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ขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บทคัดย่อ

บทความการวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ) เพือศึกษาการปฏิบตั ิงาน
ด้านการบริหารงานตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 2) เพือเปรียบเทียบการปฏิบตั ิงานด้านการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจําแนกตาม เพศ อายุทํางาน และระดับการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จํานวน คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และF-test (One-Way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า )
การบริห ารงานตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งของโรงเรีย นขยายโอกาส อํา เภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทีสุดทุกด้าน โดยด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุด ได้แก่ ด้านงาน
บุคคล ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียตําสุด ได้แก่ ด้านงานวิชาการ ) ครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทีมีเพศ อายุการทํางาน และระดับการศึกษาต่างกัน มีปฏิบตั งิ านด้านการบริหารงานตาม
หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน
คําสําคัญ: การบริหารงาน, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ABSTRACT

The objectives of this the paper were 1) to study the organizational administration with
emphasis on the principle of sufficiency economy in educational extension schools, Pai district, Mae
Hong Son province, 2) to compare organizational administration with emphasis on to the principle of
sufficiency economy in educational extension schools, Pai district, Mae Hong Son province
compared with their gender, length of work, and educational backgrounds. For data collection, a


นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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questionnaire was conducted with 86 teachers working for educational extension schools in Pai
district, Mae Hong Son province. The data were statistically analyzed using frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test, and F-test (One-Way ANOVA). The research findings were detailed
as follows:
1) The educational administration with emphasis on the principle of sufficiency economy in
educational extension schools in Pai district, Mae Hong Son province was rated at a highest level in
terms of their personnel administration meanwhile their academic administration was rated at a
lowest level.
2) The teachers’ organizational administration with emphasis on principle of sufficiency
economy in educational extension schools in Pai district, Mae Hong Son province compared with
their gender, length of work, and educational backgrounds remained indifferent.
Keywords: Work Administration According, The principle of sufficiency economiy.

บทนํา

สํา นัก งานเขตพืนทีการศึก ษาประถมศึก ษาแม่ ฮ่ อ งสอน เขต 1 ได้ป ฏิบัติต ามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดําเนินการจัดการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ ) การบริหารวิชาการ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญและใช้กระบวนการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีมีกจิ กรรมอย่างหลากหลายเพือให้
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับเนือหาวิชาหรือกิจกรรมของสถานศึกษา มีเป้ าหมายให้
ผูเ้ รียนดําเนินชีวติ ตังอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาท ยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
การสร้างภูมคิ มุ้ กันทีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนการดําเนิน
ชีวติ ประจําวันของทุกคน เพือให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูเ้ ต็มศักยภาพและนําแนวทางไปใช้ปฏิบตั ใิ นการดําเนิน
ชีว ิต ) การบริห ารงบประมาณ มุ่ งพัฒ นาคุ ณภาพด้านการบริห ารงบประมาณของสถานศึกษา ใช้ก าร
ดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้ าหมายให้สถานศึกษาตังอยู่บนทางสายกลางและความไม่
ประมาท ยึดหลักความพอประมาณในการบริหารงบประมาณตามความจําเป็ นและเหมาะสม ใช้ความมีเหตุผล
เพือช่วยในการตัดสินใจโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยทีเกียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการ
กระทํ า นั นๆ อย่ า งรอบคอบ และการสร้า งภู มิคุ้ม กัน ทีดีใ นตัว เพือเตรีย มพร้อ มรับ ผลกระทบและการ
เปลียนแปลงด้านต่างๆ ) การบริหารงานบุคคล มุ่งพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เล็งเห็นประโยชน์และ
เต็มใจปฏิบตั งิ านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันทีดีในตัวอย่างมีความสุขและภาคภูมใิ จ ) การบริหารทัวไป มุ่งพัฒนาบริหารงานในองค์กรให้
บรรลุ เป้ า หมายตามแผนการดําเนิ น การตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งทีวางไว้ โดยยึด หลัก ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมคิ ุ้มกันทีดีในตัว รวมถึงเงือนไข การตัด สินใจและการดําเนิ น
กิจกรรมต่ างๆ ให้อยู่ในระดับความพอเพียงนันต้องอาศัยทังความรู้ และคุณธรรมเป็ นพืนฐาน คือ เงือนไข
ความรู้ ประกอบด้ว ยความรู้เกียวกับวิช าการต่ างๆ ทีเกียวข้องอย่างรอบคอบทีจะนํ าความรู้เหล่านันมา
พิจารณาให้เชือมโยงกัน เพือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขันปฏิบตั ดิ า้ นการบริหารงานทัวไป
และเงือนไขคุณธรรมทีจะต้องเสริมสร้าง ซึงประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรม ความซือสัตย์สุจริต และ
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ความอดทน จากรายงานการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี
ของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่ องสอนเขต พบว่าค่าเฉลียของการประเมินในแต่ ละด้านโดยรวมอยู่ในระดับ ในปี การศึกษา
ร้อยละ 68.45 ระดับ 2 ปี การศึกษา
ร้อยละ 69.30 ระดับ 2 และปี การศึกษา
ร้อยละ 72.46 ระดับ
3 ซึงไม่ได้รบั การเสนอชือให้เป็ นสถานศึกษาพอเพียง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารจํานวน คน
ครูผสู้ อนจํานวน คน กรรมการสถานศึกษาจํานวน คน ระหว่างเดือนธันวาคม ปี
ดังนัน ผู้ศกึ ษาจึงตระหนัก ถึงความสําคัญและสนใจทีจะศึกษาเกียวกับการบริหารงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ในการบริห ารจัดการสถานศึกษา 4 ด้าน คือ การบริห ารงาน
วิช าการ การบริห ารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริห ารงานทัวไป ของโรงเรียนขยาย
โอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพือให้ได้ขอ้ มูลการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของผูบ้ ริหาร ในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพยิงขึนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

1. เพือศึก ษาการปฏิบ ัติง านด้า นการบริห ารงานตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งของ
โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
. เพือเปรียบเทียบการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จําแนกตาม เพศ อายุทาํ งาน และระดับการศึกษา

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
. ประชากร ได้แก่ ครูผสู้ อนในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี การศึกษา
2559 ทังหมด 7 โรงเรียนจํานวน 1 คน
. กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้แ ก่ ครูผู้ส อนในโรงเรีย นขยายโอกาส อํา เภอปาย จัง หวัด แม่ ฮ่องสอน ปี
การศึกษา 2559 ทังหมด 7 โรงเรียน จํานวน คน
เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
ตอนที เป็ นแบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคล ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
การทํางาน และระดับการศึกษา ของครูผสู้ อน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตอนที แบบสอบถามการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ระดับ กําหนดแนวทางการสอบถามโดยยึดตามหลักการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอบถามครูผสู้ อนใน ด้าน จํานวน ข้อประกอบด้วย
. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีจาํ นวน ข้อ
. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีจํานวน ข้อ
. ด้านการบริหารงานบุคคล มีจาํ นวน ข้อ
. ด้านการบริหารงานทัวไป มีจาํ นวน ข้อ
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การวิ เคราะห์ข้อมูล

ผู้ว ิจ ัย ดํ า เนิ น การวิเ คราะห์ข ้อ มูล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการศึก ษาโดยใช้โ ปรแกรมสํา เร็จ รู ป
เพือวิเคราะห์ค่าสถิตทิ เกี
ี ยวข้องกับการศึกษา ดังนี
. วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุการทํางาน และ
ระดับการศึกษา โดยใช้ค่าความถี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) พร้อมทังได้เสนอในรูปตาราง
พรรณนาประกอบ
. วิเคราะห์การบริห ารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรีย นขยายโอกาส
อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การทดสอบสมมุติฐาน เป็ นการเปรีย บเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรสําหรับปั จจัยทีมีจํานวน กลุ่ม
ได้แก่ เพศ ใช้ค่า t–test และใช้ค่า F–test (One–way Analysis of Variance) สําหรับปั จจัยทีมีจํานวนมากกว่า
กลุ่ม ได้แก่อายุการทํางาน และระดับการศึกษา ของครูผสู้ อนโดยมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .

ผลการวิ จยั

1.การบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย
จัง หวัดแม่ฮ่องสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การบริหารงานด้านงาน
บุคคล มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมา คือ ด้านงานทัวไปด้านงบประมาณและด้านวิชาการ มีค่าเฉลียตําทีสุด
เมือพิจารณารายด้านสรุปผลปรากฏดังนี
1) การบริหารงานด้านงานวิช าการ พบว่าการบริห ารงานตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านงานวิชาการอยู่ในระดับมาก ข้อทีมี
ค่าเฉลียสูงสุดคือแผนส่งเสริมงานวิชาการมีโครงการ กิจกรรม ครอบคลุมทุกกลุ่มงานและทุกระดับชัน และมี
ความยืดหยุ่นในทางปฏิบตั ิ เพือรองรับการเปลียนแปลงต่างๆและข้อทีมีค่าเฉลียตําสุด คือ มีผู้รบั ผิดชอบการ
ติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามแผนส่งเสริมงานวิชาการ
2) การบริหารงานด้านงานงบประมาณ พบว่าการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านงานงบประมาณอยู่ในระดับมากทีสุด
ข้อ ทีมีค่า เฉลียสูง สุด คือ รายงาน ผลการแก้ไ ขปรับปรุ ง พัฒ นาการบริห ารจัด การงบประมาณตามทีได้
ดําเนินการแล้วให้ผเู้ กียวข้องได้รบั ทราบและข้อทีมีค่าเฉลียตําสุด คือ บุคลากรและผูเ้ กียวข้องของสถานศึกษา
มีสว่ นร่วมในการจัดทําแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา
3) การบริห ารงานด้า นงานบุ ค คล พบว่ า การบริห ารงานตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านงานบุคคลอยู่ในระดับมากทีสุด ข้อทีมี
ค่ าเฉลียสูง สุด คือ บุค ลากรมีการนํ าความรู้ไปประยุก ต์ใ ช้ในการปฏิบตั ิห น้า ทีและการดํ ารงชีวิต ได้อ ย่า ง
เหมาะสม และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดําเนินชีวติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรของ
สถานศึกษาในด้านวัตถุสงั คมสิงแวดล้อมวัฒนธรรมและข้อทีมีค่าเฉลียตําสุด คือ สถานศึกษาจัดประชุมอบรม
สัมมนาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรูเ้ พือส่งเสริมการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวติ และปฏิบตั ภิ ารกิจหน้าที
4) การบริห ารงานด้า นงานทัวไป พบว่ า การบริห ารงานตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านงานทัวไปประมาณอยู่ในระดับมาก
ทีสุด ข้อทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ แต่งตังผู้รบั ผิดชอบงานประสานสัมพันธ์กบั ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
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ส่งเสริมการเรียนรู้เพือการอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา/ชุมชนและข้อทีมีค่าเฉลียตําสุด คือ ใช้ประโยชน์
จากบุคลากรและทรัพยากรของชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรูเ้ พือการอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา/ชุมชน
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยาย
โอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจําแนกตามเพศ อายุการทํางาน และระดับการศึกษามีการปฏิบตั ิงานที
ต่างกัน
) ครูผู้ส อนจํา แนกตามเพศมีก ารปฏิบัติง านด้า นการบริห ารงานตามหลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่
แตกต่างกัน
2) ครูผู้สอนจําแนกตามอายุการทํางานมีการปฏิบตั ิงานด้านการบริหารงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบตั แิ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ.
3) ครู ผู้ส อนจําแนกตามระดับ การศึก ษามีการบริหารงานตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านงานวิชาการ มีการปฏิบตั แิ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ.

อภิ ปรายผลการวิ จยั

1. การบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย
จัง หวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมทัง ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทัวไป โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด ทีเป็ นเช่นนีอภิปรายได้
ว่าทีผ่านมาประเทศไทยได้มุ่งเน้นในการน้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นหลักในการ
พัฒนาประเทศดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที 9 (พ.ศ.
) ได้
อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับ
กระบวนทัศ น์ ก ารพัฒ นาแบบบูร ณาการเป็ น องค์ร วมทีมี “คนเป็ นศูน ย์ก ลางการพัฒ นา” ต่ อ เนื องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที 8 สําหรับแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที 10 (พ.ศ.
) ยังคงน้ อมนํ า “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย ง” มาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และให้ความสําคัญกับการพัฒนาทียึด “คนเป็ นศูนย์กลางการ
พัฒนา” ต่อเนืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที - และการพัฒนาทีสมดุลทังคน สังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดล้อม
โดยมีการเตรียม “ระบบภูมคิ ุม้ กัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนทีมีอยู่ในประเทศและการบริหาร
จัดการความเสียงให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงทังภายนอกและภายในประเทศ เพือมุ่งสู่การ
พัฒนาทียังยืน และความอยู่เย็นเป็ นสุขของคนไทยทุกคน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที 11 (พ.ศ.
) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลียนแปลงทีสําคัญทังภายนอกและภายในประเทศที
ปรับเปลียนเร็วและซับซ้อนมากยิงขึน เป็ นทังโอกาสและความเสียงต่ อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อ
ผูกพันทีจะเป็ นประชาคมอาเซียนในปี
จึงจําเป็ นต้องนํ าภูมคิ ุม้ กันทีมีอยู่พร้อมทังเร่งสร้างภูมคิ ุม้ กันใน
ประเทศให้เข้มแข็งขึนมาใช้ในการเตรีย มความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้า
ต่อไปเพือประโยชน์สุขทียังยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
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วีระ ปั นทรัพย์ (พ.ศ.2551,บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรือง สภาพการจัดการเรียนรูต้ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสงคราม อําเภอเมืองสมุทรสงคราม ผลการวิจยั
พบว่ า สภาพการจัดการเรีย นรู้ต ามหลักเศรษฐกิจ พอเพีย งของครูโ รงเรีย นในสัง กัด สํานัก งานเขตพืนที
การศึกษาสมุทรสงคราม อําเภอเมืองสมุทรสงครามโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและแยกออกเป็ นราย
ด้านพบว่า การบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถนํามาอภิปรายดังนี
. ด้า นการบริห ารงานวิช าการ ของครู ผู้ส อนในโรงเรีย นขยายโอกาส อํา เภอปาย จัง หวัด
แม่ฮ่องสอนอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าแผนส่งเสริมงานวิชาการมีโครงการ /กิจกรรม
ครอบคลุมทุกกลุ่มงานและทุกระดับชัน และมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบตั ิ เพือรองรับการเปลียนแปลงต่างๆมี
ระดับค่าเฉลียสูงสุดทีเป็ นเช่นนี อภิปรายได้ว่า ครูผสู้ อนมีการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านงานวิชาการ มีแผนส่งเสริมงานวิชาการมีโครงการ กิจกรรม ทีครอบคลุมในทุก
กลุ่มงานและทุกระดับชัน และมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบตั ิ เพือรองรับการเปลียนแปลงต่างๆทีจะเกิดขึนใน
2
อนาคต สอดคล้องงานวิจยั ของ ธนธรรม มีทอง (2552, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจยั เรือง การบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศกึ ษาโรงเรียนบ้านร่องแซงซึงศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริห ารวิช าการ ด้า นการบริห ารงบประมาณ ด้านการบริห ารงานบุ ค คล และด้า นการบริห ารทัวไป ผล
การศึกษาพบว่า โรงเรียนบ้านร่องแซงได้นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในด้านการบริหารวิชาการ ใช้ใน
การกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทนั ต่อสภาพความเปลียนแปลงของสังคม และ
สิงแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา ด้านการบริหารงบประมาณ มีการวางแผนการใช้งบประมาณที
ได้รบั การจัดสรรมาอย่ างฉลาด รอบคอบ คุ้มค่า มีกระบวนการทํางานอย่างเป็ นระบบ ด้ว ยความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการประสานงานกับเครือข่ายหรือองค์กรอืน ๆ ทังภาครัฐและเอกชนเพือ
ขอรับการสนับสนุนด้านงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้
ทีเกียวข้องโดยการให้ความรู้ประชุม อบรม สัมมนาเพือพัฒนาวิชาชีพครู อย่างเป็ นระบบ และต่อเนืองและ
ด้านการบริหารทัวไป มีการวิเคราะห์สภาพปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโดยการจัดการเชิงกลยุทธ์
แก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนอย่างมีเหตุ ผล รอบคอบ มีการประสานงานกับเครือข่ายหรือองค์กรต่าง ๆ ส่วนปั ญหา
และอุปสรรคทีสําคัญทีสุด คือ ครูขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดทําหลักสูตรทีบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงสูส่ าระการเรียนรู้ และขาดงบประมาณในการดําเนินการต่อเนืองข้อเสนอแนะคือให้ความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรืองการพัฒ นาหลัก สูต รท้ อ งถิ นทีบู ร ณาการเศรษฐกิจ พอเพีย งในรู ป แบบกิ จ กรรมทีหลากหลาย

1

วีระ ปั นทรัพย์, “การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียงของครูโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพืนที การศึกษาสมุทรสงคราม อําเภอสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตร์มหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตร),
.
2
ธนธรรม มีทอง. “การบริ หารจัดการสถานศึกษาตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียง : กรณี ศึกษาโรงเรียนบ้าน
ร่องแซง”, การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น), 2552.
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. ด้านการบริห ารงานงบประมาณ ของครูผู้สอนในโรงเรีย นขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่ องสอน อยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ารายงานผลการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารจัดการงบประมาณตามทีได้ดําเนินการแล้วให้ผเู้ กียวข้องได้รบั ทราบมีระดับค่าเฉลียสูงสุดทีเป็ นเช่นนี
อภิปรายได้ว่า ครูผสู้ อนมีการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านงาน
งบประมาณ มีการรายงานผลการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณตามทีได้ดําเนินการ
3
แล้วด้วยความซือสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ผเู้ กียวข้องได้รบั ทราบสอดคล้องงานวิจยั ของ ธนธรรม มีทอง
ได้ทาํ การวิจยั เรือง การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศกึ ษาโรงเรียนบ้านร่อง
แซง ซึงศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทัวไป ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนบ้านร่องแซงได้นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ใน
ด้านการบริหารวิชาการ ใช้ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทนั ต่ อสภาพ
ความเปลียนแปลงของสังคม และสิงแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา ด้านการบริหารงบประมาณ มี
การวางแผนการใช้งบประมาณทีได้รบั การจัดสรรมาอย่างฉลาด รอบคอบ คุม้ ค่า มีกระบวนการทํางานอย่าง
เป็ นระบบ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการประสานงานกับเครือข่ายหรือองค์กรอืนๆ
ทังภาครัฐและเอกชนเพือขอรับการสนับสนุ นด้านงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล มีการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาและผูท้ เกี
ี ยวข้องโดยการให้ความรูป้ ระชุม อบรม สัมมนาเพือพัฒนาวิชาชีพครู อย่าง
เป็ นระบบ และต่อเนืองและด้านการบริหารทัวไป มีการวิเคราะห์สภาพปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
โดยการจัดการเชิงกลยุทธ์ แก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนอย่างมีเหตุผล รอบคอบ มีการประสานงานกับเครือข่าย
หรือองค์กรต่ าง ๆ ส่ว นปั ญหาและอุปสรรคทีสําคัญทีสุด คือ ครูขาดความรู้แ ละประสบการณ์ ในการจัดทํา
หลักสูต รทีบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาระการเรียนรู้ และขาดงบประมาณในการดําเนินการต่ อเนือง
ข้อเสนอแนะคือให้ความรู้ความเข้าใจในเรืองการพัฒนาหลักสูตรท้องถินทีบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงใน
รูปแบบกิจกรรมทีหลากหลาย
. ด้านการบริหารงานบุคคล ของครูผสู้ อนในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าบุคลากรมีการนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที
และการดํารงชีวติ ได้อย่างเหมาะสม และ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดําเนินชีวติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่บุคลากรของสถานศึกษาในด้านวัตถุสงั คมสิงแวดล้อมวัฒนธรรมมีระดับค่าเฉลียสูงสุดทีเป็ น
เช่นนี อภิปรายได้ว่า ครูผู้สอนมีการปฏิบตั ิงานด้านการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านงานบุคคล บุคลากรมีการนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีและการดํารงชีวติ ได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดําเนินชีวติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แ ก่บุคลากรในด้านวัตถุ
4
สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรมได้อย่างครอบคลุมสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ได้
ทําการวิจยั เรือง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขันพืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผล
การสังเคราะห์บทเรียนการบริหารสถานศึกษาขันพืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีก่อให้เกิด
3

อ้างอิงแล้ว. “การบริ หารจัดการสถานศึกษาตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียง: กรณี ศกึ ษาโรงเรียนบ้านร่อง
แซง”, การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น), 2552.
4
จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์, “รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขันพืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”,
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต, (สาขาผูน้ ําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่),
2555.
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ผลสําเร็จและสามารถเป็ นแบบอย่างได้พบว่า 1) งานบริหารวิชาการ มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดย
บู ร ณาการหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งทุ ก กลุ่ ม สาระ โดยเน้ น ให้ ผู้ เ รีย นนํ า ความรู้ไ ปปฏิบ ัติใ น
ชีวติ ประจําวัน ซึงเป็ นการขยายผลสู่การปฏิบตั ใิ นครอบครัว ชุมชน ของตนเอง อันเป็ นการส่งเสริมให้นักเรียน
ปฏิบตั ติ นอย่างมีสติปัญญาและยึดมันในทางสายกลางและดําเนินชีวติ ด้วยความซือสัตย์สุจริต อดทนแบ่งปั น
รับผิดชอบและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจัดให้มกี ารศึกษาวิเคราะห์สภาพความต้องการ ความจําเป็ นของสถานศึกษาเพือวิจยั และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ครูทาํ การวิจยั ในชันเรียนตามความรู้ ความสนใจและศักยภาพของแต่ละคน
และยังมีการประสานความร่วมมือในการศึกษาวิจยั เกียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอืน และนํ าผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) งานบริหารงบประมาณ มีการจัดทําและเสนอของบประมาณ
ตามความเหมาะสมและความต้องการทีแท้จริง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเป็ นของสถานศึกษา
โดยมีการวิเคราะห์ทศิ ทางและยุทธศาสตร์ของหน่ วยงาน และมีการจัดทํารายละเอียดโครงสร้างแผนงาน
โครงการและกิจกรรมทีชัด เจน โดยอยู่ บนพืนฐานของความโปร่ ง ใสและยุติธ รรม สามารถตรวจสอบได้
ตลอดจนมีความซือสัตย์ในการบริหารการเงิน บัญชี และการจัดซือจัดจ้าง 3) งานบริหารบุคคล มีการวางแผน
อัตรากําลังตามความต้องการและความจําเป็ นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพ
ความต้องการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษาและมีการส่งเสริมให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการพัฒนาตนเองตามความต้องการและความจําเป็ น ตลอดจนมีความยุตธิ รรมในการขอเลือนขันและเลือน
ตําแหน่งรวมทัง มีความเสมอภาคในการได้รบั การพัฒนาตามศักยภาพ 4) งานบริหารทัวไป มีการใช้อาคาร
สถานทีอย่ า งประหยัด คุ้ม ค่า ตลอดจนมีการบํา รุง ดูแ ล และพัฒ นาอาคารสถานที สภาพแวดล้อมของ
สถานศึก ษา และสร้างจิตสํานึกให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลรักษา รวมทัง มีความเอือเฟื อบริการ
อาคารสถานทีแก่ชุมชนในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน มีการนําภูมปิ ั ญญาท้องถิน
หรือเครือข่ายผูป้ กครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
. ด้านการบริหารงานทัวไป ของครูผสู้ อนในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าแต่งตังผูร้ บั ผิดชอบงานประสานสัมพันธ์กบั ชุมชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรูเ้ พือการอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษาชุมชนมีระดับค่าเฉลียสูงสุดทีเป็ น
เช่นนี อภิปรายได้ว่า ครูผสู้ อนมีการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารงานสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จักรปรุฬห์ วิชา
5
อัครวิทย์ ได้ทําการวิจยั เรือง รูปแบบการบริห ารสถานศึก ษาขันพืนฐานตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า ผลการสังเคราะห์บทเรียนการบริหารสถานศึกษาขันพืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทีก่อให้เกิดผลสําเร็จและสามารถเป็ นแบบอย่างได้พบว่า 1) งานบริหารวิชาการ มีการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ โดยเน้นให้ผเู้ รียนนํ าความรู้ไป
ปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวัน ซึงเป็ นการขยายผลสู่การปฏิบตั ใิ นครอบครัว ชุมชน ของตนเอง อันเป็ นการส่งเสริม
ให้นัก เรียนปฏิบตั ิตนอย่ างมีสติปัญญาและยึด มันในทางสายกลางและดําเนินชีวติ ด้วยความซือสัตย์สุจริต
อดทนแบ่งปั นรับผิดชอบและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย ด้านการ
พัฒ นาคุณภาพการศึกษาจัดให้มกี ารศึกษาวิเคราะห์สภาพความต้องการ ความจําเป็ นของสถานศึกษาเพือ
5

อ้างอิงแล้ว, “รูปแบบการบริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง”,
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต, (สาขาผูน้ ําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่),
2555.
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วิจ ัย และพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษา และส่ง เสริม ให้ค รูทํา การวิจยั ในชันเรียนตามความรู้ ความสนใจและ
ศักยภาพของแต่ ละคนและยังมีการประสานความร่วมมือในการศึก ษาวิจยั เกียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงานและสถาบันอืน
และนําผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) งานบริหารงบประมาณ มีการ
จัดทําและเสนอของบประมาณตามความเหมาะสมและความต้องการทีแท้จริง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ความจําเป็ นของสถานศึก ษา โดยมีก ารวิเคราะห์ท ิศทางและยุท ธศาสตร์ของหน่ วยงาน และมีก ารจัดทํ า
รายละเอียดโครงสร้างแผนงานโครงการและกิจ กรรมทีชัดเจน โดยอยู่บ นพืนฐานของความโปร่ง ใสและ
ยุตธิ รรม สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนมีความซือสัตย์ในการบริหารการเงิน บัญชี และการจัดซือจัดจ้าง 3)
งานบริหารบุคคล มีการวางแผนอัตรากําลังตามความต้องการและความจําเป็ นของสถานศึกษา โดยมีการ
วิเคราะห์ภ ารกิจและประเมินสภาพความต้องการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษาและมีการส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองตามความต้องการและความจําเป็ น ตลอดจนมี
ความยุติธรรมในการขอเลือนขันและเลือนตําแหน่ งรวมทัง มีความเสมอภาคในการได้รบั การพัฒนาตาม
ศักยภาพ 4) งานบริหารทัวไป มีการใช้อาคารสถานทีอย่างประหยัด คุ้มค่า ตลอดจนมีการบํารุง ดูแล และ
พัฒนาอาคารสถานที สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และสร้างจิตสํานึกให้ทุกคนมีสว่ นรับผิดชอบในการดูแล
รักษา รวมทัง มีความเอือเฟื อบริการอาคารสถานทีแก่ชุมชนในการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชน มีการนํ าภูมปิ ั ญญาท้องถินหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านงานทัวไป แต่งตังผูร้ บั ผิดชอบงานประสานสัมพันธ์
กับชุมชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการส่งเสริมการเรียนรูเ้ พือการอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษาชุมชน
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบตั ิงานด้านการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จําแนกตามเพศ อายุการทํางาน และระดับ
การศึกษา ซึงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบมีรายละเอียดดังต่อไปนี
. จากสมมติฐานการวิจยั ทีว่า ครูผู้สอนมีเพศต่างกัน มีการปฏิบตั ิงานด้านการบริหารงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยรวมไม่
แตกต่ างกันซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะว่าครูทุกเพศมีการจัดทําแผนงานที
ส่งเสริมงานทัง ด้าน ประชุมชีแจงผู้รบั ผิดชอบให้มคี วามรู้ สามารถดําเนินงานตามแผนทีมีความยืดหยุ่น
ผูร้ บั ผิดชอบมีการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามเครืองมือทีมี รวมทังการร่วมกันพิจารณาสาเหตุและปั จจัยทีส่งผล
กระทบ หาแนวทางแก้ไ ข และรายงานผลให้ผู้เ กียวข้อ งได้ร ับ ทราบ จึง ทํา ให้มีก ารปฏิบ ัติง านด้า นการ
บริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไม่แตกต่ างกัน ดังนันความแตกต่างของเพศจึงไม่ทําให้การปฏิบตั ิงานด้านการบริหารบริหารงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึงไม่สอดคล้องกับ
6
งานวิจยั มงคล อินทรโชติ ได้ทาํ การวิจยั เรือง การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรีย นระดับ การศึก ษาขันพืนฐาน สัง กัด สํา นั ก งานเขตพืนทีการศึก ษากรุ ง เทพมหานคร เขต 3 การ

6

มงคล อินทรโชติ, “การบริ หารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัด สํานักงานเขตพืนที การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, (สาขาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร)ี ,
.
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เปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริหารและครู จําแนกตามเพศ พบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกัน
2. จากสมมติฐานการวิจยั ทีว่า ครูผู้สอนมีอายุการทํางานต่างกัน มีการปฏิบตั ิงานด้านการ
บริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ เมือพิจารณาเป็ นรายด้านแตกต่างกันทุกด้าน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . ทีเป็ นเช่นนีอาจเพราะว่า ครูผสู้ อนทีมีอายุการทํางานมากกว่าจะมีประสบการณ์
การทํางานมากกว่าครูทมีี อายุการทํางานน้อยกว่า จึงทําให้มกี ารปฏิบตั ิงานการบริหารงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนในแต่ละด้านแตกต่างกัน
3. จากสมมติฐานการวิจยั ทีว่า ครูผู้สอนมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบตั ิงานด้านการ
บริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยรวมไม่แตกต่ างกัน ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านบริหารงาน
วิชาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ.

ข้อเสนอแนะ

. ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ควรจัดอบรมผู้รบั ผิดชอบให้มคี วามรู้ความเข้าใจใน
การดําเนินโครงการควรดําเนินการตามโครงการของแผนส่งเสริมงานวิชาการให้มคี วามยืดหยุ่นและควรมีการ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการส่งเสริมงานด้านวิชาการ
1.2 ด้า นการบริห ารงานงบประมาณ พบว่ า ควรให้บุค ลากรมีส่ว นร่ว มในการจัด ทํา แผน
งบประมาณให้มากควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเป็ นเหตุเป็ นผลควรมีการประชุมชีแจงการดําเนินงาน
ให้ชดั เจน และควรมีการติดตามให้ผรู้ บั ผิดชอบมีการเบิกจ่ายให้ตรงตามแผน
1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ควรส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม ศึกษาดู
งานสถานศึกษาควรมีการจัดประชุม อบรม ขยายผลการศึกษาดูงาน
1.4 ด้านการบริหารงานทัวไป พบว่า ควรใช้ประโยชน์อาคารสถานทีสภาพแวดล้อมแหล่ง
เรียนรูใ้ นสถานศึกษาเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรูท้ จะอยู
ี
่อย่างพอเพียงมากและต่อเนือง และควรใช้ประโยชน์
จากบุคลากรและทรัพยากรของชุมชนทีมีอยู่
. ข้อเสนอแนะเพือการวิ จยั ครังต่อไป
2.1 ควรศึก ษาเฉพาะเจาะจงในการบริห ารงาน 4 ฝ่ ายลงไปในแต่ ละด้า นเกียวกับการ
บริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ควรศึกษาเกียวกับปั จจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารงาน 4 ฝ่ ายตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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