีคาเทากับ .96  และ .94  ตามลําดับ  แสดงวายอมรับ
สมมุติฐานหลักที่วา  โมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
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       เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี  34  พบวา  นํ้าหนักองคประกอบของตัวบงช้ีทั้ง  17  
ตัวบงช้ี  มีคาเปนบวก  มีคาตํ่าสุดถึงสูงสุดต้ังแต .37 ถึง .51  และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทุกคา  ซึ่งแสดง 
ใหเห็นวาตัวบงช้ีเหลาน้ีเปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยต้ังแตองคประกอบที่ 1  ถึงองคประกอบที่ 4  น่ัน
คือ  ตัวบงช้ี READ1 – READ4  เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยที่ 1  ตัวบงช้ี RELE1 – RELE4 เปนตัว
บงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยที่ 2  REPE1 – REPE4   เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยที่ 3  และ 
REST1 – REST5  เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยที่ 4  นอกจากพิจารณาจากคาองคประกอบแลวยัง
สามารถพิจารณาไดจากคาความแปรผันรวมกับองคประกอบยอย (คา R2)  และคาสัมประสิทธิ์คะแนน
องคประกอบ (Factor Score Coefficient)  ซึ่งใหความหมายในทํานองเดียวกัน 
      จากตารางที่ 35  และภาพประกอบที่ 15  แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดลความมี
เหตุผล  มีความสัมพันธกันทุกตัว  ซึ่งความสัมพันธที่ไดน้ีเกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความ
แปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนคามาตรฐานแลว  มีคาความสัมพันธตํ่าสุดถึงสูงสุดต้ังแต .75  
ถึง .82  และตัวบงช้ีแตละตัวจะมีคาความคลาดเคล่ือนรวมอยูดวยซึ่งเกิดจากความสัมพันธของตัวบงช้ีน้ันกับตัว
บงช้ีอื่นในโมเดล  และในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยโปรแกรมสําเร็จรูปครั้งน้ี  ไดนําคาความ
คลาดเคล่ือนเขามาวิเคราะหดวยแลว 
         ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหน้ีไปใชในการสรางสเกล
องคประกอบยอย เพ่ือใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะห เพ่ือพัฒนาเปนตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป  สําหรับโมเดลความมีเหตุผลไดสเกลองคประกอบ  4  
ตัว  ดังสมการ 
       READ = .23 (Z  READ1) + .29 (Z  READ2)  +  .35 (Z  READ3)  +  .57 (Z  READ4)                                            
       RELE = .30 (Z  RELE1) + .36 (Z  RELE2)  +  .41 (Z  RELE3)  +  .37 (Z  RELE4)                                            
       REPE = .34 (Z  REPE1) + .28 (Z  REPE2)  +  .33 (Z  REPE3)  +  .42 (Z  REPE4)    
       REST = .61 (Z  REST1) + .23 (Z  REST2)  +  .35 (Z  REST3)  +  .16 (Z  REST4)     

+  .37 (Z  REST5)    
3.  โมเดลการมีภูมิคุมกัน 

          ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการมีภูมิคุมกัน (SELF)  ผลการวิเคราะหดังแสดงใน 
ตารางท่ี  36  และภาพประกอบที่ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 249 

ตารางที่  36  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  โมเดลการมีภูมิคุมกัน 
 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงชี้ 
นํ้าหนัก

องคประกอบ 
b(SE) 

สปส.           
การพยากรณ 

(R2) 

สปส.คะแนน
องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ       
ตัวบงชี้(e) 

SEAD 1 0.44**(0.02) 0.61 0.19 0.12 
 2 0.43**(0.02) 0.68 0.29 0.09 
 3 0.49**(0.02) 0.74 0.40 0.08 
 4 0.46**(0.02) 0.67 0.32 0.10 
 5 0.49**(0.02) 0.76 0.46 0.07 

SELE 1 0.46**(0.02) 0.67 0.24 0.10 
 2 0.48**(0.02) 0.69 0.25 0.10 
 3 0.49**(0.02) 0.71 0.19 0.09 
 4 0.47**(0.02) 0.75 0.30 0.07 
 5 0.49**(0.02) 0.79 0.51 0.06 

SEPE 1 0.47**(0.02) 0.78 0.37 0.06 
 2 0.48**(0.02) 0.77 0.35 0.07 
 3 0.50**(0.02) 0.77 0.34 0.07 
 4 0.48**(0.02) 0.71 0.21 0.09 
 5 0.50**(0.02) 0.80 0.35 0.06 

SEST 1 0.48**(0.02) 0.66 0.12 0.12 
 2 0.50**(0.02) 0.72 0.20 0.10 
 3 0.53**(0.02) 0.82 0.40 0.06 
 4 0.53**(0.02) 0.82 0.42 0.06 
 5 0.53**(0.02) 0.84 0.48 0.05 

Chi-Square=298.55,  df=153,  p=.00,  GFI=.95,  AGFI=.93,  RMSEA=.04,  RMR=.00 
หมายเหตุ  **  หมายถึง  (p < .01)   
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  37  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร  4  ตัวในองคประกอบการมีภูมิคุมกัน 



 250 

 
องคประกอบยอย SEAD SELE SEPE SEST 

SEAD 1.00    
SELE .77 1.00   
SEPE .74 .80 1.00  
SEST .71 .76 .77 1.00 

จากตารางที่ 36  และ 37  สามารถสรางโมเดลการมีภูมิคุมกันไดดังภาพประกอบที่  16 
 

SEAD2 

SEAD3 

SEAD4 

SEAD5 

SELE1 

SELE2 

SELE3 

SELE4 

SELE5 

SEPE1 

SEPE2 

SEPE3 

SEPE4 

SEST1 

SEST2 

SEST3 

SEST4 

SEST5 

SEAD1 
0.12 

0.09 

0.10 

0.10 

0.08 

0.07 

0.05 

0.07 

0.10 

0.09 

0.06 

0.06 

0.10 

0.06 

0.07 

0.06 

0.12 

0.09 

0.07 

0.06 

0.46 

0.44 

0.43 

0.46 

0.49 

0.49 

0.48

0.47 

0.49 

0.47 

0.49 

0.53 

0.53 

0.50 

0.52 

0.48 

0.50 

0.48 

0.48 

0.50 

SEAD 

SELE 

SEPE 

SEST 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

SEST5 
0.82 

0.86 

0.83 

0.81 

0.82 

0.77 

 
ภาพท่ี  16  โมเดลการวัดการมีภูมิคุมกัน 
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จากตารางที่  36  และภาพประกอบท่ี  16  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการมี
ภูมิคุมกัน  พบวา  โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก  พิจารณาไดจากคาไค-สแควส 
(Chi-Square)  มีคาเทากับ 298.55  ที่ช้ันแหงความเปนอิสระ (degrees of freedom)  153  มีคาความนาจะเปนเขา
ใกล 1 (p = .00)  น่ันคือ  คาไค-สแควส  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติและคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  รวมท้ัง
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI)  มีคาเทากับ .95 และ .93  ตามลําดับ  แสดงวายอมรับ
สมมุติฐานหลักที่วา  โมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
       เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี  36  พบวา  นํ้าหนักองคประกอบของตัวบงช้ีทั้ง  20  
ตัวบงช้ี  มีคาเปนบวก  มีคาตํ่าสุดถึงสูงสุดต้ังแต .43 ถึง .53  และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทุกคา  ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาตัวบงช้ีเหลาน้ีเปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยต้ังแตองคประกอบที่ 1  ถงึองคประกอบที่ 4  น่ัน
คือ  ตัวบงช้ี READ1 – READ5  เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยที่ 1  ตัวบงช้ี RELE1 – RELE5 เปนตัว
บงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยที่ 2  REPE1 – REPE5   เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยที่ 3  และ 
REST1 – REST5  เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยที่ 4  นอกจากพิจารณาจากคาองคประกอบแลวยัง
สามารถพิจารณาไดจากคาความแปรผันรวมกับองคประกอบยอย (คา R2)  และคาสัมประสิทธิ์คะแนน
องคประกอบ (Factor Score Coefficient)  ซึ่งใหความหมายในทํานองเดียวกัน 
       จากตารางที่ 37  และภาพประกอบที่ 16  แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดลการมี
ภูมิคุมกัน  มีความสัมพันธกันทุกตัว  ซึ่งความสัมพันธที่ไดน้ีเกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนคามาตรฐานแลว  มีคาความสัมพันธตํ่าสุดถึงสูงสุดต้ังแต 
.71  ถึง .80  และตัวบงช้ีแตละตัวจะมีคาความคลาดเคล่ือนรวมอยูดวยซึ่งเกิดจากความสัมพันธของตัวบงช้ีน้ันกับ
ตัวบงช้ีอื่นในโมเดล  และในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยโปรแกรมสําเร็จรูปครั้งน้ี  ไดนําคาความ
คลาดเคล่ือนเขามาวิเคราะหดวยแลว 
       ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหน้ีไปใชในการสรางสเกล
องคประกอบยอย  เพ่ือใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะห  เพ่ือพัฒนาเปนตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป  สําหรับโมเดลการมีภูมิคุมกันไดสเกลองคประกอบ  4  
ตัว  ดังสมการ 
       SEAD = .19 (Z  SEAD1) + .29 (Z  SEAD2)  +  .40 (Z  SEAD3)  +  .32 (Z  SEAD4)  
+  .46 (Z  SEAD5)    
       SE LE = .24 (Z  SELE1) + .25 (Z SE LE2)  +  .19 (Z  SELE3)  +  .30 (Z  SELE4)   
+  .51 (Z  SELE5)    
       SEPE = .37 (Z  SEPE1) + .35 (Z  SEPE2)  +  .34 (Z  SEPE3)  +  .21 (Z SEPE4)   
+  .35 (Z  SEPE5)     
        SEST = .12 (Z  SEST1) + .20 (Z  SEST2)  +  .40 (Z  SEST3)  +  .42 (Z  SEST4)  
+  .48 (Z  SEST5)   
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จากตารางที่  32 – 37  และภาพประกอบที่  14 – 16  ซึ่งไดแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ของโมเดลท้ัง  3  โมเดล  พบวา  ทุกโมเดลตามสมมุติฐานการวิจัยสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก  
นอกจากน้ี  คานํ้าหนักองคประกอบของตัวบงช้ีมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคา  แสดงวาตัวบงช้ีทั้งหมดน้ีเปนตัวบงช้ีที่
สําคัญขององคประกอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และจากผล
การวิเคราะหสามารถสรางสเกลองคประกอบการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน  12  ตัว  ได
ดังสมการ 
       MOAD = .26 (Z  MOAD1) + .30 (Z  MOAD2)  +  .24 (Z  MOAD3)  +  .18 (Z  MOAD4)                                
+  .16 (Z  MOAD5)   +  .56 (Z  MOAD6)   
       MOLE = .22 (Z  MOLE1) + .13 (Z  MOLE2)  +  .24 (Z  MOLE3)  +  .27 (Z  MOLE4)                                
+  .29 (Z  MOLE5)   +  .42 (Z  MOLE6)   
       MOPE = .24 (Z  MOPE1) + .37 (Z  MOPE2)  +  .48 (Z  MOPE3)  +  .49 (Z  MOPE4)    
      MOST = .11(Z  MOST1) + .19 (Z  MOST2)  +  .35 (Z  MOST3)  +  .21 (Z  MOST4)                                
+  .39 (Z  MOST5)   +  .51 (Z  MOST6)   
       READ = .23 (Z  READ1) + .29 (Z  READ2)  +  .35 (Z  READ3)  +  .57 (Z  READ4)                                            
       RELE = .30 (Z  RELE1) + .36 (Z  RELE2)  +  .41 (Z  RELE3)  +  .37 (Z  RELE4)                                            
       REPE = .34 (Z  REPE1) + .28 (Z  REPE2)  +  .33 (Z  REPE3)  +  .42 (Z  REPE4)    
       REST = .61 (Z  REST1) + .23 (Z  REST2)  +  .35 (Z  REST3)  +  .16 (Z  REST4)                                
+  .37 (Z  REST5)    
       SEAD = .19 (Z  SEAD1) + .29 (Z  SEAD2)  +  .40 (Z  SEAD3)  +  .32 (Z  SEAD4)                                
+  .46 (Z  SEAD5)    
       SE LE = .24 (Z  SELE1) + .25 (Z SE LE2)  +  .19 (Z  SELE3)  +  .30 (Z  SELE4)                                
+  .51 (Z  SELE5)    
       SEPE = .37 (Z  SEPE1) + .35 (Z  SEPE2)  +  .34 (Z  SEPE3)  +  .21 (Z SEPE4)   
+  .35 (Z  SEPE5)     
       SEST = .12 (Z  SEST1) + .20 (Z  SEST2)  +  .40 (Z  SEST3)  +  .42 (Z  SEST4)                                
+  .48 (Z  SEST5)   
 
3. ตอนท่ี 2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง เพื่อพัฒนาตัวบงชี้รวมการจัดการศึกษาของ 
    สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
       การวิเคราะหในขั้นตอนน้ีมีจุดประสงคเพ่ือทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับขอมูลเชิงประจักษ  ซึ่งเปน
วัตถุประสงคที่สําคัญของการวิจัยในครั้งน้ี  โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองจากตัวบงช้ีใหม  
12  ตัวบงช้ี  ซึ่งไดจากสเกลองคประกอบที่สรางขึ้น  และองคประกอบหลัก  3  องคประกอบ  ไดแก  ดานความ
พอประมาณ (MODE)  ดานความมีเหตุผล (REAS) และดานการมีภูมิคุมกัน (SELF)  มาทําการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองในครั้งเดียว  ซึ่งไดแสดงโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการวิเคราะห 
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องคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ดังแสดงในภาพประกอบท่ี  17 
 
77
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ภาพท่ี  17  โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนองคประกอบตัวบงช้ีรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น 
                  พ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สําหรับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 

       กอนที่จะทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางสเกล
องคประกอบยอยหรือตัวบงช้ีใหมทั้ง  12  องคประกอบ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธที่
จะนําไปวิเคราะหองคประกอบวามีความเหมาะสมหรือไม  ดังแสดงในตารางท่ี  38 
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จากน้ันผูวิจัยพิจารณาคาสถิติ Bartlett  เพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรและคาดัชนี ไกเซอร- 
ไมเยอร-ออลดิน (Kaiser-Mayer-Olkin  Measures of Sampling Adequacy  MSA)  เพื่อพิจารณาความพอเพียงของ
ขอมูลที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบ  ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี  39 
 
ตารางที่  39  คาสถิติ  Bartlett  และคาดัชนีไกเซอร – ไมเยอร –ออลคิน (Kaiser-Mayer-Olkin Measures  

     of   Sampling Adequacy MSA)  ของโมเดลตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น 
     พ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

โมเดล 
Bartlett’s test of 

Sphericity 
p 

Kaiser-Mayer-Olkin Measures of Sampling 
Adequacy MSA 

ตัวบงช้ีรวมการ
จัดการศึกษาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7440.376 .000 .971 

 
       จากตารางที่  39  พบวา  คา Bartlett’s test of Sphericity  มีคาเทากับ  7440.376  ซึ่งโมเดลมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .000 (p < .01)    นอกจากน้ี  ยังพิจารณาไดจากคาดัชนีไกเซอร – ไมเยอร –ออลคิน (Kaiser-Mayer-
Olkin Measures of  Sampling Adequacy MSA)  มีคาเทากับ  .971  ซึ่งเปนคาที่มีมากกวา  .80  แสดงวาดัชนีมี
ความสัมพันธกันเหมาะสมดีมาก  สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได  ซึ่งเปนไปตามขอเสนอของ Kim & 
Mucller  ที่วา  ถามีคามากกวา  .80  ดีมาก  และถามีคานอยกวา  .50  ใชไมได (Kim & Mucller, 1978  อางถึงใน  
สมเกียรติ  ทานอก, 2539) 
       ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  เพ่ือพัฒนาตัวบงช้ีรวม
สําหรับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เน่ืองจากผลการวิเคราะหไม
เปนไปตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด  จึงไดปรับโมเดล ซึ่งปรับคาความคาดเคลื่อน 3 คา  และหยุดปรับเมื่อผลการ
วิเคราะหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  ดังแสดงในตารางที่  40  และภาพประกอบที่  18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 256 

ตารางที่  40  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  เพ่ือพัฒนาตัวบงช้ีรวมการจัด 
     การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   

องคประกอบ 
นํ้าหนักองคประกอบ 

b(SE) 
สปส.คะแนนองคประกอบ 

(FS) 
ความคลาดเคล่ือนของ      

ตัวบงชี้(e) 
การวิเคราะหองคประกอบอันดับแรก 
องคประกอบยอยดานความพอประมาณ(MODE) 

MOAD 0.56**(0.06) 0.15 0.19 
MOLE 0.62**(0.06) 0.25 0.13 
MOPE 0.64**(0.07) 0.21 0.20 
MOST 0.72**(0.07) 0.18 0.19 

องคประกอบยอยดานความมีเหตุผล (REAS) 
READ 0.63**(4.66) 0.25 0.10 
RELE 0.66**(4.87) 0.18 0.12 
REPE 0.60**(4.46) 0.23 0.08 
REST 0.76**(5.65) 0.27 0.13 

องคประกอบยอยดานการมีภูมิคุมกัน (SELF) 
SEAD 0.69**(0.06) 0.17 0.18 
SELE 0.67**(0.05) 0.30 0.11 
SEPE 0.72**(0.06) 0.22 0.14 
SEST 0.75**(0.06) 0.18 0.19 

การวิเคราะหองคประกอบอันดับที่สอง 
MODE 0.97**(0.11) - - 
REAS 1.00**(0.14) - - 
SELF 0.96**(0.08) - - 

Chi-Square=82.74,  df=46,  p=0.00,  GFI=.98,  AGFI=.96,  RMSEA=.03, RMR=.00**p< 0.01 
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ภาพท่ี  18  ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนองคประกอบตัวบงช้ีรวมการจัด 
                   การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดจากการวิเคราะห 
                   องคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 

       จากตารางที่  40  และภาพประกอบที่  18  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  เพ่ือ
พัฒนาตัวบงช้ีรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พบวา  จากคาไค – 
สแควร (Chi-Square)  มีคาเทากับ  82.74  ที่ช้ันแหงความเปนอิสระที่ช้ันแหงความเปนอิสระ (degrees of freedom)  
46  มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.00  น่ันคือ  คาไค-สแควส  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และคาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI)  รวมท้ังคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI)  มีคาเทากับ .98  และ .96  
ตามลําดับ  แสดงวายอมรับสมมุติฐานหลักที่วา  โมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 40 และภาพประกอบที่  18  พบวา  นํ้าหนัก
องคประกอบของตัวบงช้ีรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญทั้ง  
3  องคประกอบ  มีคาเปนบวก  มีคาตํ่าสุดถึงสูงสุดต้ังแต .96 ถึง 1.00  และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทุกคา  
เรียงจากคานํ้าหนักองคประกอบมากไปหานอยคือ  องคประกอบดานความมีเหตุผล (REAS) (1.00)  องคประกอบ
ดานความพอประมาณ(MODE) (.97)  และองคประกอบดานการมีภูมิคุมกัน (SELF) (.96)  คานํ้าหนัก
องคประกอบดังกลาวแสดงวาตัวบงช้ีรวมสําหรับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญา
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       เน่ืองจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง จะไมรายงานคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ  
ผูวิจัยจึงไดนํานํ้าหนักองคประกอบสําหรับตัวบงช้ีรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง  3  องคประกอบ  มาสรางสเกลองคประกอบตัวบงช้ีรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แทนคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ  ซึ่งทั้งสองคาน้ีใหความหมายใน
ทํานองเดียวกันได (เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ, 2545) ดังสมการ 
       SE = .97 (Z  MODE) + 1.00 (Z  REAS)  +  .96 (Z  SELF)    
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บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 
       การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับขอมูลเชิงประจักษ 
         ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน  32,186  แหง  
       กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน  590  แหง  
         เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากโมเดลเชิงทฤษฎีเพ่ือสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับความเหมาะสมของตัวบงช้ี  มีขอคําถามรวมทั้งสิ้น  จํานวน  59  ขอ  เปนมาตรสวนประมาณคา  5  ระดับ
แบบลิเคอรท 
       สมมุติฐานการวิจัย คือ โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีและการสัมภาษณ  มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
       ขั้นตอนการวิจัย  ประกอบดวย  6  ขั้นตอน  คือ   ขั้นตอนที่  1 การกําหนดองคประกอบ  และตัวบงช้ีการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนท่ี 2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 3  การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ขั้นตอนที่ 4  การเก็บรวบรวมขอมูล  
ขั้นตอนที่ 5  การวิเคราะหขอมูล  และขั้นตอนที่ 6  การอภิปรายผลการวิจัย   
       การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือวิเคราะหคาสถิติบรรยายไดแก คาเฉล่ีย (Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  เพ่ือนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการประเมินความตรงของตัวบงช้ี 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันสําหรับพิจารณาความเหมาะสมในการนําไปวิเคราะหองคประกอบ  การ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบความสอดคลองของโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ  การสรางสเกลองคประกอบ
ยอยดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  และการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่สอง (second – Order - Analysis)  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

1.  สรุปผลการวิจัย   
       ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

ผลการทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการจัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งเปนวัตถุประสงคที่สําคัญของ
การวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัยนําขอมูลจากการสอบถามความเหมาะสมของตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
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       1) การวิเคราะหเพ่ือสรางสเกลองคประกอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  ซึ่งกอนที่จะทําการวิเคราะห  ผูวิจัยไดวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวบงช้ีทั้ง  59  ตัวบงช้ีพบวา  สหสัมพันธระหวางตัวบงช้ีในแตละโมเดลมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 (p < .01)  ทุกคา  ซึ่งแสดงใหเห็นวาโมเดลมีความเหมาะสมท่ีจะนําไป
วิเคราะหองคประกอบเปนอันมาก  ประกอบดวย  โมเดลความพอประมาณ  โมเดลความมีเหตุผล  และโมเดลการ
มีภูมิคุมกัน  พบวาโมเดลตามสมมุติฐานการวิจัยสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก  นอกจากน้ี  คานํ้าหนัก
องคประกอบของตัวบงช้ีมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคา  ซึ่งแสดงใหเห็นวา  ตัวบงช้ีทั้ง  59  ตัวบงช้ี  เปนตัวบงช้ีที่
สําคัญขององคประกอบการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
       2)  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  เปนการพัฒนาจากสเกลองคประกอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  กอนทําการวิเคราะหผูวิจัยไดวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางองคประกอบระหวางองคประกอบยอยทั้ง  12  องคประกอบ  พบวา  สหสัมพันธระหวางตัวบงช้ีใน
แตละองคประกอบมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p < .01)  ทุกองคประกอบซึ่งแสดงใหเห็น
วาองคประกอบยอยทั้ง 12 องคประกอบ มีความเหมาะสมเปนอันมากทีจ่ะนําไปวิเคราะหองคประกอบตอไป 
       ผลการทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สรุปไดดังน้ี 
       1)  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก พบวา โมเดลตามกรอบความคิดในการวิจัย
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก  และมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคา  ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สองตอไป 
       2)  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  พบวา  ทุกองคประกอบของการจัดการศึกษา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีนัยสําคัญทางสถิติทุกคา  โดยตัวบงช้ีรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากองคประกอบดานความมีเหตุผล  เปนอันดับแรก (1.00)  รองลงมาคือ  ดาน
ความพอประมาณ (.97)  และดานการมีภูมิคุมกัน (.96)  ตามลําดับ    
       ผลการวิเคราะหดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นวา  โมเดลการวิจัยที่ประกอบดวยตัวบงช้ี  59  ตัวบงช้ี  
และองคประกอบหลัก  3  องคประกอบหลัก  ไดแก  ดานความพอประมาณ  ดานความมีเหตุผล  และดานการมีภูมิคุมกัน 
องคประกอบทั้งหมดน้ี สามารถใชวัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยาง
มีความตรงเชิงโครงสราง (construct validity) 
 
2.  อภิปรายผลการวิจัย 
       ผลการทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับขอมูลเชิงประจักษครั้งน้ีมีขอคนพบที่ควรนํามาอภิปรายผล  
ดังน้ี 
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โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ  3  องคประกอบหลัก 
       จากผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พบวา  โมเดลท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  และ
นํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบหลัก  3  องคประกอบ  มีนัยสําคัญทางสถิติทุกคา  แสดงใหเห็นวา  
องคประกอบหลักของการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3  องคประกอบ  เปนองคประกอบที่สําคัญ
สอดคลองกับกรอบแนวคิดและสมมุติฐานในการวิจัย  กลาวคือ  โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนการจัด
การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวยองคประกอบ  3  องคประกอบ  คือ  1)  องคประกอบดาน
ความพอประมาณ  2)  องคประกอบดานความมีเหตุผล  และ 3)  องคประกอบดานการมีภูมิคุมกัน  ซึ่งทั้ง  3  
องคประกอบมีความสอดคลองกับคํานิยามและความหมายท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาวิชามารวมกันประมวลและกล่ันกรองพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทานไวในวโรกาสตางๆ  รวมท้ังพระราชดํารัสอื่นๆ      
ที่เก่ียวของและเรียบเรียงขึ้นเปนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงพระกรุณา
ปรับปรุงแกไข  และพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพรเมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2542  เพ่ือให
เปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนท่ัวไปโดยความพอเพียงจะตองประกอบดวย  3  คุณลักษณะพรอมๆ 
กัน  ไดแก  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ซึ่งกิจกรรมใดๆ ที่ขาดคุณลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงไปก็จะไมสามารถเรียกไดวาเปนความพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2546)  นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของสหัทยา  พลปถพี (2548)  ที่พบวา  คุณลักษณะที่ 
พึงประสงคของคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบงออกเปน  3  ประการคือ  1)  พอประมาณ  ไดแก  
พอประมาณกับศักยภาพของตน  พอประมาณกับสภาพแวดลอม  และไมโลภเกินไปจนเบียดเบียนผูอื่น  2)           
มีเหตุผล  ไดแก  ไมประมาท  รูถึงสาเหตุ  พิจารณาคนหาปจจัยที่เก่ียวของ  และคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจาก
การกระทํา  3)  มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ไดแก  พ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ  พ่ึงตนเองไดทางสังคม  คํานึงถึงผลระยะ
ยาวมากกวาระยะสั้น  รูเทาทันและพรอมรับตอการเปล่ียนแปลง  ซึ่งคุณลักษณะทั้ง  3  ประการจะเกิดขึ้นไดจาก
การพัฒนาความรูและคุณธรรม  ซึ่งเปนเง่ือนไขหลักของการพัฒนาคน  และการวิจัยในครั้งน้ีองคประกอบหลัก  3  
องคประกอบ  แยกเปนองคประกอบยอย  4  องคประกอบ  และมีตัวบงช้ีจํานวน  59  ตัวบงช้ี  ไดจากการ
สังเคราะหทฤษฎี  งานวิจัยที่ เ ก่ียวของตลอดจนการสัมภาษณที่ศึกษาตัวแปรที่บงช้ีการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยอมแสดงใหเห็นวาถาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปฏิบัติ
หรือดําเนินการใดๆ  โดยอาศัยองคประกอบหลัก  องคประกอบยอยและตัวบงช้ีที่กลาวขางตนแลวยอมสงผลตอ
การจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎี 
       เปนที่นาสังเกตวา  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีคานํ้าหนัก
องคประกอบเรียงจากมากไปหานอย  คือ  ดานความมีเหตุผล  ซึ่งมีคานํ้าหนักสูงสุดคือ  1.00  รองลงมาไดแก  
ดานความพอประมาณ (.97)  และดานการมีภูมิคุมกัน (.96)  ตามลําดับ  ซึ่งผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา  กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญขององคประกอบดานความมีเหตุผล  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากคุณลักษณะทั้ง  3  ประการ         
มีความสัมพันธระหวางกันอยางเปนระบบ   และมีไดหลายรูปแบบโดยรูปแบบหน่ึงที่แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทั้ง  3  ประการ  คือ  ความมีเหตุผลเปนพ้ืนฐานของความพอประมาณและการมี
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องคประกอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   3  
องคประกอบที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี  พบวา  มีความสอดคลองกับแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่ไดศึกษาคนควา
ดังน้ี 

1)  องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  มี  4  องคประกอบยอย  คือ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  
การจัดการเรียนรู  การพัฒนาบุคลากร  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  
เน่ืองจากความพอประมาณเปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
สอดคลองกับสมหวัง  พิธิยานุวัฒนและสุวัฒน  เงินฉ่ํา (ม.ป.ป.)  ที่กลาวถึงการบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือใหการบริหารจัดการเกิดความสมดุลวา  จะตองประกอบดวยการบริหารจัดการที่สมดุล  4  ดาน  
ไดแก  การบริหารจัดการ  นวัตกรรมและการเรียนรู  การเงินและงบประมาณ  และความพึงพอใจโดยใชหลักการ
บริหารฐานโรงเรียน  ไดแก  การบริหารจัดการโดยแผนและมุงผลลัพธ  การบริหารคุณภาพและประกันคุณภาพ  
การบริหารสอดคลองกับจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545)  
การมีสวนรวม  ความมีอิสระคลองตัว  ความโปรงใสพรอมรับการตรวจสอบ  และระบบขอมูลสารสนเทศโดยนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช  และสอดคลองกับปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2550ข)  ที่กลาววาแนวทางการ
ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษาและบุคลากรดานการศึกษาในระดับตางๆ  
ทั้งในและนอกระบบ  สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการสถานศึกษา  ใชเปนหลักในการ
บริหารจัดการ   และประสานกับทุกภาคสวนในการใชทรัพยากรบริหารทั้งดานบุคลากร   งบประมาณ  
สภาพแวดลอมอยางคุมคา  เปนประโยชนสูงสุดเพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพและสามารถพรอมรับ
ตอการเปล่ียนแปลงตางๆ  ได  ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.ค.)  ที่กําหนดแนวทาง     
การจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา  สามารถนําไปจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนซึ่งประกอบดวย        
การสอดแทรกสาระปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรูในหองเรียน  และการประยุกตใช
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ตัวบงช้ีรวมดานความพอประมาณ  ประกอบดวยตัวบงช้ียอยจํานวน  22  ตัวบงช้ี  จากผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันพบวา  ตัวบงช้ีที่มีนํ้าหนักองคประกอบสูงสุด (.49)  ซึ่งเปนตัวบงช้ีในองคประกอบยอย
ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  คือ  สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานความพอประมาณท่ีสอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งน้ีนาจะเปนเพราะสถานศึกษามุงที่จะพัฒนาผูเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม  วัฒนธรรมและศาสนา  โดยความรวมมือของ  3  ฝายที่เก่ียวของ  คือ  ผูบริหาร  ครู  
และนักเรียนโดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีแนวทางการจัดกิจกรรมตางๆ  ไดแก  
ดานเศรษฐกิจ  เชน  กิจกรรมบันทึกบัญชีรายรับ-รายจาย  กิจกรรมสัปดาหการออม  โครงการธนาคารโรงเรียน  
ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนรูจักใชจายของตนเองและรูจักการออมเงิน ดานสังคม  เชน  กิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข  
กิจกรรมชวยเหลือผูดอยโอกาส  กิจกรรมปลูกจิตสํานึกสาธารณะ  ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนรูจักชวยเหลือชุมชนและ
สังคม  ดานสิ่งแวดลอม  เชน  โครงการสวนพฤษศาสตร  โครงการหองเรียนสีเขียว  กิจกรรมคายอนุรักษอุทยาน
การศึกษา  ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนรูจักสรางสมดุลของธรรมชาติ  ดานวัฒนธรรม  เชน  กิจกรรมอนุรักษประเพณี
พ้ืนบาน  กิจกรรมการใชภาษาประจําทองถิ่น  กิจกรรมปลูกฝงมรรยาท  ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนรูจักการฟนฟู  อนุรักษ  
และสืบสานวัฒนธรรมไทย  และดานศาสนา  เชน  โครงการวิถีพุทธ  กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  กิจกรรมฝก
สมาธิกอนเขาเรียน  ทั้งน้ีเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริยใหแกผูเรียน (จรวยพร  
ธรณินทร, ม.ป.ป.ค.)  นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของสหัทยา  พลปถพี (2548)  ที่วิเคราะหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พบวา  สามารถแบงได  4  ดาน  คือ
กิจกรรมเพื่อสรางความพอเพียงดานเศรษฐกิจ  กิจกรรมเพื่อสรางความพอเพียงดานสังคม  กิจกรรมเพื่อสรางความ
พอเพียงดานสิ่งแวดลอม  และกิจกรรมเพื่อสรางความพอเพียงดานจิตใจ  ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีจําเปนตองมีการ
ดําเนินไปพรอมกันอยางสมดุล  จึงจะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นในชุมชนได  ดังน้ันกิจกรรมดังกลาวมาแลว
ขางตนเปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดความกาวหนาไปพรอมกับความสมดุลทั้ง  5  ดานและสอดคลองกับความ
ตองการ  ความจําเปนของสถานศึกษาและคนในชุมชน  ตลอดจนเหมาะสมกับภูมิประเทศ  สภาพแวดลอม  
ความคิด  ความเช่ือ  และวิถีชีวิต (ปรียานุช  พิบูลสราวุธ, 2550ข)     
       2)  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผลมี  4  องคประกอบยอย  คือ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  การ
จัดการเรียนรู  การพัฒนาบุคลากร  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ                 
ซึ่งสอดคลองกับคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, ม.ป.ป.ข.)  ที่ไดรวมจัดทําแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาเพ่ือให
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ตัวบงช้ีรวมดานความมีเหตุผล  ประกอบดวยตัวบงช้ียอย  17  ตัว  จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน  พบวา  ตัวบงช้ีเด่ียวที่มีคานํ้าหนักองคประกอบสูงสุด (.51)  ซึ่งเปนตัวบงช้ีในองคประกอบยอยดาน
กิจกรรม พัฒนาผูเรียน  คือ  สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ทําใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ
และตัดสินใจไดอยางรอบคอบ  ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะสถานศึกษามีกิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนเปนผูที่
มีเหตุผล  รอบคอบและถี่ถวน  เชน  การสอดแทรกความมีเหตุผลในกระบวนการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรม
ลูกเสือ  ยุวกาชาด  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมทางวิชาการ (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 1, ม.ป.ป.)     
จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตนและการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550)  และสอดคลองกับพระบรมราโชวาทที่ไดพระราชทานเมื่อวันที่  8  มิถุนายน  
2522  วา “ดังน้ันครูจะตองปลูกฝงใหนักเรียนและนักเรียนจะตองบํารุงรักษาใหเจริญขึ้นในตัวใหครบถวน  เพ่ือให
มีการศึกษาท่ีสมบูรณ  ที่ชวยใหเปนคนเต็มคน  ที่สามารถสรางประโยชนใหแกตนเองและประเทศชาติได”  
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       3)  องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกันมี  4  องคประกอบยอย  คือ  การบริหารจัดการสถานศึกษา  
การจัดการเรียนรู  การพัฒนาบุคลากร  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ          
ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ที่สรุปแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงวา  สถานศึกษาควรมีระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
เอื้อตอการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังน้ี  1)  ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา 
โครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการใหสอดคลอง  หรือรองรับการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยเนนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันที่พรอมรับ
การเปล่ียนแปลง  2)  กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม และการปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือจัดทําแผน
กลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา มีการดําเนินการตามแผนอยางเปนระบบ  และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง  3)  พัฒนา
บุคลากร ทั้งผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพรอม
ในการดําเนินการตามระบบการบริหารจัดการที่เปล่ียนแปลง และการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา  รวมท้ังดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  4)  จัดระบบการนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการสอนใหเอื้อตอการจัดการศึกษาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  5)  การใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  6)  
จัดใหมีการติดตาม  และประเมินผลการดําเนินการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสํานักงานเขตตรวจราชการที่ 13  (2550)  ที่พบวา  สถานศึกษามีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในสถานศึกษาและนําโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชมาก
ที่สุด   เรียงตามลําดับ (เปนรายดาน)  คือ  ดานที่ 1   การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตของผูบริหารและครู  พบวา  กิจกรรม/โครงการท่ีมีการปฏิบัติมากที่สุด  5  อันดับ  ไดแก  กิจกรรม/โครงการท่ี
มีช่ือหรือลักษณะดังน้ี   1)   แบบอยางที่ดี  มีคามากกวาคําสอน  2)  แบบอยางวิถีพอเพียงหลีกเลี่ยงความจน  3)  
อยูแบบ  พอเพียงดวยวิถีไทย   4) ตามรอยพออยางพอเพียง  5)  คุณธรรมนําชีวิตสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ดานที่  2  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชดานกระบวนการบริหารจัดการในสถานศึกษา  พบวา  
กิจกรรม/โครงการท่ีมีการปฏิบัติมากที่สุด  5  อันดับ  ไดแก  กิจกรรม/โครงการท่ีมีช่ือหรือลักษณะดังน้ี   1)  การ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2) การบริหารจัดการที่พอเพียง  3)  การพัฒนา
โรงเรียนสูความเปนเลิศ  4)  การพัฒนาครูสูการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน  5) การดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้งระบบ  และ  
ดานที่   3   การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอน  พบวา  กิจกรรม/
โครงการท่ีมีการปฏิบัติมากที่สุด  5  อันดับ  ไดแกกิจกรรม/โครงการท่ีมีช่ือหรือลักษณะดังน้ี  1)  โครงการเกษตร
ทฤษฏีใหม  2)  เกษตรอินทรียในโรงเรียน  3)  การจัดการเรียนรูเกษตรอินทรีย  4)  เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  5)  
อาหารกลางวันแบบย่ังยืน   

ตัวบงช้ีรวมดานการมีภูมิคุมกัน  ประกอบดวยตัวบงช้ียอยจํานวน  20  ตัวบงช้ี  จากผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันพบวา  มีตัวบงช้ีที่มีนํ้าหนักองคประกอบสูงสุด (.53)  จํานวน  3  ตัวบงช้ีซึ่งเปนตัวบงช้ีใน
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       จากผลการวิจัยครั้งน้ี  ทําใหไดขอสรุปวาตัวบงช้ีที่มีคานํ้าหนักองคประกอบสูงสุดในทุกองคประกอบ
หลักและองคประกอบยอย  สอดคลองกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่ไดสังเคราะหมา  รวมท้ังสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษทั้งองคประกอบหลักดานความพอประมาณ  ดานความมีเหตุผลและดานการมีภูมิคุมกัน  ตามท่ีได
กลาวมาแลวขางตน 
 
3.  ขอเสนอแนะ 
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จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง : การทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน  มีขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
เพ่ือใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหนวยงานที่เก่ียวของนําไปใชเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  และ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  ดังตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
       ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       1)  ผลการวิจัยครั้งน้ีช้ีใหเห็นองคประกอบและตัวบงช้ีที่สําคัญของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังน้ันจึงเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษานําไปใชจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาใหเปนการศึกษาพอเพียงและยั่งยืนตามหลักการหรือวิธีการทางแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เปนการศึกษาสมดุลเนนคุณธรรม  จริยธรรมเปนพ้ืนฐาน  หรือการศึกษาที่สมบูรณสูการปฏิบัติ  
กอใหเกิดการพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  มีความรูคูคุณธรรม  สามารถแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข    
       2)  ผลการวิจัย  พบวา  คานํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบหลักทั้ง  3  องคประกอบ  มีนํ้าหนัก
องคประกอบเรียงตามลําดับได  ดังน้ี  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  มีคานํ้าหนักองคประกอบสูงสุด  คือ  
1.00  รองลงมาไดแก  องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  มีคานํ้าหนักองคประกอบ .97  และองคประกอบ
หลักที่มีคานํ้าหนักองคประกอบตํ่าสุด  คือ  องคประกอบดานการมีภูมิคุมกัน  มีคานํ้าหนักองคประกอบ .96  
ดังน้ันในการนําองคประกอบยอยและตัวบงช้ีไปใช  จึงควรคํานึงถึงความสําคัญขององคประกอบหลักดานความมี
เหตุผล  ดานความพอประมาณและดานการมีภูมิคุมกัน  ตามลําดับ 
       3)  จากผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของตัวบงช้ีการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พบวา  ทุกตัวบงช้ีมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสรุปตามองคประกอบได  ดังน้ี 
  (1)  องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  ตัวบงช้ีมีคาเฉล่ียความเหมาะสมมากท่ีสุด  คือ  
สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยใชพ้ืนที่และอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษาโดยไมเบียดเบียนผูอื่น

และพ่ึงตนเองเปนหลัก ( = 4.37)  ดังน้ัน  จึงควรใหความสําคัญกับการใชพ้ืนที่และอาคารสถานที่ภายใน
สถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียนและชุมชนไดอยางคุมคา 

x

  (2)  องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบยอยดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตัวบงช้ีมีคาเฉล่ียความเหมาะสมมากที่สุด  คือ สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยใชพ้ืนที่

และอาคารสถานท่ีภายในสถานศึกษาโดยไมเบียดเบียนผูอื่นและพ่ึงตนเองเปนหลัก ( = 4.37)  ดังน้ัน  จึงควรให
ความสําคัญกับการใชพ้ืนที่และอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียนและชุมชนไดอยางคุมคา 

x

  (3)  องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบยอยดานการจัดการเรียนรู  ตัวบงช้ี
มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมมากท่ีสุด  คือ   สถานศึกษาของทานกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนใหมี
ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติ  และความรูคิดอานที่ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลที่ไมมากเกินไปหรือนอย

เกินไป ( = 3.98)  ดังน้ัน  จึงควรใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางซึ่งทําใหผูเรียนไดพัฒนาความรูวิชาการอันประกอบดวยการเรียนรูหลักการ  ทฤษฎี  ความรูปฏิบัติอัน
ประกอบดวยการเรียนรูทักษะในการปฏิบัติ  ประยุกตทฤษฎี  และความรูคิดอานตามเหตุผลความเปนจริงอันไป

x
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    (4)  องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบยอยดานการพัฒนาบุคลากร  ตัว
บงช้ีมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมมากที่สุด  คือ   สถานศึกษาของทานพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเปนบุคคลที่มี

ความสามารถพ่ึงตนเอง ( = 4.00)  ดังน้ัน  จึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหสามารถพ่ึงตนเองได
โดยการสงเสริมสนับสนุนใหสามารถพ่ึงตนเองไดครอบคลุมทั้ง  5  ดาน  ไดแก  ดานเศรษฐกิจใหลดรายจาย  เพ่ิม
รายได  การใชชีวิตอยางพอเพียง  ดานจิตใจใหมีจิตใจเข็มแข็ง  มีจิตสํานึกที่ดี  มีความเอื้ออาทร  ประนีประนอม  
นึกถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก  ดานสังคมใหชวยเหลือเก้ือกูลกัน  รูรักสามัคคี  สรางความเขมแข็งให
ครอบครัวและชุมชน  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหรูจักใชและจัดการอยางฉลาดรอบคอบ  เลือกใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  ฟนฟูทรัพยากรเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด  และดาน
เทคโนโลยีใหรูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอม (ภูมิสังคม)  พัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานเองกอน  กอใหเกิดประโยชนกับคนสวนใหญ  ทั้งน้ีเพ่ือใหบุคลากรสามารถ
พ่ึงตนเองไดเปนหลักตลอดจนมีความพรอมรับกับความเปล่ียนแปลงในดานตางๆ                

x

    (5)  องคประกอบหลักดานความพอประมาณ  องคประกอบยอยดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
ตัวบงช้ีมีคาเฉล่ียความเหมาะสมมากที่สุด  คือ สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานศาสนา 
เชน  โครงการวิถีพุทธ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และกิจกรรมฝกสมาธิกอนเขาเรียน ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเรียนรูจัก

การพ่ึงตนเองและไมเบียดเบียนผูอื่น ( = 4.25)  ดังน้ัน  จึงควรใหความสําคัญกับโครงการ/กิจกรรมตลอดจน
หลักการ  แนวคิดทางพุทธศาสนาที่นํามาประยุกตในการศึกษา  เชน  หลักไตรสิกขาหรือเรียกงายๆวา ศีล  สมาธิ
และปญญา  ประกอบดวย  อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  และอธิปญญาสิกขา  หลักอริยสัจจ 4  ประกอบดวย  ทุกข  
ทุกข  สมุทัย  ทุกข นิโรธ  และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  หลักปญญา 3  ประกอบดวย  จินตาปญญา  สุตมยปญญา
และภาวนามยปญญา  และหลักพหูสูต  มีองค 5  ประกอบดวย  พสุสสุตา  ธตา  วจสา  ปริจิตา  มนสานุเปกขิตา  
และทิฏฐิยา  สุปฏิวิทธา  ทั้งน้ีเพ่ือใหพัฒนาพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดานทั้งรางกาย  
สติปญญา  อารมณและสังคม         

x

  (6)  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  ตัวบงช้ีมีคาเฉล่ียความเหมาะสมมากที่สุด  คือ 
สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล เชน ยึดความประหยัด ลดความฟุมเฟอย

และความถูกตองสุจริต ยุติธรรม ( = 4.16)  ดังน้ัน  จึงควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่ยึดความ
ประหยัด  ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน  ลดละความฟุมเฟอย  ใชจายอยางมีเหตุผล  ใชทรัพยากรทุกชนิดอยาง
คุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ใชเทคโนโลยีที่ถูกหลักวิชาแตมีราคาถูก  และมีความรูคูคุณธรรม  เพราะจะทํา
ใหสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

x

    (7)  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  องคประกอบยอยดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ตัวบงช้ีมีคาเฉล่ียความเหมาะสมมากท่ีสุด  คือ สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการบนพ้ืนฐาน

ของความมีเหตุผล เชน ยึดความประหยัด ลดความฟุมเฟอยและความถูกตองสุจริต ยุติธรรม ( = 4.16)  ดังน้ันจึง
ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่ยึดความประหยัด  ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน  ลดละความฟุมเฟอย  
ใชจายอยางมีเหตุผล  ใชทรัพยากรทุกชนิดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ใชเทคโนโลยีที่ถูกหลักวิชาแตมี
ราคาถูก  และมีความรูคูคุณธรรม  เพราะจะทําใหสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิผลเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด             

x
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    (8)  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  องคประกอบยอยดานการจัดการเรียนรู  ตัวบงช้ีมี
คาเฉล่ียความเหมาะสมมากที่สุด  คือ สถานศึกษาของทานจัดการเรียนรูโดยมีหลักสูตรที่สอดคลองหลักสูตร
แกนกลางของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งตอบสนองความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เชน ผูเรียน  

ผูปกครอง ชุมชนบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล ถี่ถวนและรอบคอบ ( = 3.95)  ดังน้ัน  จึงควรใหความสําคัญกับ
การจัดทําหลักสูตรแกนกลางใหครอบคลุมและครบทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยโครงสรางของหลักสูตรจัดให
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย  รวมทั้งสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
สังคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี             

x

    (9)  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  องคประกอบยอยดานการพัฒนาบุคลากร  ตัวบงช้ีมี
คาเฉลี่ยความเหมาะสมมากท่ีสุด  คือ สถานศึกษาของทานมีกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง และ

แสวงหาความรูใหมที่อยูบนพ้ืนฐานของเหตุผล ( = 4.03)  ดังน้ัน  จึงควรใหความสําคัญกับกิจกรรมตางๆ  ที่เกิด
จากความตองการของบุคลากรอยางหลากหลาย  เพ่ือนํามาพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง  ใหสามารถจัดการเรียนรู
แกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  มีการต้ังกลุมเรียนรูรวมกัน ในประเด็นท่ีครูมีความสนใจ หรือมีความ
จําเปนรวมกันในงานของตน  มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการความรูในลักษณะตางๆ ระหวางครูดวย
กันเอง  มีการทํางานไปพรอมกับการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยการใชบันทึกหลังการสอน และผลพัฒนาการ
ของนักเรียนในฐานะขอมูลปอนกลับเพื่อประเมิน และเรียนรูการทํางานของตัวเองอยางเปนวงจร  ทั้งน้ีเพ่ือให
บุคลากรไดพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ                

x

    (10)  องคประกอบหลักดานความมีเหตุผล  องคประกอบยอยดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน        
ตัวบงช้ีมีคาเฉล่ียความเหมาะสมมากที่สุด  คือ สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม

ใหผูเรียนบรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานความมีเหตุผลตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ( = 3.98)  ดังน้ัน  
จึงควรใหความสําคัญกับการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนาผู เรียนใหบรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ประกอบดวย  มีวินัยและความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย  ประหยัดและอดออม  มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  รักและหวงแหนทองถิ่น  ซึ่งคุณลักษณะอัน
พึงประสงคน้ีสอดคลองกับคุณธรรม  8  ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อันไดแก  ขยัน  ประหยัด  
ซื่อสัตย  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคีและมีนํ้าใจ  ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาในทุกดานทั้งดานสติปญญา  
รางกาย  อารมณ  จิตใจและสังคม  เพ่ือใหผูเรียนเติบโตเปนผูใหญที่ดีและมีคุณภาพในภายภาคหนา               

x

  (11)  องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  ตัวบงช้ีมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมมากท่ีสุด  คือ 
สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของ เชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครอง ผูเรียน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามี

ความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได   ( = 4.02)  ดังน้ัน  
จึงควรใหความสําคัญกับการใหผูมีสวนที่เก่ียวของทุกฝาย (stakeholder) ไดเขามามีสวนรวมคิด  รวมวางแผน  
รวมทํา  รวมติดตามผลและรวมรับประโยชน  เพื่อสรางความเขาใจท่ีถูกตองรวมกันในสถานการณของโรงเรียน
และสภาพแวดลอม  ทําใหสามารถวางแผนพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูการพัฒนาคน
และสังคมอยางสมดุลและยั่งยืน 

x

     (12)  องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  องคประกอบยอยดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ตัวบงช้ีมีคาเฉล่ียความเหมาะสมมากที่สุด  คือ สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยเปด
โอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของ เชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
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x

     (13)  องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  องคประกอบยอยดานการจัดการเรียนรู  ตัวบงช้ีมี
คาเฉล่ียความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  สถานศึกษาของทานประเมินผูเรียนอยางหลากหลายท้ังดานความรู  ทักษะ  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งน้ี เพ่ือใหผู เรียนมีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก                             

การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได ( = 3.90)  ดังน้ัน  จึงควรใหความสําคัญกับการประเมินผูเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง  มีการประเมินครบทุกดานทั้งดานพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัยและจิตพิสัยอยาง
ตอเน่ือง  มีการประเมินเปนรายบุคคล  กลุมใหญ  กลุมยอยอยางสมํ่าเสมอ  ทั้งน้ีเพ่ือนําผลการประเมินมาปรับการ
เรียนเปลี่ยนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง  คนดีและมีความสุขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ                 

x

           (14)  องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  องคประกอบยอยดานการพัฒนาบุคลากร  ตัว
บงช้ีมีคาเฉล่ียความเหมาะสมมากที่สุด  คือ สถานศึกษาของทานสงเสริมหรือพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติตาม
คุณธรรม 4 ประการ คือ การรักษาความสัจ การรูจักขมใจตนเอง การอดทน อดกลั้นและอดออม และการรูจักละ
วางความช่ัว ทั้งน้ี เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายใน

และภายนอกได ( = 4.02)  ดังน้ัน  จึงควรใหความสําคัญกับการใหบุคลากรนําคุณธรรม  4  ประการไปใช  ไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  ทั้งน้ีเพ่ือใหบุคลากรน้ันมีความสุขและความเจริญตลอดไป             

x

            (15)  องคประกอบหลักดานการมีภูมิคุมกัน  องคประกอบยอยดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน      
ตัวบงช้ีมีคาเฉล่ียความเหมาะสมมากที่สุด  คือ สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความ
ตองการ  ความถนัด  และความสนใจท้ังน้ีเพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได ( = 3.95)  ดังน้ัน  จึงควรใหความสําคัญกับผูเรียนที่มีโอกาสเลือก
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจภายใตการแนะนําของครูที่ปรึกษาและชวยเหลือ  เอื้ออํานวยใหความ
สะดวกในรูปแบบตางๆ  เพ่ือใหกิจกรรมแตละกิจกรรมบรรลุความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ไดต้ังไว  ทั้งน้ีเพ่ือให
ผูเรียนไดเติมเต็มความรู  ความชํานาญและประสบการณใหกวางขวางยิ่งขึ้น  อีกทั้งไดคนพบความถนัดและความ
สนใจของตนเองตลอดจนพัฒนาความสามารถใหเต็มตามศักยภาพ             

x

       ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
              1)  การวิจัยครั้งน้ี  ไดดําเนินการภายใตขอบเขตการวิจัยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน  ดังน้ันผูสนใจควรขยายขอบเขตของการวิจัยใหกวางขึ้น 
             2)  การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยทําการทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธโครงสรางการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และไดตัวบงช้ีรวม  ซึ่งมีขอดี  คือ  เปนตัว
บงช้ีที่สามารถอธิบายสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
ครอบคลุมทุกมิติของกระบวนการการจัดศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อันไดแก  ความพอประมาณ  ความ
มีเหตุผล  และการมีภูมิคุมกัน  ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไป  จึงนาจะมีการศึกษาตอ  โดยการนําสมการตัวบงช้ีรวม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี  จําแนกศึกษา
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           3)  ตัวบงช้ีทั้ง  59  ตัวบงช้ี  และองคประกอบยอยทั้ง  3  องคประกอบ  มีความสําคัญตอการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไป  จึงนาจะมีการนําตัวบงช้ีทั้ง  
59  ตัวบงช้ีดังกลาวไปทดลองในสถานการณจริงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แลวติดตามผลการนําตัวบงช้ีเหลาน้ี
ไปใชโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
             4)  ผลการวิจัย  พบวา  ตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มี  59  ตัวบงช้ี  ดังน้ันควรมีการวิจัยเก่ียวกับการสรางแบบวัดและประเมินตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้ง  59  ตัวบงช้ี  เพ่ือใหมีเครื่องมือวัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเพ่ือใหผูบริหารใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
สถานศึกษาตอไป 
             5)  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  เพื่อศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  จะทําใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้น 
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องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงช้ี S.D. x  

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
4.05 0.55 1.  สถานศึกษาของทานมีการ

บริหารจัดการโดยกําหนดวิสัยทัศน
ยึดตามหลักความพอประมาณ เชน 
ดานจิตใจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจ   

1.  ดานความ
พอประมาณ 

1.1  การบริหาร
จัดการ
สถานศึกษา 

มาก 

3.98 0.53 2.  สถานศึกษาของทานมีการ
บริหารจัดการโดยกําหนดนโยบาย
จัดการศึกษาใหผูเรียนยึดหลักการ
พ่ึงตนเอง 

มาก 

4.04 0.53 3.  สถานศึกษาของทานมีการ
บริหารจัดการโดยมีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่คํานึงความ
สมดุลตามศักยภาพของตน 

มาก 

4.28 0.54 4.  สถานศึกษาของทานมีการ
บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรทาง
การศึกษา เชน งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ อยางฉลาด รอบคอบ
และเกิดประโยชนสูงสุด 

มาก 

4.37 0.55 5.  สถานศึกษาของทานมีการ
บริหารจัดการโดยใชพ้ืนที่และ
อาคารสถานที่ภายในสถานศึกษา
โดยไมเบียดเบียนผูอื่นและ
พ่ึงตนเองเปนหลัก 

มาก 
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4.10 0.50 6.  ในภาพรวม สถานศึกษาของ
ทานมีการบริหารจัดการสถานศึกษา
ดานความพอประมาณตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาก 

 
 
 

องคประกอบ องคประกอบ 
ตัวบงช้ี S.D.  x

หลัก ยอย 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
1.2  การจัด        
การเรียนรู 

1.  ดานความ
พอประมาณ 

1.  สถานศึกษาของทานกําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนใหมี
ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติ  และความรู
คิดอานที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของความสมดุล
ที่ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป 

3.98 0.52 

(ตอ) 
 

มาก 

2.  สถานศึกษาของทานจัดกระบวนการ
เรียนรูที่หลากหลายทั้งการสอนการอบรม 
การใชหลักวิชา และวิธีจัดการเรียนรูอยาง
สมดุลที่ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป 

3.94 0.53 มาก 

3.  สถานศึกษาของทานจัดการเรียนรูที่ทํา
ใหผูเรียนไดเรียนรูลักษณะตาง ๆ  พรอม
กัน ไดแก  เรียนรูตามความรูความคิดของ
ผูอื่น  การเรียนรูดวยการคิดพิจารณาให
เห็นเหตุผล  และการเรียนรูดวยการฝก
ปฏิบัติ ทั้งหมดน้ีไดอยูบนพ้ืนฐานของ
ความสมดุลที่ไมมากเกินไปหรือนอย
เกินไป 

3.85 0.54 มาก 

4.  สถานศึกษาของทานนําวัสดุและ
ทรัพยากรในทองถ่ินมาผลิตและ
ประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
ทั้งน้ีอยูบนพ้ืนฐานของความพอดีที่ไมมาก
เกินไปหรือนอยเกินไป  

3.74 0.61 มาก 
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5.  สถานศึกษาของทานบูรณาการหรือ
ผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เรื่องความประหยัดและการพ่ึงตนเองไวใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูหรือบางกลุมสาระ
การเรียนรู เชน  ภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร การงานอาชีพ 

3.89 0.56 มาก 

6.  ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมี   
การจัดการเรียนรูดานความพอประมาณท่ี
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.91 0.54 มาก 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย ตัวบงช้ี S.D.  x

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
3.71 0.62 1.3  การพัฒนา

บุคลากร 
1. สถานศึกษาของทานต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบการ
พัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของ
ความพอดีที่ไมมากเกินไปและไม
นอยเกินไป 

1.  ดานความ
พอประมาณ 

(ตอ) 
 

มาก 

4.00 0.55 2.  สถานศึกษาของทานพัฒนา
บุคลากรเพ่ือใหเปนบุคคลที่มี
ความสามารถพ่ึงตนเอง 

มาก 

3.92 0.54 3.  บุคลากรในสถานศึกษาของทาน
ไดรับการพัฒนาใหชวยเหลือ  
แบงปนความรูและประสบการณซึ่ง
กันและกัน ทั้งหมดน้ี อยูบนพ้ืนฐาน
ของความพอประมาณ 

มาก 

3.98 0.57 4.  ในภาพรวม สถานศึกษาของ
ทานมี  การพัฒนาบุคลากรเรื่อง
ความประหยัดและการพ่ึงตนเองที่
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาก 
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องคประกอบ องคประกอบ 
ตัวบงช้ี S.D. x  หลัก ยอย 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
3.96 0.66 1.4  กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 
1.  สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานเศรษฐกิจ เชน 
กิจกรรมบันทึกบัญชีรายรับรายจาย 
กิจกรรมสัปดาหการออมและโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนรูจัก
การประหยัด ไมฟุมเฟอย  

1.  ดานความ
พอประมาณ 

(ตอ) 
 

มาก 

4.09 0.58 2.  สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานสังคม เชน 
กิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข กิจกรรม
ชวยเหลือผูดอยโอกาส และกิจกรรมปลูก
จิตสํานึกสาธารณะ ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียน
รูจักการพ่ึงตนเองและไมเบียดเบียนผูอื่น 

มาก 

3.75 0.63 3.  สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานสิ่งแวดลอม 
เชน โครงการสวนพฤษศาสตร  โครงการ
หองเรียนสีเขียว  และกิจกรรมคาย
อนุรักษอุทยานการศึกษา  ทั้งน้ี เพ่ือให
ผูเรียนมีรูจักการประหยัดและไม
เบียดเบียนผูอื่น 

มาก 
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x  S.D. 

4.  สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานวัฒนธรรม 
เชน  กิจกรรมอนุรักษประเพณีพ้ืนบาน  
กิจกรรมการใชภาษาประจําทองถิ่น  และ
กิจกรรมปลูกฝงมรรยาทไทย   ทั้งน้ี 
เพ่ือใหผูเรียนรูจักการพ่ึงตนเองและไม
เบียดเบียนผูอื่น 
 
 
 
 
 
 

4.01 0.59 มาก 

5.  สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานศาสนา เชน  
โครงการวิถีพุทธ กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา และกิจกรรมฝกสมาธิกอนเขา
เรียน ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเรียนรูจักการ
พ่ึงตนเองและไมเบียดเบียนผูอื่น 

4.25 0.55 มาก 

6.  ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมี
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานความ
พอประมาณที่สอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.97 0.56 มาก 

2.  ดานความมี
เหตุผล 
 

2.1.  การ
บริหาร
จัดการ
สถานศึกษา 

1.  สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล เชน 
ยึดความประหยัด ลดความฟุมเฟอยและ
ความถูกตองสุจริต ยุติธรรม 

4.16 0.51 มาก 

2.  สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการแบบเครือขายที่รวมมือกับองคกร  
ชุมชน และบุคคลอื่นอยางมีเหตุผล ถี่
ถวนและรอบคอบ 

3.95 0.57 มาก 
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S.D. x  

3.88 0.60 3.  สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการโดยนําวัสดุหรือทรัพยากรที่หาได
ในทองถ่ินมาใชในการจัดการ
สถานศึกษาอยางรอบคอบ 

มาก 

3.95 0.54 4.  ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมี     
การบริหารจัดการสถานศึกษาดานความ
มีเหตุผลที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาก 

 
 
 
 
 

องคประกอบ องคประกอบ 
ตัวบงช้ี S.D. x  หลัก ยอย 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
3.95 0.58 2.2.  การจัดการ

เรียนรู 
1.  สถานศึกษาของทานจัดการ
เรียนรูโดยมีหลักสูตรที่สอดคลอง
หลักสูตรแกนกลางของการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานซึ่งตอบสนองความ
ตองการของผูที่มีสวนเก่ียวของทุก
ฝาย เชน ผูเรียน  ผูปกครอง ชุมชน
บนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล ถี่
ถวนและรอบคอบ 

2.  ดานความมี
เหตุผล 

(ตอ) 
 

มาก 

3.85 0.57 2.  สถานศึกษาของทานจัดการ
เรียนรูโดยมีหลักสูตรทองถ่ินที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน 
และสภาพแวดลอมในแตละทองถ่ิน
หรือชุมชน อยางมีเหตุผล ถี่ถวน
และรอบคอบ 

มาก 
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3.84 0.56 3.  สถานศึกษาของทานจัดการ
เรียนรูโดยพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ
ปจจุบัน และการเปล่ียนแปลงบน
พ้ืนฐานของความมีเหตุผล ถี่ถวน
และรอบคอบ 

มาก 

3.89 0.55 4.  ในภาพรวม สถานศึกษาของ
ทานมีการจัดการเรียนรูดานความมี
เหตุผลที่สอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มาก 

 
 
 
 
 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงช้ี S.D. x  

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
4.03 0.53 2.3.  การพัฒนา

บุคลากร 
1.  สถานศึกษาของทานมีกิจกรรมที่
สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง 
และแสวงหาความรูใหมที่อยูบน
พ้ืนฐานของเหตุผล 

2.  ดานความมี
เหตุผล 

(ตอ) 
 

มาก 

3.80 0.57 2.  สถานศึกษาของทานมีแหลง
เรียนรูที่ใหความรูเก่ียวกับความมี
เหตุผลถ่ีถวนและรอบคอบ 

มาก 

3.90 0.56 3.  สถานศึกษาของทานพัฒนา
บุคลากรใหปฏิบัติงานอยาง
เช่ือมโยง และประสานงานกันอยาง
รอบคอบ 

มาก 

3.86 0.55 4.  ในภาพรวม สถานศึกษาของ
ทานมี การพัฒนาบุคลากรดาน
ความมีเหตุผลที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาก 
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องคประกอบ องคประกอบ 
ตัวบงช้ี S.D. x  หลัก ยอย 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
3.88 0.57 2.4.  กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 
1.  สถานศึกษาของทานจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
ทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
และตัดสินใจไดอยางรอบคอบ 

2.  ดานความมี
เหตุผล 

(ตอ) 
 

มาก 

3.98 0.54 2.  สถานศึกษาของทานจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุคุณลักษณะ
อันพึงประสงคในดานความมี
เหตุผลตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

มาก 

3.85 0.55 3.  สถานศึกษาของทานจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนให
ฝก การใชสติปญญา คิด วิเคราะห 
สังเคราะห และจินตนาการเพ่ือให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
ตัดสินใจไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ
บนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล 

มาก 
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3.88 0.55 4.  สถานศึกษาของทานจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนให
มีความรู ทักษะ และเจตคติเพ่ิมเติม
จากในช้ันเรียน ทั้งน้ี อยูบนพ้ืนฐาน
ของความถ่ีถวนและรอบคอบ  

มาก 

3.89 0.53 5.  ในภาพรวม สถานศึกษาของ
ทานมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานความมีเหตุผลที่
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาก 

 
 
 
 
 

องคประกอบ องคประกอบ 
ตัวบงช้ี S.D. x  หลัก ยอย 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
4.00 0.56 1.  สถานศึกษาของทานมีการบริหาร

จัดการโดยพัฒนาและปรับปรุงการจัด
การศึกษาอยางเปนระบบ (PDCA) เพ่ือให
สถานศึกษามีความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

3.1.  การ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา 

3.  ดานการมี
ภูมิคุมกัน 
 

มาก 

3.98 0.52 2.  สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการโดยนําขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษามาใชในการวางแผน  ตัดสินใจ  
และดําเนินการทุกขั้นตอน เพ่ือให
สถานศึกษามีความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

มาก 
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3.90 0.56 3.  สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการโดยมีการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  
ทบทวนและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือใหสถานศึกษามีความพรอมที่จะ
รองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

มาก 

4.02 0.55 4.  สถานศึกษาของทานมีการบริหาร
จัดการโดยเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของ 
เชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 
ผูเรียน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือใหสถานศึกษามีความพรอมที่จะ
รองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

มาก 

3.97 0.56 5.  ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมี  การ
บริหารจัดการสถานศึกษาดานการมี
ภูมิคุมกันที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มาก 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงช้ี S.D. x  

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
3.2.  การจัด       
การเรียนรู 

3.80 0.55 3.  ดานการมี
ภูมิคุมกัน 

1.  สถานศึกษาของทานพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะในการแกปญหาอยางเปนระบบ 
เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก                          
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

(ตอ) 
 

มาก 

2.  สถานศึกษาของทานจัดทําแผน                 
การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงหลักจิตวิทยา  
พัฒนาการ และความแตกตางระหวาง
บุคคล เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่จะ
รองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก                 
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

3.79 0.57 มาก 
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3.89 0.57 3.  สถานศึกษาของทานเปดโอกาสใหผูมี
สวนเก่ียวของ เชน ผูปกครอง ภูมิปญญา
ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรู ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่
จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

มาก 

3.90 0.53 4.  สถานศึกษาของทานประเมินผูเรียน
อยางหลากหลายทั้งดานความรู  ทักษะ  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งน้ี 
เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

มาก 

3.88 0.55 5.  ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมี           
การจัดการเรียนรูดานการมีภูมิคุมกันที่
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาก 

 
 
 
 
 

องคประกอบ องคประกอบ 
ตัวบงช้ี S.D. x  หลัก ยอย 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
3.94 0.53 1.  สถานศึกษาของทานพัฒนาบุคลากร

ใหมีความรู  ความเขาใจ  ทักษะ และ
ประสบการณเก่ียวกับวิชาความรู  และ
วิธีจัดการเรียนรูทั้งน้ี เพ่ือใหบุคลากรมี
ความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกได 

3.3.  การ
พัฒนา
บุคลากร 

3.  ดานการมี
ภูมิคุมกัน 
(ตอ) 
 

มาก 
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3.88 0.54 2.  สถานศึกษาของทานพัฒนาบุคลากร
ใหสามารถจัดการเรียนรูที่บูรณาการองค
ความรูดวยการนําวิชาการมาประยุกตเขา
ดวยกันเพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมที่
จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ได 

มาก 

3.88 0.57 3.  สถานศึกษาของทานอบรมบุคลากร
ทุกประเภทใหมีความรู ทักษะและ
ประสบการณ ทั้งน้ี เพ่ือใหบุคลากรมี
ความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกได 

มาก 

4.02 0.57 4.  สถานศึกษาของทานสงเสริมหรือ
พัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติตามคุณธรรม 4 
ประการ คือ การรักษาความสัจ การรูจัก
ขมใจตนเอง การอดทน อดกลั้นและอด
ออม และการรูจักละวางความช่ัว ทั้งน้ี 
เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

มาก 

3.92 0.55 5.  ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมี
การพัฒนาบุคลากรดานการมีภูมิคุมกันที่
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาก 

องคประกอบ
หลัก 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงช้ี S.D. x  

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
3.95 0.58 3.4.  กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 
1.  สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความตองการ  
ความถนัด  และความสนใจท้ังน้ีเพ่ือให
ผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

3.  ดานการมี
ภูมิคุมกัน 

(ตอ) 
 

มาก 
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2.  สถานศึกษาของทานจัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ทําใหมีโอกาส
แนะแนวผูเรียนใหสามารถตัดสินใจ
ประกอบอาชีพทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมีความ
พรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกได  

3.87 0.58 มาก 

3.  สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับภูมิ
สังคมทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่
จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ได 

3.86 0.59 มาก 

4.  สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เก้ือกูลทองถ่ิน/
ชุมชนทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่
จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ได 

3.91 0.58 มาก 

5.  ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมี
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการ
มีภูมิคุมกันที่สอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.93 0.57 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 312 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คําถามการสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรื่อง  การพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
 1.  เพ่ือสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียน  และครูที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะของความพอประมาณ  ความ
มีเหตุผลและการมีภูมิคุมกัน 
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 2.  เพ่ือสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียน  และครูที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะของขอ 1  ในดานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  การจัดการเรียนรู  การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 3.  เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียน  และครูที่
ไดรับมอบหมายมาวิเคราะหและสังเคราะหหากรอบแนวคิดขั้นตนในการวิจัยเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะของแบบสัมภาษณ 
 เปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-structure Interview)  ชนิดปลายเปด  ประกอบดวยขอคําถาม
ชนิดปลายเปดที่มีสวนตางๆ ดังน้ี 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหการสัมภาษณ 
               1.ช่ือ………………..………………นามสกุล…………………….ตําแหนง…………………………. 
สถานท่ีทํางาน……………………………หมายเลขโทรศัพท……………………………………………….….. 
               2.ช่ือ………………..………………นามสกุล…………………….ตําแหนง…………………………. 
วันที่ใหการสัมภาษณ……………เดือน……………………..พ.ศ……………เวลา…………………………..น. 
สถานท่ีใหการสัมภาษณ…………………………………………………………………………………………. 
สวนที่ 2.  คําถามการสัมภาษณเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                 1.  ในความคิดเห็นของทาน  ทานคิดวาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในลักษณะตอไปน้ีอยางไร   
         1.1  ความพอประมาณ 
         1.2  ความมีเหตุผล 
         1.3  การมีภูมิคุมกัน 
 
 
 
 
 
         2.  ในความคิดเห็นของทาน  ทานคิดวาการจัดการศึกษาในลักษณะความพอประมาณ                       
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในดานตางๆ ตอไปน้ี  ควรเปนอยางไร 
   2.1  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   2.2  ดานการจัดการเรียนรู 
   2.3  ดานการพัฒนาบุคลากร 
   2.4  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
                 ทานคิดวาขอคําถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งหมดน้ี 



 315 

 ครอบคลุม 
 ไมครอบคลุม  เพราะ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

กราบขอบพระคุณอยางสูงในความอนุเคราะห 
พิมผกา  ธรรมสิทธิ์  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
----------------------------------------------------------- 

 
คําชี้แจง 
              แบบสอบถามฉบับน้ี  เปนขอคําถามเก่ียวกับตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งประกอบดวย  2  ตอน  คือ 
              ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
              ตอนที่  2  ระดับความคิดเห็นของทานเก่ียวกับความเหมาะสมของตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ขอความอนุเคราะหจากทานกรุณาตรวจสอบตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด  แลวทําเครื่องหมาย    ลงในชองตัวเลือกที่
กําหนดให 
 
 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทานเปนอยางสูงมา  ณ โอกาสน้ี 
 
 

       พิมผกา  ธรรมสิทธิ์ 
      นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                        มหาวิทยาลัยขอนแกน 
                      ผูวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถามีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
โปรดติดตอ  โทร 08-1060-2727, 08-9560-3200 
 
ตอนท่ี  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย       ลงใน     ที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
 
1.  เพศ 
    1)  ชาย   

  2)  หญิง 
 
2.  ตําแหนงปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
    ผูอํานวยการโรงเรียน 

 รองผูอํานวยการโรงเรียน 
 ครูที่ไดรับมอบหมาย 
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ตอนท่ี  2  ความเหมาะสมของตัวบงชี้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในโดย
ความพอเพียงตองประกอบดวย  3  คุณลักษณะพรอมๆ กันไดแก  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี  กลาวคือ  กิจกรรมใดๆ ที่ขาดคุณลักษณะใดคุณลักษณะหน่ึงไปก็จะไมสามารถเรียกไดวาเปน
ความพอเพียง ซึ่งคุณลักษณะทั้ง   3  น้ีประกอบดวย 
  1  ความพอประมาณ (Moderation)  หมายถึง ความพอดี (dynamic optimum) ที่ไมมากเกินไป
และไมนอยเกินไปในมิติตางๆ ของการกระทํา ประหยัด ไมฟุมเฟอย  พ่ึงตนเองและไมเบียดเบียนผูอื่น เพ่ือ
นําไปสูความสมดุลและพรอมตอการรองรับความเปล่ียนแปลง 
  2  ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง  การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของ 
ความพอประมาณในมิติตางๆ น้ัน  จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล ถี่ถวน และรอบคอบ 
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  3. การมีภูมิคุมกัน (Self-immunity) หมายถึง การปฏิบัติ เชน การศึกษาหาความรู การคนหา
ขอมูลขาวสาร และการมีระบบควบคุมตรวจสอบ เปนตน เพ่ือใหมีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 คําชี้แจง ขอใหทานโปรดพิจารณาวาตัวบงช้ีแตละตัวมีระดับความเหมาะสมอยูในระดับใดที่จะนํามาช้ี
วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโปรดทําเครื่องหมาย     ลงใน
ชองระดับความเหมาะสม  ใหตรงกับตัวเลขที่ทานตองการ ซึ่งมีความหมาย  ดังน้ี 
 ระดับ  5  หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นวา ตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมมากที่สุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นวาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นวาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นวาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมนอย 
 ระดับ  1  หมายถึง  ทานมีความคิดเห็นวาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมนอยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอท่ี 
ตัวบงชี้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ระดับความเหมาะสม 

5 
มาก
ท่ีสุ
ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลา
ง 

2 
นอย 

1 
นอย
ท่ีสุ
ด 

1.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความพอประมาณ  

     1.1  องคประกอบยอยดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1 
 

สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยกําหนดวิสัยทัศนยึด
ตามหลักความพอประมาณ เชน ดานจิตใจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ   

     

2 
 

สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยกําหนดนโยบายจัด
การศึกษาใหผูเรียนยึดหลักการพึ่งตนเอง 
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3 
 

สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่คํานึงความสมดุลตามศักยภาพของตน 

     

4 
 

สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยใชทรัพยากรทาง
การศึกษา เชน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ อยางฉลาด รอบคอบ
และเกิดประโยชนสูงสุด 

     

5 
 

สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยใชพ้ืนที่และอาคาร
สถานท่ีภายในสถานศึกษาโดยไมเบียดเบียนผูอื่นและพ่ึงตนเอง
เปนหลัก 

     

6 
 

ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการสถานศึกษา
ดานความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

     1.2  องคประกอบยอยดานการจัดการเรียนรู 
7 สถานศึกษาของทานกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

ใหมีความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติ  และความรูคิดอานที่ต้ังอยูบน
พ้ืนฐานของความสมดุลที่ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป 

     

8 สถานศึกษาของทานจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้ง              
การสอน การอบรม การใชหลักวิชา และวิธีจัดการเรียนรูอยาง
สมดุลที่ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป 

     

9 สถานศึกษาของทานจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนไดเรียนรูลักษณะ
ตาง ๆ  พรอมกัน ไดแก  เรียนรูตามความรูความคิดของผูอื่น             
การเรียนรูดวยการคิดพิจารณาใหเห็นเหตุผล  และการเรียนรูดวย
การฝกปฏิบัติ ทั้งหมดน้ีไดอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลที่ไมมาก
เกินไปหรือนอยเกินไป 
 
 

     

10 สถานศึกษาของทานนําวัสดุและทรัพยากรในทองถ่ินมาผลิตและ
ประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู ทั้งน้ีอยูบนพ้ืนฐานของ
ความพอดีที่ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป 

     

11 
 

สถานศึกษาของทานบูรณาการหรือผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเรื่องความประหยัดและการพ่ึงตนเองไวในทุกกลุม
สาระการเรียนรูหรือบางกลุมสาระการเรียนรู เชน  ภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร การงานอาชีพ 
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12 
 

ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมีการจัดการเรียนรู                          
ดานความพอประมาณท่ีสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

   1.3  องคประกอบยอยดานการพัฒนาบุคลากร 
13 

 
สถานศึกษาของทานต้ังคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบ                    
การพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของความพอดีที่ไมมากเกินไปและ
ไมนอยเกินไป 

     

14 สถานศึกษาของทานพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเปนบุคคลที่มี              
ความสามารถพ่ึงตนเอง 

     

15 
 

บุคลากรในสถานศึกษาของทานไดรับการพัฒนาใหชวยเหลือ  
แบงปนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน ทั้งหมดน้ี อยูบน
พ้ืนฐานของความพอประมาณ 

     

16 
 

ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมีการพัฒนาบุคลากร              
เรื่องความประหยัดและการพ่ึงตนเองที่สอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

     1.4  องคประกอบยอยดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
17 สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน

เศรษฐกิจ เชน กิจกรรมบันทึกบัญชีรายรับรายจาย กิจกรรม
สัปดาหการออมและโครงการธนาคารโรงเรียน ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียน
รูจักการประหยัด ไมฟุมเฟอย  

     

18 สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานสังคม 
เชน กิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข กิจกรรมชวยเหลือผูดอยโอกาส 
และกิจกรรมปลูกจิตสํานึกสาธารณะ ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนรูจัก             
การพ่ึงตนเองและไมเบียดเบียนผูอื่น 
 

     

19 สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
สิ่งแวดลอม เชน โครงการสวนพฤษศาสตร  โครงการหองเรียน       
สีเขียว  และกิจกรรมคายอนุรักษอุทยานการศึกษา  ทั้งน้ี เพ่ือให
ผูเรียนมีรูจักการประหยัดและไมเบียดเบียนผูอื่น 

     

20 สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
วัฒนธรรม เชน  กิจกรรมอนุรักษประเพณีพ้ืนบาน  กิจกรรม           
การใชภาษาประจําทองถ่ิน  และกิจกรรมปลูกฝงมรรยาทไทย   
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21 สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน

ศาสนา เชน  โครงการวิถีพุทธ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และ
กิจกรรมฝกสมาธิกอนเขาเรียน ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเรียนรูจักการ
พ่ึงตนเองและไมเบียดเบียนผูอื่น 

     

22 
 

ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
ความพอประมาณที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความมีเหตุผล  

     2.1  องคประกอบยอยดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
23 สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของความมี

เหตุผล เชน ยึดความประหยัด ลดความฟุมเฟอยและความถูกตอง
สุจริต ยุติธรรม 

     

24 สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการแบบเครือขายที่รวมมือ
กับองคกร  ชุมชน และบุคคลอื่นอยางมีเหตุผล ถี่ถวนและ
รอบคอบ 

     

25 สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยนําวัสดุหรือ
ทรัพยากรท่ีหาไดในทองถ่ินมาใชในการจัดการสถานศึกษาอยาง
รอบคอบ 
 
 
 
 
 

     

     2.2  องคประกอบยอยดานการจัดการเรียนรู 
27 สถานศึกษาของทานจัดการเรียนรูโดยมีหลักสูตรที่สอดคลอง

หลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งตอบสนองความ
ตองการของผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝาย เชน ผูเรียน  ผูปกครอง 
ชุมชนบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล ถี่ถวนและรอบคอบ 

     

28 สถานศึกษาของทานจัดการเรียนรูโดยมีหลักสูตรทองถ่ินที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน และสภาพแวดลอมในแตละ
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29 สถานศึกษาของทานจัดการเรียนรูโดยพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพเหตุการณปจจุบัน 
และการเปลี่ยนแปลงบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล ถี่ถวนและ
รอบคอบ 

     

30 ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมีการจัดการเรียนรูดานความมี
เหตุผลที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

     2.3  องคประกอบยอยดานการพัฒนาบุคลากร 
31 

 
สถานศึกษาของทานมีกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนา
ตนเอง และแสวงหาความรูใหมที่อยูบนพ้ืนฐานของเหตุผล 

     

32 
 

สถานศึกษาของทานมีแหลงเรียนรูที่ใหความรูเก่ียวกับความมี
เหตุผลถ่ีถวนและรอบคอบ 

     

33 
 

สถานศึกษาของทานพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางเช่ือมโยง 
และประสานงานกันอยางรอบคอบ 

     

34 ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมีการพัฒนาบุคลากรดานความมี
เหตุผลที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

     2.4  องคประกอบยอยดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
35 

 
สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ทําให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและตัดสินใจไดอยางรอบคอบ 

     

36 
 

สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม
ใหผูเรียนบรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานความมีเหตุผล
ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 
 

     

37 
 

สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหฝก          
การใชสติปญญา คิด วิเคราะห สังเคราะห และจินตนาการเพ่ือให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและตัดสินใจไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ
บนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล 

     

38 
 

สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ และเจตคติเพ่ิมเติมจากในช้ันเรียน ทั้งน้ี อยูบน
พ้ืนฐานของความถี่ถวนและรอบคอบ  
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39 ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานความมีเหตุผลที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการมีภูมิคุมกัน 

     3.1  องคประกอบยอยดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
40 

 
สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการศึกษาอยางเปนระบบ (PDCA) เพ่ือใหสถานศึกษามี
ความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

     

41 
 

สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยนําขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษามาใชในการวางแผน  ตัดสินใจ  และดําเนินการทุก
ขั้นตอน เพ่ือใหสถานศึกษามีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด 
ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

     

42 
 

สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยมีการนิเทศ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  ทบทวนและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให
สถานศึกษามีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

     

43 
 

สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหผูมี
สวนเก่ียวของ เชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน 
และชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัด
การศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

     

44 ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมีการบริหารจัดการสถานศึกษา
ดานการมีภูมิคุมกันที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

     

     3.2  องคประกอบยอยดานการจัดการเรียนรู 
45 

 
สถานศึกษาของทานพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการแกปญหา
อยางเปนระบบ เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

     

46 
 

สถานศึกษาของทานจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงหลัก
จิตวิทยา  พัฒนาการ และความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือให
ผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก               
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47 
 

สถานศึกษาของทานเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของ เชน 
ผูปกครอง ภูมิปญญาทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

     

48 
 

สถานศึกษาของทานประเมินผูเรียนอยางหลากหลายท้ังดาน             
ความรู  ทักษะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งน้ี เพ่ือให
ผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก             
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

     

49 ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมีการจัดการเรียนรูดานการมี
ภูมิคุมกันที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

     3.3  องคประกอบยอยดานการพัฒนาบุคลากร 
50 

 
สถานศึกษาของทานพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความเขาใจ  
ทักษะ และประสบการณเก่ียวกับวิชาความรู  และวิธีจัดการเรียนรู
ทั้งน้ี เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

     

51 
 

สถานศึกษาของทานพัฒนาบุคลากรใหสามารถจัดการเรียนรูที่
บูรณาการองคความรูดวยการนําวิชาการมาประยุกตเขาดวยกัน
เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 
 
 
 
 

     

52 
 

สถานศึกษาของทานอบรมบุคลากรทุกประเภทใหมีความรู ทักษะ
และประสบการณ ทั้งน้ี เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกได 

     

53 
 

สถานศึกษาของทานสงเสริมหรือพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติตาม
คุณธรรม 4 ประการ คือ การรักษาความสัจ การรูจักขมใจตนเอง 
การอดทน อดกล้ันและอดออม และการรูจักละวางความช่ัว ทั้งน้ี 
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54 ในภาพรวม สถานศึกษาของทานมีการพัฒนาบุคลากรดานการมี
ภูมิคุมกันที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

     3.4  องคประกอบยอยดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
55 สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม           

ความตองการ  ความถนัด  และความสนใจท้ังน้ีเพ่ือใหผูเรียนมี
ความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได 

     

56 สถานศึกษาของทานจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ทําใหมี
โอกาสแนะแนวผูเรียนใหสามารถตัดสินใจประกอบอาชีพทั้งน้ี
เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกได  

     

57 สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
สอดคลองกับภูมิสังคมทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกได 

     

58 สถานศึกษาของทานจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เก้ือกูล
ทองถ่ิน/ชุมชนทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมที่จะรองรับ
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกได 

     

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอื่น ๆ  เก่ียวกับเก่ียวกับการพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคณุเปนอยางสูง 

ประวัติผูเขียน 
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