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รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

The academic administration model based on philosophy 
of sufficiency economy elementary schools under the jurisdiction 

of the Loei Provincial Education Office.
สุบัน  ประทุมทอง1 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพ 

การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) เพื่อประเมินรูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัตถุประสงค์ทั้งสามข้อ 
ได ้ด�า เนินการในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ผู้ร่วมวิจัยทั้งหมดประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนศึกษานิเทศก์ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จ�านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการท�าวิจัยคือ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ที่มีการวัดค่าความสอดคล้องเชิงเน้ือหาแล้ว  
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบประเด็น 
ที่น่าสนใจหลายประเด็นกล่าวโดยสรุปคือ 1 สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการ
จงัหวดัเลย โดยภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทกุด้าน 2 รปูแบบการบรหิารงานทีพ่ฒันา
ขึ้นประกอบด้วยขั้นตอนหลัก จ�านวน 7 ขั้นตอน และผลการประเมินรูปแบบมีความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์ ครอบคลุมอยู่ในระดับมาก
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Abstract
 This work useds several research methods in order to study the state of 
academic administration inaccordance with philosophy of sufficiency  
economy, to develop the model of academic administration according  
to philosophy of sufficiency economy, and to evaluate the academic  
management model according to philosophy of sufficiency economy.  
All of the objectives were implemented in elementary schools  
under Loei Provincial Education Office. All 380 participants were school  
administrators, supervisors, teachers and educational personnel. 
The research tools in the study were questionnaire and in-depth interview,  
and content validity of both was also evaluated\. Statistics used for data  
analysis were percentage, mean and standard deviation. The research  
results revealedseveral interesting points. In summary, first of all,  
the current state of academic administration based on the philosophy  
of sufficiency economy in elementary schools under the jurisdiction  
of the Loei Provincial Education Office had the overall performance  
at a high level in all aspects. Secondly, the developed model for academic 
management consisted of seven main functions, i.e., Finally, evaluation  
of the model showed that it was practical and useful at high level.

Keywords : Model, Development, Philosophy of sufficiency economy,  
Loei Provincial Education Office

ที่มาและความส�าคัญ
 โรงเรียนเป ็นหน่วยการบริหารศึกษาส�าคัญที่จะต ้องปฏิบัติงานด ้านการจัด 
การเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ที่ได้ให้ความส�าคัญกับ 
การจัดการศึกษาโดยการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุตาม 
เป้าประสงค์และผู ้ที่น�าพาองค์กรบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปได้ด้วยดีนั้นขึ้นอยู ่กับ 
ผู ้บริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นผู ้ที่มีส่วนส�าคัญ ในออกแบบการวางแผนบริหารสถานศึกษา 
สร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน จ�าเป็นที่ต้องศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 
ของสถานศึกษาซึ่งจะน�าไปสู่การได้มาซ่ึงรูปแบบการวางแผนบริหารงานของสถานศึกษา 
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ในแต่ละแห่งรูปแบบการวางแผนบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
มีระบบการบริหารจัดการท่ีกระจายอ�านาจสู ่ภาคส ่วนต ่าง ๆ ตามนโยบายของ 
กระทรวงศกึษาธกิาร ผูบ้รหิารจะต้องใช้ความสามารถในการบรหิารงานเพือ่ให้เกดิประสิทธภิาพ 
และประสิทธิผล จ�าเป็นท่ีต้องมีรูปแบบในการวางแผนระบบการจัดการที่ดี จึงจะสามารถ 
พัฒนาองค ์กรไปสู ่ เป ้ าหมายวัต ถุประสงค ์  พันธกิจของโรงเรียนที่ ได ้ก� าหนดไว ้ 
กระทรวงศึกษาธิการได ้ เห็นความส�าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงได ้ก�าหนดจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 โดยมุ ่งพัฒนา 
ให้ผู ้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง  
6) มุ่งมั่นในการท�างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, น.7)  หลกัสตูรแกนกลางพทุธศกัราช 2551 ได้มกีารขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
สู่ถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ 
และน�ามาบูรณาการ ในการบริหารจัดการด้านงานวิชาการโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียน 
การสอน เพื่อให้บรรลุมุ ่งหมายของหลักสูตรจึงได้ก�าหนดนโยบายให้มีการขับเคล่ือน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในทุกระดับ ประกอบด้วย 1) สถานศึกษา 
น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 2) ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนในการด�าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ชุมชน ผู้ปกครองด�าเนินชีวิตและมีการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) การน�านโยบาย 
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่สถานศึกษานั้นกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ก�าหนดแผนด�าเนินงานหลักยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในการขับเคล่ือนหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) ด้านการสร้างความรู ้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู ้
และสื่อการเรียนรู ้ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมรูปแบบต่าง ๆ พัฒนาบุคลากรเครือข่าย 
และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ 2) ด้านการน�าสู่การปฏิบัติ โดยน�าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่การเรียนการสอนและการบริหารจัดการในสถานศึกษา  
3) ด้านประสานงานร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว 
ชุมชน และสถาบันทางศาสนาให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4) ด้านการติดตาม 
ประเมินผล โดยการพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชน 
ที่รับการบริการให้เกิดความรู้ทักษะเจตคติและสามารถน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ในการจัดการเรียนการสอน 
ให้สถานศกึษาจดัการเรียนการสอน ตามเนือ้หาทีก่�าหนดไว้ในหลักสูตรอย่างสอดคล้องกบัวถิชีีวติ 
ของผู้เรียน เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติตน 
ที่เหมาะสม (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1, 2552)
 รัฐบาลไทยยุคปัจจุบันได้น�าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 
บริหารประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และน�ามาเป็นกรอบ 
ในการปฏริปูการศกึษา ทัง้ 11 ด้านจากการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใช้  
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพ และความส�าเร็จของการจัดการศึกษา 
 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้น้อมน�า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ แต่การด�าเนินการ 
ในแต่ละโรงเรียน มีแนวด�าเนินการท่ีแตกต่างกันไป เน่ืองจากยังขาดรูปแบบและแนวปฏิบัติ 
ทีช่ดัเจน ผูว้จิยัในฐานะผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เหน็ว่าการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใช้ ในการบรหิารจดัการจะช่วยให้ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดีขึ้น จึงมีความสนใจที่จะท�าการวิจัย รูปแบบการบริหาร 
งานวิชาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษา 
ในส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยมีเป ้าหมายส�าคัญ คือ คุณภาพการศึกษา 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนผู้วิจัยเชื่อว่าถ้าโรงเรียน มีรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
ทีเ่หมาะสมและชดัเจนสามารถน�าองค์ความรูส่้งผลให้การพฒันาคณุภาพการศกึษาและคณุภาพ
ชีวิตของนักเรียนเป็นไปได้ตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
 3. เพือ่ประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

นิยามศัพท์เฉพาะ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด�ารงอยู่และ 
ปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและพัฒนา 
อย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้หลักการ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 
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ต่อการมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยอาศัยความรู ้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 
และการบริหารงานวิชาการทุกขั้นตอน 
 รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
โรงเรยีนประถมศกึษา ในสงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย หมายถงึ รปูแบบการบรหิาร
งานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยใช้หลัก 
ความพอประมาณ ความมเีหตผุล มภีมูคิุม้กนั โดยอาศยัความรูแ้ละยดึคณุธรรมในการบรหิารงาน 
ทั้ง 7 ด้าน คือ  
 1. การวางแผนงานวชิาการ หมายถงึ การบรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
โดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันและยึดความรู้ มีความตระหนัก 
ในคุณธรรม โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ในการวางแผนงานวิชาการให้ได้ผลดี 
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย
 2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การบูรณาการหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และยึดความรู ้
มีความตระหนัก ในคุณธรรม โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ในการจัดท�าหลักสูตร 
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตามกรอบหลักสูตร 
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย
 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้  หมายถึง การบูรณาการหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และยึดความรู้  
มีความตระหนัก ในคุณธรรม โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
 4. การวัดผล และประเมินผล หมายถึง การบูรณาการหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และยึดความรู ้
มีความตระหนัก ในคุณธรรม โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ในการวัดผลและประเมินผล 
ให้ได้มาตรฐานตรงตามสภาพจรงิของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย 
 5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การบูรณาการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
และยึดความรู้มีความตระหนัก ในคุณธรรมโดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ในการจัดหา 
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูล การจัดหาแหล่งเรียนรู้ การติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อ 
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
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 6. การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้หมายถงึ การบรูณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
โดยใช้หลักความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ ้มกันและยึดความรู ้มีความตระหนัก 
ในคุณธรรมโดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
ของโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
 7. การแนะแนวการศกึษา หมายถงึ การบรูณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
โดยใช้หลักความพอประมาณความมีเหตุผล มีภูมิคุ ้มกันและยึดความรู้ มีความตระหนัก 
ในคุณธรรมโดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย
 ความถูกต้อง หมายถึง ถูกต้องตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางระเบียบการบริหารงานของทางราชการ
 ความเหมาะสม หมายถึง เหมาะสมในการน�ารูปแบบการบริหารงานวิชาการไปใช้ 
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมของชุมชน สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 ความเป็นไปได้ หมายถึง สามารถน�ารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปบริหารจัดการในสถานศึกษาและสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง 
มีความประหยัดและคุ้มค่าส�าหรับการน�าไปใช้
 ความเป็นประโยชน์ หมายถึง การน�ารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ส�าหรับการบริหารงานวิชาการ จะช่วยให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า 
ประหยดั และผูว้จิยัได้น�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้กบัการด�ารงชวีติได้อย่างมคีวามสุข

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
 ขอบเขตด้านเนือ้หา ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการ ตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
 ขอบเขตด้านระยะเวลา ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลย 
 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวชิาการตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
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แนวคิดและทฤษฎี
 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด 
และหลักการบริหารวิชาการของหน่วยงานและนักวิชาการ ดังนี้
 1. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/หรือของส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ที่ได้ระบุขอบเขตการบริหารงานวิชาการไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นการด�าเนินงาน 
ในเรื่อง 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 4) การวัดผลและประเมินผล 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การแนะแนวการศึกษา
 2. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, น.3-4) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ 1) การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ 2) การด�าเนินการเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอน 3) การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผล 
 สรุปจากแนวคิดและหลักการเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของหน่วยงานและ 
นกัวชิาการดงักล่าว การบรหิารงานวชิาการ หมายถงึ การบรหิารงานวชิาการด�าเนนิงานในเรือ่ง 
1) การวางแผนงานวชิาการ 2) การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 3) การพฒันากระบวนการเรยีนรู้  
4) การวัดผลและประเมินผล 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ 7) การแนะแนวการศึกษา
 3. กระบวนการบริหารงาน ผู ้วิจัยได ้ศึกษาแนวคิดและหลักการบริหารงาน 
ด้วยวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming 1995, p.12) ที่ได้กล่าวถึง การบริหารงานด้วยวงจร 
คุณภาพประกอบด้วยงานหลัก 4 ประการคือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน  (Do)  
การตรวจสอบ (Check)  และการปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและหลักการของ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นข้อสรุปของประดินันท์ อุปรมัย (2551, น.14) ที่ได้สรุป 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงคิดและสามารถน�าไปปฏิบัติได ้
ประกอบด้วยหลัก 3 ประการคือ1)ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุ้มกัน 
ที่ดีในตัวเอง
 5. การประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ 
Stufflebeam (1997) อ้างอิงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี (2550, น.10) ที่ได้กล่าวถึงการประเมิน 
โครงการทางการศึกษาไว้ว่าอาจประเมินได้ใน 4 ด้าน คือ 1) ความถูกต้อง 2) ความเหมาะสม 
3) ความเป็นไปได้ และ 4) ความเป็นประโยชน์  
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 จากแนวคิดและหลักการดังกล่าวผู ้วิจัยน�ามาใช้เป็นกรอบความคิดในการวิจัย 
ในภาพประกอบ 1

กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

 
           

  

                                                        
                        

 

ภาพประกอบ 1 กรอบความคิดในการวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษา

ในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

สภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 1. การวางแผนงานวิชาการ

 2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้       

 4. การวัดผลและประเมินผล   

 5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

  เพื่อการศึกษา

 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

 7. การแนะแนวการศึกษา

 กระบวนการบริหาร

 P

 D 

 C

 A                         

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 1. ความพอประมาณ

 2. ความมีเหตุผล  

 3. มีภูมิคุ้มกัน                       

การประเมินรูปแบบ

 1. ความเป็นไปได้

 2. ความเป็นประโยชน์

รูปแบบการบริหารงาน 

วิชาการ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
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ระเบียบวิธีวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ตามวิธีการศึกษา

วิธีการศึกษา
 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดวิธีการเป็น 3 ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนได้ด�าเนินการ 
ดังนี้
 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย การด�าเนินการวิจัย 
ในขั้นตอนที่  1 นี้  ผู ้ วิจัยได ้ด� าเนินการใช ้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(Indepth Interview) ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างที่ ใช ้ในการวิจัยในขั้นตอนที่  1 
จ�าแนกตามวิธีการศึกษา ดังนี้ 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ�านวน 38 คน ศึกษานิเทศก์ จ�านวน 30 คน และครูโรงเรียนประถมศึกษาในส�านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดเลย จ�านวน 380 คน รวมประชากรท้ังส้ิน 790 คน กลุ่มที่ใช้ในการวิจัย  
(ผู ้ตอบแบบสอบถาม) ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียงจ�านวน 175 คน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
จ�านวน 30 คน และครูโรงเรียนประถมศึกษาในส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ที่รับผิดชอบงานวิชาการ จ�านวน 175 คนรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 380 คน ได้มาโดย 
การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
และเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1.2 ศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างประชากรที่ใช ้ในการวิจัยได้แก่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ�านวน 380 คน ศกึษานเิทศก์ จ�านวน 30 คน และครโูรงเรยีนประถมศกึษา 
ในส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย จ�านวน 380 คน รวมประชากรทัง้ส้ิน 790 คน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ 
ในการวิจัยที่ เป ็นผู ้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียน 
เศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 5 คน ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
จ�านวน 5 คน ครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ที่รับผิดชอบงานวิชาการ จ�านวน 5 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ จ�านวน 15 คน 
ได้มาโดยสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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 ขั้นตอนที่  2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษาในส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ในการด�าเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 น้ี ผู ้วิจัยจะด�าเนินการดังนี้ 1. น�าผลการวิจัย 
ตามขั้นตอนที่ 1 มาท�าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการบริหาร 
งานวิชาการและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้ศึกษาไว้แล้วในบทที่ 2 แล้วน�าผล 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการยกร่างรูปแบบการบริหาร 
งานวชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีนประถมศกึษาในสังกดัส�านกังาน 
ศึกษาธิการจังหวัดเลย 2. ท�าการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษา 
ในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
จ�านวน 380 คน กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ทีเ่ป็นผูใ้ห้สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview)  
ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วน 
ส่งเสริมสนับสนุน จ�านวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ขั้นตอนที่  3 ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ด�าเนินการดังนี้ 1. ประเมินโดยการใช้แบบประเมิน 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
1. การประเมินโดยการใช้แบบประเมิน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 380 คน ศึกษานิเทศก์ 
จ�านวน 30 คน และครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
จ�านวน 380 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 790 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยที่เป็นผู้ตอบ 
แบบประเมนิ ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีผ่่านการประเมนิโรงเรยีนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 
จ�านวน 175 คน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาพอเพียง จ�านวน 30 คน 
ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
จ�านวน 175 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 380 คน ได้มาโดยการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ�านวน 380 คน ศกึษานเิทศก์ จ�านวน 30 คน และครโูรงเรยีนประถมศกึษา 
ในส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จ�านวน 380 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 790 คน 
กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยท่ีเป็นผู ้ให้สัมภาษณ์ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ 
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงจ�านวน 5 คน ศึกษานิ เทศก ์  ที่ รับผิดชอบโครงการ 
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สถานศึกษาพอเพียง จ�านวน 5 คน ครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเลยที่รับผิดชอบงานวิชาการ จ�านวน 5 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ ์
จ�านวน 15 คน ได ้มาโดยสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
สถิติในการวิเคราะห์ข ้อมูลได ้แก ่ ค ่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ผลการศึกษา
 ผลการศึกษา พบว่า
 ขั้นตอนที่ 1 สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย โดยภาพรวม 
มีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู ่ในระดับมากทุกด้าน  
เรียงตามล�าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดและการประเมินผล 
ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา 
และด้านการวางแผนงานวิชาการตามล�าดับ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหาร 
งานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดเลยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับโดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน 
คือเน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณมีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง และสังคม 
สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ โดยที่รายละเอียดของวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
จะ มีความแตกต ่ างกันไปตามภารกิจของหน ่วยงาน น้ันๆ ทั้ งนี้ แสดงให ้ เห็นว ่ า 
ผู ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส�านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเลยมีความตระหนักเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น�ามาขับเคลื่อน 
ในหน่วยงานและประยุกต์ใช้ในระบบของการท�างานตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของผู้เกี่ยวข้องกับองค์กร
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย พบว่า 
รปูแบบการบรหิารงานวชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนประถมศกึษา 
สงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย ประกอบด้วยภารกจิหลัก 7 ดงันี ้1. โครงสร้างการบรหิาร 
มีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม 2. การวางแผนการบริหารงานวิชาการจัดกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 3. การพัฒนาบุคลากรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติครู 4. การอ�านวยการการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 5. การสร้างความร่วมมือ 
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ในหน่วยงาน ชมุชนและนอกองค์กร 6. การก�ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบตังิาน  
และ 7. สรุปผลการปฏิบัติงาน การก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
สามารถน�ารูปแบบที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการงานวิชาการในสถานศึกษาได้ตามบริบท 
ของแต่ละสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
 ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมิน พบว่า รูปแบบมีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ 
ครอบคลุมอยู ่ในระดับมาก โดยภาพรวมเห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานศึกษาธิการ 
จงัหวดัเลย จงึเชือ่ได้ว่ารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้นีม้ปีระสทิธภิาพและประสิทธผิลสามารถน�าไปใช้ได้
     
อภิปรายผล
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีง ในโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย โดยภาพรวม 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลจากการศึกษา 
สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา แสดงให ้ เห็นว ่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับและทุกสาขา โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน คือ เน้นการ 
เลอืกปฏบิตัอิย่างพอประมาณ มเีหตผุล และสร้างภมูคิุม้กนัให้แก่ตนเองและสังคม สร้างเครอืข่าย 
เพื่อร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ โดยที่รายละเอียดของวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติจะมีความ 
แตกต่างกันไปตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชกาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีความตระหนักเข้าใจ 
ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน�ามาขับเคลื่อนในหน่วยงานและประยุกต์ใช้ในระบบ 
ของการท�างาน มีการจัดสรรก�าลังคนให้เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการท�างาน 
ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องกับองค์กร แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร 
สถานศึกษาได ้ด�าเนินการพัฒนาครูให ้มีความรู ้  ทักษะความสามารถที่หลากหลาย 
มีการถ่ายทอด นโยบายให้ความรู้และเสริมสร้างปลูกฝังแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างสม�่าเสมอ จึงส่งผลให้สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย โดยภาพรวม 
มีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก ดังกล่าว สอดคล้องกับ (สุรินทร์ ภูสิงห์, 2552, น.3-4) 
ได้ท�าการวจิยัการพฒันารปูแบบการจดัการศกึษาโดยบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
สรุปได้ว่าผู ้บริหารและครู และนักเรียนต้องมีความรู ้ตระหนักและเห็นความส�าคัญของ 



บทที่ 2
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - กันยายน 2561      33

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารและครู จะต้องประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี และผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารการศึกษา 
โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดที่นักเรียน และให้ความส�าคัญกับชุมชน

ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย พบว่า องค์ประกอบ 
รปูแบบการบรหิารงานวชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนประถมศกึษา 
สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประกอบด้วยภารกิจหลัก 7 ประการ ดังนี้ 
1. โครงสร้างการบริหารมีสายการบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม 2. การวางแผนการบริหาร
งานวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ตามความต้องการของผู ้เรียนและท้องถิ่น
3. การพัฒนาบคุลากรยกย่องเชดิชเูกยีรตคิร ู4. การอ�านวยการการจดักจิกรรมการจดัการเรยีนรู้
5. การสร้างความร่วมมือในหน่วยงาน ชุมชน และนอกองค์กร 6. การก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และ 7. สรุปผลการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ สามารถน�าไปใช้ในการส่งเสรมิ 
การบริหารจัดการ การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเชื่อได้ว่ารูปแบบ 
ที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถน�าไปใช้ได้

ทั้งนี้  ในการด�าเนินเพื่อให้การบริหารจัดการการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงประสบความส�าเร็จได้นั้น จ�าเป็นที่จะต้องมีการการก�ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจากการน�าหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้เกิดความพอมีพอกิน พอมี พอใช้ 
โดยใช้หลักความพอประมาณ การค�านึงถึงความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวเองและมีคุณธรรม 
เป็นกรอบในการด�ารงชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ท่ีได้สรุปแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา 
ผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู ่สถานศึกษาว่า 1) ควรมีการพัฒนาหรือบูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียง 
เข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา โดยพิจารณาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมวิสัยทัศน์เป้าหมาย 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ควรจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรอย่างสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของผู้เรียนเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติตน
ที่เหมาะสมในชีวิตประจ�าวัน และเชื่อมโยงสู ่ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
และสังคมโลก ตลอดจนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่
ความรู ้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) ควรจัดบรรยากาศ
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และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ กระบวนการเรียนรู ้ ปลูกฝัง 
หล่อหลอมคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ และเอือ้ต่อกระบวนการจดัการเรยีนการสอนตามหลักสูตร 
สถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) ควรมีการจัดระบบการบริหาร 
จัดการภายในสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เอื้อต่อการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 5) สถานศึกษาควรให้ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในขั้นตอนส�าคัญทุกขั้นตอน 6) การติดตาม 
และประเมินผลการการจัดการศึกษาสถานศึกษา ควรจัดให้มีการติดตาม และประเมินผล 
การด�าเนินการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยติดตาม และประเมิน 
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน ติดตาม และประเมินความเหมาะสมของการด�าเนินการ 
ในกระบวนการ และกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการจัดบรรยากาศ  
และสภาพแวดล้อม การจัดระบบการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
ในการจดัการศกึษา และ 7) การจดัให้มกีารสรปุรายงานผลการด�าเนนิการทัง้การรายงานภายใน 
และรายงานต่อสาธารณชน และหน่วยงานต้นสังกัด

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยท�าให้ได ้รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ทีม่คีวามเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ดงันัน้ ผูว้จิยั มข้ีอเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้  
ดังนี้ 
 1. สถานศกึษาทีน่�ารปูแบบการบรหิารงานวชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยไปใช้สามารถประยุกต์ใช้ 
ซึ่งอาจจะประยุกต์ใช้กับบริบท ของสถานศึกษานั้น โดยพิจารณาจากขนาดสถานศึกษา  
จ�านวน และความพร้อมของบุคลากร จ�านวนนักเรียน และงบประมาณ 
 2. สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรมีการน�ารูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนประถมศึกษา 
สงักดัส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเลย ดงักล่าวไปใช้พจิารณาในจดัการเรยีนรูต้ามแนวปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และน�ารูปแบบน้ีไปก�าหนดกลยุทธ์หรือก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ให้เห็นเป็นรูปธรรม
 3. สถานศึกษาที่น� ารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ไปใช้ควรศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบ และความหมายของรูปแบบการบริหารจัดการ 



บทที่ 2
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - กันยายน 2561      35

การเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยละเอียด  
ในทุกประเด็นเนื้อหา ก่อนน�ามาใช้ในสถานการณ์จริง
 4. สถานศึกษาที่น� ารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยไปใช ้
ควรมีการประชุมท�าความเข้าใจกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อก�าหนดแนวทาง เป้าหมาย และ 
ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
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