
บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 ในการจดัท าวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและน าเสนอเป็น 5 ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 แนวคดิเก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
 ตอนท่ี 2 แนวคดิและทฤษฏีทางการบริหารการศกึษา 
 ตอนท่ี 3 แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตอนท่ี 4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ตอนท่ี 5 สรุปผลการศกึษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพฒันารูปแบบเพ่ือใช เป นข อมู
ลพืน้ฐานในการก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัยเพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับประเทศไทย มีสาระส าคญั ดงันี ้
 1. ความหมายของรูปแบบ 
 จากการศกึษาความหมายของรูปแบบท่ีนกัวิชาการหลายท านได กล าวถึง เช
น อทุยั บญุประเสริฐ (2516: 31) สวสัดิ์ สคุนธรังสี (2520: 206) สมาน อศัวภูมิ (2537: 13) 

กรรณิกา เจิมเทียนชยั (2539: 82) พลูสขุ หิงคานนท : 50) ทาดาโอะ มิยากาวะ (1986: 
12) Bardo และ Hartman (1982: 70-71) Tosi และ Carroll (1982: 163) รวมทัง้ พจนานกุรม
การศกึษา (1973: 370) และพจนานกุรม Contemporary English (1987: 668) สามารถจดักลุ
มความหมายของรูปแบบได ใน 4 ลกัษณะ คือ 1) รูปแบบท่ีเหมือนจริงแต มีขนาดเล็กลง
หรือย อส วน เพ่ือน าไปใช เป นแบบอย างในการด าเนินการต อไป 2) สิ่งท่ีแสดงโครง
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สร างของความสมัพนัธ ระหว างชดุของป จจยัหรือองค ประกอบท่ีส าคญัในเชิงเหตผุล 
เ พ่ื อ ช ว ย ใ ห เ ข า ใ จ ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ห รื อ ป ร า ก ฏ ก า ร ณ ใ ด
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ปรากฏการณ หนึ่ง โดยอาจมีลกัษณะเชิงกายภาพหรือเชิงคณุลกัษณะก็ได แบบอย าง
หรือแนวทางในการกระท าหรือด าเนินการใด ๆ โดยแสดงหรืออธิบายให เห็นถึงโครงสร างทาง
ความคิดหรือความสมัพนัธ ขององค ประกอบท่ีส าคญั และ 4) สิ่งท่ีพฒันาขึน้เพ่ืออธิบาย
คณุลกัษณะท่ีส าคญัของปรากฏการณ ท่ีจะท าให ง ายต อการท าความเข าใจ โดย
รายละเอียดและองค ประกอบของรูปแบบท่ีเหมาะสมไม ได มีการก าหนดไว ตายตวั แต
ขึน้อยู่กบัลกัษณะของปรากฏการณ และวตัถปุระสงค ของผู สร างหรือพฒันารูปแบบ 

ดงันัน้ รูปแบบอาจเป นแบบง ายหรือแบบซบัซ อนก็ได  
 การสงัเคราะห ความหมายของรูปแบบตามแนวคิดดงักล่าวสรุปได ว า รูปแบบ
หมายถึง แบบอย างหรือแนวทางในการหรือด าเนินการใด ๆ ท่ีแสดงหรืออธิบายให เห็นถึง
โครงสร างทางความคดิหรือความสมัพนัธ ขององค ประกอบท่ีส าคญัของปรากฏการณ ท่ี
ศกึษาให สามารถเข้าใจได ง ายขึน้ โดยอาจเป นรูปแบบเชิงกายภาพหรือเชิงคณุลกัษณะ
ก็ได รวมทัง้ อาจเป็นรูปแบบอย างง ายหรือแบบซับซ อนก็ได เช นกัน ส าหรับ
รายละเอียดและองค ประกอบของรูปแบบจะขึน้อยู่กับลักษณะปรากฏการณ และวัตถุประ
สงค ของผู สร างและพฒันารูปแบบ 
 2. ประเภท ลักษณะ และองค ประกอบของรูปแบบ 
 การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ พบว า มีนักวิชาการหลายท านได กล า
วถึงประเภทลกัษณะ และองค ประกอบของรูปแบบไว หลายท าน เช น เสรี ชดัแช ม 
(2538: 7) กรรณิกา เจิมเทียนชยั (2539: 82) Brown และ Moberg (1980: 16-17) Keeves 
(1988: 561-565) ซึ่งแต ละท านได มีการแบ งประเภท ลกัษณะ และองค ประกอบท่ี
แตกต างกนัไป อย างไรก็ตาม การศึกษาพบว า แนวคิดของ สมาน อศัวภูมิ (2537: 16) 
Bardo และ Hartman (1982: 70-71) และ ทาดาโอะ มิยากาวะ (1986: 15) มีความสอดคล อง
กัน คือ มีแนวคิดว าการแบ่งประเภทของรูปแบบไม มีหลักเกณฑ ตายตัวว าควรมี
รายละเอียดขององค ประกอบอย างไรรูปแบบจึงจะเหมาะสม เน่ืองจากรายละเอียดและองค
ประกอบท่ีเหมาะสมของรูปแบบจะขึน้อยู่กับลกัษณะเฉพาะของปรากฏการณ ท่ีศึกษาและ

วตัถปุระสงค ในการสร างหรือรูปแบบนัน้ ๆ เป็นแนวคิดท่ีสอดคล องกบัแนวคิดเชิงระบบ ซึ่ง
จะได กล าวถึงรายละเอียดในการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองแนวคิดในการบริหารการศกึษาต
อไป 
 3. คุณลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
 นกัวิชาการหลายคนกล าวถึงคณุลกัษณะของรูปแบบท่ีดีไว  เช น พลูสขุ หิงคาน
นท (2540: 53) ทาดาโอะ มิยากาวะ (1986: 15) และ Keeves (1988: 560) โดยรูปแบบท่ีดีควรมี
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คณุลกัษณะ 4 ประการ คือ 1) ควรประกอบด วยความสมัพนัธ ของตวัแปรแบบมีโครงสร าง 
2) มีลกัษณะท่ีสามารถใช เป นแนวทางในการพยากรณ ผลและสามารถตรวจสอบได
ด้วยข อมลูเชิงประจกัษ มีโครงสร างหรือกลไกเพ่ืออธิบายปรากฏการณ ในเชิงเหตผุล
ได อย างชดัเจน และ 4) น าไปสู การสร างแนวความคิดใหม หรือความสมัพนัธ ใหม
ของปรากฏการณ ท่ีศกึษา นอกจากนี ้ คณุลกัษณะท่ีส าคญัประการหนึ่งท่ีควรพิจารณา คือ 

ความสอดคล องระหว างรูปแบบและทฤษฎีของเร่ืองหรือปรากฏการณ ท่ีจะน ารูปแบบดงั
กล าวไปอธิบายด วย ซึ่งข อสรุปนี ้ ผู วิจยัจะได น าไปประกอบการพฒันารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
เชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนในครัง้นีด้ วย 
 4. การพัฒนารูปแบบ 
 จากการวิเคราะห แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบของ บญุชม ศรีสะอาด (2533: 
3-5) สมาน อศัวภูมิ (2537: 66) อ านาจ บวัศิริ (2539: 147) พลูสขุ หิงคานนท (2540: 87) 
Boonprasert U. (1978: 21-124) และ Willer (1986: 83) สรุปได ว า การพฒันารูปแบบ 
หมายถึง กระบวนการในการสร างหรือพฒันาแบบจ าลอง 
 นอกจากนี ้การวิเคราะห์ แนวคิดเก่ียวกับขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบ พบว า ไม
สามารถก าหนดแน นอนตายตวัได  แต่ ขึน้อยู่กบัรายละเอียดของปรากฏการณ หรือสิ่งท่ี
เราจะพฒันารูปแบบนัน้ ๆ ดงันัน้ ผู วิจยัจึงได วิเคราะห์ ความสอดคล องของขัน้ตอนใน
การพฒันารูปแบบโดยใช ตารางประกอบการวิเคราะห์ เพ่ือใช เป นกรอบในการก าหนด
ขัน้ตอนการพฒันารูปแบบส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้แสดงได้ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงการวิเคราะห์ ความสอดคล องเก่ียวกับขัน้ตอนในการพัฒนา
รูปแบบ 
 

ขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบ 

บุญ
ชม

  

สม
าน

  

อํา
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จ 
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Bo
on

pr
as

er
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W
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1. การพฒันารูปแบบ / / / / / / 
   ศกึษาและวเิคราะห เก่ียวกบัหลกัการและข อมลูพืน้ฐาน 
(รวมถึง 
  องค ประกอบและสภาพจริง โดยอาจใช วิธีการสมัมนาก็ได  

- / / / / - 
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และ 
  ระบปุ ญหาและความต องการจ าเป น 

    สร างรูปแบบเบือ้งต น (อาจเป นลกัษณะทางเลอืกก็ได
 

- / / / / - 

2.การตรวจสอบ/ทดสอบรูปแบบ (ความเหมาะสมความตรงของ 
  รูปแบบและการยอมรับ) 

/ / / / / / 

   ประมวลความคิดเห็นจากการตรวจสอบ (ซึง่อาจใช วิธีการ 
  สมัมนาก็ได และเปรียบเทียบรูปแบบกบัองค ประกอบและ
ภารกิจ 
  จริงหรือทดสอบ 

- / / / / - 

3. ทบทวนและปรับปรุงแก ไขและพฒันาให สมบรูณ  -  -  / - 

 ผู วิจัยได สงัเคราะห แนวคิดท่ีสอดคล องกันเพ่ือก าหนดขัน้ตอนส าหรับการ
พฒันารูปแบบในการวิจยัครัง้นี  ้ โดยแบ งขัน้ตอนในการพฒันารูปแบบออกเป น 3 ขัน้ตอน
หลกั ได แก  
  ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนการพฒันารูปแบบ ประกอบด วย 2 ขัน้ตอนย อย คือ 1) 
ศึกษาองค ความรู และข อมูลพืน้ฐานท่ีจ าเป นส าหรับการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และวิเคราะห ข อมลูพืน้ฐานทัง้ในส วนแนวคิด ทฤษฎี และสภาพป
จจุบนัและก าหนดกรอบแนวคิด และหลกัการในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
แมฮ่อ่งสอน และ 2) พฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
  ขัน้ตอนที่ 2 ตรวจสอบรูปแบบ ในมิติของความถูกต องความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได ของการน ารูปแบบไปใช้ 
  ขัน้ตอนท่ี 3 ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบให เหมาะสมและสมบรูณ มากขึน้ 
 5. การตรวจสอบรูปแบบ 
 แนวคิดในตรวจสอบหรือการทดสอบแบบรูปแบบท่ีสงัเคราะห จาก พลูสขุ หิงคานนท
(2540: 53-55) อทุมุพร จามรมาน (2541: 23) Eisner (1976: 192-193) และ Keeves (1988: 
589-560) สรุปได ว า การทดสอบหรือการตรวจสอบรูปแบบมีเป าหมายส าคัญเพ่ือ
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ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป นไปได ในการน ารูปแบบไปใช โดยแบ งการทด
สอบรูปแบบท่ีส าคญัได เป น 2 ลกัษณะ คือ 1) การทดสอบโดยการพิสจูน หรือตรวจสอบด
วยข อมูลเชิงประจักษ ซึ่งมักจะใช ในการทดสอบรูปแบบทางวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ และ 2) การทดสอบรูปแบบทางสงัคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งอาจ
ทดสอบโดยวิธีการทางสถิตหิรือการประเมินโดยผู ทรงคณุวฒุิก็ได  
 ส าหรับการวิจัยในครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์ การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจะใช วิธีการตรวจสอบรูปแบบโดยผู ทรงคณุวุฒิและผู เช่ียวชาญซึ่งมี
ประสบการณ์ผสมผสานกับการตรวจสอบด วยค าสถิติเชิงปริมาณ เน่ืองจากการบริหาร
การศึกษาเป นเร่ืองท่ีเก่ียวข องและสัมพันธ์ กับมิติทางสังคมศาสตร์ อย างมาก 
นอกจากนี ้ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ าเป นต องอาศยัความคิดเห็นและความ
เช่ียวชาญจากผู ทรงคณุวุฒิท่ีมีความรู ความเข าใจ เน่ืองจากต องมีการวิเคราะห
วิจารณ์ อย างลกึซึง้เพ่ือให ได ข อสรุปท่ีมีคณุภาพ ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 
ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 
 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในครัง้นี  ้ จ าเป็นต้องใช้
ข้อมลูเก่ียวกบัแนวคดิและทฤษฎีทางการบริหารการศกึษาเป็นพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบเพ่ือให้
เกิดความสอดคล้องกบัหลกัการทางวิชาการ ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิด
และทฤษฎีทางการบริหารท่ีเก่ียวข้องโดยครอบคลุมประเด็นหลกัเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา  
แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1. แนวคิดระบบ 
 แนวคิดทางการบริหารการศึกษาส าคัญส าหรับการพัฒนารูปแบบการบริหารของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานให้มีความถูกต้องและเป็นท่ียอมรับ  เน่ืองจากแนวคิดและ
ทฤษฎีทางการบริหารการศกึษาเป็นศาสตร์ท่ีมีพฒันามาอย่างตอ่เน่ืองและเป็นสากล  โดยแนวคิด
ท่ีส าคญัซึง่เป็นท่ียอมรับและมีการน าไปประยกุต์ใช้อยา่งกว้างขวางในปัจจบุนั ได้แก่ แนวคดิระบบ 
 ความหมายของระบบจากการสงัเคราะห์แนวคิดของ ณฐันิภา คปุรัตน์ (2523: 42) 
อทุยั บญุประเสริฐ (2526: 40-41) Kast และ Rosenzweig (1985: 102) สรุปได้ว่า ระบบ 
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หมายถึง องค์ประกอบหรือระบบย่อยท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กนัเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีหรือท ากิจกรรมบางอย่าง
ร่วมกนั เพ่ือการบรรลวุตัถปุระสงค์ของระบบใหญ่ท่ีเป็นภาพรวม 
 แนวคิดส าคญัของทฤษฎีระบบเกิดขึน้โดย Bertalanffy (1973: 26-48) น าเสนอทฤษฎี
ระบบและการประยกุต์ใช้ มีสาระส าคญัสรุปได้ว่า ทฤษฎีระบบจะพิจารณาปัญหาท่ีข้อเท็จจริงว่า
สิ่งต่าง ๆ มีความสมัพันธ์กันและคณุค่าของการเปล่ียนแปลงในบรรยากาศการสร้างสรรค์ทาง
ปัญญา (Intellectual Climate) คือ การยอมรับในการมองปัญหาใหม่ ๆ ท่ีมีอยู่เดิมแตถ่กูมองข้าม
มาก่อนเป็นการพิจารณาปัญหาในแนวทางใหม่  ซึ่งเป็นวิถีทางส าคัญท่ีช่วยอธิบายและการ
คาดคะเนท่ีมีความตรงกับปัญหาท่ีอยู่รอบ ๆ ทฤษฎีระบบได้รับการยอมรับในฐานะท่ีให้
ความส าคญักบัพลวตัหรือการเปล่ียนแปลง โดยพืน้ฐานของทฤษฎีระบบส าหรับสิ่งมีชีวิตท่ีส าคญั 
คือ การเป็นระบบท่ีไม่หยดุนิ่ง (Active) แม้ภายใต้เง่ือนไขท่ีสภาพแวดล้อมภายนอกคงท่ี แตร่ะบบ
ภายในยังคงมีปฏิกิริยาท่ีจะส่งผลสัมพันธ์กันและทฤษฎีระบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงตา่ง ๆ ได้อยา่งหลากหลายและเหมาะสม 

  องค์ประกอบของระบบตามแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่านมีความสอดคล้องกนั
โดยเห็นวา่ ระบบควรประกอบด้วย (Shoderbeck และคณะ, 1990: 22; Wilson, 1991: 62) 
  1. ปัจจยัน าเข้า (Input) หรือทรัพยากร หรือสิ่งท่ีจ าเป็น ท่ีต้องน าเข้าสู่ระบบเพ่ือ
ก่อให้เกิดการท างาน ทัง้นี ้ ทรัพยากรของแตล่ะระบบจะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัขึน้อยู่กบัประเภท
ของระบบ ส าหรับระบบสถานศกึษาปัจจยัน าเข้าอาจประกอบด้วย นกัเรียน หลกัสตูร วสัดอุปุกรณ์ 
บคุลากร ฯลฯ 
  2. กระบวนการ (Process) หมายถึง การแปรสภาพปัจจยัน าเข้าหรือทรัพยากรให้
เปล่ียนเป็นผลผลิต ทัง้นี ้ กระบวนการจะมีลกัษณะใดขึน้อยู่กับประเภทของระบบเช่นกนั โดย
กระบวนการของระบบสถานศกึษา ได้แก่ การบริหารจดัการทรัพยากร การเรียนการสอน การวดั
และประเมินผลการเรียน เป็นต้น 
  3. ผลผลิต (Output) คือ สิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึน้ตามวตัถปุระสงค์ของระบบ โดย
ผลผลิตของระบบสถานศกึษา ได้แก่ ผู้ เรียนท่ีมีคณุลกัษณะพงึประสงค์ตามหลกัสตูร และความพึง
พอใจของนกัเรียน ผู้ปกครอง ชมุชน และบคุลากร เป็นต้น 
  4. ข้อมลูป้อนกลบั (Feedback) เป็นส่วนท่ีส่งผลต่อระบบ โดยสามารถใช้เป็น
กลไกในการควบคมุการท างานของระบบให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อมลูป้อนกลบัจะชีใ้ห้เห็นถึง
ข้อดีและข้อบกพร่องของปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต และน าไปสู่การปรับปรุงคณุภาพ
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ได้ ส าหรับข้อมูลป้อนกลับของระบบสถานศึกษา เช่น ผลการเรียนของนักเรียนและผลการ
ปฏิบตังิานของบคุลากร เป็นต้น 
  5. สภาพแวดล้อม (Environment) หมายถึง สภาพท่ีอยู่แวดล้อมระบบ โดย
สภาพแวดล้อมของระบบสถานศกึษา เช่น ท่ีตัง้ บรรยากาศองค์การ ชมุชน และผู้ปกครอง เป็นต้น 
องค์ประกอบทัง้ 5 ของระบบ สามารถแสดงได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี 2.1 แสดงองค์ประกอบของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: Kast และ Rosenzweig (1985: 112) 
 
 Kast และ Rosenzweig (1985) อธิบายถึงแนวคิดระบบแบบบรูณาการ (Integrated 
Systems) ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์การระบบเปิดท่ีประกอบด้วยระบบย่อยท่ีปฏิสมัพนัธ์กันอย่าง
ตอ่เน่ืองระหวา่งระบบและระหวา่งระบบกบัสภาพแวดล้อม ตราบท่ียงัสามารถคงความสามารถใน
การท างานหรือเปล่ียนแปลงให้เป็นพลังงานได้จะท าให้ระบบเกิดสภาวะสมดุล  ซึ่งสอดคล้อง
สมัพนัธ์กบัแนวคิดของ Griffiths (1959) ท่ีว่า ระบบทกุระบบจะมีระบบย่อย (Subsystem) ยกเว้น
ระบบท่ีเล็กท่ีสดุแล้ว และระบบทกุระบบยกเว้นระบบท่ีใหญ่ท่ีสดุจะมีระบบใหญ่ (Supra system) 
ครอบคลมุอีกทีหนึ่ง ระบบใหญ่นีเ้รียกอีกอย่างหนึ่งว่า สภาพแวดล้อม ส าหรับองค์ประกอบของระบบ
ตามแนวคดิของ Kast และ Rosenzweig ประกอบด้วย 6 สว่นท่ีส าคญั ได้แก่ 
 1. สภาพแวดล้อม (Environment) ซึ่งแบง่เป็น 2 ลกัษณะ คือ สภาพแวดล้อมทัว่ไป
ระดับสังคมและสภาพแวดล้อมระดับภารกิจ โดยสภาพแวดล้อมทัง้ 2 ลักษณะดังกล่าวมี
ผลกระทบตอ่ระบบภายในองค์การทัง้ในด้านการรับรู้และกระบวนการบริหาร 
 2. ระบบย่อยเป้าหมายและคา่นิยม (Goal and Values Subsystem) โดยเป้าหมายของ
องค์การท่ีกลา่วอยา่งกว้าง ๆ จะไมส่ามารถน าไปสู่การปฏิบตัิ จึงต้องมีการวิเคราะห์เป้าหมายด้วย
วิธีตา่ง ๆ เพ่ือแปลงเป้าหมายไปสูก่ารปฏิบตั ิ
 3. ระบบย่อยด้านโครงสร้าง (Structure Subsystem) ซึ่งโครงสร้างองค์การ คือ 
รูปแบบหรือแบบแผนท่ีสร้างขึน้ เพ่ือแสดงถึงความสมัพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ ภายในองค์การ อนั
ก่อให้เกิดความชัดเจนแก่การปฏิบตัิภารกิจในองค์การให้สามารถด าเนินการไปสู่เป้าหมายหรือ
วตัถปุระสงค์ขององค์การได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทัว่ไปโครงสร้างองค์การจะมี
รายละเอียดใน 4 เร่ือง ได้แก่ 1) แบบแผนของความสมัพนัธ์และหน้าท่ีท่ีเป็นทางการในลกัษณะ

สภาพแวดล้อม (Environment) 

กระบวนการ (Process) 

ข้อมลูป้อนกลบั (Feedback) 

ปัจจยัน าเข้า (Input) ผลผลติ (Output) 
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แผนภูมิและรายละเอียดของงาน 2) รายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมหรือภารกิจท่ีหน่วยงานหรือ
บคุคลในหน่วยงานต้องปฏิบตัิ 3) วิธีการประสานงานระหว่างกิจกรรมหรือภารกิจตา่ง ๆ และ 4) 
อ านาจ สถานภาพ (Status) และความสมัพนัธ์ตามล าดบัชัน้ขององค์การ 
 4. ระบบย่อยเทคโนโลยี (Technological Subsystem) หมายถึง เทคโนโลยีท่ีจะน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์ขององค์การ โดยเทคโนโลยีมีลกัษณะทัง้ท่ีเป็น
รูปธรรม เช่น เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร เป็นต้น และเทคโนโลยีท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม เช่น 
ปัญญา ความรู้ และกระบวนการท่ีใช้ในการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิต เป็นต้น ดงันัน้ 
ส าหรับองค์การทางการศกึษาแล้ว เทคนิควิธีการตา่ง ๆ เช่น การเรียนการสอน จึงจดัเป็นเทคโนโลยี
ขององค์การด้วย 
 5. ระบบย่อยจิต-สงัคม (Psychosocial Subsystem) ประกอบด้วย ทรัพยากรมนุษย์ 
ทศันคต ิการรับรู้ แรงจงูใจ กระบวนการกลุม่ ภาวะผู้น า การส่ือสาร และความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
 6. ระบบย่อยการบริหารจดัการ (Managerial Subsystem) ถือเป็นระบบแกนท่ี
เช่ือมโยงระบบย่อยตา่ง ๆ เข้าไว้ด้วยกนั โดยระบบย่อยการบริหารจดัการ ได้แก่ แนวทาง เทคนิคหรือ
วิธีท่ีผู้บริหารใช้ในการปฏิบตัภิารกิจให้ประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายองค์การ
ในฐานะระบบตามแนวคดิของ Kast และ Rosenzweig แสดงเป็นแผนภาพได้ ดงันี ้
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แผนภาพท่ี 2.2 แสดงองค์การในฐานะระบบเปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Kast และ Rosenzweig (1985: 114) 
 
 สถานศึกษาในฐานะระบบ โดยวิจิตร ศรีสอ้าน (2523: 75) และ ทองอินทร์ วงศ์โสธร 
(2536: 161) เสนอแนวคิดท่ีสอดคล้องกนัเก่ียวกบัสถานศกึษาในฐานะระบบไว้ว่า  โรงเรียนเป็น
องค์การท่ีเป็นระบบ โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจยัส าคญัของระบบ ได้แก่ ตวัป้อน กระบวนการในการ
ผลิต และผลผลิต ซึง่แสดงได้ดงัแผนภาพท่ี 2.3 

ระบบย่อยด้าน 
การจัดการ 

สภาพแวดล้อม (Environment) 
 

ระบบยอ่ยด้าน 
เป้าหมายและ
คา่นิยม 
 

ระบบยอ่ยด้าน 
เทคโนโลยี 

 

ระบบยอ่ย 
ด้านจิต-สงัคม 
 

ระบบยอ่ย 
ด้านโครงสร้าง 
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แผนภาพท่ี 2.3 แสดงสถานศึกษาในฐานะระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: วิจิตร ศรีสอ้าน (2523: 75) 
 
 นอกจากนี ้ กมล รอดคล้าย (2537: 86-87) ได้น าแนวคิดระบบมาประยุกต์ใช้กับ
องค์การทางการศกึษา โดยอธิบายถึงองค์ประกอบส าคญัในระบบย่อยทัง้ 5 ระบบตามแนวคิดของ 
Kast และ Rosenzweig (1988) ไว้ดงันี ้ 1) ระบบย่อยด้านเป้าหมายขององค์การ ประกอบด้วย 
ปรัชญา เจตนารมณ์และหลกัการในการจดัการศกึษา เป้าหมายและทิศทางในการท างานท่ีเป็น
รูปธรรม 2) ระบบย่อยด้านเทคนิค ประกอบด้วย ความรู้ ข้อมลู และกระบวนการ วิธีการ และ
เทคนิคในการสอน/ การถ่ายทอดให้นกัเรียน 3) ระบบย่อยด้านจิตวิทยา-สงัคม ประกอบด้วย 
ลกัษณะและทศันคติของผู้บริหารและครู 4) ระบบย่อยด้านโครงสร้างองค์การ ประกอบด้วย 
ลกัษณะงาน กิจกรรมและประเภทของงาน อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ สายการบงัคบับญัชา 
และกฎระเบียบตา่ง ๆ ในการด าเนินงาน และ 5) ระบบย่อยด้านการจดัการ ประกอบด้วย ความ
ชดัเจนของเป้าหมาย วตัถปุระสงค์และขัน้ตอนในการก าหนดเป้าหมาย การวางแผนการจดัทรัพยากร 
การจดัองค์การ วิธีการและขัน้ตอนในการด าเนินการ การตดัสินใจ การประสานงาน และการ
ควบคมุงาน ซึ่งนบัว่าสอดคล้องกบัแนวคิดของ Owens (2001) ท่ีกล่าวถึงสถานศกึษาในฐานะ
ระบบของสงัคม โดยแสดงรายละเอียดได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
 
 

ข้อมูลป้อนกลับ 

- นกัเรียน 
- ครู-อาจารย์ 
- วสัดอุปุกรณ์ 
- เงินทนุ 
- เทคโนโลยี 

 

- วตัถปุระสงค์ของโรงเรียน 
- หลกัสตูร 
- กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
- กิจกรรมตา่งๆ 
- การประเมินผล 

 

 
นกัเรียนส าเร็จ
การศกึษาตามที่
วางเป้าหมายไว้ 

กระบวนการ ผลผลติ ตวัป้อน 
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แผนภาพท่ี 2.4 แสดงสภาพสถานศึกษาในฐานะระบบของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Owens (2001: 64) 
 
 2. แนวคิดในการบริหารสถานศึกษา 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในครัง้นี  ้ จ าเป็นต้องมี
ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาเพ่ือให้สามารถพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
หลกัการบริหารและภารกิจของสถานศกึษา ดงันัน้ จึงทบทวนแนวคิดในการบริหารสถานศกึษา มี
รายละเอียดท่ีส าคญั สรุปได้ดงันี ้
 

ระบบที่ใหญ่กว่า (เช่น สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย วัฒนธรรม) 
สถานศึกษาในฐานะองค์การระบบสังคม 

ระบบยอ่ยด้านคน เช่น  
ทกัษะ สถานภาพ คา่นิยม 
ภาวะผู้น า ความรู้สกึ  

การปฏิบตั ิ

ระบบยอ่ยด้านโครงสร้าง  
เช่น อ านาจ หน้าที่ การตดัสนิใจ 
การควบคมุ การวางแผน กฎ

แผนงาน การสือ่สาร 

ระบบยอ่ยด้านงาน เช่น 
การสอน การนิเทศ  

การบริหาร การบริการ 
การแนะแนว 

ระบบยอ่ยด้านเทคโนโลยี  
เช่น วสัดอุปุกรณ์ ตารางเรียน 

หลกัสตูร ความรู้ 

ทรัพยากร 
ขององค์กร 

อิทธิพล 
ตอ่องค์กร 

แหลง่ที่มาของนกัเรียน 
การบรรล ุ
เป้าหมาย 
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  ความหมายของการบริหาร จากการศกึษาแนวคิดของ Milstein และ Belasco 
(1973: 161) Drucker (1979) Hersey และ Blanchard (1982: 3) Koontz และ Weihrich (1990: 4) 
Husen และ Postlewaite (1994: 213) Robbins และ Coulter (1996: 8) Kreitner (1998: 5) 
Bateman และ Snell (1999: 6) สรุปได้ว่า การบริหาร คือ กระบวนการท างานโดยอาศยัผู้ อ่ืนท่ีต้องใช้
ทัง้ศาสตร์และศลิป์ในการท างานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  ทัง้นี ้อาจ
เป็นการด าเนินการร่วมกบับคุคลอ่ืนหรือด าเนินการผา่นบคุคลอ่ืน 

  หน้าที่และกระบวนการในการบริหาร จากการศึกษาแนวคิดของนกัวิชาการ 
ได้แก่ ธีระ รุญเจริญ (2550) Flippo (1971: 417) Gulick และ Urwick (1973: 13) Holt (1990: 7-
10) Koontz และ Weihrich (1990: 22-24) Robbins และ Stuart-Kotze (1990: 22-23) Bartol 
และ Martin (1991: 6-9) Stoner และ Freeman (1992: 8-9) Robbins และ Mukerji (1994: 7-8) 
Lunenburg และ Ornstein (1996: 490) Robbins และ Coulter (1996: 9-10) Gibson และคณะ 
(1997: 15-17) Bateman และ Snell (1999: 6-8) และ DuBrin (2000: 12-13) พบว่า มีความ
แตกต่างกันบ้างในการจัดกลุ่มภารกิจอย่างไรตามเม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นว่าในรายละเอียดมี
ความสอดคล้องกนั โดยกลุม่ภารกิจและกระบวนการบริหารจะครอบคลมุใน 5 เร่ืองหลกั ได้แก่ 
  1. การวางแผน ซึ่งเป็นการค้นหาและก าหนดวิธีการท างานในอนาคต เพ่ือให้บรรลุ
จดุมุ่งหมาย บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานหรือองค์การมากท่ีสดุ โดยแสดงให้เห็นว่าจะมีการท าอะไร ท่ีไหน เม่ือใด ให้ใครท า ท า
อย่างไร ตลอดจนให้รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2. การจดัองค์การ ซึ่งหมายถึง การจ าแนกแยกแยะงานท่ีจ าเป็น การจดักลุ่มงาน
ให้เหมาะกับทรัพยากรและสถานการณ์ การมอบหมายงาน การมอบหน้าท่ี และการจดัการ
ความสมัพนัธ์ของงานและอ านาจ 
  3. การจดับคุลากร ซึ่งแบง่ออกเป็น 6 ขัน้ตอน คือ การวางแผนทรัพยากรมนษุย์ 
การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรมและการพฒันา การประเมินการปฏิบตัิงาน และการให้
ผลตอบแทน 
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  4. การอ านวยการ ซึ่งเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารโดยตรงท่ีต้องใช้ความสามารถชกัจงู
ผู้ ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างดีท่ีสุด จนกระทั่งองค์การสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ได้ 
  5. การควบคมุ หมายถึง ความพยายามบงัคบัให้งานและกิจกรรมตา่ง ๆ ปฏิบตัิไป
ตามแผนท่ีก าหนด โดยมีการวดัและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตังิานของผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วย 

  งานของสถานศึกษา จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พทุธศกัราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ.2545 พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขึน้พืน้ฐาน 
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศกึษา ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบตัิหน้าท่ีของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานท่ีเป็นนิติบคุคลในสงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษา พ.ศ.2546 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง พบ
สาระส าคญัและขอบข่ายภารกิจของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานได้แบง่การบริหารงานออกเป็น 4 งาน 
คือ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารงานบคุคล งานบริหารทัว่ไป 
ในงานบริหารทัว่ไปนัน้ได้รวมเอางานธุรการ งานสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียน งานกิจการนกัเรียน และ
งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ไว้ด้วยกัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน , 
2548: 9) โดยมีรายละเอียดในแตล่ะงาน ดงันี ้คือ 

  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศกึษา โดยมีกิจกรรมทกุอย่าง
ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบั
ผู้ เรียน (ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, 2546: 15; จกัรกฤช วิชา, 2548: 4) ส่วน กมล ภู่ประเสริฐ 
(2544: 6) ได้กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา หมายถึง การบริหารท่ีเก่ียวกับการ
พฒันาคณุภาพการศกึษา อนัเป็นเป้าหมายสงูสดุของภารกิจของโรงเรียน 
  การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจส าคญัท่ีสุดของสถานศกึษาซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
ได้รับมอบหมายจากสังคมให้ท าหน้าท่ีจัดการศึกษาโดย ปรียาพร วงศ์อนุตโรจน์ (2546: 120) 
กล่าวว่า ผู้บริหารเป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับการวางแผนงานวิชาการท่ีได้ถือว่าเป็นงานหลัก เป็น
หวัใจส าคญัและด าเนินการพฒันาเพื่อการก้าวไปสูเ่ป้าหมายท่ีตัง้ไว้ สง่ผลให้เกิดการพฒันาผู้ เรียน
อย่างแท้จริงและสิ่งท่ีสามารถพิจารณาได้ว่าสถานศกึษาใดมีคณุภาพตามมาตรฐานนัน้ขึน้อยู่กับ
ผลการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษานัน่เอง 
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  ส่วนหลักของการบริหารงานวิชาการนัน้  ผู้ บริหารควรจัดท าแผนวิชาการท่ี
สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์หรือนโยบาย มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในงานวิชาการ มีการกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางวิชาการมีการส่งเสริมให้ผู้ ร่วมงาน
พัฒนารับผิดชอบ ให้ครูผู้ สอนเข้าใจจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายของการสอน ติดตามและ
ประเมินผล รวมทัง้ สร้างขวญัและก าลงัใจให้เกิดขึน้ในการท างาน เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการ
พฒันาไปสูเ่ป้าหมายท่ีก าหนด (กิตมิา ปรีดีดลิก, 2542: 48) 
  งานวิชาการจึงเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลกัของผู้บริหารสถานศึกษาและมี
ความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศกึษาให้มากท่ีสดุด้วย
เจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคล่องตวั รวดเร็ว และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ เรียนสถานศกึษา ชมุชน และท้องถ่ิน รวมถึงการมีสว่นร่วมจากผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 
ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา 
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทัง้การ
ประสานความร่วมมือและปัจจยัเกือ้หนนุจากบคุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน 
ๆ อยา่งกว้างขวางเพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ชมุชน ท้องถ่ิน ได้อยา่งมีคณุภาพ 
  แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนด
แนวทางการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้านวิชาการ โดยก าหนดในพระราชพระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้แก่ การจดักระบวนการ
เรียนรู้ การจัดการประเมินผู้ เ รียน จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลาง ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพปัจจบุนัในชมุชนและสงัคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติการศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545 ได้แก่ การจดัการศกึษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การส่ือสาร และการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือเด็กซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ โดยให้ได้รับการศึกษาภาคบงัคบัด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม รวมทัง้  
อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชว่ยเหลืออ่ืนใดตามความจ าเป็นเพ่ือประกนัโอกาสและ
ความเสมอภาคในการได้รับการศกึษาภาคบงัคบั 
 



 26 

  ส าหรับแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2546 ได้แก่ การประสานการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทัง้  ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ี  และ
ทรัพย์สินอ่ืนของสถานศกึษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัของทางราชการ การ
อนุมัติประกาศนียบตัรและวุฒิบตัรของสถานศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐานก าหนด การปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐานและผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา และงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย การ
กระจายอ านาจและการมอบอ านาจ โดยมีขอบข่ายและภารกิจการการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้1) การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) 
การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา 5) การ
พฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศ
การศกึษา 8) การแนะแนวการศกึษา 9) การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
10) การสง่เสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุชน 11) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ
กบัสถานศึกษาอ่ืน และ 12) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หนว่ยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 
  การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานให้บรรลเุป้าหมายการปฏิรูปการศกึษา จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องศกึษา 
ท าความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีท่ีก าหนดขึน้ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีก าหนด รวมทัง้  การมี
วิสยัทศัน์ท่ีจะพฒันาตนเองให้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะส าหรับการบริหารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานการบริหารงานวิชาการให้ดีขึน้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่
จดุมุง่หมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  การบริหารงานงบประมาณ 
  ความหมายและความส าคัญของการบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
งบประมาณ หมายถึง การควบคมุงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน  
ตลอดจนการรายงานผลงาน (สมเดช สีแดง, 2544: 416) ภารกิจการบริหารงานงบประมาณเป็น
ภารกิจท่ีส าคัญของการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน แต่เดิมการบริหารงานงบประมาณของ
หน่วยราชการด าเนินงานโดยใช้รูปแบบ (PPBS: Planning Programming Budgeting System) 
และได้เปล่ียนมาในรูปแบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB: Performance – based 
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Budgeting) ซึง่เป็นระบบงบประมาณท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรท่ีใช้กบัผลงานท่ี
เกิดขึน้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดผสมผสานกันระหว่างการวางแผน
จดัท างบประมาณ การตรวจสอบติดตามทบทวนผลงาน ซึ่งหน่วยงานท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณ
ต้องรับผิดชอบผลงานท่ีเกิดขึน้ นัน่คือ ผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) 
  จากการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ น ามาสู่การปรับกลยุทธ์การบริหารงาน
ภาครัฐใหม่ภายใต้แนวคิดท่ีมุ่งเน้นผลงานหรือผลสมัฤทธ์ิ (RBM: Result – based Budgeting) 
ซึ่งเป็นการบริหารท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิหรือผลงานหลกั โดยใช้ระบบการประเมินผลงานท่ีอาศยัตวัชีว้ดั
เป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินจะชี ว้ัดถึงความคุ้มค่าในการ
ท างานให้แสดงผลงานต่อสาธารณะและเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึน้ สามารถ
พฒันาประสิทธิภาพการท างานของหนว่ยงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสงูขึน้ คุ้มคา่เป็นรูปธรรม
และได้รับการยอมรับจากสาธารณชน อนัเป็นการสร้างศกัยภาพเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 
ส่วนแนวทางการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนัน้ หน่วยงานต้องพฒันาการจดัการ
ทางการเงินให้มีมาตรฐาน 7 ด้าน คือ 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การก าหนดผลผลิตและการ
ค านวณต้นทนุ 3) การจดัระบบการจดัซือ้จดัจ้าง 4 ) การบริหารทางการเงินและการควบคมุ
งบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 6) การบริหารทรัพย์สิน และ 7) 
การตรวจสอบภายใน 
  การบริหารงบประมาณมีความส าคัญอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือในการ
สนับสนุน การบริหารงานด้านต่างของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ผลลัพธ์การท างานเป็นหลัก รวมทัง้ เป็นการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและงานพัสดุภาครัฐ 
(ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ, 2545: 61) 
  แนวทางการบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้น
ความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหาร
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเพ่ือให้ได้ผลผลิต (Output) และ
ผลลพัธ์ (Outcome) เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการมีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา สามารถบริหารจดัการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิด
คณุภาพท่ีดีขึน้ตอ่ผู้ เรียน 
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  กระทรวงศกึษาธิการได้ก าหนดแนวทางการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิติ
บคุคล ด้านการบริหารงบประมาณไว้ในพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 ได้แก่ การประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา การควบคมุดแูลบคุลากร การเงิน 
การพสัด ุอาคารสถานท่ี และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของทางราชการ ด าเนินการท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์การแบง่ส่วน
ราชการภายในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 โดยด าเนินงานตามท่ีได้รับการกระจาย
อ านาจและมอบอ านาจท่ีมีการวิเคราะห์และจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศกึษา การเสนอขอจดัตัง้งบประมาณเงินอดุหนนุทัว่ไป โดยมีกฎหมาย ระเบียบ และเอกสาร
ท่ีเก่ียวข้อง คือ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ.2545 และได้ก าหนดแนวทางการ
บริหารงบประมาณของสถานศกึษา ดงันี ้
  1) ข้อ (6) ให้สถานศึกษามีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมีผู้ อุทิศให้แก่สถานศึกษา เว้นแต่การจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีมีผู้ อุทิศ
ให้แก่ สถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และรายงานให้ผู้ อ านวยการ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาทราบโดยเร็ว 
  2) ข้อ (7) การจดทะเบียน ขึน้ทะเบียนหรือด าเนินการทางทะเบียนใด ๆ เก่ียวกับ
ทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา ให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ในนามนิติบุคคล
สถานศกึษา 
  3) ข้อ (8) ในกรณีท่ีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้สถานศึกษารายงาน
ตามล าดับให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานทราบเพ่ือด าเนินการแต่งตัง้
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ 
  4) ข้อ (9) สถานศกึษามีอิสระในการบริหารจดัการงบประมาณในส่วนของท่ีตัง้ไว้ 
ส าหรับสถานศึกษาตามท่ีได้รับการก าหนดวงเงินและได้รับมอบอ านาจ ยกเว้นงบประมาณใน
หมวดเงินเดือน 
  5) ข้อ (10) สถานศกึษามีอิสระในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการพสัดใุนส่วนท่ีอยู่
ในความดแูลรับผิดชอบหรืออยูใ่นวงเงินงบประมาณท่ีได้รับมอบหมาย 
  6) ข้อ (11) การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ อุทิศให้แก่สถานศึกษา ให้
สถานศกึษารับบริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์ 
  7) ข้อ (12) การบริหารจดัการเก่ียวกบัการเงินและบญัชีของสถานศกึษาให้เป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนด 
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  8) ข้อ (13) ให้สถานศกึษาจดัท าบญัชีแสดงรายการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้
อทุิศให้ และสรุปรายการบญัชีทรัพย์สินให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาทราบทกุสิน้ปีงบประมาณ 
  จากแนวทางการบริหารงบประมาณมีการก าหนดขอบข่ายและภารกิจการ
ด าเนินงานของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี  ้1) การจดัท าและเสนอของบประมาณ 2) การจดัสรร
งบประมาณ 3) การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน และผลการ
ด าเนินงาน 4) การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพ่ือการศกึษา 5) การบริหารการเงิน 6) การ
บริหารบญัชี และ 7) การบริหารพสัดแุละสินทรัพย์ 
  การบริหารงานงบประมาณเป็นการบริหารทรัพยากรการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้
บรรลตุามเป้าหมายของการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
  การบริหารงานบุคคล 
  ความหมายและความส าคญัของการบริหารงานบคุคล บคุคลหรือบคุลากร ถือว่า
เป็นหนึ่งในทรัพยากรการบริหาร 4 อย่าง นั่นคือ คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ 
(materials) และการจดัการ (management) ซึ่งทรัพยากรบคุคลนัน้ถือได้ว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีสุดในการบริหาร ดงัท่ี วิจิตร ศรีสอ้าน (อ้างใน ศรีพนัธ์ สุจนัทร์แสง, 2540: 12) กล่าวไว้ว่า 
บรรดาสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานท่ี วสัดคุรุภัณฑ์ และการเงินแม้จะสมบูรณ์สักเพียงใดแต่จะไม่มี
ความหมายเลย ถ้าคนท่ีจะใช้สิ่งเหล่านัน้ไม่มีความสามารถท่ีจะใช้ ผู้บริหารท่ีมีความสามารถสูง
ในการบริหารงานบุคลากรสามารถท าให้บุคคลในองค์กรร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ บุคคลจึงเป็นทรัพยากรการบริหารท่ีส าคัญท่ีสุด  เพราะเป็นปัจจัยแห่ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแหง่กิจการนัน้ ๆ 
  การบริหารงานบคุคล (Personal Administration or Personal Management) มีค าท่ี
มีความหมายเดียวกนั นัน่คือ การบริหารงานบคุลากร โดยมีผู้ ให้ความหมายหลายท่าน เช่น ธงชยั 
สนัติวงษ์ (2525: 13) อฟัพลาย (Apply) (อ้างใน วิจิตร ศรีสอ้าน, 2537: 7) กล่าวถึง การบริหารงาน
บคุคล โดยสรุปว่า เป็นภารกิจของผู้บริหารท่ีมุ่งปฏิบตัิในกิจกรรมทัง้ปวงท่ีเก่ียวกบับคุคลเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพสงูสดุท่ีจะท าให้บรรลผุลส าเร็จตอ่เป้าหมายขององค์การ 
  การบริหารงานบุคคลเป็นการบริหารทรัพยากรการบริหารของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีผู้ บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องการด าเนินการให้บุคลากร
ปฏิบตังิานให้บรรลเุป้าหมายของตนและสอดคล้องกบัเป้าหมายของสถานศกึษา 
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  แนวทางการบริหารงานบุคคล กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้แก่ การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศกึษาเป็นผู้บงัคบับญัชาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา การบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษา  รวมทัง้นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา การประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ควบคุมดูแล
บุคลากร การเงิน และพัสดุ สถานท่ีและทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบงัคบัของทางราชการ และปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ  สภาการศึกษา รวมทัง้งานอ่ืนท่ี
กระทรวงมอบหมาย การด าเนินงานตามท่ีได้รับจากการกระจายอ านาจและมอบอ านาจ ก าหนด
ไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2546 ได้แก่ 
  1. การควบคมุดแูลการบริหารงานบคุคลในสถานศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั หลักเกณฑ์ และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 
เขตพืน้ท่ีการศกึษาก าหนด 
  2. การพิจารณาความดีความชอบและเล่ือนขัน้เงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษาในสถานศกึษา 
  3. การส่งเสริม สนบัสนุนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศึกษา
ให้มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
  4. การจดัท ามาตรฐานภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
ในสถานศกึษา 
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา เพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
  6. การปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ี
การศกึษาหรือคณะกรรมการสถานศกึษามอบหมาย 
  7. การสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีขาด
คณุสมบตัติามมาตรฐานต าแหนง่หรือขาดคณุสมบตัพิิเศษ 
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  8. การบรรจุและแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย ต าแหน่งครู  และต าแหน่ง
บคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 
  9. การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการออกจากราชการ รวมทัง้ การสัง่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่
ระหวา่งทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการปฏิบตัหิน้าท่ีในต าแหนง่ท่ีจะได้รับแตง่ตัง้ตอ่ไป 
  10. การสัง่บรรจขุ้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีออกจากราชการไปแล้ว
กลบัเข้ารับราชการโดยการอนุมตัิของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศึกษา ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ.ก าหนด 
  11. การสัง่ให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษารักษาการในต าแหนง่ 
  12. การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีผลงานดีเดน่เป็นท่ีประจกัษ์ 
  13. การแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีได้รับการบรรจุให้ทราบ
ถึงภาระงาน มาตรฐาน คณุภาพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน 
ระเบียบแบบแผน หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิราชการ รวมทัง้  บทบาทหน้าท่ีของข้าราชการในฐานะ
เป็นพลเมืองท่ีดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด การปฏิบตัิตนเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาและพฒันาผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก .ค.ศ.ก าหนด การส่งเสริม
สนบัสนนุผู้ใต้บงัคบับญัชาโดยการให้ไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบตัิงานวิจยัและพฒันาตาม
ระเบียบท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด การเสริมสร้างพัฒนาและการรักษาวินัยให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
ป้องกันมิให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชากระท าผิดวินยัและด าเนินการทางวินยัแก่ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา ซึ่งมี
กรณีอนัมีมลูท่ีควรกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยั 
  14. การพิจารณาอนุญาตให้หรือยับยัง้การอนุญาตให้ลาออกของข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา 
  15. การสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
กรณีถกูกลา่วหา 
  16. การสัง่ให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาออกจากราชการ 
  17. การสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน กรณีข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาถูกกล่าวหาหรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าหย่อนความสามารถในอนันีจ้ะปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ 
บกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือประพฤตตินไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่หน้าท่ีราชการ 
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  18. การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณี
หยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ บกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกบัต าแหนง่หน้าท่ีทางราชการตามมต ิก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
  19. การสัง่ให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาท่ีได้รับโทษจ าคกุโดยค าสัง่
ของศาลหรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดท่ีได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหโุทษออกจากราชการ 
  รุ่ง แก้วแดง (2546: 133) กล่าวถึง อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา
ด้านการบริหารงานบคุคล คือ 1) ก ากบั ดแูลการบริหารงานบคุคลในสถานศกึษาให้สอดคล้องกบั
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี ก .ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ี
การศกึษาก าหนด 2) เสนอความต้องการจ านวนและอตัราต าแหน่งของข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศึกษาก าหนด 3) ให้ข้อคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อผู้ บริหาร
สถานศกึษา 4) ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตินีห้รือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ
ตามท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศึกษามอบหมาย และได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการบริหารงานบคุคลตามมาตรา 27 คือ การให้ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้บงัคบับญัชาของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาและมีอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
  1. ควบคมุดแูล ให้การบริหารงานบคุคลในสถานศกึษาสอดคล้องกบันโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษาก าหนด 
  2. พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศกึษา 
  3. สง่เสริม สนบัสนนุ ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาให้มี
การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
  4. จดัท ามาตรฐานภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศกึษา 
  5. ประเมินผลการปฏิบตังิานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
  6. ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตินีห้รือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือคณะกรรมการสถานศกึษามอบหมาย 
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  จากแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมีการก าหนดมี
ขอบขา่ยและภารกิจหลกัการด าเนินการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้
  1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหนง่ 
  2. การสรรหาและการบรรจแุตง่ตัง้ 
  3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตัริาชการ 
  4. วินยัและการรักษาวินยั 
  5. การออกจากราชการ 
  การบริหารงานบคุคลจงึถือเป็นภารกิจท่ีส าคญัของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศกึษาสามารถปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ภารกิจของสถานศึกษา มีการด าเนินการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตวั อิสระ ถูกต้อง 
เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลภายใต้กฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการ
พฒันามีความรู้ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ และมีจิตส านกัในการปฏิบตัิภารกิจท่ีรับผิดชอบให้
เกิดผลส าเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างความมัน่คง
และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึง่จะท าให้สง่ผลดีตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาของผู้ เรียน 
  การบริหารท่ัวไป 
  ความหมายและความส าคญัของการบริหารทั่วไป  การบริหารทั่วไปเป็นงานท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การบริการ ให้การบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน คณุภาพ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริมสนบัสนนุ
และการอ านวยการ ความสะดวกตา่ง ๆ ในการให้บริการการศึกษา มุ่งพฒันาสถานศกึษาโดยใช้
รูปแบบของการน านวตักรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาใช้ส่งเสริมให้การบริหารและการจดั
การศกึษาของสถานศกึษาตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งหน้าผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั โดยเน้น
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และ
องค์กรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การบริหารและจดัการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวทางการ
บริหารทัว่ไป กระทรวงศกึษาธิการได้ก าหนดแนวทางการบริหารทั่วไปของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ไว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้แก่ การ
ร่วมกบับคุคล ครอบครัว องค์กร ชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชมุชน 
การบริหารและจดัการศึกษาทัง้ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไปตามท่ีกระทรวงกระจายอ านาจมาให้ การเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และจัดท า
รายงานคณุภาพการศึกษาประจ าปีเสนอตอ่หน่วยงานต้นสงักัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ 
เปิดเผยตอ่สาธารณชน การให้ความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีมีข้อมูลเก่ียวข้อง
กบัสถานศกึษาตามค าร้องขอของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา หรือ
บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกท่ีท าการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศึกษา การอนุมตัิประกาศนียบตัรและวุฒิบตัรของสถานศึกษาตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานก าหนด การปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
รวมทัง้งานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย 
  สว่นพระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545 ก าหนดอ านาจหน้าท่ีไว้ ได้แก่ 
การผอ่นผนัให้เดก็เข้าเรียนก่อนหรือหลังอายตุามเกณฑ์การศกึษาภาคบงัคบัตามหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนด 
  ส าหรับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีไว้ ได้แก่ การวิเคราะห์และจัดท านโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพ่ือพิจารณาและเสนอความคิดเห็นหรือ
ปฏิบัติการอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานหรือ
สถานศึกษา ซึ่งการบริหารทั่วไปสามารถก าหนดขอบข่ายและภารกิจหลักของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ดงันี ้1) การด าเนินงานธุรการ 2) งานเลขานกุารคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 3) 
งานพฒันาระบบและเครือขา่ยข้อมลูสารสนเทศ 4) การประสานและพฒันาเครือข่ายการศกึษา 5) 
การจดัระบบการบริหารและพฒันาองค์กร 6 ) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7)การส่งเสริมสนบัสนนุ
ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป  8) การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 9) การจดัท าส ามะโนผู้ เรียน 10) การรับนกัเรียน 11) การส่งเสริมและประสานงาน
การศกึษาในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั 12) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 13) งาน
ส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 14) การประชาสมัพนัธ์งานการศกึษา 15) การส่งเสริมสนบัสนนุและ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจุดการศึกษา 
16) งานประสานราชการกับเขตพืน้ท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนจัดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน 17) การจดัระบบการควบคมุภายใน 18) การบริการสาธารณะ และ 19) งานท่ีไม่ได้
ระบไุว้ในงานอ่ืน 
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  การบริหารทัว่ไปเป็นการบริหารงานท่ีสนบัสนนุงานอ่ืน ๆ จึงเป็นภารกิจท่ีผู้บริหาร
ให้ความส าคญั เพราะท าให้สามารถด าเนินการบริหารด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนัและ
บรรลเุป้าหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  จากการวิเคราะห์ขอบขา่ย ภารกิจ บทบาทและหน้าท่ีของสถานศกึษาตัง้แตใ่นอดีต
จนถึงในปัจจุบนั ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และสงัเคราะห์แล้วบูรณาการเข้ากับข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นขององค์กรและบุคคลต่าง ๆ ท่ีได้น าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษา  ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
(UNDP) ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา รวมทัง้ นกัวิชาการ
และนักวิจัยท่ีได้อ้างอิงตามท่ีกล่าวมา ผู้ วิจัยจึงได้ข้อสรุปให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และปรับปรุงแก้ไข (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ว่าสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานมีขอบข่าย ภารกิจ บทบาท และหน้าท่ีในการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านการบริหาร
งบประมาณ และด้านการบริหารทัว่ไป และการจดัการศึกษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการน าองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีภูมิคุ้มกนั ท่ีมีความรู้และคณุธรรมเป็นเง่ือนไขในการก ากบั 
ไปใช้ในการด าเนินงานทุกระดับทุกขัน้ตอนตามขอบข่าย ภารกิจ บทบาท  และหน้าท่ีของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ 4 ด้าน ดงักลา่ว 
  2.1 แนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management) 
  แนวคิดในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแนวคิดท่ีแพร่หลาย ซึ่งมีการ
น าไปใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาและปรับปรุง
สถานศึกษาด้วยการถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีในการตัดสินใจไปยังสถานศึกษาผ่านทาง
คณะกรรมการสถานศกึษา ท่ีประกอบด้วย ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารและการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษา ซึ่งได้แก่ ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และผู้แทนในชมุชนท้องถ่ิน โดยกระจายอ านาจ
ให้คณะกรรมการสถานศกึษามีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารและจดัการศกึษา
ในสถานศกึษาท่ีครอบคลมุทัง้ด้านงบประมาณ บคุลากร และวิชาการ เพ่ือให้สถานศกึษาสามารถ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและตดัสินใจ โดยองค์คณะบุคคลให้ตอบสนองความต้องการของนกัเรียน 
ผู้ปกครอง และชมุชน (รุ่ง แก้วแดง, 2541: 263; อทุยั บญุประเสริฐ, 2543: ข-ค; Myers และ 
Stonehill, 1993: 1; Office of Educational Research and Improvement, ในกระทรวงการศกึษาแห่ง
สหรัฐอเมริกา, 1993; Wohlstetter, 1995: 1; Cheng, 1996: 44) 
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  แนวคิดในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสอดคล้องกับการบริหารโดย
คณะกรรมการ ดงัจะเห็นได้จากท่ี อุทยั บญุประเสริฐ (2543: ฎ-ฏ) Carr (1998: 1-8) และ 
Leithwood และ Menzies (1998: 1–21) ต่างกล่าวถึงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีมี
คณะกรรมการโรงเรียนหรือสภาโรงเรียน ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีในการตดัสินใจเก่ียวกับการก าหนด
เป้าหมายของโรงเรียน การก ากบั สนบัสนนุ และส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบคุคล และการบริหารทัว่ไป ทัง้นี ้การศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานยงัพบด้วยวา่ คณะกรรมการสถานศกึษาเป็นปัจจยัส าคญัหนึ่งท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  หลกัการท่ีส าคญัในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ การกระจายอ านาจการ
จดัการศึกษาไปยงัสถานศึกษาให้มากท่ีสุด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับโรงเรียนทุก
ฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการบริหาร การตดัสินใจ และร่วมจดัการศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของและรับผิดชอบในการจดัการศกึษามากขึน้ นอกจากนี ้แนวคิดในการให้โรงเรียนได้บริหาร
ตนเองจะสง่ผลให้โรงเรียนสามารถพึง่พาตนเองได้ เป็นการพฒันาระดบัรากหญ้าท่ีจะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป รวมทัง้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริหารแบบโปร่งใส เน่ืองจากยึด
หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลด้วยการแบ่งอ านาจหน้าท่ีอย่างชัดเจน  คือ ส่วนกลางมีหน้าท่ี
ก าหนดนโยบายและควบคมุมาตรฐาน องค์กรอิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพการบริหารและ
การจดัการศกึษาและสถานศกึษาบริหารและจดัการศกึษา (รุ่ง แก้วแดง 2541; อทุยั บญุประเสริฐ, 
2543; Cheng, 1996) 
 จุดมุ่งหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารทัง้ในด้านการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การเพิ่มความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของ
โรงเรียน การเสริมพลังจากการปกครองตนเองร่วมกัน ซึ่งจะสร้างบริบทท่ีน าไปสู่วัฒนธรรม
โรงเรียนท่ีมีความร่วมแรงร่วมใจเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกันและลดปัญหาความขดัแย้ง  ท าให้การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีลกัษณะเดน่ คือ อ านาจการควบคมุอยู่ในโรงเรียน แตมี่ส่วนร่วม
จากทัง้ชมุชน ครู และผู้บริหารโรงเรียน (รุ่ง แก้วแดง 2541; Cheng, 1996) 
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  ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีทัง้ปัจจยัเชิงบวกและ
ปัจจยัเชิงลบ โดยปัจจยัเชิงบวกท่ีเอือ้ให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประสบความส าเร็จ
ได้แก่ 1) ความมุ่งมัน่ของทกุคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในทกุระดบั 2) ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่ายเข้าใจ
ในเป้าหมายของโรงเรียนและบทบาทความรับผิดชอบของตน 3) การกระจายอ านาจไปยัง
คณะกรรมการโรงเรียนอย่างแท้จริง 4) การยอมรับจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 5) มีระบบการส่ือสาร
และประชาสมัพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 6) บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในเร่ืองการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 7) คณะกรรมการโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะเก่ียวกบัการบริหาร
และการจดัการศกึษา 8) ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีภาวะผู้น าท่ีเหมาะสม 
และ 9) มีการให้รางวลัส าหรับโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารและจดัการศกึษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน และปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ 1) ความสบัสน
ในนโยบายของส่วนกลาง ท าให้โรงเรียนไม่กล้าตดัสินใจ 2) การขาดทรัพยากร 3) ผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องรู้สึกว่าการมีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มภาระ 4) เปล่ียนแปลงเฉพาะรูปแบบแต่ไม่เปล่ียน
วิธีการบริหาร 5) อ านาจการตดัสินใจผกูขาดโดยคณะกรรมการโรงเรียนเท่านัน้  ไม่มีการกระจาย
ไปทัว่โรงเรียน 6) ผู้บริหารยงัคงใช้ความคิดเห็นส่วนตวัในการตดัสินใจ และ 7) ความขดัแย้ง
ระหว่างผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการโรงเรียน (รุ่ง แก้วแดง, 2541; อทุยั บญุประเสริฐ, 2543; 
Wohlstetter และ Morhman, 1993; Odden และ Wohlstetter, 1995; David, 1996; Spilman, 1996; 
Latham, 1998) 
  รูปแบบของคณะกรรมการโรงเรียนในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส าคญัมี 
4 รูปแบบ ได้แก่ 1) มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลกั (Administrative Control School Council) โดย
ผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่ง มีบทบาทและอ านาจส าคญัในฐานะผู้ มี
อ านาจตดัสินใจขัน้สดุท้าย 2) มีครูเป็นหลกั (Professional Control School Council) โดยจะมี
สัดส่วนผู้ แทนครูในคณะกรรมการมากท่ีสุด  รูปแบบนีอ้ยู่บนฐานคิดท่ีเช่ือว่า ครูเป็นผู้ ใกล้ชิด
นกัเรียนมากท่ีสุด รวมทัง้เป็นผู้ปฏิบตัิย่อมรับรู้ปัญหาทุกอย่างได้ดีกว่าและสามารถตดัสินใจ
แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากท่ีสุด 3) มีชมุชนเป็นหลกั (Community Control School Council) 
รูปแบบนีอ้ยู่บนฐานความเช่ือว่า จะสามารถเพิ่มความรับผิดชอบในการจดัการศกึษาให้กบัชมุชน
มากขึน้ รวมทัง้สามารถจัดการศึกษาได้ตามความต้องการของชุมชนและส่งผลให้ผู้ รับบริการ
การศกึษามีความพงึพอใจมากขึน้ โดยคณะกรรมการโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครองและ
ชมุชนท้องถ่ินในสดัส่วนมากท่ีสดุ และ 4) มีครูและชมุชนเป็นหลกั (Professional/ Community 
Control School Council) เป็นรูปแบบท่ีเช่ือว่า ทัง้ครูและผู้ปกครองหรือชมุชนตา่งมีความส าคญั
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ในการจดัการศกึษา โดยครูจะได้รับรู้ความต้องการของครูและชมุชน ในขณะเดียวกนัผู้ปกครอง
และชมุชนก็จะมีโอกาสชว่ยสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนด้วย ดงันัน้ ในรูปแบบนีส้ดัส่วนของ
ผู้แทนครูและผู้แทนจากผู้ปกครองหรือชุมชนในคณะกรรมการจะมีจ านวนเท่า  ๆ กัน ส าหรับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการโรงเรียน โดยทัว่ไปจะประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนองค์กรชมุชน ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้บริหาร
โรงเรียน (อทุยั บญุประเสริฐ, 2543; Kuehn, 1996; Carr, 1998; Leithwood และ Menzies, 
1998) 
  นอกจากนี ้ Briggs K. (2003) ผู้ช่วยพิเศษ ส านกังานการประถมและมธัยมศกึษา 
กระทรวงการศกึษา ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในงานสมัมนาปฏิรูปการศกึษานานาชาติ ครัง้ท่ี 3 ซึ่งจดัโดยส านกังานเลขาธิการ
สภาการศกึษา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัท่ี 8-11 กนัยายน พ.ศ.
2546 มีสาระส าคญัสรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีเหมาะสมจะขึน้อยู่กบั
บริบทด้วย รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสหรัฐอเมริกาก็จะเหมาะสมกบับริบท
ของตน ดงันัน้ การจะน าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปด าเนินการจึงต้องพิจารณาด้วยว่า
อยู่ในบริบทอย่างไร ส าหรับสหรัฐอเมริกามีบริบทท่ีส าคญัและเก่ียวข้องกับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน คือ รัฐบาลกลางของสหรัฐให้เงินอดุหนนุกบัการศกึษาของสถานศกึษาประมาณ
ร้อยละ 7-9 โดยเงินทนุส าหรับการจดัการศกึษาจะมีทัง้จากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน จะเห็น
วา่ รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาใช้งบประมาณในสว่นนีไ้มม่ากนกั นอกจากนี ้รัฐบาลกลางจะไม่
เข้าไปเก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐาน และการประเมินผล แต่จะจัดให้มีการ
ประเมินผลระดบัชาติในทกุ ๆ 2 ปี เพ่ือพิจารณาปัญหาในภาพรวมของประเทศ ทัง้นี ้ดลุอ านาจ
ของมลรัฐและเขตการศึกษาใน 50 มลรัฐมีความแตกตา่งกนัมาก โดยปัจจบุนัสหรัฐอเมริกามี 
14,859 เขตการศกึษา 93,273 โรงเรียน และมีนกัเรียน 47,233,000 คน ในอดีตท่ียงัไม่มีการ
ด าเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอ านาจส่วนใหญ่ในด้านบุคลากร  งบประมาณ และ
หลกัสูตรจะอยู่กับเขตการศึกษา และเม่ือด าเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้กระจาย
อ านาจการตดัสินใจไปยงัโรงเรียน โดยยึดการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหวงัว่าจะ
น าไปสู่มูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะการพฒันาจริยธรรมในการท างานและความรับผิดชอบ  และหวงัว่า
การเน้นด าเนินการท่ีการบริหารจดัการองค์กรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการสงูขึน้ ทัง้ในด้านอ านาจ ข้อมลูข่าวสาร ความรู้ และรางวลั รวมทัง้น าไปสู่การ
พฒันาระดบับคุคลด้วย สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ ดงันี ้
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แผนภาพท่ี 2.5 แสดงแบบจาํลองของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีนําไปสู่ 
     การพัฒนาระดับบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: Briggs K. (2003) 
 
  ทัง้นี ้เม่ือตอนเร่ิมต้นด าเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสหรัฐ อเมริกามี
จดุเน้นเพียงให้สามารถด าเนินการได้ แตเ่ม่ือเวลาผ่านไปจึงได้เปล่ียนแปลงไปใช้การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในฐานะเคร่ืองมือของการพฒันา ซึ่งการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีจะมี
ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนได้นัน้ควรมีลกัษณะ ดงันี ้1) การพฒันาวิสยัทศัน์จะต้องมี
เร่ืองการเรียนการสอนและสาระด้านวิชาการและมาตรฐานอยู่ด้วย  2) ใช้การตดัสินใจเป็น
เคร่ืองมือ โดยให้อ านาจการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง  3) 
การกระจายอ านาจอยา่งทัว่ถึงทัง้โรงเรียน ซึ่งเป็นกลยทุธ์หนึ่งท่ีจะน าศกัยภาพท่ีมีอยู่ของบคุลากร 
ซึ่งเช่ียวชาญคนละด้านมาใช้อย่างเต็มท่ี 4) พฒันาครูให้มีความรู้และทกัษะ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ี
เป็นจดุอ่อนของโรงเรียน 5) การรวบรวมข้อมลูจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องหลาย ๆ แหล่ง เพ่ือให้สามารถ
ตดัสินใจบนพืน้ฐานของข้อมลู 6) การให้รางวลัเม่ือสามารถด าเนินการให้มีความก้าวหน้าในเร่ือง
ตา่ง ๆ 7) สนบัสนนุให้ใช้ภาวะผู้น าร่วมภายในโรงเรียนตามความเช่ียวชาญของบคุลากรท่ีตา่งกัน 
และ 8) มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกโรงเรียน 
 
 

ปัจจยัที่
เก่ียวกบั
โรงเรียน
ทัง้หมด 

โครงสร้างการบริหาร
(สว่นใหญ่มีการ 
ตัง้คณะกรรมการ) 

เปลีย่นแปลง
กลยทุธ์และ
การด าเนินงาน 

กระบวนการตดัสนิใจ
(แนบมีสว่นรวม) 

วฒันธรรม
โรงเรียน 

พฤติกรรม 
ของบคุคล 

คณุภาพ 
ของโรงเรียน 
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  2.2 แนวคิดการบริหารแบบธรรมาภบิาล (Good Governance) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ก าหนดเร่ืองการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสงัคมท่ีดี (Good Governance) เป็นวาระแห่งชาติ และให้หน่วยงานของรัฐทกุแห่งก าหนด
แผนงาน โครงการ เพ่ือปรับงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกบัหลกัการบริหารจดัการท่ีดีและ
รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2542 จากนัน้ จึงได้มี
พระราชบญัญตับิริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 (ราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี 119 ตอน
ท่ี 99 ก) เพ่ือด าเนินการปฏิรูประบบราชการส่งผลให้ทกุองค์การของรัฐปรับเปล่ียนการบริหารให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปดังกล่าวโดยหลักส าคญัในการปฏิรูประบบราชการประการหนึ่ง  คือ 
หลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งมีสาระส าคญัท่ีความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มคา่ การกระจาย
ภารกิจ ทรัพยากร และอ านาจการตดัสินใจ ตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชนและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และความโปร่งใสในการบริหารงาน ซึ่งเป็นหลกัการของการบริหารแบบ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) นัน่เอง ในการนี ้ สถานศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชนในฐานะ
องค์การจ าเป็นต้องปรับการบริหารให้สอดคล้องกบัหลกัการดงักล่าวเพ่ือให้สามารถรักษาสมดลุ
ขององค์การกับบริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป  ดังนัน้ การพัฒนารูปแบบการบริหารของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในครัง้นี ้จ าเป็นต้องมีข้อมลูเก่ียวกบัการบริหารแบบธรรมาภิบาล
เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบให้สอดคล้องกบัหลกัการดงักลา่วด้วย 
  ธรรมาภิบาล หมายถึง การก ากบัท่ีดี การดแูลท่ีดี โดยหลกัธรรมาภิบาลเป็นหลกั
คิดส าหรับการบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือประกนัว่าในองค์การจะไม่มีการฉ้อราษฎร์บงัหลวงและไม่
ด้อยประสิทธิภาพ (เกษม วฒันชยั, 2546: 23) 
  หลกัแหง่ธรรมาภิบาลประกอบด้วยหลักท่ีส าคญั 6 ประการ ได้แก่ 1) หลกันิติธรรม 
หมายถึง การท าให้กฎหมาย กฎ และกติกาตา่ง ๆ เป็นท่ียอมรับได้รับการถือปฏิบตัิร่วมกนัอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม 2) หลกัความโปร่งใสและมีการตรวจสอบท่ีดี หมายถึง หลกัของการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ อันจะช่วยให้การ
ท างานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทจุริต คอรัปชัน่ กระบวนการบริหารต้องโปร่งใส 
ตรวจสอบ และอธิบายได้ 3) หลกัการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของสงัคม  หมายถึง 
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตดัสินใจท่ีส าคญั  โดยมีความสามคัคี มี
ความร่วมมือในการท างาน โดยไม่มีการผูกขาด เป้าหมายการบริหารต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการหรือความจ าเป็นของสังคมหรือชุมชน (Relevance) โดยสิ่งท่ีโรงเรียนท าจะต้องเป็น
ประโยชน์ตอ่นกัเรียน โรงเรียน ชมุชน สงัคม และประเทศ 4) หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง มี
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ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของตน ความรับผิดชอบในการตดัสินใจของตนเอง เคารพใน
ความคดิเห็นท่ีแตกตา่ง โดยพยายามหาทางออกท่ีทกุฝ่ายยอมรับร่วมกนัได้ กล้ารับผลการกระท า
ของตน 5) หลกัความคุ้มคา่ หมายถึง การรู้คณุคา่ทรัพยากรของชาติและบริหารงานด้วยความ
ประหยดัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐต้องให้บริการท่ีมีคณุภาพแก่
ประชาชน ค านึงถึงประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และรู้ต้นทนุ 6) ความ
อิสระในการบริหารการจดัการ โดยค านงึถึงประสิทธิภาพการบริหาร (ชวน หลีกภยั, 2542; อานนัท์ 
ปันยารชนุ, 2542; เกษม วฒันชยั, 2546) 
  นอกจากนี ้เกษม วฒันชยั (2546) อธิบายไว้ว่า โรงเรียนเปรียบเหมือนองค์กรหนึ่ง 
ซึง่มีองค์ประกอบใน 3 ฝ่าย ได้แก่ 
  1. ฝ่ายเจ้าของ ซึ่งอาจเป็นรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็ได้ โดยมี
บทบาทหน้าท่ีในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายว่าตัง้โรงเรียนขึน้โดยมีเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์อะไร 
  2. ฝ่ายนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งมีบทบาทส าคญั
มาก โดยหน้าท่ีหลกัของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมี 6 ประการ คือ 1) ถ่ายทอด
เจตนารมณ์ของเจ้าของสถานศกึษาให้เป็นเป้าหมายการบริหารจดัการแล้วมอบให้ฝ่ายบริหาร 2) 
ก าหนดนโยบายเชิงบริหาร โดยเฉพาะนโยบายประเภท “ห้ามท า” 3) ติดตาม สนบัสนุน 4) 
ประเมินผลการบริหารจดัการ 5) ก าหนดการท างานของคณะกรรมการสถานศกึษา เช่น ข้อบงัคบั
การประชมุ จริยธรรม และระเบียบ เป็นต้น และ 6) รับผิดชอบตอ่โรงเรียนและชมุชน ส าหรับ
บทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ 1) เพิ่มคณุค่าแก่สถานศึกษาโดยผ่าน
ผู้ เรียนไปยงัสงัคม 2) ศึกษาอดีตเพ่ือขบัเคล่ือนสู่อนาคต และ 3) ตดัสินใจบนฐานข้อมลูและ
ความเห็นท่ีดีท่ีสดุ โดยอาศยัความเป็นกลางและมีมาตรฐานเดียว 
  3. ฝ่ายปฏิบตัิ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยฝ่ายปฏิบตัิมีหน้าท่ี
ส าคญัในการก าหนดนโยบายเชิงปฏิบตัิ ทัง้นี ้อาจมีการแบง่หน้าท่ีของฝ่ายปฏิบตัิเป็นฝ่ายจดัการ 
ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนบัสนนุ 
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  2.3 การบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
  พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 40 มีสาระส าคญัท่ีบญัญัติให้สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานทุกแห่งต้องมีคณะ 
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนนุกิจการของสถานศกึษา 
ทัง้นี ้ การบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นรูปแบบท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย
และเป็นสากลทัว่โลก เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีสอดคล้องกบับริบทของโลกในปัจจบุนั  กล่าวคือ มี
ลกัษณะส่งเสริมการส่วนร่วม ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และส่งเสริมการบริหารแบบโปร่งใส 
ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศกึษา โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้
  หลงัการประกาศใช้พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้พยายามด าเนินการให้มีคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัสถานศกึษาก่อนท่ีจะมีการออกกฎกระทรวง
เก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามความในมาตรา  40 ของพระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เช่น กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ
ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2543 ส าหรับสถานศึกษาในทุกสังกัดของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือทดลองบริหารด้วยคณะกรรมการแล้ว ส านกับริหารการศกึษาท้องถ่ิน 
กรมการปกครอง ก าหนดให้สถานศึกษาในสงักัดของตนมีคณะกรรมการสถานศกึษาโดยอิงตาม
ระเบียบระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวด้วย  ส าหรับกรุงเทพมหานครได้ประกาศระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2543 อย่างไรก็ตาม 
ยังคงพบว่าการศึกษาวิจัยในห้วงระยะเวลาดงักล่าวท่ีชีใ้ห้เห็นข้อจ ากัดในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เช่น พ.ศ.2543 นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ ได้วิจยัเชิง
คณุภาพเร่ืองเง่ือนไขความส าเร็จในการด าเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียน พบว่า ความส าเร็จ
ของการด าเนินงานคณะกรรมการโรงเรียนยงัมีขอบเขตจ ากัดอยู่เฉพาะการท่ีชมุชนเข้ามาร่วมมือ
กบัโรงเรียนในการแสวงหาทรัพยากรด้านวตัถแุก่โรงเรียนและร่วมกิจกรรมตา่ง  ๆ ท่ีโรงเรียนจดัขึน้
เป็นครัง้คราว และคณะกรรมการโรงเรียนยงัไมส่ามารถสร้างกลไกให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี ้ ในการประชุมเชิงปฏิบตัิการโครงการความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศด้านการปฏิรูปการศึกษาระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาตแิละธนาคารโลก (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2546) เม่ือวนัท่ี 
11 มีนาคม พ.ศ.2546 ณ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ ซึ่งมีผู้ทรงคณุวฒุิเข้าร่วม
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ประชุมจ านวนมากได้มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์การทดลองน าร่องเขตพืน้ท่ีการศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธิการในเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดัเพชรบรีุ พบว่า กรรมการสถานศกึษาและชมุชน
ยงัไมเ่ข้าใจและไมส่นใจการศกึษาเทา่ท่ีควร 
  เจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และปรับปรุงแก้ไข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไม่ได้เป็นการกระจายอ านาจไปให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาฝ่ายเดียว แม้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะมีบทบาทมากก็ตาม แต่เป็นการกระจาย
อ านาจให้แก่คณะกรรมการสถานศกึษา ซึ่งคณะกรรมการบางแห่งได้ท ามานานแล้ว สามารถคิด
และท าได้ดีมาก แม้ว่าคณะกรรมการสถานศึกษาบางแห่งจะมีการศึกษาไม่สูง  โดยจบเพียง
ประถมศึกษาหรือมธัยมศกึษาตอนต้นแต่ก็มีมมุมองท่ีดีและมีความพร้อมท่ีจะด าเนินการ  แม้ว่า
อาจจะยงัมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแตก็่มีความพร้อมสงู จึงควรท่ีจะให้โอกาสแก่สถานศกึษาดงักล่าว
เน่ืองจากการบริหารโดยองค์คณะบคุคลถือเป็นปัจจยัท่ีมีคณุค่ามาก (ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาต,ิ 2545: 15) อยา่งไรก็ตาม จากรายงานสภาพและปัญหาการบริหารและการจดั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษาในประเทศไทย (ธีระ รุญเจริญ, 2545: 136) ได้ข้อค้นพบว่า 
การใช้คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือประโยชน์ตอ่การบริหารและการจดัการศกึษายงัไม่สามารถ
ท าได้มากนกั เพราะแนวคดิตามวฒันธรรมการปฏิบตัิเดิม ความรู้ความสามารถ และความชดัเจน
ในอ านาจหน้าท่ี รวมทัง้ศกัยภาพอ่ืนยงัไม่มากพอ โดยเฉพาะโรงเรียนห่างไกล โรงเรียนหลาย
โรงเรียนอยากได้แนวคดิหรือสมองจากคณะกรรมการมากกวา่ความชว่ยเหลือด้านการเงิน 
  นอกจากนี  ้ ธีระ รุญเจริญ (2547) ได้สรุปปัญหาในการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานว่ามี 6 ประการ คือ 1) ไม่มีความรู้ความเข้าใจในอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ 2) ไม่มีเวลามาร่วมประชุมคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 3) ไม่รู้ว่าจะมีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการอย่างไร 4) ไม่มีความ
มั่นใจในการตดัสินใจต่าง ๆ 5) ไม่มีความสามารถในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
สถานศกึษา และ 6) ผู้บริหารสถานศกึษาไม่ให้ความส าคญัของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 
  โดยสรุปแล้ว ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การด าเนินการบริหารของคณะกรรมการ
สถานศกึษาในปัจจบุนัยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตาม บริบทในปัจจบุนัเอือ้ตอ่การ
บริหารของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่างมาก ทัง้บริบทของสงัคมโลกและบริบทของ
สงัคมไทย โดยการปฏิรูปการเมืองการปกครองและระบบราชการเน้นหลกัของการมีส่วนร่วมและ
การกระจายอ านาจ รวมทัง้บริบทของภาคการศึกษา ซึ่งยึดหลักท่ีสอดคล้องกันได้บญัญัติให้
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สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานทุกแห่งต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ดงันัน้ หากสามารถพฒันา
รูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานให้เหมาะสมจะส่งผลให้การบริหาร
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมีความเข้มแข็งและสามารถพฒันาชมุชนได้ 
  ส าหรับบทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาส าหรับประเทศไทยนัน้  ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2546: 23-25) เห็นว่า ควรมีบทบาทท่ีส่งเสริมการปฏิรูปการ
เรียนรู้ 6 ประการ ได้แก่ 1) บทบาทในการกระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้กบัพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และคนในชุมชนในการมีส่วนร่วมการอบรมให้ความรู้แก่บุตรหลานท่ีบ้านและผลักดนัให้พ่อแม่  
ผู้ปกครอง และคนในชุมชนทุกคนเปล่ียนแปลงความคิดท่ีจะมอบบทบาทการจดัการศกึษาของ
บตุรหลานให้เป็นหน้าท่ีของครูและโรงเรียนแตเ่พียงฝ่ายเดียวมาเป็นบทบาทร่วมท่ีไม่อาจแยกกัน
ได้ 2) บทบาทในการระดมสรรพก าลงัและทรัพยากรเพ่ือการศกึษาทัง้ภายในและภายนอกชมุชน
เพ่ือพฒันาส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน เช่น ความรู้และประสบการณ์ของปราชญ์ชมุชน ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน งบประมาณ วสัดอุุปกรณ์ หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เป็นต้น 3) บทบาทในการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพทัง้ในโรงเรียนและในชมุชน  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีส าหรับ
บตุรหลาน 4) บทบาทในการเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียน และควรมีโอกาส
ศึกษาแผนการสอน และสงัเกตกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอยู่เสมอ 5) บทบาทในการ
ก าหนดและวางแผนการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  และผลกัดนัให้มีการน า
แผนดงักลา่วไปสูก่ารปฏิบตัอิยา่งจริงจงั และ 6) บทบาทในการพิทกัษ์สิทธิของผู้ เรียน เช่น การเฝ้า
ระวงัในการใช้อ านาจและกลไกการปฏิบตัิท่ีไม่เป็นธรรมตอ่ผู้ เรียน  เช่น การลงโทษด้วยวิธีรุนแรง
และพิสดาร การล่วงละเมิดทางเพศ การละเลยการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศกึษาและครู
จนเกิดผลกระทบในทางเสียหายกับผู้ เรียน  การจัดกิจกรรมและการบริหารจัดการท่ีไม่เกิด
ประโยชน์ตอ่การพฒันาสตปัิญญาของผู้ เรียน เป็นต้น 
  หลงัการประกาศใช้พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หลายหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องต่างพยายามด าเนินการตามเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการประกาศ
ระเบียบของหน่วยงานเพ่ือทดลองด าเนินการก่อนท่ีจะมีกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความแห่ง
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ รวมทัง้เร่ืองการบริหารของคณะกรรมการสถานศกึษาด้วย เช่น 
กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ.2543 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2543 โดยก าหนดให้สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใน
สงักดัทกุแห่งทดลองด าเนินการบริหารโดยคณะกรรมการสถานศกึษา และในการนีส้ านกับริหาร
การศกึษาท้องถ่ิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้สถานศกึษาในสงักดัของตน



 45 

ทดลองด าเนินการบริหารโดยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โดยอิงประกาศดงักล่าวด้วย 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546) ข้อก าหนดท่ีส าคัญตามระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการนี ้คือ การก าหนดจ านวนคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้มีจ านวนไม่
ต ่ากว่า 7 คน และไม่เกิน 15 คน พร้อมทัง้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานให้ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้แทนองค์กรชมุชน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคณุวฒุิ และก าหนดให้ผู้บริหารสถานศกึษา
เป็นกรรมการและเลขานกุาร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 40 ในพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 รวมทัง้ก าหนดรายละเอียดคณุสมบตัขิองกรรมการดงักลา่วและก าหนดสดัส่วนเพศชาย
และหญิงของคณะกรรมการสถานศึกษาไว้ด้วย นอกจากนี ้ยังมีการก าหนดให้การได้มาซึ่ง
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมาจากการสรรหาและคดัเลือก  และก าหนดวาระการด ารง
ต าแหนง่และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการอย่างชดัเจน คือ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
4 ปี 
  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการนี ้คือ ให้คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมีหน้าท่ี 11 ประการ ได้แก่ 
1) ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาของสถานศกึษา 2) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตัิการประจ าปี
ของสถานศกึษา 3) ให้ความเห็นชอบในการจดัท าสาระหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของท้องถ่ิน 4) ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 6) ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดแูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษให้ได้รับการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ 7) เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปของ
สถานศกึษา 8) สง่เสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของผู้ เรียนทุกด้าน  รวมทัง้สืบสานจารีตประเพณี
ศลิปวฒันธรรมของท้องถ่ินและของชาติ 9) เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศกึษากบัชมุชน 
ตลอดจนประสานงานกบัองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศกึษาเป็นแหล่งวิทยาการของ
ชมุชนและมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนและท้องถ่ินของชาติ  10) ให้ความเห็นชอบรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีของสถานศกึษาก่อนเสนอตอ่สาธารณชน  และ 11) แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาหรือ
คณะอนกุรรมการเพ่ือการด าเนินงานตามระเบียบนีต้ามท่ีเห็นสมควร 
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  เม่ือพิจารณาสาระจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบกรุงเทพมหานคร
ดงักลา่วพบวา่ มีความคล้ายคลึงกนัใน 5 เร่ือง ได้แก่ 1) การก าหนดนโยบาย วางแผนพฒันา และ
ก ากบัการด าเนินงานโรงเรียน 2) การระดมหรือจดัหาทรัพยากรเพ่ือพฒันาโรงเรียน 3) การส่งเสริม
สนบัสนนุการจดัการศกึษาของโรงเรียน 4) การประสานความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน
และหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายนอกโรงเรียน และ 5) การเสนอแตง่ตัง้ท่ีปรึกษา/ คณะกรรมการท่ีปรึกษา
และอนกุรรมการตา่ง ๆ ส่วนภารกิจท่ีระบไุว้แตกตา่งกนั คือ หน้าท่ีในการเสนอแนวทางและมีส่วน
ร่วมในการบริหารด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบคุคล และบริหารงานทัว่ไป โดยระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการมีการระบรุายละเอียดไว้ ในขณะท่ีระเบียบของกรุงเทพมหานครไม่ได้ระบไุว้ 
นอกจากนี ้ เม่ือพิจารณาถึงแนวปฏิบตัิของโรงเรียนเอกชน พบว่า คณะกรรมการสถานศกึษาของ
โรงเรียนเอกชนสามารถท าหน้าท่ีส าคญัหลายประการท่ีคณะกรรมการสถานศกึษาของรัฐท าไม่ได้ 
เช่น การพิจารณาแต่งตัง้และถอดถอนครูใหญ่  และการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องทุกข์ของครู 
ผู้ปกครอง และนกัเรียน เป็นต้น 

  ตอ่มา เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการได้ลง
นามในกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คณุสมบตัิ หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2546 ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 40 แห่ง
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 กบัมาตรา 8 และมาตรา 38 วรรคสองและวรรคสามแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 ซึ่งมีข้อสังเกตว่า
กฎกระทรวงฉบับใหม่นี  ้ มีการปรับปรุงเร่ืองจ านวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ.2543 ท่ีใช้อยู่เดิม โดยไม่ได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดเร่ืองบทบาทและอ านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไว้ ทัง้นี ้ผู้วิจยัจะกล่าวรายละเอียดของกฎกระทรวงนีใ้น
ตอนท่ี 2.4 บริบทด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
  2.4. บริบทที่ส่งผลต่อการบริหารของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
  ตามแนวคิดระบบ บริบทหรือสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลตอ่การบริหารการศกึษา จะมี
ผลตอ่การพฒันารูปแบบ เน่ืองจากรูปแบบท่ีพฒันาขึน้จะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกบับริบท
หรือสภาพปัจจบุนัด้วย รูปแบบดงักล่าวจึงจะมีความสมดลุและสามารถด ารงอยู่ในระบบได้ โดย
บริบทหรือสภาพแวดล้อมในปัจจบุนั ซึง่เป็นเง่ือนไขท่ีต้องพิจารณาในการพฒันารูปแบบมีดงันี ้
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   2.4.1 บริบทด้านนโยบาย กฎหมาย แผน กฎ และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   นโยบาย กฎหมาย แผน กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นบัเป็นสภาพแวดล้อมท่ี
ส าคญัท่ีส่งผลตอ่การพฒันารูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในครัง้นี  ้
เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขให้ต้องพฒันารูปแบบท่ีสอดคล้องภายใต้กรอบของนโยบาย  กฎหมาย แผน 
กฎ และระเบียบของประเทศ 

   1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ให้ความส าคญั
กบัการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยมีบทบญัญัติท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในหลายมาตรา โดยยึด
หลกัการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้
ความส าคญักบัการศกึษาท่ีเป็นความรู้คูค่ณุธรรม สร้างเสริมความรู้และปลกูฝังจิตส านึกท่ีถกูต้อง
เก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ โดย
ก าหนดให้รัฐจดัการศึกษาแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า 12 ปีอย่างทัว่ถึงและมีคณุภาพ โดยไม่เก็บ
คา่ใช้จา่ยบนพืน้ฐานของจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ หรือวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน
และชาต ิค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของประชาชนในระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชน เสรีภาพทางวิชาการของบคุคล ความสอดคล้องกบัความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม นอกจากนี ้ ยงัก าหนดให้สนับสนุนการค้นคว้าในศิลป
วิทยาการตา่ง ๆ เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาประเทศ พฒันาวิชาชีพ
ครู และสง่เสริมให้มีการวิจยั โดยก าหนดให้คุ้มครองการเผยแพร่งานวิจยัตามหลกัวิชาการ รวมทัง้
ก าหนดให้รัฐจัดสรรทรัพยากรเพ่ือกิจการสาธารณะ  ซึ่งการจัดการศึกษาเป็นหนึ่งในกิจการ
สาธารณะของรัฐจึงได้รับผลประโยชน์จากบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้วย จะเห็นได้ว่า
หลกัการและบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญูเอือ้ต่อการพฒันาระบบการศึกษาและสถานศึกษาตาม
แนวคิดระบบอย่างมาก ทัง้ในเร่ืองการกระจายอ านาจการบริหารจดัการ และการให้อิสระและ
เสรีภาพด้านวิชาการ ซึ่งจะส่งผลเกือ้หนุนกับการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย 
เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีสอดคล้องกบัการกระจายอ านาจและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

   2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ได้บญัญัติเร่ืองการบริหารและการจดัการศกึษาโดยยึดหลกั 3 ประการ คือ 1) ความมี
เอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายแต่หลากหลายในทางปฏิบตัิ 2) การกระจายอ านาจการ
บริหารและการจดัการศกึษา และ 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกระทรวงหรือส่วนราชการ
ในส่วนกลางมีบทบาทอ านาจหน้าท่ีในเร่ืองนโยบาย แผน และมาตรฐานระดบัชาติเป็นหลกัทัง้ใน
เชิงสง่เสริมสนบัสนนุ ก ากบั ดแูล ตดิตาม และตรวจสอบให้เขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาให้
สามารถด าเนินการตามนโยบาย แผน และมาตรฐาน ส่วนบทบาทอ านาจหน้าท่ีในทางปฏิบตัินัน้
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ให้กระจายอ านาจไปยงัเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศึกษา โดยเฉพาะในระดบัสถานศกึษา ซึ่ง
เม่ือมีการแก้ไขพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตเิม่ือ พ.ศ.2545 ก็ยงัคงหลกัการดงักลา่วไว้  
   ข้อสงัเกต คือ บทบญัญตัใินเร่ืองการบริหารในทกุระดบัทัง้ระดบัส่วนกลาง เขต
พืน้ท่ีการศกึษา และสถานศกึษามีข้อก าหนดให้เป็นการบริหารด้วยรูปแบบคณะกรรมการ 
   ส าหรับในส่วนของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานนัน้ มีการก าหนดอย่างชัดเจนใน
มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศกึษา เพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนนุกิจการของ
สถานศกึษา โดยให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบท่ีประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู ผู้แทน
องค์กรชมุชน ผู้แทนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้แทนศษิย์เก่าของสถานศกึษา และผู้ทรงคณุวฒุิ 
   ทัง้นี ้ ธีระ รุญเจริญ (2546: 30-31) ได้กล่าวถึงภารกิจส าคญัของสถานศกึษา
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545 ท่ีส าคญั ได้แก่ 1) จดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัหลกัการให้การศกึษาตลอดชีวิตเพ่ือ
ประโยชน์ต่อผู้ เรียนและสงัคม 2) จดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้กบัผู้ เรียนทกุคน ทัง้เด็กปกติ เด็ก
พิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 3) สามารถจดัการศกึษาได้ทัง้ 3 รูปแบบ
ตามความเหมาะสม คือ การศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 4) จดัให้มีการเรียนรู้
ตามธรรมชาติและศกัยภาพของผู้ เรียน จากแหล่งเรียนรู้ทัง้ในและนอกสถานศกึษา โดยมีการวดั
และประเมินผลตามสภาพจริง 5) จดัให้มีหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีประกอบด้วยหลกัสตูรท้องถ่ินท่ี
เหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถ่ินท่ีสถานศกึษาตัง้อยู่ 6) เป็นแกนในการจดั
ให้มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในชมุชน โดยให้การศกึษาอบรมตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 7) สง่เสริมให้มีการบรูณาการกระบวนการวิจยัในการเรียนการสอนและการบริหาร
จดัการ 8) บริหารสถานศกึษาโดยยึดหลกัการกระจายอ านาจการบริหารทัง้ด้านวิชาการ  บคุลากร 
งบประมาณ และการบริหารทัว่ไป ซึง่สอดคล้องกบัหลกัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการ
มีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 9) จดัให้มีการประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้การประกนัภายใน
และภายนอก 10) สง่เสริม สนบัสนนุการพฒันาวิชาชีพของครูและบคุลากร เพ่ือให้สามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ และ 11) ระดมทรัพยากร
ทัง้ด้านเทคโนโลยี ภมูิปัญญาไทย และภมูิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
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   3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2545 (ราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี 120 ตอนท่ี 62 ก) ตราขึน้เพ่ือใช้ในการบริหารราชการกระทรวง 
ศกึษาธิการให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ โดยมีสาระท่ีกล่าวถึงรายละเอียด
ของการแบง่สว่นราชการภายในกระทรวงศกึษาธิการ พร้อมด้วยอ านาจหน้าท่ีของแตล่ะหน่วยงาน 
โดยบทบญัญัติท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารสถานศกึษากล่าวไว้ใน  2 หมวด ได้แก่ หมวดท่ี 2 ว่าด้วย
การจดัระเบียบบริหารเขตพืน้ท่ีการศกึษาและหมวดท่ี 3 ว่าด้วยการจดัระเบียบบริหารราชการใน
สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล  โดยสาระท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนดไว้ในหมวดท่ี 2 ได้แก่ มาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาท่ีจดั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะท่ีเป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบคุคล โดยเม่ือมีการ
ยบุเลิกสถานศึกษาให้ความเป็นนิติบุคคลสิน้สดุลง และมาตรา 38 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญา และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา  เพ่ือท าหน้าท่ีก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศกึษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชมุชน ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศกึษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน
ในพืน้ท่ี และผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวนกรรมการ คณุสมบตัิ หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง โดยองค์ประกอบ อ านาจหน้าท่ี หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจ านวน
กรรมการในคณะกรรมการสถานศกึษาส าหรับสถานศกึษาบางประเภทท่ีมีสภาพและลกัษณะการ
ปฏิบตัิงานแตกตา่งไปจากสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยทัว่ไป อาจก าหนดให้แตกตา่งไปตามสภาพ
และลกัษณะการปฏิบตัิงาน ตลอดทัง้ความจ าเป็นเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนัน้ได้ ทัง้นี ้
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงให้ผู้ บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ความในมาตรานีไ้ม่ใช้บงัคบักับสถานศกึษาพฒันาเด็กปฐมวยัและ
ศนูย์การเรียน นอกจากนี ้ ในมาตรา 38 ย า้ ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ตามพระราชบญัญัติการศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และฉบบัแก้ไข พ.ศ.2545 ท่ีต้องการให้มีการบริหารแบบกระจายอ านาจและมี
สว่นร่วม โดยก าหนดให้สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทกุแห่งมีคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่ง
ผู้ วิจัยจะได้กล่าวรายละเอียดของหลักการดงักล่าวต่อไปในการศึกษาประเด็นเร่ืองบริบทและ
สภาพปัจจบุนัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาวะสงัคมและการเมืองการปกครอง  จากบทบญัญัติ
ดงักล่าวจะเห็นว่าในมาตรา 35 ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ส าหรับสถานศึกษาท่ีจะมีฐานะเป็นนิติ
บคุคล อย่างไรก็ตาม สรุพล นิติไกรพจน์ (2546) ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมายการศกึษาให้
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ความเห็นว่าการบริหารโดยโรงเรียนเป็นฐานล้วนเป็นเร่ืองท่ีมีอยู่แล้วในพระราชบญัญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2545 และในกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบคุคลท่ีได้
เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ ไมว่า่โรงเรียนจะเป็นนิติบคุคลหรือไม่ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานก็จะเกิดขึน้ การท่ีโรงเรียนเป็นนิติบคุคลเป็นความพยายามในชัน้สดุท้ายของกระบวนการทาง
นิตบิญัญตั ิ
   4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
ถือเป็นแผนแม่บทในการพฒันาประเทศ โดยแผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) เป็นจดุ
เปล่ียนส าคญัของการวางแผนพฒันาประเทศท่ีให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน
ในสงัคม และมุ่งให้ “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” และใช้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาให้
คนมีความสุขและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ พร้อมทัง้ปรับเปล่ียนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็น
บูรณาการแบบองค์รวม เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ในปีแรกของแผน ฯ ประเทศไทยต้องประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรง และส่งผลกระทบตอ่คนและสงัคมเป็นอย่างมาก จึงต้องเร่งฟืน้ฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ
มัน่คงและลดผลกระทบจากวิกฤตท่ีก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานและความยากจนเพิ่มขึน้อย่าง
รวดเร็ว 
   แผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ได้อญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาและบริหารประเทศควบคูไ่ปกับกระบวนทัศน์การ
พฒันาแบบบรูณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” ตอ่เน่ืองจากแผนพฒันา ฯ 
ฉบบัท่ี 8 โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาท่ีสมดลุทัง้ด้านตวัคน สงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ผลการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 9 สรุปได้วา่ ประสบความส าเร็จท่ีนา่พอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตวัได้
อย่างตอ่เน่ืองในอตัราเฉล่ียร้อยละ 5.7 ตอ่ปี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตวัสู่ความมัน่คง ความ
ยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนดีขึน้มาก เน่ืองมาจากการด าเนินการ
เสริมสร้างสขุภาพอนามยั การมีหลกัประกนัสขุภาพท่ีมีการปรับปรุงทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพ 
โดยครอบคลมุคนสว่นใหญ่ของประเทศและการลดลงของปัญหายาเสพตดิ 
   ในระยะของแผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยยงัคงต้อง
เผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในหลายบริบท ทัง้ท่ีเป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนา
ประเทศ จงึต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกนัพร้อมรับการเปล่ียนแปลง
และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ โดยยงัคงอญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบตัิ
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ในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเน่ืองจาก
แผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 8 และแผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 9 และให้ความส าคญัตอ่การรวมพลงัสงัคมจาก
ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมด าเนินการในทุกขัน้ตอนของแผน ฯ พร้อมทัง้สร้างเครือข่ายการ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาสู่การปฏิบตัิ รวมทัง้การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม
แผนอย่างตอ่เน่ืองมุ่งพฒันาสู่ “สงัคมอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกนั (Green and Happiness Society) 
คนไทยมีคณุธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สงัคมสนัติสุข 
เศรษฐกิจมีคณุภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคณุภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
ยัง่ยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจดัการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล  ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศกัดิ์ศรี”ภายใต้แนวปฏิบตัิของ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ก าหนดพนัธกิจของการพฒันาประเทศ ดงันี ้ 1) พฒันาคนให้มี
คณุภาพพร้อมคณุธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทนั มีสุขภาวะท่ีดี อยู่ในครอบครัวท่ีอบอุ่น ชมุชนท่ี
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมัน่คงในการด ารงชีวิตอย่างมีศกัดิ์ศรีภายใต้ดลุยภาพของความ
หลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ 
เสถียรภาพ และเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขนัได้  มี
ภมูิคุ้มกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของสภาพแวดล้อมในยคุโลกาภิวตัน์ บนพืน้ฐานการบริหาร
เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระดบัการออมท่ีพอเพียง มีการปรับโครงสร้างการผลิต
และบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม  ใช้จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและ
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย ควบคูก่บัการเช่ือมโยงกบัตา่งประเทศ และการพฒันาปัจจยัสนบัสนุน
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และโลจิสติกส์ พลงังาน กฎกติกาและกลไกสนบัสนนุการแข่งขนัและ
กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 3) ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมัน่คง
ของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและคณุภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดลุระหว่างการอนรัุกษ์และ
การใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยืนเป็นธรรม และมีการสร้างสรรค์คณุคา่ สนบัสนนุให้ชมุชนมีองค์ความรู้
และสร้างภมูิคุ้มกนัเพ่ือคุ้มครองฐานทรัพยากร คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมบทบาทของชมุชนในการ
บริหารจดัการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมตลอดจน
รักษาผลประโยชน์ของชาติจากข้อตกลงตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ  4) พฒันาระบบบริหาร
จัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีองค์พระมหากษัตริย์เป็น
ประมขุ มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบท่ีเอือ้ตอ่การกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาสู่ทกุภาคี
ควบคูก่บัการเสริมสร้างความโปร่งใสสจุริต ยตุธิรรมรับผิดชอบตอ่สาธารณะ มีการกระจายอ านาจ
และกระบวนการท่ีทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมในการตดัสินใจสู่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สงัคมและ



 52 

การใช้ทรัพยากร จะเห็นได้ว่า แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 เน้นการพฒันา
คน ท่ีเป็นพืน้ฐานของการพฒันาประเทศในทกุภาคส่วน รวมทัง้ยทุธศาสตร์ท่ีใช้ในแผนดงักล่าว
ล้วนแล้วแต่มีการศึกษาเป็นปัจจยัพืน้ฐานทัง้สิน้ จึงเป็นปัจจยัท่ีเอือ้ต่อภาคการศึกษาอย่างมาก 
นอกจากนี ้ คณุลกัษณะของกลไกทัง้ 4 ประการ ยงัสอดคล้องกับแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทัง้ฉบบั
แก้ไข แผนการปฏิรูประบบราชการ และแนวคดิการบริหารแบบธรรมาภิบาลด้วย  
   5) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาติ (2545) ได้จดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) โดยยึดกรอบ
แนวคิดส าคญั คือ 1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ยึดคนเป็นศนูย์กลางการพฒันา 3) บรูณาการ
แบบองค์รวม 4) พฒันาชีวิตให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ และ 5) พฒันาสงัคมให้เข้มแข็งและมีดลุย
ภาพ โดยการด าเนินงานจะต้องน าไปสู่การพฒันาคนอย่างรอบด้านและสมดลุ  เปิดโอกาสให้ทุก
คนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ ปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือผู้ เรียน การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เน้นการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะ พฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคณุธรรมของตน ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา 
สร้างสรรค ์ประยกุต์ใช้ และเผยแพร่ความรู้ และพฒันาสภาพแวด ล้อมของสงัคม ด้วยการส่งเสริม
และสร้างสรรค์ทนุทางสงัคมและวฒันธรรม จ ากดั ลด ขจดัปัญหาทางโครงสร้าง เพ่ือความเป็น
ธรรมในสังคม พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทาง
การศกึษา ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 
   2.4.2 บริบทที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาวะสังคมและการเมืองการ
ปกครอง 
   จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ส่งผลให้สภาวะสงัคม และการเมืองการปกครอง มีการเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ ก่อให้เกิดการ
ปฏิรูปในทุกระบบ เช่น ระบบราชการ ระบบการเมืองการปกครอง และระบบการศึกษา เป็นต้น 
โดยการปฏิรูปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้บริบทเปล่ียนแปลงไปสู่ลักษณะของการ
กระจายอ านาจมากขึน้ และประชาชนมีโอกาสมีส่วนร่วมมากขึน้ โดยราชการส่วนกลางจะเปล่ียน
บทบาทเป็นผู้ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานซึง่เกิดจากการมีสว่นร่วมของประชาชนเป็นหลกั 
ในขณะเดียวกนั หน่วยงานระดบัปฏิบตัิในพืน้ท่ีจะมีอ านาจและอิสระในการตดัสินใจมากขึน้ ทัง้นี ้
เป็นอ านาจและอิสระภายใต้กรอบของนโยบาย แผน และมาตรฐานของชาติ และค านึงถึงการมี
สว่นร่วมของผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบตัิก็จะมากขึน้ตามอ านาจ
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ท่ีเพิ่มขึน้ด้วย โดยแนวคิดส าคญัเก่ียวกบัการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นบริบทของ
สงัคมไทยในปัจจบุนัมีรายละเอียด ดงันี ้
   1) แนวคิดการบริหารแบบกระจายอาํนาจ 
   การกระจายอํานาจ เก่ียวข้องกับการตดัสินใจโดย หมายถึง 1) การถ่ายโอน
หรือมอบอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการตดัสินใจและความรับผิดชอบทางการบริหารจาก
องค์กรบริหารในส่วนกลางไปสู่องค์กรหน่วยงานระดบัล่างหรือส่วนท้องถ่ิน และ 2) การถ่ายโอน
หรือมอบอ านาจการตดัสินใจและความรับผิดชอบตามล าดบัชัน้ในการบงัคบับญัชาของหน่วยงาน
ระดบัตา่งๆ ภายในองค์กรเดียวกัน เช่น ผู้บงัคบับญัชาถ่ายโอนหรือมอบอ านาจการตดัสินใจและ
ความรับผิดชอบให้กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา เป็นต้น (ด ารงศกัดิ์ บญุลา, 2540: 19; เสริมศกัดิ์ วิศาลา
ภรณ์, 2540: 6; พิณสดุา สิริธรังศรี, 2541: 31; สมาน อศัวภูมิ, 2543; อทุยั บญุประเสริฐ สมศกัดิ ์
ดลประสิทธ์ิ และ สรุางคนา มณัยานนท์, 2544: 14-15; กมล สดุประเสริฐ และคณะ, 2544: 11-
12; ชญัญา อภิปาลกลุ, 2544: 13) 
   ทัง้นี ้ตามแนวคิดของ Rondinelli (1983) รูปแบบของการกระจายอ านาจ
สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การแบ่งอ านาจ (Deconcentration) โดยเป็นการแบ่ง
อ านาจจากระดบัสงูสูร่ะดบัลา่งตามสายการบริหาร 2) การถ่ายโอนอ านาจ (Delegation) โดยเป็น
การถ่ายโอนอ านาจให้ผู้ รับผิดชอบภารกิจตดัสินใจได้อย่างอิสระ 3) การมอบอ านาจ (Devolution) 
เป็นการถ่ายโอนความรับผิดชอบในอ านาจหน้าท่ีและการตัดสินใจ โดยมีกฎหมายรองรับ
ความชอบธรรม ซึ่งหน่วยงานระดบัเหนือขึน้ไปจะท าหน้าท่ีให้การสนบัสนนุ ให้ข้อเสนอแนะ และ
ควบคุมทางอ้อม และ 4) การด าเนินการโดยภาคเอกชนหรือการแปรรูปให้เอกชนด าเนินการ 
(Privatization/ Non-government Institutions)  
   การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการถ่ายโอน
อ านาจการตดัสินใจ อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบทางการศึกษาจากศนูย์รวมอ านาจ หรือ
จากสว่นกลาง หรือจากระดบัชาตไิปยงัพืน้ท่ีหรือระดบัปฏิบตัหิรือท้องถ่ิน โดยอาจเป็นการถ่ายโอน
อ านาจการตดัสินใจ อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบทางการศึกษาทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ 
(เสริมศกัดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540: 15; พิณสุดา สิริธรังศรี, 2541: 35; ภัทรนนัท์ พฒัิยะ, ผู้แปล, 
2542: 2) 
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   วัตถุประสงค์ของการกระจายอํานาจ คือ 1) เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากสามารถจดัท าโครงการพฒันาได้สอดคล้องกับความเป็นจริง
และท้องถ่ิน ทัง้ในด้านศกัยภาพและข้อจ ากัด 2) เพ่ือให้เกิดการพึ่งตนเองและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ระดบัท้องถ่ิน เน่ืองจากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลให้ประชาชน
ในท้องถ่ิน และองค์กรในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ินของตนเองมากยิ่งขึน้ 3) เพ่ือ
สง่เสริมการระดมทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการพฒันาท้องถ่ิน 4) เพ่ือลด
ภาระงานและขัน้ตอนการบริหาร เน่ืองจากท้องถ่ินมีอ านาจในการตดัสินใจมากขึน้ และ 5) เพ่ือ
ส่งเสริมการตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐโดยประชาชนส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส (โกวิท กระจา่ง, 2540: 112; Meatz, Materne และ Quleti, 1978)  
   เหตุผลที่ผลักดันให้มีการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา  คือ 1) 
เพ่ือแก้ไขความไร้ประสิทธิภาพประสิทธิผล การขาดความยืดหยุ่น ความไม่สอดคล้องกับบริบท
ของแตล่ะท้องถ่ิน 2) เพ่ือให้สามารถระดมทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์ในการจดัการศกึษา 
3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมพฒันาการศกึษาในชุมชนของตนอนัเป็นการ
ส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตย 4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการพึ่งตนเองและส่งเสริม
ความสามารถของท้องถ่ิน ท าให้ตระหนกัถึงความสามารถของตนและก่อให้เกิดการพฒันาแบบ
ยัง่ยืนในอนาคต และ 5) เพ่ือให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการตรวจสอบส่งผลให้เกิดระบบบริหารท่ี
โปร่งใสและเกิดการพัฒนามากขึน้ (รุ่ง แก้วแดง, 2541: 301; วิชัย ตนัศิริ, 2542: 122, 181; 
Division of Education, UNESCO, 1985: 9-11) 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระจายอํานาจ โดยทัว่ไปจะพิจารณาใน 2 ปัจจยั คือ 
1) อิทธิพลของสภาพแวดล้อม และ 2) ลกัษณะขององค์การ (สมยศ นาวีการ, 2538: 242-243) 
   2) แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
   ธรรมรส โชติกญุชร (2544: 231) สรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ไว้ ดงันี ้1) ท าให้เกิดการยอมรับการเปล่ียนแปลง 2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บงัคบับญัชาและ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาราบร่ืนยิ่งขึน้ 3) บคุลากรในองค์การรู้สึกผกูพนักันมากขึน้ 4) เกิดความไว้วางใจ
ในฝ่ายบริหารมากยิ่งขึน้ 5) การบริหารผู้ ใต้บังคบับญัชาง่ายขึน้ เน่ืองจากเกิดการยอมรับการ
เปล่ียนแปลง และเกิดความไว้วางใจตอ่กนั 6) ช่วยให้การตดัสินใจทางการบริหารมีคณุภาพมาก
ขึน้ 7) การส่ือสารระหว่างองค์กรระดับสูงกับองค์กรระดบัต ่าดีขึน้ และ 8) ก่อให้เกิดการสร้าง
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยงัได้กลา่วไว้ด้วยวา่ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี
ผลโดยตรงตอ่การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและก าลงัใจของพนกังาน 
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   การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บคุคล คณะบคุคล หรือประชาชน
เข้ามาร่วมทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกระบวนการตดัสินใจหรือกระบวนการบริหาร  ในลกัษณะ
ของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า โดยประกอบด้วย 3 มิติท่ีส าคญั คือ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมในการพฒันา ลงมือปฏิบตัิการ และ
ประเมินผลตามท่ีได้ตดัสินใจ และ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงาน (เสริมศกัดิ ์วิศาลาภรณ์, 2537; ประยรู ศรีประสาธน์ และคณะ, 2539; เมตต์ เมตต์การุณ์จิต
, 2541; White, 1982 อ้างถึงในกรมการพฒันาชมุชน, 2529: 11)  
   ประเภทและลักษณะของการมีส่วนร่วม สามารถแบ่งลกัษณะของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็น 17 ลกัษณะ ได้แก่ 1) มีส่วนร่วมเป็นผู้ ริเร่ิม 2) มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจด าเนินงาน 3) มีส่วนร่วมในการออกความเห็นและข้อเสนอแนะ 4) มีส่วนร่วมในการ 
ค้นหาปัญหาและสาเหตขุองปัญหา 5) มีสว่นร่วมในการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหา 6) มีส่วนร่วมใน
การวางแผน 7) มีส่วนร่วมในการประชมุ 8) มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 9) มีส่วนร่วมในการออก
เสียงสนบัสนนุหรือคดัค้านปัญหา 10) มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการหรือบริหารงาน 11) มี
ส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก 12) มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ชกัชวนหรือประชาสมัพนัธ์ 13) มีส่วนร่วม
ในการด าเนินตามกิจกรรมท่ีวางไว้ 14) มีส่วนร่วมในการลงทนุ หรือบริจาคเงิน/ทรัพย์สิน 15) มี
ส่วนร่วมในการออกแรงหรือสละแรงงาน 16) มีส่วนร่วมในการออกวสัดุ อปุกรณ์ และ 17) มีส่วน
ร่วมในการดแูล รักษา ติดตามหรือประเมินผลประเภทของการมีส่วนร่วม โดยมิติที่ใช้พิจารณา

การมีส่วนร่วม 11 มิต ิคือ 1) การมีสว่นร่วมท่ีจ าแนกตามประเภทของกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 2) การมี
สว่นร่วมท่ีจ าแนกตามขัน้ตอนของการมีส่วนร่วม 3) การมีส่วนร่วมท่ีจ าแนกตามระดบัความสมคัร
ใจ 4) การมีส่วนร่วมท่ีจ าแนกตามวิธีของการมีส่วนร่วม 5) การมีส่วนร่วมท่ีจ าแนกตามความเข้ม
ของการมีส่วนร่วม 6) การมีส่วนร่วมท่ีจ าแนกตามความถ่ีของการมีส่วนร่วม 7) การมีส่วนร่วมท่ี
จ าแนกตามระดบัประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม 8) การมีส่วนร่วมท่ีจ าแนกตามพิสยัของกิจกรรม 
9) การมีส่วนร่วมท่ีจ าแนกตามระดบัขององค์การ 10) การมีส่วนร่วมท่ีจ าแนกตามผู้ เข้าร่วม และ 
11) การมีส่วนร่วมท่ีจ าแนกตามลกัษณะของการวางแผน (กรมการพฒันาชุมชน, 2529: 16; 
บญัชร แก้วสอ่ง, 2531: 14; ชชูาต ิพว่งสมจิตร์, 2540: 14-15)  
   ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีทัง้ปัจจัยท่ีส่งผลในเชิง
ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย
ปัจจยัดงักลา่ว ได้แก่ 1) ปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ และด้านสงัคมวฒันธรรม 2) 
ปัจจัยเก่ียวกับบุคลากรและชุมชนว่ามีความพร้อมหรือไม่  3) ปัจจัยเก่ียวกับองค์การ เช่น 
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โครงสร้างองค์การ ปรัชญาและค่านิยมขององค์การเร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วม  เป็นต้น 4) 
ปัจจยัด้านการบริหาร เช่น ผู้บริหารมีแนวคิดและรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และ 5) ปัจจยั
ด้านบรรยากาศขององค์การ (ชชูาต ิพว่งสมจิตร์, 2540; ธรรมรส โชตกิญุชร, 2544: 231-233)  
   3) แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 
   การพฒันาท่ีผ่านมาเน้นหนกัทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม
ทัง้ทางบวกและทางลบ นอกจากนัน้ ในการวางแผนการจัดการเก่ียวกับกระบวนการ พัฒนา
จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ จึงจ าเป็นท่ีเราควรจะให้ความสนใจ
ในเร่ืองการคุ้มครอง ป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมและพยายามหาแนวทางแนวคิดในการพฒันา เพ่ือ
น าไปสูค่วามยัง่ยืนของสงัคม 
   แนวคิดในการพัฒนาแบบยัง่ยืน เป็นแนวคิดท่ีสืบเน่ืองมาจากแนวคิดในการ
อนรัุกษ์ Conservation โดยท่ีการอนรัุกษ์ หมายถึง รูปแบบการใช้ประโยชน์ สิ่งท่ีมีอยู่ เป็นอยู่ อย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยาวนาน และศาสตร์ในการอนุรักษ์จะพฒันาแยกย่อย
ตามประเภทของทรัพยากร แตก่ารพฒันาแบบยัง่ยืนยงัครอบคลมุแนวคิดการพฒันาในทกุ ๆ ด้าน 
ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และระบบนิเวศ และการประสานสมัพนัธ์ในสาขาการพฒันาตา่ง ๆ อีก
ด้วย ในปัจจบุนัการพฒันาแบบยัง่ยืนได้กลายเป็นเป้าท่ีพึงประสงค์ (A Desired Goal) ร่วมกนั
ของการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยปรากฏอยู่ใน
รายงานตา่ง ๆ เช่น Global 2000 (Report to President :Entering the 21st Century) โดย 
Council on Environmental Management และ Environmental Conservation 
   การพัฒนาของแนวคิด “ความยั่งยืน” (Sustainability) นัน้ นักวิชาการของ
ธนาคารโลก คือ D.W. Pearce และ J.J Warford จาก Environment Development ได้วิเคราะห์
ว่ามีท่ีมาจากการปฏิบตัิตามสิ่งแวดล้อม (Environment Revolution) ครัง้ท่ี 2 ซึ่งเกิดขึน้ในปลาย
ทศวรรษท่ี 1980 และต้นทศวรรษ 1990 ในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ีมีการปรับปรุงและขยาย
ความหมายของค าว่า “การพัฒนาแบบยั่งยืน” ให้ชัดเจนและเป็นระบบมากขึน้โดยเน้นได้จาก
เอกสารเร่ือง “World Conservation Strategy” International Union for the Conservation of 
Nature and Nature Resources – ICUN ในปี ค.ศ.1980 ซึ่งเป็นเอกสารแรก ๆ ท่ีมีการเสนอเร่ือง 
“การดดัแปลงโลกธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรนานาชนิด” (แรงงาน ทุน ธรรมชาติ) เพ่ือสนอง
ความต้องการของมนษุย์และยกระดบัคณุภาพชีวิต ส่วนการอนรัุกษ์ หมายถึง การจดัการเก่ียวกบั
การใช้โลกธรรมชาติของมนุษย์ไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่ งยืนมากท่ีสุด เพ่ือ
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ประโยชน์ของคนรุ่นปัจจบุนั ในขณะเดียวกนัก็รักษาศกัยภาพไว้เพ่ือสนองความต้องการและความ
ใฝ่ฝันของคนรุ่นอนาคตด้วย 
   แม้วา่แนวคดิเก่ียวกบัการพฒันาแบบยัง่ยืนใน World Conservation Strategy 
จะไม่ประสบผลส าเร็จในการผสมผสานระหว่างเศรษฐศาสตร์กบันิเวศวิทยาและในการวิเคราะห์ 
หรือเสนอแนวนโยบายในการพฒันานัน้ก็ไม่สามารถเช่ือมโยงระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
แต่แนวคิดนีก็้มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดการพฒันาแบบยัง่ยืนดงัท่ีปรากฏอยู่ในรายงานเร่ือง 
Our Common Future หรือท่ีเรียกว่า Brundtland Report โดยคณะกรรมาธิการว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพฒันาเม่ือปี ค.ศ.1987 ซึ่งเป็นการกระตุ้นเตือนให้น าแนวคิดเร่ือง การพฒันา
แบบยั่งยืน และค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบตัิอย่างจริงจัง กล่าวคือ 1) มีความ
ต่อเน่ืองของเผ่าพนัธุ์มนุษย์บนโลกโดยมีการก าเนิดให้ชีวิตใหม่ และผู้ ท่ีเกิดใหม่สามารถอยู่รอด
เติบโต และมีลกูหลานตอ่เน่ืองไปในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย 2) สามารถรักษาปริมาณส ารอง 
(Stock) ของทรัพยากรทางชีวภาพและสามารถให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างตอ่เน่ืองยาวนาน 
3) มีจ านวนประชากรมนษุย์คงท่ี 4) สามารถจ ากดัความเติบโตทางเศรษฐกิจ 5) เน้นการพฒันาใน
ระดบั Small-scale และในรูปแบบการพึ่งตนเองได้ (Self-reliance) และ 7) สามารถรักษาระบบนิเวศ
และคณุภาพของสิ่งแวดล้อมได้อยา่งตอ่เน่ือง 
   Barbier (1987) ได้เสนอว่าการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Sustainable 
Economic Development) เป็นรูปแบบการพฒันาท่ีสามารถตอบสนองตอ่เป้าหมายของระบบ 3 
ระบบด้วยกัน คือ ระบบทางชีววิทยา ระบบเศรษฐกิจ และระบบสงัคม โดยแต่ละระบบสามารถ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายของตนได้ทัง้ นี ้เป้าหมายของระบบทางชีววิทยา คือ การน าไปสู่ความ
หลากหลายทางพนัธุกรรม (Genetic Diversity) ความสามารถในการกลบัคืนสู่สมดลุในกรณีท่ีถกู
รบกวน หรือถูกใช้ไป (Resilience) และความสามารถในการให้ผลผลิตทางชีวภาพ (Biological 
Productivity)  
   เป้าหมายของระบบเศรษฐกิจ คือ การน าไปสู่การได้รับความต้องการขัน้
พืน้ฐานอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้เกิดการเท่าเทียมกัน (Equity-enhancing) และมีสินค้าและ
บริการเพิ่มขึน้ 
   เป้าหมายของระบบสังคม คือ การน าไปสู่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(Cultural Diversity) มีสถาบนัท่ียัง่ยืนยาวนาน มีความเป็นธรรมทางสงัคม และมีส่วนร่วมจาก
ผู้คนตา่ง ๆ ในสงัคม 
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   การพฒันาแบบยัง่ยืนจะเป็นจดุท่ีทัง้ 3 ระบบ สามารถพฒันาตนเองไปได้สงูสดุ 
โดยจะเป็นสว่นท่ีทบัซ้อนกนัของทัง้ 3 ระบบ ดงัแผนภาพ 
 
แผนภาพท่ี 2.6 แสดงระบบการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 

ที่มา: Barbier (1987) 
 

   กระบวนการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงท่ีกว้างกว่า ลึกกว่า และมีพลวตัมากกว่า
โดยมีจดุมุ่งหมายท่ีจะสร้างระบบท่ีเหมาะสมและเท่าเทียม การพฒันาเช่นนีเ้ก่ียวโยงกบักิจกรรม
ของมนษุย์ทกุแง่มมุ การพฒันาท่ียัง่ยืนมีองค์ประกอบ คือ 1) สร้างพลงัให้ชมุชนท้องถ่ินและธรรม
เนียมการปฏิบตัิดัง้เดิม 2) มีฐานอยู่บนภูมิปัญญาท้องถ่ินและธรรมเนียมการปฏิบตัิดัง้เดิม  3) 
ตอบสนองตอ่ความต้องการและเร่ืองท่ีส าคญัของชมุชนท้องถ่ิน  4) ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การตดัสินใจ และการได้รับประโยชน์ 5) ตอบสนองตอ่ความต้องการของทัง้ผู้ชายและ
ผู้หญิง 6) ยอมรับสิทธิของชนพืน้เมืองและชนสว่นน้อย 7) อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและส่งเสริม
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ 8) ลดการพึ่งพาปัจจยั เทคโนโลยี ความช่วยเหลือ และตลาด
จากภายนอกให้น้อยท่ีสดุ 
   (Martin Gore, 2009) ผู้ประสานงานด้านวิจยัของ Third Word Network ในปีนงั 
มาเลเซียมีแนวคดิวา่มีประเดน็อยู ่10 ประเดน็ท่ีส าคญัมากในการเข้าใจความเช่ือมโยงกนัระหว่าง
สิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน 
   1. วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและวิกฤตการณ์การพฒันาตา่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ปรากฏการณ์เดียวกนั วิกฤตการณ์ทัง้ 2 เกิดจากโครงสร้างของโลกและธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่
การท่ีทรัพยากรของโลกไหลถ่ายเทไปยงัประเทศสว่นน้อย ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นโลกเหนือ 
   2. การลดทอนและการปนเปื้อนทรัพยากรอยู่ในสภาพร้ายแรงเกินกว่าจะ
ปล่อยให้เป็นเร่ืองปกติไปได้ จ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐานในเร่ืองการกระจายอ านาจ
และการควบคมุทรัพยากร วิธีการผลิต สินค้าอปุโคบริโภค และการบริการ 

 

Economic System 

 

Social System 

Biological System 

Sustainable Development 
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   3. ความเสมอภาคเทา่เทียมกนัเป็นหลกัการใจกลางของความยัง่ยืน 
   4. วิกฤตการณ์ในปัจจบุนัเกิดขึน้จากแบบแผนเศรษฐกิจท่ีไม่ยัง่ยืนในโลกเหนือ
จากแบบแผนการพฒันาท่ีไม่เหมาะสมในโลกได้ และจากระบบเศรษฐกิจโลกท่ีไม่เท่าเทียมซึ่งโยง 
2 สว่นนัน้เข้าด้วยกนั 
   5. มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมและทางสงัคมจ านวนมากอยู่ในโลก
ได้จะต้องมีการค้นหาและรือ้ฟืน้เทคโนโลยีขึน้มาใหม่ 
   6. คนมัง่มีตา่งหากท่ีท าลายสิ่งแวดล้อม ไมใ่ชค่นจน 
   7. การสนบัสนนุค าตอบท่ีเป็นสากลอาจจะน าไปผิดทางและเป็นอนัตรายได้ 
เราอยู่ในโลกท่ีเป็นหนึ่งเดียวทางชีววิทยาและนิเวศวิทยา แต่อยู่ในโลกท่ีแบ่งออกเป็นสองทาง
สงัคมและเศรษฐกิจ 
   8. ความยัง่ยืนทางสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสงัคม และ
วฒันธรรมท่ีชว่ยให้คนเราได้รับสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับมนษุย์ ทัง้ 3 นีเ้ช่ือมโยงเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 
   9. ในการตอ่สู้ เพ่ือความยัง่ยืนทางสิ่งแวดล้อมและความเท่าเทียมกนัทางสงัคม 
จ าเป็นต้องมีขบวนการทัง้ในระดบัท้องถ่ิน และระดบัโลก 
   10. การพึ่งตนเองและสมรรถภาพเพ่ือความยัง่ยืนในโลกได้ถูกขดัขวางจาก
เง่ือนไขเงินกู้ ของธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศท่ีท าให้ประเทศนัน้รับเอา
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและโครงการปรับเปล่ียนเชิงโครงสร้างไปปฏิบตัิ และจากเง่ือนไขใน
การค้าภายใต้ข้อตกลงทัว่ไปวา่ด้วยการค้าและพิกดัอตัราภาษีศลุกากร (GATT) 
   ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์ (2545) ได้อธิบายการพฒันาท่ียัง่ยืนในแนวความคิด
กระแสหลกัว่า การพฒันาท่ียัง่ยืนมีลกัษณะการบูรณาการ (Integrated) คือ ท าให้เกิดเป็นองค์รวม 
(Holistic) และมีลกัษณะดลุยภาพ (Balance) หรืออีกนยัหนึ่ง คือ การท าให้กิจกรรมของมนษุย์
สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ธรรมชาตเิน้นความสมัพนัธ์กนัและกนัของหลกัการสามเส้า 
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แผนภาพที่ 2.7 แสดงหลักการสามเส้า แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์ (2545) 
 

   หลกัการสามเส้าแห่งการพฒันาท่ียัง่ยืนมองการพฒันาในชนบทว่า ต้องมีการ
สร้างความมัน่คง และเสถียรภาพในการผลิตอาหารและใช้ทรัพยากรการเกษตร ต้องมีการจดัการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในทิศทางท่ีสนองตอบความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันและ
อนาคต และการพัฒนาต้องใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละท้องถ่ิน โดยหลักการผลิตต้อง
สอดคล้องกบัระบบนิเวศพืน้บ้าน มีความยตุธิรรมทางสงัคม ความเสมอภาคทางสงัคม น าไปสู่การ
แบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค และไม่มีความเหล่ือมล า้ในการถือครอง
ทรัพยากรธรรมชาต ิโดยหลกัการสามเส้าน าไปสู่วิถีธรรมชาตแิหง่การเกษตรกรรมเป็นแนวทางของ
การเกษตรทางเลือก 
   Michal Gertler (2001) ได้ให้ความเห็นว่า ในระดบัชุมชนสหกรณ์เป็น
เคร่ืองมือท่ีท าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยการตลาดท่ีมีการวางแผนระยะยาวท่ี
ก าหนดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างคุ้มค่าในการลงทุนผลิตสินค้าและบริการ การมีแนวคิดในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากหลกัการสหกรณ์ หลกัท่ี 7 หลกัการเอือ้อาทรต่อชุมชน เป็นการ
สร้างจิตส านกึท่ีดีในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เกิดความยัง่ยืนในการผลิตและบริโภค เป็นการ
จดัการสภาพแวดล้อมและการพฒันาท่ียัง่ยืน โดยการใช้วิธีหลกัสหกรณ์ ในการประสานความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมของสมาชิก การมอบอ านาจของสมาชิกและหลักสหกรณ์มา
บรูณาการการด าเนินงาน การสร้างเครือข่ายการท างาน แสดงถึงการประหยดัลดต้นทุนวตัถุดิบ 
ทรัพยากร งบประมาณ เวลา และคน ท าให้มองเห็นประโยชน์ของการพฒันาท่ีเกิดขึน้ร่วมกนัอย่าง
ชดัเจน ซึง่เป็นกระบวนการพฒันาท่ีเกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมทางสงัคม 

การคุ้มครองสิง่แวดล้อม 
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   Kadekodi (1992) ให้ความเห็นว่า การพัฒนาท่ียั่งยืนในชนบทต้องอาศัย
ชมุชนเป็นพืน้ฐานสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชน ถือวา่เป็นวิธีการท าให้เกิดชมุชนพึง่พาตนเองได้และ
ก่อให้เกิดความยัง่ยืนในชมรมและสงัคมตอ่ไป 
   พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตุโต, 2546) ให้ความหมายของการพฒันาท่ียัง่ยืน 
คือ การพฒันาท่ีตอบสนองความต้องการของคนปัจจบุนัโดยไม่ขดัขวางหรือท าลายความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของตนเองส าหรับคนรุ่นตอ่ ๆ ไป มีแนวคิดประกอบด้วย 5 มิติ คือ 
สงัคม เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา ภูมิศาสตร์ และวฒันธรรมยึดความคิดของการมีชีวิตท่ีดีเป็นพืน้ฐาน
ผ่านมิติต่าง ๆ เช่ือมโยงกัน ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่หรือมีประชาชนเป็น
ศนูย์กลาง มีการพัฒนาครอบครัวและชุมชนเป็นพืน้ฐานส าคญั สร้างพลังให้ชุมชนท้องถ่ิน โดย
พืน้ฐานอยู่บนภูมิปัญญาและธรรมเนียมการปฏิบตัิดัง้เดิม และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและชมุชนอย่างสมดลุ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม 
   Jeanne Hibberd และ Don Harker (2548) ได้กล่าวถึงการพฒันาชุมชนสู่
ความยั่งยืน คือ ขบวนการและความสามารถในการตัดสินใจท่ีค านึงถึงเศรษฐกิจระยะยาว 
นิเวศวิทยา และความเสมอภาคของชมุชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมีความมัง่คัง่ในระยะยาว ในปัจจยัพืน้ฐาน 3 ประการ ได้แก่ เศรษฐกิจ คือ การบริหาร
ทรัพยากรให้เพียงพอกบัความต้องการของครัวเรือน นิเวศวิทยา คือ แบนแผนความส าคญัระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดล้อม และความเสมอภาค คือ ความเท่าเทียมกนัของความสมัพนัธ์ระหว่างคน 
กลุ่มคน ยคุสมยัของคนเพ่ือให้คนในสงัคมมีความเป็นอยู่ท่ี ดีขึน้ (Economy Ecology and Equity 
หรือ 3E’s) การเปล่ียนแปลงของ 3E’s เป็นหัวใจของการพัฒนานโยบายมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ 
การให้ความเคารพและรู้คุณค่าของคน มีการพัฒนาบุคลากรสม ่าเสมอ พัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างคน องค์กร และสถาบนัอย่างจริงใจ ซึ่งก่อให้เกิดความคิดและการจัดสรรทรัพยากรใน
ชมุชน 
   ประเวศ วะสี (2539) มีแนวความคิดว่า การพฒันาท่ียัง่ยืนต้องเป็นการพฒันา
ท่ีบูรณาการหรือการพฒันาท่ีเป็นองค์รวมยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ี
ยัง่ยืนก็คือ ยุทธศาสตร์ทางปัญญา มี 8 ประการด้วยกัน คือ 1) ญาณวิทยา เป็นการท่ีเราเรียนรู้
พืน้ฐานของความจริงและประสบการณ์จริง 2) ครอบครัว เป็นกลไกของสงัคมท่ีเป็นพืน้ฐานส าคญั
ท่ีสดุ 3) ชมุชน ประกอบด้วยเราทกุคนเป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในการท่ีจะท าให้เกิดการพฒันาท่ี
ยัง่ยืน 4) ยทุธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้ หมายถึง การศึกษาไม่หยดุนิ่ง การศกึษาเป็น พลวตั มี
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การปฏิรูปอยา่งตอ่เน่ือง 5) การเรียนรู้ในรูปแบบขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของเอกชน รัฐบาล 
จะต้องเป็นองค์กรท่ีส าคญัมีการเช่ือมโยง และเก่ียวข้องกนัอย่างยิ่ง 6) ส่ือสารมวลชน เป็นสงัคมยุค
ส่ือข้อมลูขา่วสารซึ่งเป็นอ านาจเป็นฐานพลงั 7) เพ่ือพฒันาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือปรับปรุง
งานซึง่ก็แล้วแตก่ารท างานวิจยั และ 8) การจดัการเป็นตวัเช่ือมโยงทัง้หมด เป็นอิทธิปัญญา คือ มี
พลังอ านาจในตัวมันเอง ฉะนัน้ การจัดการเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญยิ่ง ดงันัน้ยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาเทา่นัน้ท่ีจะเป็นยทุธศาสตร์ท่ีเป็นกลางเป็นบรูณาการจงึเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัยิ่ง 
   จากความหมายดงักล่าวจะเห็นได้ว่า ในทศวรรษของปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบันการพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นแนวคิดท่ีถูกน ามาประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกใช้ให้เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างความสมดุลระหว่างการ
พัฒนาและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในโลกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จาก
แผนการปฏิบตักิาร 21 (Agenda 21) ซึง่เป็นเอกสารส าคญั 1 ใน 5 ฉบบัท่ีมีการลงนามรับรองเม่ือ
ครัง้มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations 
Conference on Environment and development) ณ กรุง Rio De Janeior ประเทศบราซิล 
ระหว่างวนัท่ี 3-14 มิถนุายน พ.ศ.2535 โดย United Nations Environment Program (UNEP) 
โดยท่ี Agenda 21 คือ แผนปฏิบตัิการรูปธรรมท่ีประชาคมโลกจะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิ
ตัง้แต่ปัจจุบนัไปจนถึงทศวรรษท่ี 21 ทัง้โดยรัฐบาล องค์การพัฒนาเอกชน และสหประชาชาต ิ
รวมทัง้องค์กรอิสระตา่ง ๆ ในทกุขอบเขตท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนษุย์จะสง่ผลถึงสิ่งแวดล้อม 
Agenda 21 เป็นแผนหรือโครงการเพ่ือปฏิบตัิการท่ีก าหนดขึน้ภายใต้กรอบแนวคิดใหม่เร่ืองการ
พฒันาแบบยัง่ยืน ถือเป็นแผนแม่บทส าหรับการด าเนินงานท่ีจะท าให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนทัง้ใน
ด้านสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ ตัง้แต่การประชุม เม่ือปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบนั
พบวา่ กรอบแนวคดิเร่ืองการพฒันาแบบยัง่ยืนจะมีการน าไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาหลากหลาย
ประเภท 
   คณะกรรมการส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2546) ลงความเห็นว่า การพฒันา
ท่ียัง่ยืน ต้องประกอบด้วย การพฒันาความรู้ทัง้เชิงทฤษฎีและปฏิบตัิ การกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตวั
ของสงัคม และการมีความชัดเจนทางการเมือง ท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และการพฒันานีจ้ะ
ส าเร็จได้ต้องเกิดจากการพฒันาในระดบัชมุชนท่ียัง่ยืน และทัว่ถึงระดบัหมู่บ้าน ต าบล และจงัหวดั
ตามล าดบั จึงท าให้ประเทศเกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนได้ โดยกระบวนการพฒันาสามารถแยกได้ คือ 
การพัฒนาคน โดยพัฒนาคนท่ีเป็นปัจจัยตัวกระท า ให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้วยการ
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พฒันาตวัคนเตม็ทัง้ระบบ คือ ครบทัง้พฤตกิรรม จิตใจ และปัญญา และการพฒันาท่ียัง่ยืน โดยคน
ท่ีพฒันาเต็มระบบนัน้เป็นตวักลางหรือเป็นแกนกลางด้วยการเป็นปัจจัยตวักระท าท่ีไปประสาน
ปรับเปล่ียนบูรณาการในระบบความสัมพันธ์องค์รวมใหญ่ให้เป็นระบบแห่งการด ารงอยู่ด้วยดี
อยา่งตอ่เน่ืองเร่ือยไปและสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8และ 9 ท่ี
ให้ความส าคญักบัการพฒันาคน ให้คนเป็นศนูย์กลางในการพฒันา และดลุยภาพเป็นเง่ือนไขของ
ความยั่งยืน คือ การพฒันาท่ีท าให้เกิดดลุยภาพของเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยการด าเนินงานต้องท าโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกขัน้ตอน และคณะกรรมการส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (วีณา เตชะพนากร, 2548) ได้ก าหนดดชันีการชีว้ดัการพัฒนาท่ียัง่ยืนในภาพรวมระดบั
ประเท และคนไทยทั่วประเทศ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและวัดผลกระทบการพัฒนาท่ี
ยัง่ยืนของประเทศไทย โดยการชีว้ดัสอดคล้องกบัการพฒันา 3 มิต ิคือ  
   1. มิติด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ตวัชีว้ดัการพฒันาอย่างมีคณุภาพ ตวัชีว้ดั
การพฒันาอยา่งมีเสถียรภาพและตวัชีว้ดัการกระจายความมัง่คัง่ 
   2. มิติด้านสงัคม ประกอบด้วย ตวัชีว้ดัการพฒันาศกัยภาพคน ตวัชีว้ดัการ
พฒันาคณุภาพชีวิต ตวัชีว้ดัความเสมอภาค 
   3. มิติด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การสงวนรักษาและการมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
   ซึ่งในการพฒันาท่ียัง่ยืนต้องค านึงถึงผลกระทบขัน้สดุท้ายของการพฒันา คือ 
การท าให้ปัจเจกบคุคลสามารถบรรลผุลส าเร็จในสิ่งท่ีต้องการ และปัจเจกบคุคลมีสิทธิเสรีภาพใน
การเลือกวิธีการไปสู่ความส าเร็จด้วยตนเอง การมีรายได้เป็นเพียงเคร่ืองมือหรือทางผ่านสู่
ความส าเร็จ เม่ือคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ความอยู่ดีมีสุขของคน จึงหมายถึง การมี
สขุภาพอนามยัท่ีดีทัง้ทางร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีงานท า มีรายได้เพียงพอตอ่การด ารงชีวิต 
มีครอบครัวอบอุ่นมัน่คง อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี และอยู่ภายใต้ระบบการบริหารจดัการท่ีดีของ
ภาครัฐ เป็นความยัง่ยืนท่ีครอบคลุมมิติการด ารงชีวิต 7 ด้าน โดยต้องด าเนินการไปพร้อมกบัการ
พฒันาท่ียัง่ยืน ส าหรับการพฒันาท่ียัง่ยืนในระดบัชุมชน องค์กร ซึ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของ
ประเทศไม่สามารถใช้การวดัการพฒันาท่ียัง่ยืนในระดบัประเทศได้ จึงข้อมลูการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตและการพัฒนาในระดบัชุมชน คือ ข้อมูลความจ าเป็นพืน้ฐานระดบัครัวเรือน (จปฐ.) และ
ข้อมลูความจ าเป็นพืน้ฐานระดบัหมูบ้่าน (กชช.2ค) 
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   การวัดระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   แนวทางการวัดระดบัการพัฒนาท่ียั่งยืนนัน้ จะพิจารณาแนวคิดบาโรมิเตอร์
ส าหรับการวดัระดบัการพฒันาท่ียัง่ยืน (Barometer of Sustainability) เป็นรูปแบบการรวมดชันีชี ้
วดั 2 ระบบ คือ ระบบนิเวศ (Ecosystem) และระบบมนษุย์ (Human System) โดยให้คา่ระดบั
การพัฒนาทัง้ 2 ระบบแล้วน ามารวมเป็นระดบัหรือดชันีการวัดการพัฒนาท่ียั่งยืน การวัดการ
พัฒนาทัง้ 2 ระบบเป็นการวัดโดยท่ีทัง้ 2 ระบบไม่สามารถน ามาทดแทนกันได้ กล่าวคือ แม้ว่า
ระบบมนษุย์จะได้รับการพฒันาดีขึน้ แต่ถ้าระบบนิเวศไม่ได้รับการพฒันาโดยถูกปล่อยปะละเลย 
ระบบโดยรวมก็ไม่เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนได้ ในทางตรงกนัข้ามถ้าดแูลรักษาแต่ระบบนิเวศแต่ไม่
ดแูลระบบมนษุย์เลยก็ไม่เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนเช่นกนั สามารถแสดงระดบัการพฒันาได้ ดงัภาพ
ตอ่ไปนี ้
 
แผนภาพท่ี 2.8 แสดงแนวคิดบาโรมิเตอร์วัดการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  
     (Barometer of Sustainability) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Trazyna (1995: 158) 
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   ถ้าถกูท าลายไป ระบบท่ีเหลือยอ่มไมส่ามารถด ารงอยูไ่ด้ เปรียบได้กบัไข่แดงใน
ไข่ขาว หากไข่ขาวท าลายไข่แดงย่อมไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ แต่หากไข่แดงถูกท าลายไข่ใบ
ดังกล่าวก็ไม่สามารถเจริญเติบโตและพัฒนาต่อไปเป็นสิ่งมี ชีวิตได้เช่นกัน ซึ่งผลการพัฒนา
สามารถแสดงให้เห็นได้ในลกัษณะรูปไข ่ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
 
แผนภาพท่ี 2.9 แสดงแนวคิดรูปไข่ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Egg of Sustainability) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: Trazyna (1995: 155) 
 
   4) แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
   จากผลการศกึษาของคณะกรรมาธิการการศกึษา วฒุิสภา โดยการศกึษาจาก
รายงานของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้องและจากการเสวนาเร่ือง ปฏิรูปการศึกษาภาค
ประชาชนและผลการสังเคราะห์ของคณะกรรมาธิการ ฯ สามารถสรุปแนวทางในการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสองในประเด็นท่ีเห็นว่ามีความส าคญัและเป็นปัจจัยท่ีเป็นเง่ือนไขความส าเร็จ (Key 
Success Factors) ของการปฏิรูปการศึกษา 3 ประการ คือ คณุภาพของผู้ เรียน โอกาสทางการ
ศกึษาและการผลิตและพฒันาครู โดยสามารถแสดงความสมัพนัธ์ได้ ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี 2.10 แสดงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สาํนักงานเลขาธิการวุฒสิภา (2552: 14) 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
 เกิดจิตส านกึสาธารณะ 
 เกิดปัญหาในการพฒันาและ 
  การแก้ปัญหา 
 เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

กระบวนการพัฒนาผู้เรียน 
 การสง่เสริมกิจกรรมนกัเรียน 
  นกัศกึษาเพื่อพฒันาจิตสาธารณะ 
  ทกัษะการคิด และทกัษะการท างาน 
 การเรียนประวตัิศาสตร์ ศิลปะ และ 
  วฒันธรรมเพื่อสร้างจิตใจรักเพือ่น 
  มนษุย์ มีส านกึรักชมุชน ท้องถ่ิน และ 
  ประเทศชาต ิ
 การเรียนการสอนหลกัธรรมของ 
  ศาสนาเพื่อสร้างคณุธรรม จริยธรรม 
  ของผู้ เรียน 
 การสง่เสริมกิจกรรมลกูเสอื เพือ่ให้ 
  เกิดจิตสาธารณะ และทกัษะชีวติ 
 

โอกาสทางการ
ศึกษา 
 ปรับปรุงระบบ 
  การคดัเลอืก 
  เข้าศกึษาตอ่ 
 การเข้าถึง 
  แหลง่ทนุหรือ 
  การเงินเพื่อ 
  การศกึษา 
 

การผลิตและ
พัฒนาครู 
 การผลติครู 
 การพฒันาครู 
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    4.1) คุณภาพของผู้เรียน คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา (2552) 
ได้พิจารณาพบว่า คุณภาพการศึกษาของไทยจัดอยู่ในล าดับท้าย และการวัดระดับขีด
ความสามารถอยู่ในระดบัต ่า และความคิดทางสาธารณะ หรือจิตอาสาถดถอยลง สืบเน่ืองจาก
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จึงเป็นตวับ่งชีถ้ึงปัญหาเก่ียวกับคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งปรากฏจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผลผลิตทางการศึกษา (ผู้ เรียน) โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา 
วุฒิสภา ได้พิจารณาว่า คุณภาพการศึกษาต้องมีขอบเขตหรือสาระส าคัญท่ีได้ผลลัพธ์มากกว่า
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้รับจากการท าข้อสอบของผู้ เรียนเทา่นัน้ จงึได้ก าหนดแนวทางท่ีมุ่งเน้น
ในการสร้างกระบวนการพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพ 4 ประการ ดงันี ้
     4.1.1) ส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียนนกัศกึษา เพ่ือเป็นกระบวนการในการ
พฒันาจิตสาธารณะ ทกัษะการคดิและทกัษะการท างาน 
     4.1.2) ส่งเสริมการเรียนการสอนประวตัิศาสตร์ ศิลปะ และวฒันธรรม 
เพ่ือสร้างจิตใจรักเพ่ือนมนษุย์ มีส านกึรักชมุชน ท้องถ่ิน และประเทศชาต ิ
     4.1.3) ส่งเสริมการเรียนการสอนหลักธรรมของศาสนา เพ่ือสร้าง
คณุธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน 
     4.1.4) ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาให้เกิดจิตอาสาสาธารณะ และทกัษะชีวิต 

    4.2) โอกาสทางการศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้
พิจารณาพบวา่ ในการจดัการศกึษาประชากรในวยัเรียนยงัไม่สามารถเข้าถึงบริการการศกึษาของ
รัฐได้อย่างทั่วถึงในทุกระดบัตัง้แต่ระดบัปฐมวยั การศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พร้อมกนันีมี้ประชากรในวยัเรียนบางสว่นยงัไม่ได้เข้าเรียนครบทกุคน และมีแนวโน้มท่ีจะลดลงทกุ
ปี นอกจากนี ้ยังมีนักเรียนออกกลางคันจ านวนหนึ่งด้วย ในส่วนของระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ เพ่ือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา จึงควรมีการ
ทบทวนในประเดน็ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
     4.2.1) ปรับปรุงระบบการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัหรือ
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ โดยให้น าโครงการนครปฐมโมเดล (Nakhonpathom’s Model) ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษานครปฐม เขต 1 โดยมีแนวคิดมิใช่หาท่ีเรียนให้กับเด็ก แตต้่องเป็นเร่ืองท่ีท าให้
เด็กผูกโยงกับกิจกรรมทางสงัคมและชุมชน และสามารถน ากิจกรรมความดีมาตีค่าเป็นคะแนน 
(เช่น มีความเป็นผู้ น า/ มีคุณธรรมความดี/ ท ากิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/ อนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมนัน้  ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน เกิดประโยชน์โรงเรียนและเกิด
ประโยชน์ตอ่ชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิเป็นต้น) และควรขยายผลการด าเนินการตามหลกัการ
ของโครงการดงักล่าวโดยก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบตัิไปยังมหาวิทยาลัยในทุก
ภมูิภาคของประเทศ รวมทัง้ระบบการรับนกัศกึษาระดบัอาชีวศกึษาด้วย 
     4.2.2) รัฐควรก าหนดนโยบายในการสนบัสนนุทนุการศกึษาหรือเงินให้
เปล่าแก่เด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาสเป็นการเฉพาะ เพ่ือเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับ
คนจน 
     4.2.3) รัฐจะต้องจดัสรรงบประมาณส าหรับการกู้ ยืมเงินเพ่ือการศกึษา
ให้พอเพียงพร้อมทัง้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษาให้เกิด
ประสิทธิผล 

    4.3) การผลิตและพัฒนาครู คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้
พิจารณาพบว่า ครูเป็นปัจจัยส าคญัท่ีสุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนครู
จะต้องมีความเข็มแข็งและความพร้อมหลายประการจึงจะท าให้ภารกิจของครูสมัฤทธ์ิผล ดงันัน้ 
จงึควรสง่เสริมให้ครูมีความเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ ดงันี ้

     4.3.1) ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ต้องมีความสามารถและ
ทกัษะในการจดัการเรียนรู้ให้เดก็และครูต้องมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีคา่ตอบแทนท่ีสงูขึน้ เหมาะสมกบั
ฐานะทางสงัคมท่ีต้องได้รับการยอมรับ 
     4.3.2) ควรก าหนดให้มีการประเมินผลงานครูใหม่ โดยเน้นการ
ประเมินผลงานของครูท่ีพิจารณาจากคุณภาพท่ีเกิดขึน้ในตวัผู้ เรียนมากกว่าการเสนอเอกสาร
วิชาการ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมอยา่งแท้จริง 
     4.3.3) สถาบนัการผลิตครู ต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความเข็มแข็ง มี
ประสิทธิภาพและมีภารกิจในการผลิตครูเป็นหลกั 
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ตอนที่ 3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 เศรษฐกิจพอเพียง( Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาหรือแนวปฏิบัติหรือแนว
ทางการด าเนินชีวิต และวิถีปฏิบัติท่ีสามารถอุ้ มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self 
Sufficiency) ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ฯ ทรงมีพระราชด ารัสชีแ้นะแก่พสกนิกรชาวไทยมา
โดยตลอด ตัง้แต่ก่อนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2540 (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2541) เพ่ือให้
ประชาชนคนไทยก้าวทนัตอ่โลกในยคุโลกาภิวตัน์ ถ้าใช้ความพอเพียงเป็นหลกัคิดและหลกัปฏิบตัิ
ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ สามารถปรับตวัและพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงได้ (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2549) ซึ่งแนวคิดนีท้รงพระราชทานแก่นิสิตในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517 
(อภิชัย พันธเสน, 2549) และเม่ือภายหลังได้เน้นย า้แนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สังคมไทย
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
ของสังคม และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติน าแนวคิดนีไ้ปเผยแพร่ เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบตัขิองทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประชาชนทัว่ไป ซึ่งในเวลาตอ่มาได้มีผู้ทรงคณุวฒุิ 
นกัวิชาการ นกับริหารในสาขาตา่ง ๆ น าค านีไ้ปใช้ในหลาย ๆ ค าอย่างหลากหลาย เช่น เศรษฐกิจ
พอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2548) ระบบ
เศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองได้/ เศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเอง (สเุมธ ตนัติเวชกุล, 2550) เศรษฐศาสตร์แนว
พุทธหรือพุทธเศรษฐศาสตร์ (พระธรรมปิฏก, 2539) เศรษฐศาสตร์พอเพียง (อภิชัย พันธเสน, 
2549) เศรษฐกิจพืน้ฐาน/ เศรษฐกิจสมดลุ/ เศรษฐกิจบูรณาการ/ เศรษฐกิจศีลธรรม/ เศรษฐกิจ
ทางสายกลาง/ เศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา (ประเวศ วะสี, 2544) ส าหรับในการวิจัยครัง้นี ้
ผู้วิจยัใช้ค าวา่ “เศรษฐกิจพอเพียง” แทนค าเหลา่นัน้ 
 1. แนวคิด ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จากการศกึษาแนวคิด ความหมาย
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผู้ทรงคณุวุฒิ นกัวิชาการ นกับริหารในสาขาต่าง ๆ ท าให้เกิดนิยามและ
ตีความหมายแตกตา่งในมิตท่ีิหลากหลาย เพราะเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริมีขอบเขต
กว้างขวาง (สมพร เทพสิทธา, 2541) การให้ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงของนกัวิชาการโดยสรุป
ครอบคลมุใน 4 มิต ิดงันี ้
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  1.1 มิตด้ิานเศรษฐกิจ เป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกินและสามารถอุ้มชตูวัเองอยู่
ได้โดยไมเ่ดือดร้อน เพ่ือให้สามารถพึง่ตนเองได้มากท่ีสดุโดยไม่พึ่งปัจจัยตา่ง ๆ ท่ีไม่ได้เป็นเจ้าของ 
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดผลคุ้มค่าท่ีสดุ และไม่ผลิตหรือบริโภคเกินก าลงั ซึ่งเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ในชมุชน อนัจะน าไปสูก่ารก้าวพ้นจากความยากจน สร้างความมัน่คง
ทางรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ตามควรแก่อัตภาพ ซึ่งในมิติด้านนีผู้้ ให้ความหมาย ได้แก่ 
พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ป ยตุโต) สเุมธ ตนัตเิวชกลุ, ประเวศ วะสี, ปรียานชุ พิบลูสราวธุ, สมพร 
เทพสิทธา, ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และงานวิจยัของนกัวิจยัตอ่ไปนี ้คือ นพพร 
เมธีอนนัต์กุล (2549) วารุณี ชินวินิจกุล (2549) จริยา สพุรรณ (2548) โอภาส นิติกิจไพบูลย์ (2547) 
พิกลุทอง เกษมสนัต์ (2546) สมหมาย สาตทรัพย์ (2546) พลฤทธ์ิ สวุรรณเมธา (2546) และสยาม 
บญุสม (2542) 
  1.2 มิติด้านสังคม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแห่งการแบ่งปันบนพืน้ฐานของความ
เอือ้อาทร มีความเมตตา และช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั มุ่งให้เกิดความสามคัคี ความพึงพอใจ และ
สงัคมท่ีสงบสุข เพ่ือให้ทกุคนอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบและ
การมุง่ร้ายท าลายกนั ซึง่ในมิตด้ิานนีผู้้ ให้ความหมาย ได้แก่ ประเวศ วะสี, จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา
, ปรียานชุ พิบลูสราวธุ, สารสิน วีระผล, สมพร เทพสิทธา, มลูนิธิเกษตรกรรมยัง่ยืน และงานวิจยั
ของไพรถ เลิศพิริยกมล (2544) จริยา สพุรรณ (2548) 
  1.3 มิติด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่งอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลกโดยรวม ได้แก่  ความอุดมสมบูรณ์ ของ
ทรัพยากรดิน น า้ ป่า แร่ธาต ุความหลากหลายทางชีวภาพ ความเป็นปกติของภูมิอากาศ กระแส/ 
ทิศทางลม คล่ืน พลงังานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินี ้นอกจากจะเป็นปัจจยัใน
การผลิตและการบริการแล้ว ยงัเป็นสภาพแวดล้อมท่ีส าคญัและจ าเป็นในการด ารงชีวิต และการ
ด าเนินชีวิตของมนษุย์และสิ่งมีชีวิตทัง้หลายบนโลก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงควรเป็นไปด้วยความเคารพและระมดัระวงั ด้วยความรับผิดชอบต่อคนรุ่นหลงัท่ี
จ าเป็นต้องพึ่งพิงทรัพยากรตา่ง ๆ เหล่านีใ้นการด ารงชีวิตเช่นกนั ซึ่งมิตินีผู้้ ให้ความหมาย ได้แก่ จิราย ุ
อิศรางกรู ณ อยธุยา และปรียานชุ พิบลูสราวธุ (2552) 
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  1.4 มิติด้านวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตของกลุ่มชนซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมท่ี
หลากหลาย อันประกอบด้วยอุดมการณ์บางอย่าง โลกทัศน์บางอย่าง ความสมัพันธ์บางอย่าง  
และคา่นิยมบางอย่างอยู่ในนัน้ด้วยซึ่งรวมเรียกว่า วฒันธรรม ดงันัน้เศรษฐกิจพอเพียงจึงสมัพนัธ์
และเติบโตจากฐานทางวัฒนธรรมท่ีมัน่คง ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตท่ีประหยดั อด
ออม ไม่ฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวตัถนุิยมหรือบริโภคนิยม ซึ่งท าให้เกิดการเป็นหนีส้ิน
เกิดการทุจริตคอรัปชัน่ ซึ่งเป็นปัญหาสังคมท่ีร้ายแรงท่ีสุดปัญหาหนึ่งท่ีบ่อนท าลายความมั่นคง
ของชาต ิซึง่ในมิตด้ิานนีผู้้ ให้ความหมาย ได้แก่ ประเวศ วะสี, จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา, ปรียานชุ 
พิบลูสราวธุ, นิธิ เอียวศรีวงษ์, สมพร เทพสิทธา และงานวิจยัของ ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์ และคณะ 
(2547) อรสดุา เจริญรัถ (2546) 
  นอกจากนี ้อภิชยั พนัธเสน (2549) ให้ความเห็นว่าการท าความเข้าใจเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ฯ นัน้ มิควรจะน าเฉพาะเนือ้ความของพระราชด ารัสมา
พิจารณาเท่านัน้ แตจ่ าเป็นจะต้องเข้าใจบริบททางการเมือง สงัคม และเศรษฐกิจในขณะท่ีมีพระ
ราชกระแสรับสัง่ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ อ าพน เสนาณรงค์ (2552) กล่าวว่า การท าความเข้าใจ
เศรษฐกิจพอเพียงต้องใช้ความสามารถเฉพาะตวัและพิจารณาแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ ได้พระราชทานแก่เกษตรกร ประชาชน บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในวาระและสถานท่ีต่าง ๆ 
ประกอบด้วย (ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2550) พระราชกระแสรับสัง่สะท้อนความ
หว่งใยท่ีพระองค์ทรงมีตอ่สถานการณ์ในบ้านเมืองและพสกนิกรชาวไทย ความส าคญัของพระบรม
ราโชวาทนี ้อยู่ท่ีพระองค์ทรงเห็นว่า แนวทางการพัฒนาท่ีเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในเบือ้งต้นก่อน เม่ือมีพืน้ฐานความมัน่คงพร้อมพอสมควรแล้วจึงสร้างความ
เจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึน้ ถ้าใช้ภาษาเศรษฐศาสตร์อธิบายตามความหมายนีก็้คือ 
แทนท่ีจะเน้นการขยายตัวของภาคอตุสาหกรรมน าพฒันาประเทศ ควรท่ีจะสร้างความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจขัน้พืน้ฐานก่อน นัน่คือ ท าให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อนหรืออาจจะ
กลา่วได้วา่ เป็นแนวทางการพฒันาท่ีเน้นการกระจายรายได้ เพ่ือสร้างพืน้ฐานและความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก่อนเน้นการพฒันาในระดบัสงูขึน้ไป 
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  จากความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติด้านต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้วนัน้  พบว่า 
มีความหมายท่ีหลากหลายสอดคล้องกับการน าไปใช้และปฏิบตัิในเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งสามารถกล่าว
สรุปกว้าง ๆ ในทัศนะของผู้ วิจัยว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการด ารงอยู่และแนว
ปฏิบตัิของประชาชนทุกระดบัตัง้แต่ระดบับคุคล/ ครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัองค์กรท่ีอยู่
บนพืน้ฐานของทางสายกลาง โดยมองให้ครอบคลุมหลากหลายมิติ เน้นการพึ่งตนเองก่อนเป็น
เบือ้งต้น แล้วขยายไปสูก่ารชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัตามสภาพ ท าให้เกิดความสมดลุขึน้ในสงัคมนัน้ ๆ 
และน าไปสูส่งัคมท่ียัง่ยืนตลอดไป 
 2. องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง จากพระราชด ารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
พระราชทานเน่ืองในโอกาสตา่ง ๆ กนั นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของพระราชด ารัสดงักล่าวจึงเชิญ
ผู้ทรงคณุวุฒิสาขาต่าง ๆ มาร่วมกันพิจารณากลัน่กรองสรุปองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2546) และต่อมาพบว่า
นกัวิชาการ นกับริหาร นกัการศกึษาได้น าองค์ประกอบดงักล่าวไปเป็นแนวทางการปฏิบตัิในระดบั
และด้านตา่ง ๆ อยา่งหลากหลาย ดงันัน้ ในการก าหนดองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีใช้ใน
การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจยัจึงได้จากค านิยามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ฯ ได้พระราชทานเม่ือปี 
พ.ศ.2542 ดงันี ้
 “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบตัิตนของประชาชน
ในทุกระดบัตัง้แต่ระดบัครอบครัวระดบัชมุชนจนถึงระดบัรัฐ ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัตอ่โลกยคุโลกาภิวตัน์” 
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ี
จะต้องมีระบบคุ้มกันในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากเปล่ียนแปลงทัง้
ภายนอกและภายใน ทัง้นีจ้ะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และระมดัระวงัอย่างยิ่งในการ
น าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนจะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และระมดัระวัง
อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขัน้ตอน และ
ขณะเดียวกนัจะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี 
และนกัธุรกิจในทกุระดบัให้มีส านกึในคณุธรรมและความซ่ือสตัย์สจุริต ให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดลุและพร้อม
ต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ด้านวตัถุ สงัคม สิ่งแวดล้อม และ
วฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี 
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 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ 5 ส่วนอย่างสมบูรณ์ท่ีสามารถใช้เป็น
พืน้ฐานในการพฒันากรอบทฤษฎีทางเศรษฐกิจได้ (Foundation for Economic Theory Framework) 
ดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2548) 
  2.1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีชีแ้นะแนวการด ารงชีวิตอยู่และปฏิบตัิตนในทาง
ท่ีควรจะเป็น โดยมีพืน้ฐานมาจากวิถีชีวิตดัง้เดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา มองโลกเชิงระบบท่ีมีลกัษณะพลวตั มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความ
มัน่คงและความยัง่ยืนของการพฒันา 
  2.2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบตัิตนใน
แนวทางท่ีควรจะเป็น สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบตัิตนได้ทุกระดบั โดยมีแนวคิดทาง
สายกลางเป็นหวัใจส าคญัของกรอบแนวคดิ 

  2.3 คํานิยาม ความพอเพียง จะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดี เพ่ือเตรียมตวัพร้อมรับผลกระทบและ
การเปล่ียนแปลงด้านตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ในแตล่ะคณุลกัษณะมีความหมาย ดงันี ้
  1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดย
ไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน เชน่ การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
  2) ความมีเหตผุล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกับระดบัของความพอเพียงนัน้ 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตผุลโดยพิจารณาจากเหตปัุจจยัท่ีเก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้จากการกระท านัน้ ๆ อยา่งรอบคอบ 
  3) มีภูมิคุ้มกนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงด้านตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ตา่ง ๆ ท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้ใกล้และไกล 
  2.4 เงื่อนไข การตดัสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดบั
พอเพียงนัน้ ต้องอาศัยทัง้เง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม  กล่าวคือ เง่ือนไขความรู้ 
ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้
เหล่านัน้มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนัเพ่ือประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในการน าแผน
ไปใช้ให้เกิดผลในการปฏิบตัิ เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย ด้านจิตใจท่ี
ตระหนกัในคณุธรรม และความซ่ือสตัย์สจุริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาและใน
ระดบัปฏิบตัริอบคอบในการด าเนินชีวิต 
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  2.5 แนวทางปฏิบัต/ิ ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญามาประยกุต์ใช้ คือ
การพฒันาท่ีสมดลุและพร้อมรับตอ่การเปล่ียนแปลงทกุด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม 
ความรู้ และเทคโนโลยี 
  สว่นในเชิงทฤษฎีสามารถแยกองค์ประกอบทัง้ 3 ของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ ส่วนท่ีสร้างให้เกิดความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรในสถานการณ์ท่ีปราศจาก
ผลกระทบภายนอก (Deterministic Optimality) ซึ่งประกอบด้วย ความพอประมาณ และความมี
เหตุผล และส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีเสริมประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรให้พร้อมต่อการ
รองรับผลกระทบจากภายนอก ซึ่งมีความไม่แน่นอน (Stochastic Optimality) อนัได้แก่ การมี
ภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวั 
  แนวคิดเร่ืองความพอประมาณมี 2 แนวทางหลัก ได้แก่ ความพอประมาณโดย
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ทางสงัคมท่ีถกูก าหนด และความพอประมาณโดยเปรียบเทียบกบัศกัยภาพ
ของตนเอง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความหมายครอบคลุมกระบวนการ Optimization ภายใต้
ข้อจ ากดัตา่ง ๆ หรือใกล้เคียงกบัแนวคดิเร่ือง Bounded Rationality นอกจากนี ้ความพอประมาณ
ยงัสามารถน ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืนหรือการสร้างประสิทธิภาพในเชิงพลวตั
ได้ด้วย ส าหรับความมีเหตุมีผลในบริบทของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ มีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เน่ืองด้วยมีปัจจยัในเร่ืองคณุธรรมก ากับควบคู่กบัการด าเนินทางสายกลาง 
ในขณะท่ีค าจ ากัดความทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับความมีเหตุมีผล เช่น Rationality 
หรือ Rational Expectation และ Common Knowledge ไม่สามารถอธิบายความมีเหตมีุผลใน
บริบทของเศรษฐกิจพอเพียงได้อยา่งสมบรูณ์ 
  ส่วนแนวคิดเ ร่ือง ระบบภูมิคุ้ มกันในตัวของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์นัน้ มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยรวม กล่าวคือ มีลักษณะในการบริหารความเส่ียง 
การกระจายความเส่ียง การป้องกนัความเส่ียง การลดความเส่ียง และการสร้างกลไกท่ีก่อให้เกิด
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ยงัมีข้อแตกตา่งในด้านของหลกัการ
ตดัสินใจ ซึง่ทางสายกลางเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจได้แทนหลกั 
Optimization และอาจจะเหมาะสมกวา่ภายใต้ข้อจ ากดัของความไมแ่นน่อนจากอนาคต 
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  ส าหรับเง่ือนไข 2 ประการ คือ ความรู้และคณุธรรมในระบบเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ 
เง่ือนไขความรู้ประกอบด้วยความรู้ 3 ด้าน คือ รอบรู้ในวิชาการต่าง ๆ รอบคอบในการเช่ือมโยง
และระมดัระวงัในการน าความรู้ไปใช้ ส่วนเง่ือนไขคณุธรรมท่ีต้องมีคณุธรรมในมิติของจิตใจและ
การกระท าท่ีเน้นความซ่ือสตัย์สุจริต ความอดทน และความเพียร ตามสรุปองค์ประกอบปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี ้

  
แผนภาพท่ี 2.11 แสดงองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 
ที่มา: สาํนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (2548) 
 
  จากองค์ประกอบเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ผู้ วิจัยสรุปว่า เศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีใน
ตวั ซึง่เกิดขึน้บนพืน้ฐานของเง่ือนไข 2 ประการ คือ ความรู้และคณุธรรม 
  นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัของ ชยัรินทร์ ชยัวิสิทธ์ิ (2542) ได้ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะ
ของคนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยแยกเป็นคณุลกัษณะ 3 ประการ ตามค านิยามของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
  1. มีความพอประมาณ หมายถึง ยึดถือวิถีไทย อยู่แต่พอดี ไม่ฟุ่ มเฟือยอย่างไร้
ประโยชน์ ไมย่ดึวตัถเุป็นท่ีตัง้ ยดึทางสายกลาง และอยูกิ่นตามฐานะ 
  2. มีเหตผุล หมายถึง การใช้สตปัิญญาในการด ารงชีวิต 
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  3. การมีภูมิคุ้มกนัท่ีดีในตวั หมายถึง มีการเติบโตอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป ไม่ใช้หลกั
ลงทนุเชิงการพนนั ซึง่ตัง้อยูบ่นความเส่ียงหรือการกู้ เงินมาลงทนุโดยหวงัรวยอยา่งรวดเร็ว 
  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2546) ได้ศกึษา
และวิเคราะห์เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะทัง้ 3 ประการ และความสมัพนัธ์ระหว่าง
เง่ือนไขทัง้ 2 ประการ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ข้อสรุป ดงันี ้
  1. คณุลกัษณะทัง้ 3 ประการ มีความสมัพนัธ์ระหว่างกนัอย่างเป็นระบบและมีได้
หลายรูปแบบ โดยได้แสดงให้เห็นถึงตวัอย่างของความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะทัง้ 3 ประการ
ในรูปแบบหนึ่ง คือ ความมีเหตผุลเป็นพืน้ฐานของความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกนัท่ีดีในตัว 
กลา่วคือ ความมีเหตผุลเป็นกระบวนการเสริมสร้างให้ความพอใจเป็นไปอย่างพอประมาณ ระดบั
ของความพอประมาณก็จ าเป็นต้องมากพอท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันในตวั และการมีภูมิคุ้มกันในตวัก็
จะชว่ยเสริมสร้างให้การด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ทางเศรษฐกิจเป็นไปอยา่งมีเหตผุลในระยะยาว 
 
แผนภาพที่ 2.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ 3 ด้าน 

 

 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(2546) 
 
  2. เง่ือนไขความรู้และคุณธรรม จ าเป็นท่ีต้องอยู่คู่กันอย่างสมดุลภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง หากขาดปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งแล้วสามารถท าให้กระบวนการตดัสินใจผิดพลาด 
และไมก่่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และยัง่ยืน 
  ทัง้นี  ้ในทัศนะของคณะผู้ ศึกษาวิจัยของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ได้น าเสนอให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างคุณลักษณะ 3 ประการและเง่ือนไข 2 
ประการ ในลกัษณะเป็นการน าปัจจยัในเร่ืองความรู้และความดีมาประมวลรวมกบัความมีเหตผุล 
หากได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและลงมือกระท าอยา่งจริงจงั ก็จะน าพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่

การมีภมูิคุ้มกนั 
ความพอประมาณ 

 

ความมเีหตผุล 
ณ เวลาใดเวลาหนึง่ (at time) 

การเรียนรู้ 
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การด าเนินการงานและการพฒันาสงัคม ดงันัน้ ความมีเหตผุลบนพืน้ฐานของความรู้และคณุธรรม
จงึเป็นปัจจยัส าคญัพืน้ฐานในการสร้างคน สร้างสงัคม และสร้างชาตติอ่ไป 
 3. การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในบริบทต่าง ๆ  จากการศึกษา
เอกสารและการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตของนักบริหาร นักวิชาการ นักการศึกษา ท่ีน าเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ พบว่า สามารถใช้ได้ในทุกระดบั ทุกวงการ ตัง้แต่การด าเนินชีวิตในครอบครัว การ
บริหารองค์กร การวางแผนธุรกิจของบริษัท ภาคเอกชน การก าหนดนโยบายและการจัดสรร
งบประมาณในภาครัฐ การพฒันาวงการวิชาการ การพฒันาท้องถ่ินไปจนถึงการพฒันาประเทศ
ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมในภาคประชาชน และประชาสงัคม (ลีลาภรณ์ บวัสาย, 2549) ผู้วิจยั
จงึน าเสนอเนือ้หาใน 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกเป็นการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในด้าน/ระดบั
ตา่ง ๆ และลกัษณะท่ีสองเป็นการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในหนว่ยงาน/ องค์กรตา่ง ๆ ดงันี ้

  3.1 การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในด้าน/ ระดับต่าง ๆ ในการ
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในด้าน/ ระดบัตา่ง ๆ ได้มีนกัวิชาการและหน่วยงานหลาย
แห่งได้เสนอแนะไว้ คือ ส านกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2550) กล่าวว่า การ
ประยกุต์น าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มีสาระส าคญั ดงันี ้
   3.1.1) โดยพืน้ฐานก็คือ การพึ่งตนเองเป็นหลกั การท าอะไรอย่างเป็นขัน้ตอน 
รอบคอบ ระมดัระวงั 
   3.1.2) พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตสุมผล และการ
พร้อมรับความเปล่ียนแปลง 
   3.1.3) การสร้างความสามคัคีให้เกิดขึน้บนพืน้ฐานของความสมดลุในแต่ละ
สดัสว่นแตล่ะระดบั 
   3.1.4) ครอบคลมุทัง้ทางด้านจิตใจ สงัคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงเศรษฐกิจ ซึง่แตล่ะด้านมี ดงันี ้1) ด้านจิตใจ ได้แก่ มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ 
มีจิตส านกึท่ีดี เอือ้อาทร ประนีประนอม นกึถึงผลประโยชน์สว่นร่วม 2) ด้านสงัคม ได้แก่ ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนั รู้รักสามคัคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชมุชน 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ รู้จกัใช้และจดัการอย่างฉลาดและรอบครอบ เลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ความยัง่ยืนสงูสดุ และ 4) ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ รู้จกัใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัความ
ต้องการและสภาพแวดล้อม (ภูมิสงัคม) พฒันาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านเองก่อน ก่อให้เกิด
ประโยชน์กบัคนหมูม่าก  
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  นอกจากนีย้ังได้น าเสนอการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในด้าน ต่าง ๆ 
ดงันี ้
  1. ด้านความคิด เป็นแนวพระราชด าริทางด้านความคิด 9 ประการ คือ 1) เป็น
แนวคิดท่ีก้าวพ้นเพดานความคิดแบบตะวนัตก ซึ่งมีอิทธิพลต่อทฤษฎีและวิธีการปฏิบตัิทางการ
พฒันา 2) เป็นแนวคิดท่ีก้าวพ้นเพดานความคิดแบบวิภาษวิธี (Dialectical) 3) เป็นแนวคิดท่ี
ปฏิบตัิให้เห็นจริงได้ 4) เป็นทฤษฎีท่ีมีความง่าย ไม่ซบัซ้อน คนในทกุระดบัสามารถเข้าใจ เข้าถึง
และน าไปท าให้เห็นผลจริงทางปฏิบตัิได้ 5) เป็นทฤษฎีอาศยัประสบการณ์ของประเทศไทยและ
ลกัษณะสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และลกัษณะเดน่ของความเป็นไทยเป็นพืน้ฐาน 6) เป็นแนวคิดท่ี
สมสมยัและเหมาะสมกบัจงัหวะเวลา 7) เป็นแนวคิดซึ่งแฝงไว้ซึ่งปรัชญาในการด ารงชีพและด ารง
ชาต ิไมใ่ชเ่ป็นเพียงทฤษฎีทางเศรษฐกิจอยา่งเดียวแตเ่ป็นทฤษฎีแบบบรูณาการ 8) เป็นแนวคิดท่ีมี
พลงัในการกระตุ้นผู้ยากไร้ เพราะผู้ปฏิบตัสิามารถมีความสขุได้ตามอตัภาพท่ีเหมาะสมกบัสถานะ
ของตน และ 9) เป็นแนวคิดท่ีปลอดด้านการเมือง ผลประโยชน์ และอดุมการณ์ จึงเป็นแนวคิดท่ีมี
ความเป็นสากล 
  2. ด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง เป็นกลไกการพฒันาทางการเมือง
ของประเทศท่ีเข้มแข็ง เพราะยดึหลกัการของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 
  3. ด้านการพฒันาสงัคม เป็นการมองสงัคมอย่างเป็นองค์รวม ไม่แยกการพฒันา
ออกเป็นส่วน ๆ ดังนัน้ จึงมีความเก่ียวเน่ืองกับเศรษฐกิจ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
ตลอดจนจิตส านกึของตน 
  4. ด้านการวางผงัภาคและเมือง สามารถน าไปสู่การวางผงัภาค ผงัเมือง และผงั
ชนบท 
  5. ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้และน า้ สามารถน ามาประยกุต์ใช้ได้ใน
การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ แหลง่น า้ การผลิตธัญญาหาร และการเพาะพนัธุ์พืช 
  6. ด้านการเกษตรและการอารักขาพืช 
  7. ด้านการด าเนินชีวิต การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเป็นการด าเนินชีวิตท่ี
ต้องพึ่งตนเองให้มากท่ีสุด ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดผลคุ้มค่าท่ีสุด ไม่ผลิตและบริโภคเกินก าลัง 
และมีสว่นร่วมชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 
  8. ด้านจริยธรรม มุ่งเน้นมรรควิธีของการด าเนินทางสายกลางตามแนวพระพุทธ 
ศาสนาผสมกลมกลืนด้วยมิติทางด้านจริยธรรมของการอยู่ร่วมกนัของสรรพสิ่ง สงเคราะห์เกือ้กูล
พึง่พาได้ 
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  9. ด้านการเรียนรู้และการศกึษา มีลกัษณะการเรียนรู้แบบบรูณาการเป็นองค์รวม 
มีการพฒันาชีวิตอย่างประหยดั เรียบง่าย สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ ทกัษะวิธีการท างานท่ีเน้น
ความเพียรโดยมีเป้าหมายสูค่วามพอเพียงบนพืน้ฐานของมนษุย์ 
  สุเมธ ตันติเวชกุล และ สุทิน ลีปิ้ยะชาติ (2549) ได้เสนอว่า เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้กบัสงัคมทกุระดบั ดงันี ้

  1. ระดับคนทุกวัย ทุกศาสนา สามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ดงันี ้1) 
ด ารงชีวิตบนพืน้ฐานของการรู้จกัตนเอง การคิดพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกันอย่าง
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่2) สอดคล้องกบัหลกัค าสอนของทกุศาสนาท่ีให้ด าเนินชีวิตตามกรอบคณุธรรม  3) 
ไม่ท าการใด ๆ ท่ีเบียดเบียนตนเองหรือผู้ อ่ืน 4) ไม่ฟุ้ งเฟ้อ ท าอะไรท่ีเกินตนเอง 5) รู้จกัแบ่งปัน
ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนตามก าลงัของตน และ 6) ด าเนินชีวิตทางสายกลาง 
  2. ระดับบุคคล/ ครอบครัว สามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ดงันี ้1) สามารถ
ให้ตนเป็นท่ีพึง่แหง่ตนใน 5 ด้าน ได้แก่ จิตใจ สงัคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 2) รู้จักค าว่า “พอ” และไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน 3) พยายามพัฒนาตนเองเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความช านาญ และ 4) มีความสขุและความพึงพอใจกบัชีวิตท่ีพอเพียง 
ยดึเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวิต 

  3. ระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ดงันี ้1) ต้องมี
ส านกึในคณุธรรม ความซ่ือสตัย์สจุริต มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสตปัิญญา และความรอบคอบ และ 2) การจดัเตรียมนโยบาย แผนงานหรือโครงการตา่ง ๆ 
ต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสงัคม เศรษฐกิจ และ
จิตใจควบคูก่นัไป 

  4. ระดับนักธุรกิจ สามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ดงันี ้ 1) สามารถกู้ เงินมา
ลงทุนได้ เพ่ือท าให้มีรายได้และต้องสามารถใช้หนีไ้ด้ 2) ต้องมีคณุธรรม ซ่ือสตัย์สุจริต มีความ
เพียร อดทน และรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยพฒันาประสิทธิภาพ การผลิต และ 3) รักษาความสมดลุ
ในการแบง่ปันผลประโยชน์ของธุรกิจในระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ได้แก่ พนกังาน บริษัท ผู้บริโภค 
และสงัคมโดยรวม 

  5. ระดับนักการเมือง สามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ดงันี ้ 1) ก าหนด
นโยบาย การออกกฎหมาย และข้อบัญญัติต่าง ๆ หรือด าเนินวิถีทางการเมืองให้ยึดมั่นอยู่บน
พืน้ฐานของความพอเพียงและผลประโยชน์ของส่วนรวม  และ 2) มีทศันคติและความคิดท่ีดีบน
พืน้ฐานของความพอเพียง สจุริต มีความเพียร และมีสตใินการท ากิจการตา่ง ๆ 
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  6. ระดับครูอาจารย์ สามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ดงันี ้1) ถ่ายทอด 
ปลกูฝังความรู้ความเข้าใจหลกัเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กและเยาวชน  2) สอนให้คิดเป็น เข้าใจใน
หลกัเหตผุล และ 3) มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์บนพืน้ฐานของศีลธรรมและการพัฒนาจิตใจ
ควบคูก่นัไป 

  7. ระดับชุมชน สามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ดงันี ้1) รวมกลุ่มท าประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม โดยอาศยัภูมิปัญญาและความสามารถของตนและชุมชน  2) มีความเอือ้อาทร
ระหวา่งสมาชิกให้เกิดพลงัทางสงัคม และ 3) พฒันาไปสูเ่ครือขา่ยระหวา่งชมุชนตา่ง ๆ 

  8. ระดับรัฐหรือระดับประเทศ สามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ดงันี ้ 1) 
ชมุชน/ สงัคมหลาย ๆ แห่งร่วมมือกันพฒันาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) วางรากฐานของ
ประเทศให้มีความพอเพียงและพร้อมก่อน จึงค่อย ๆ ด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศให้เจริญขึน้ไปตามล าดบั ๆ ตอ่ไป 

  9. ในการกําหนดนโยบายการคลัง สามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ดงันี ้1) 
มีความพอดีไม่มากเกินไปจนกระทบเสถียรภาพไม่น้อยเกินไปจนท าให้เศรษฐกิจซบเซา 2) มี
เหตผุลและคล่องตวั 3) ท าอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป ประเมินสถานการณ์รอบคอบ 4) ป้องกนัปัญหา
ก่อนท่ีจะรุนแรงขึน้ และ 5) ดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศมีความพอดี ไม่สูง
ไมต่ ่าจนเกินไป 

  10. ในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย สามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ดงันี ้
1) ควรมุ่งไปสู่การท าให้สงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือท าให้เกิดสติปัญญาความรอบรู้
และศีลธรรมอนัจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้สงัคมด ารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและพอเพียง  2) สร้าง
ระบบการศกึษาให้กบัคนทกุคนตัง้แตเ่กิดจนตาย 3) ค านึงถึงคณุภาพและมาตรฐาน และ 4) สร้าง
ภมูิคุ้มกนัตอ่การเปล่ียนแปลง 
  ในส่วนของ ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (2546) ได้น าเสนอการน า
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดบับุคคล ครอบครัว และระดบัชุมชน ดงันี  ้ 1) รายจ่ายสมดุลกับ
รายรับ 2) ใช้จ่ายอย่างมีเหตผุล/ มีความจ าเป็น/ ไม่ใช้สิ่งของเกินฐานะ/ ใช้ของอย่างคุ้มคา่ ประหยดั 
3) มีเงินออม/ แบง่ปันผู้ อ่ืน/ท าบญุ 4) มีจิตสาธารณะ มีความเอือ้อาทร 5) มีผู้น าท่ีดี มีคณุธรรม มี
เมตตาธรรม 6) รู้จกัวิเคราะห์ข้อมลูตนเอง 7) มีกระบวนการเรียนรู้ 8) พฒันากิจกรรมบนพืน้ฐาน
ของศกัยภาพของชุมชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุล และ 9) มีกระบวนการติดตามและ
พฒันาอยา่งเป็นพลวตั 
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  3.2 การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในหน่วยงาน/ องค์กรต่าง ๆ 
ได้มีนักวิชาการ น าเสนอแนวทางในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในหน่วยงาน / 
องค์กรตา่ง ๆ หลายท่าน อาทิ สขุสรรค์ กนัตะบตุร (2550) ได้เสนอแนวปฏิบตัิ ส าหรับองค์กรแห่ง
ความพอเพียง ดงันี ้1) การมองไกล (Tele–vision) ได้แก่ การค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว การ
ตดัสินใจเชิงนโยบาย 2) ให้คณุคา่แก่บคุลากรอย่างจริงจงั ได้แก่ พฒันาบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง ให้
โอกาสแสดงฝีมือ 3) จริงใจและปรารถนาดีตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย ได้แก่ เน้นตลาดเพ่ือสงัคม มองทุก
ภาคสว่นประกอบกนั และ 4) ลดความเส่ียงด้านการมีสินค้าหลากหลาย (บริการหลากหลาย/ รัฐ) 
ได้แก่ การลงทนุท่ีหลากหลาย การตลาดท่ีผลิตภณัฑ์มีความหลากหลาย 

  ไพฑูรย์ หาญสามัคคี (2549) เสนอกลยุทธ์ในการเป็นองค์กรแห่งความพอเพียง 
จะต้องเร่ิมต้นท่ีตนเอง และองค์กรของตนเองก่อน สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจท่ีจะ
ด าเนินการ ดงันี ้
  1. การปลกุจิตส านกึและเสริมสร้างทศันคติและคา่นิยมร่วมในการด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียงและเข้มแข็ง เช่น 1) การประหยดัอดออมด้านคา่ใช้จ่ายส่วนตวั 2) การประหยดัด้านการ
ใช้ทรัพยากร/ พลงังานในหนว่ยงาน 3) การจดัท าบญัชีครัวเรือน 4) การลด/ ละ/ เลิกอบายมขุ และ 
5) ด้านความซ่ือสตัย์สจุริต 
  2. การรณรงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนกัในเร่ืองการเป็นองค์กรแห่ง
ความพอเพียง วิธีการด าเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความพอเพียงนัน้ถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่ 
เน่ืองจากต้องเปล่ียนวฒันธรรมองค์กร ซึ่งจะต้องเกิดความคิด ความเข้าใจและปฏิบตัิตนอยู่บน
ความพอเพียงของแต่ละบุคคลในองค์กร หรือเป็นการระเบิดจากข้างใน แต่มีกระบวนการท่ี
สง่เสริม ดงันี ้
   2.1 การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยเร่ิมต้นจาก 1) การเรียนรู้จากแนวคิด 
ทฤษฎีและการปฏิบตัิตามตวัอย่าง ซึ่งจะต้องแสวงหาบุคคลและชุมชนต้นแบบท่ีสามารถเรียนรู้
ตามได้ 2) การแลกเปล่ียนเครือข่ายชมุชน ในบางครัง้การมองอยู่ในองค์กรของตนเองนัน้ไม่อาจ
เห็นได้ชดัเจน ควรมีการศกึษาดงูานองค์กร/ ชมุชนท่ีเป็นต้นแบบในการน าระบบเศรษฐกิจชมุชนไป
ใช้ เพ่ือจะได้ซึมซบัรับเอาแนวคิดมาปรับใช้ และ 3) การเรียนรู้จากเคร่ืองมือในระดบัชมุชน เช่น 
การจดัตัง้กลุม่ตา่ง ๆ การด าเนินการด้านสหกรณ์ชมุชน บญัชีรายรับ – รายจา่ยของชมุชน 
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   2.2 การปฏิบตัิสู่เศรษฐกิจพอเพียง เม่ือได้เรียนรู้แนวคิดแล้วจะได้น าไปปฏิบตัิ
ตามยทุธศาสตร์แห่งเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี ้1) เลิกอบายมขุทกุประเภท 2) ลดรายจ่าย/ เพิ่มการ
ออม/ แสวงหารายได้เสริมในทางท่ีชอบ 3) ควรบริโภค/ เหลือแจกจ่ายแบง่ปัน 4) การพึ่งพาตนเอง
ในชมุชน/ การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน 5) การท าธุรกิจแบบพอเพียง โดยค านึงถึงการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาตใินชมุชน 
   กล่าวโดยสรุป การน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นัน้มีอย่างหลากหลาย ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาพและบริบทท่ีแตกตา่งกนัออกไป เพราะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปใช้ให้เกิดขึน้
ได้หลายด้าน โดยต้องพิจารณาตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัเง่ือนไขและสภาวะท่ีเผชิญอยู่ 
  3.3 การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน จากการศกึษาเอกสารและการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต การน าเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจดัการศกึษา พบว่า เศรษฐกิจพอเพียงประยกุต์ใช้ได้ในทกุ ๆ ด้าน ทัง้เศรษฐกิจ 
สงัคม การศึกษา วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเมือง (สุทิพนัธุ์ บงสนุนัท์, 
2549) มีหลายรูปแบบไม่มีสตูรส าเร็จ ซึ่งแตล่ะภาคส่วนจะไม่เหมือนกนัและไม่ควรเหมือนกนั แต่
ละภาคส่วนจะต้องพิจารณาปรับใช้แตจ่ะเน้นอยู่ 2 อย่าง คือ สนองตอ่โลกาภิวตัน์และรองรับการ
เปล่ียนแปลงจากโลกภายนอก (โฆสิต ปัน้เป่ียมรัฐ, 2550) ทัง้นี ้เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวคดิและปฏิบตัท่ีิตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการใช้ปัญญาและคณุธรรมในการด าเนินชีวิตและพฒันา
ประเทศ เกิดความพอเพียงทัง้ในการคิด การพูด และการกระท าท่ีดีงาม สามารถเผชิญรู้เท่าทัน
และแก้ไขปัญหาด ารงอยู่ได้ในยคุโลกาภิวัตน์ แตก่ารน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานนัน้มีทัง้ค าแนะน าท่ีให้แนวทางการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด้านตา่ง ๆ ของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานอยา่งหลากหลาย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพและบริบทท่ีแตกตา่งกนัออกไป ซึ่งการน าเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เกิดได้หลายด้าน สถานศึกษาจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
เง่ือนไขและสภาวะท่ีเผชิญอยู่ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , 
2546) ดงันัน้ การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
  ผู้วิจยัจงึน าเสนอใน 2 ลกัษณะ คือ การน าเสนอในลกัษณะท่ีมีผู้ ให้แนวทางการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กบับริบทการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี ้
  1. แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง] ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2550) เสนอแนวทางการจัด
การศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ควรมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และ
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ปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดงันี ้

   1.1 มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักใน
ความส าคญัของการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี  ้ 1) มีความรู้ ความ
เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจ  2) มีความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เห็นประโยชน์และตระหนกัใน
ความส าคญัของการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้แนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาตนเอง พฒันากลุม่ และพฒันาสงัคม 
   1.2 มีความรู้และทกัษะพืน้ฐานในการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดงันี ้1) มีความรู้และทกัษะพืน้ฐานในการด ารงชีวิตและการพฒันาอาชีพ เช่น การเกษตร 
การผลิต และจ าหน่ายสินค้า การด าเนินธุรกิจ การใช้จ่าย และการออม ฯลฯ 2) ใช้และพฒันา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ได้ประโยชน์สงูสุดและยัง่ยืน 3) สืบสานและพฒันาศิลปวฒันธรรม
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน และ 4) รักและภาคภมูิใจในความเป็นไทย 
   1.3 ปฏิบตัิตนและด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี  ้ 1) 
ปฏิบตัิตนให้มีความพอประมาณ รู้จกัการประมาณตน รู้จกัศกัยภาพของตนท่ีมีอยู่  2) ปฏิบตัิตน
อย่างมีเหตผุล ปฏิบตัิสิ่งตา่ง ๆ บนพืน้ฐานของความมีสติปัญญา ยึดทางสายกลางในการปฏิบตัิ 
3) มีภูมิคุ้มกนัท่ีดีในตวั พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ  4) มีความรอบรู้ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบตัิด้วยความรอบคอบระมดัระวงั  5) ปฏิบตัิตนและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน เพียร
พยายาม แบง่ปัน มีสต ิปัญญา มีวินยั พึ่งตนเอง แบง่ปัน เอือ้อาทร รับผิดชอบและอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน
ได้อยา่งมีความสขุ 
  นอกจากนี ้ยงัได้เสนอแนวทางในการพฒันาผู้ เรียนตามคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
มีแนวทาง ดงันี ้

  1. การพัฒนาหลักสูตร สถานศกึษาควรมีการพฒันาหรือบรูณาการเนือ้หาสาระ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลกัสตูรสถานศกึษาตามขัน้ตอน ดงันี ้
   1.1 สถานศกึษาน าคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ เรียน ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาพิจาณาปรับปรุงหรือเพิ่มเติม วิสยัทัศน์ เป้าหมาย และคณุลักษณะอนัพึง
ประสงค์ของผู้ เรียนในหลกัสตูรสถานศกึษา 
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   1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม
มาตรฐานการเรียนรู้ในแตล่ะช่วงชัน้ ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ เป้าหมาย และคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของผู้ เรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีปรับปรุง
หรือเพิ่มเตมิ 
   1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ปรับปรุง เพิ่มเติมหรือ
จดัท าสาระการเรียนรู้ หน่วยการจดัการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ตามล าดบั เพ่ือพฒันา
ผู้ เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้แตล่ะชว่งชัน้ 

  2. การจัดการเรียนการสอน สถานศกึษาควรจดัการเรียนการสอนตามเนือ้หา
สาระท่ีก าหนดไว้ในหลกัสูตรอย่างสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของผู้ เรียน เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
เน้นการปฏิบตัิจริง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบตัิตนท่ีเหมาะสมในวิถีชีวิตประจ าวนั โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดงันี ้
   2.1 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา ฯลฯ ท่ีเร่ิมจากชีวิตประจ าวัน และเช่ือมโยงสู่
ครอบครัว สงัคม ประเทศชาต ิและสงัคมโลก 
   2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นการทดลองและการปฏิบัติจริงทัง้ใน
สถานศกึษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศกึษา ทัง้ในรูปของการจดัท าโครงการ โครงงาน และ
อ่ืน ๆ ทัง้การศกึษารายบคุคลและเป็นกลุม่ 
   2.3 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ 
(Knowledge) 2) ทกัษะ (Process) และ 3) คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (Attribute) 
  3. การจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา สถานศกึษาควร
จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
ปลกูฝัง หล่อหลอมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ และเอือ้ตอ่กระบวนการจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสตูรสถานศกึษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดงันี ้
   3.1 จัดอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเน้นความร่มร่ืนและ
ประโยชน์ใช้สอย เป็นแหล่งเรียนรู้และอนรัุกษ์สืบสานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวฒันธรรม 
สถาปัตยกรรมของท้องถ่ิน และภมูิปัญญาไทย 
   3.2 ก าหนดระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบตัใินสถานศกึษา ท่ีสง่เสริมความมีระเบียบ
วินยั เคารพธรรมเนียมปฏิบตัิ กฎกติกาของสงัคมส่วมร่วม เช่น การเข้าแถว การรับประทานอาหาร 
การแตง่กาย การใช้ทรัพยากรร่วมกนั ฯลฯ 
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   3.3 ส่งเสริมและพฒันาบรรยากาศด้านคณุธรรม เช่น การท าบญุ การบริจาค 
การปฏิบตักิิจทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การยกย่องส่งเสริมผู้กระท าความดี การ
สง่เสริมการแบง่ปัน การชว่ยเหลือกนัและกนั ฯลฯ 
   3.4 ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน่ การจดันิทรรศการ การจดัการแขง่ขนั การหาความรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี และอ่ืน ๆ 
   3.5 ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน
สถานศกึษา 
   3.6 จดัโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบตัิตน และการด าเนินชีวิตตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. การจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศกึษาควรมีการจดัระบบ
การบริหารจดัการภายในสถานศกึษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเอือ้ตอ่การส่งเสริม
การสนบัสนนุการจดัการศกึษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี ้
   4.1 ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการให้
สอดคล้องหรือรองรับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล มีความพอประมาณ มีเหตผุล และมีภูมิคุ้มกันท่ีพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง 
   4.2 ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม และการปรับปรุงเพิ่มเติม
หรือจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศกึษา มีการด าเนินการตามแผนอย่างมีระบบ และมี
การตดิตามประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง 
   4.3 พฒันาบุคลากร ทัง้ผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมในการด าเนินการตามระบบการบริหาร
จดัการท่ีเปล่ียนแปลง และการจดัการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
รวมทัง้ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.4 จดัระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและกระบวนการเรียนการสอนให้เอือ้ต่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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  5. การให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษา ในขัน้ตอนส าคญัทกุขัน้ตอนตามแนวทาง ดงันี  ้ 1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการ
วางแผน 2) ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสตูร  3) ร่วมจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน และการจดัสภาพและบรรยากาศภายในสถานศกึษา และ 4) ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และการปฏิบตัติามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา ท่ีบ้าน และสถานท่ีอ่ืน ๆ 
  6. การตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดงันี ้
   6.1 ติดตามและประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ เรียน โดยพิจารณา
จาก 1) ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2) ผลงานและ
การปฏิบตักิิจกรรมของผู้ เรียน 3) การปฏิบตัตินในชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน 4) ผลการประเมินโดย
ผู้ประเมินภายนอกหรือผู้ มีสว่นได้เสียจากทกุภาคสว่น 
   6.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการ 
ขัน้ตอนและกิจกรรมการด าเนินการในด้านการพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน การจดั
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม การจดัระบบการบริหารจดัการ การให้ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลักษณะของผู้ เรียนอันพึง
ประสงค์ 
   6.3 จัดให้ระบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ ทัง้การรายงาน
ภายในสถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานหน่วยงานต้นสงักัดตามล าดบั  
(ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2550) 
  ขัน้ตอนการด าเนินการตามแนวทางการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาใน
สถานศกึษามีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้
  1. ก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายส าคญัของสถานศกึษา 
  2. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทัง้ผู้ บริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศกึษา และสง่เสริมให้ปฏิบตัตินตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
  4. ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้าง และพฒันาการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. จัดท า ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบตักิารของสถานศกึษา 
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  6. ปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา 
  7. จดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรของสถานศกึษา 
  8. เสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การจดัการเรียนรู้ 
  9. จดัระบบนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการ 
  10. ให้ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาในขัน้ตอนส าคญั
ทกุขัน้ตอน 
  ทางด้าน ส านกัเขตตรวจราชการท่ี 13 ( 2550 ) ได้ท าวิจยัการติดตามประเมินผลการ
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในสถานศกึษาตามนโยบายการขบัเคล่ือนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือต้องการทราบว่าสถานศึกษาได้น าไปปฏิบตัิในลกัษณะ
กิจกรรมโครงการเช่นใด และมีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษา
ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเด่นชัดเป็นรูปธรรม สามารถเผยแพร่ให้
สถานศกึษาและผู้สนใจน าไปปรับใช้เพ่ือประโยชน์ในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ได้ตามความเหมาะสม 
ผลการตดิตามประเมินผล พบว่า สถานศกึษาท่ีมีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้
ในสถานศึกษา ได้น ากิจกรรม/ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
มากท่ีสดุ โดยเรียงตามล าดบั ดงันี ้
  ด้านท่ี 1 การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ผู้ บริหารและครู พบว่า กิจกรรม/ โครงการท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด 5 อันดับ ได้แก่ กิจกรรม/ 
โครงการท่ีมีช่ือหรือลกัษณะ ดงันี ้1) แบบอย่างท่ีดีมีคา่มากกว่าค าสอน 2) แบบอย่างวิถีพอเพียง
หลีกเล่ียงความจน 3) อยู่แบบพอเพียงด้วยวิถีไทย 4) ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 5) คณุธรรมน า
ชีวิตสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหมายความว่า สถานศกึษากลุ่มตวัอย่างท่ีน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ท่ีประสบความส าเร็จก็เพราะผู้บริหารและครูได้ด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียงเป็นแบบอย่างให้กบันกัเรียนและชมุชน สถานศึกษาเหล่านีจ้ึงได้รับการยอมรับในระดบั
เขตพืน้ท่ีการศกึษาและระดบัเขตตรวจราชการ 
  ด้านท่ี 2 การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ด้านกระบวน การ
บริหารจัดการในสถานศึกษา พบว่า กิจกรรม/ โครงการท่ีมีการปฏิบตัิมากท่ีสุด 5 อนัดบั ได้แก่ 
กิจกรรม/ โครงการท่ีมีช่ือหรือลักษณะ ดงันี ้1) การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) การบริหารจดัการท่ีพอเพียง 3) การพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 4) การ
พฒันาครูสู่การจดัท าวิจัยในชัน้เรียน 5) การดแูลช่วยเหลือนกัเรียนทัง้ระบบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
สถานศึกษากลุ่มตวัอย่างได้ให้ความส าคญัในการบริหารจัดการแบบพอเพียงพยายามบริหาร
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จดัการ โดยยึดหลกัการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและตามหลกัธรรมาธิบาล จึงเป็นท่ียอมรับในระดบั
เขตพืน้ท่ีการศกึษาและเขตตรวจราชการเป็นอยา่งดี 
  ด้านท่ี 3 การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน พบว่า กิจกรรม/ โครงการท่ีมีการปฏิบตัิมากท่ีสดุ 5 อนัดบั ได้แก่กิจกรรม/ โครงการ
ท่ีมีช่ือหรือลกัษณะ ดงันี ้1) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่2) เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน 3) การจดัการ
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 4) เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 5) อาหารกลางวันแบบยั่งยืน ซึ่งสรุปได้ว่า 
สถานศึกษาเหล่านีไ้ด้น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรม / โครงการเก่ียวกับ
การเกษตรเป็นสว่นมาก เพราะเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวัเด็กในชมุชน เป็นเร่ืองท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตและ
สามารถน าไปปฏิบตัิจริงในชีวิตประจ าวัน อนัเป็นการพฒันาทัง้ในระดบับุคคล และขยายผลไป
เป็นการพฒันาระดบัองค์กรท่ียัง่ยืนได้ 
  ทุกกิจกรรม/ โครงการ สถานศึกษาได้ด าเนินการโดยยึดหลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดี ทัง้ในด้าน
วตัถุ สงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม โดยมีเง่ือนไข 2 ประการ คือ ความรอบรู้ และหลกัคณุธรรม
ในการด าเนินชีวิต ซึง่สถานศกึษาทกุแหง่สามารถยกหลกัการขึน้มาอธิบายประกอบได้ตามสมควร 
  ส าหรับแนวทางการจดัการศกึษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจพิจารณา
แนวทางการด าเนินการได้ ดงันี ้(สชุาดา นนัทะไชย, 2551) 
  1. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัองค์ประกอบหนึ่งในบญัญัติ 10 ประการ อาจพิจารณาแนว
ทางการด าเนินการจดัสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนให้สอดคล้องกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ดงัตอ่ไปนี ้

   1.1 การจัดสภาพแวดล้อมทั่วไปทางกายภาพ ประกอบด้วยอาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน สถานท่ีอ านวยประโยชน์อ่ืน ๆ ในโรงเรียนบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนและสภาพแวดล้อม
ทัว่ไป ควรจดัสภาพให้มีความเป็นธรรมชาตท่ีิผสมกลมกลืนกบัความทนัสมยั และความเป็นไปของ
ท้องถ่ิน ชว่ยให้นกัเรียนคุ้นเคย เคยชินกบับรรยากาศท่ีอ่อนโยน นุ่มนวล จนซึมซบัสภาวะแวดล้อม
ท่ีชินตานัน้ไปสู่จริต จนกระทัง่กลายไปเป็นกิจนิสยัของตนเองท่ีช่ืนชม ช่ืนชอบความเป็นระเบียบ
เรียบง่าย ความยัง่ยืนของธรรมชาต ิต้นไม้ สายน า้/ แหล่งน า้ และบรรยากาศท่ีสขุสงบ อนัเป็นแนว
ทางการปลูกฝังและส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยศรัทธาในค่านิยมความเหมาะสม กลมกลืนของ
สภาพแวดล้อม สุนทรียภาพ ความสะอาด ความมีระเบียบวินัย ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานการน าไปสู่
คา่นิยมการรู้จกัท่ีจะใฝ่หาความรู้ เพ่ือระวงัรักษาและพฒันาให้สิ่งแวดล้อมท่ีรักนัน้อยู่ ในสภาพท่ีดี
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ไปยาวนาน ดงันัน้ อาคารเรียน ห้องเรียน จึงต้องมีการพฒันาให้มีสีสนัอ่อนโยน นุ่มนวล มีช่องแสง 
ช่องลม ท่ีให้ความสว่าง สดช่ืน มีการตกแต่งด้วยรูปภาพ ไม้กระถาง ซุ้มระแนงไม้เลือ้ยท่ีเป็นมุม
สงบ บริเวณรอบโรงเรียนควรมีข้อความกระตุ้นเร้าให้เกิดการคิดปลกุจิตส านึกและใฝ่หาค าตอบทัง้
ในด้านความรู้ทัว่ไปและคา่นิยมคณุธรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศของสงัคมแหง่การเรียนรู้ 
   1.2 การสร้างบรรยากาศในการเรียน บรรยากาศในชัน้เรียนก็เป็นอีกปัจจยั
หนึง่ซึง่มีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยตรง บรรยากาศในการเรียนท่ีดี มีความสขุ สนกุสนาน 
ครูนกัเรียนมีรอยยิม้และเสียงหวัเราะเป็นบรรยากาศท่ีผ่อนคลายไม่ตงึเครียดจะน าไปสู่บรรยากาศ
ท่ีเกิดความรัก ความอบอุ่น ความศรัทธา ความไว้วางใจ ความเช่ือมัน่ สร้างเสริมปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งครูและนกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียนในชัน้เรียนด้วยหลกัการของการได้รับการยอมรับ การ
ยกยอ่งชมเชย การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ความสามคัคี ความรับผิดชอบตอ่ตนเองและตอ่กลุ่ม 
ความเอือ้อาทร ความซ่ือสัตย์ ความพากเพียร ความอดทน และท่ีส าคัญยิ่ง  คือ บรรยากาศท่ี
ส่งเสริมปัญญาด้วยการกระตุ้ นกระบวนการคิด การรับ/ แลก/ เลือกแนวทางการตัดสินอย่าง
ประนีประนอมในกลุ่มท่ีหลากหลาย การใช้เหตผุลแทนอารมณ์ การค านึงถึงผลท่ีติดตามมา การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีเชน่นีจ้ะน าไปสูก่ารสร้างฐานนิสยัให้คุ้นเคย
กบัคา่นิยมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. การจัดการเรียนการสอน การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กระบวนการ
เรียนรู้ในโรงเรียนอาจสามารถด าเนินการได้ ดงัตอ่ไปนี ้

   2.1 การจัดหลักสูตรสถานศึกษา สถานศกึษาควรมีการก าหนดคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนัได้แก่  ความพอประมาณ หมายถึง ความ
พอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน เช่น การผลิตและการ
บริโภคท่ีอยู่ในระดบัพอประมาณ ความมีเหตผุลหมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกับระดบัของความ
พอเพียงนัน้จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตผุล โดยพิจารณาจากเหตปัุจจยัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึง
ผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการกระท านัน้ ๆ อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้ มกันท่ีดีในตวั หมายถึง การ
เตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ทัง้ในอนาคตอนัใกล้
และไกล คา่นิยมการมีความรู้คู่คณุธรรม นอกจากนี ้สถานศกึษายงัสามารถจดัท าสาระหลกัสตูร
สถานศึกษา โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานการคิดจดัท าสาระท่ีสอดคล้องกับ
สภาพผู้ เรียนและท้องถ่ิน 
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   2.2 การจัดหน่วยการเรียนรู้สถานศึกษา สถานศึกษาสามารถบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เง่ือนไข เข้าไปในหน่วยการเรียน รู้ทุกชัน้
และทุกกลุ่มสาระหรือจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้เฉพาะเร่ือง อาทิเช่น หน่วยการเรียนรู้การพฒันา
คณุภาพชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มไว้ในกลุ่มการพฒันาผู้ เรียนในทกุระดบัชัน้ นอกจากนัน้ 
สถานศึกษายงัอาจจดักิจกรรม/ การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัวยัวุฒิ ประสบการณ์ และสภาพความ
เป็นอยู่ของชีวิตนกัเรียนแต่ละคนแต่ละครอบครัว โดยค านึงถึงภูมิสังคมในแต่ละท้องถ่ิน และน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดในการจดักิจกรรม รูปแบบในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้อาจเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอบแบบโครงงาน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญัและอยู่บนพืน้ฐานของการเรียนรู้สภาพจริงในท้องถ่ิน เป็นการฝึกให้นกัเรียนได้
คดิค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยโครงงานอาจเป็นลกัษณะโครงงานประเภทส ารวจ
รวบรวมข้อมูลหรือปัญหาท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น การส ารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โครงงาน
ประเภทการทดลอง เช่น การท าสบู่จากสมุนไพรไทย โครงงานประเภทสิ่ งประดิษฐ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้หรืออปุกรณ์ตา่ง ๆ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะโครงงาน ครูควรกระตุ้นให้นกัเรียน
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานการคิดหรือเป็นหลักการพิจารณาเพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ ทัง้ในลักษณะเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มสมาชิกเพ่ือน กลุ่มสมาชิก
ครอบครัว การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงักลา่วสถานศกึษาควรประสานร่วมมือกบัชมุชนท้องถ่ินและ
สงัคมในทกุระดบัในการจดัการเรียนรู้จากสภาพจริงท่ีเป็นอยู่ โดยการเรียนรู้อาจเกิดจากการศกึษา
แบบอย่างท่ีมีอยู่แล้วหรือเกิดจากการระดมความคิดร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ ปกครอง ผู้น า
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ร่วมกันพฒันาโครงการต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับภูมิสงัคมของ
โรงเรียน ชมุชน โดยเช่ือมโยงกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้นี ้กระบวนการจดัการเรียนรู้ควร
เร่ิมต้นจากการฝึกให้นกัเรียนคิดค้นเหตผุลของตนเองแลกเปล่ียนการเรียนรู้ และรับเหตุผลจาก
ผู้ อ่ืน/ กลุ่มด้วยกระบวนการคิดเชิงวิจารณญาณ ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะของการคิด
วินิจฉัย วิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเหตดุ้วยผล การรู้จกัไตร่ตรอง ความรอบคอบ ความระมดัระวงั 
อนัจะเป็นพืน้ฐานน าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูก ฝัง 
การรู้จักพึ่งพาตนเองในเบือ้งต้นโดยอาศยัหลักการความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ 
ความเพียร และใช้ปัญญาในการพิจารณาสิ่งตา่ง ๆ อย่างพอดี ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูควร
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ ด้วย 
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   2.3 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือปลกูฝังและสร้าง
เสริมลกัษณะนิสยัท่ีสอดคล้องกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจดักิจกรรมอาจเป็นกิจกรรม
เสริมเนือ้หาสาระตามหลกัสตูรหรือกิจกรรมประจ าวนั ประจ าสปัดาห์ ประจ าปี ลกัษณะกิจกรรม
ควรเป็นกิจกรรมท่ีกระท าเพ่ือปลุกเร้าให้ซึมซับกับลักษณะนิสัยของความพอเพียง ความ
พอประมาณ ความมีเหตมีุผล การคิดใคร่ครวญถึงผลท่ีเกิดจากการกระท าต่าง ๆ ความซ่ือสตัย์ 
ความพากเพียรพยายาม ความอดทน ความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมดัระวงั ความรักใน
สิ่งแวดล้อมและท้องถ่ิน ฯลฯ การสร้างเสริมคณุลักษณะดงักล่าวเป็นการสร้างพืน้ฐานจิตใจให้
คุ้นเคยกบัหลกัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้อมูลสารสนเทศ เป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบักระแสโลกาภิวตัน์และการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของระบบข้อมลูสารสนเทศ 
อนัจะเป็นพืน้ฐานการเตรียมพร้อมให้ประเทศไทย รวมถึงคนไทยทกุคนได้รับการพฒันาและเรียนรู้
ร่วมกันในการรู้จักเลือกข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาได้ตามสภาพบรรยากาศ
แวดล้อม ความพร้อมของสงัคมไทยด้วยความพอดี มิใช่ลอกเลียนแบบรับเอามาใช้กบัสงัคมไทย
อยา่งไมรู้่เป้าหมายท่ีแท้จริงของวิทยาการนัน้ ๆ แนวคิดการจดัการเรียนการสอนข้อมลูสารสนเทศ
ดงักล่าวเป็นหลกัการท่ีสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชดัเจน ดงันัน้  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนข้อมูลสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนคุ้นเคยกับการรู้จักเลือก/ รับ
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ และพฒันาให้เป็นวิธีท่ีใช้กบัวิถีชีวิตในสงัคมไทยได้อยา่งพอดี 

  3. การพัฒนาบุคลากร แนวทางการพฒันาบคุลากรเพ่ือน าไปสู่การจดัการศกึษา
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาจสามารถด าเนินการได้ ดงันี ้
   3.1 สร้างความเข้าใจในหลกัการแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมูผู่้บริหาร ครู บคุลากร ตลอดจนชมุชนด้วยการขอข้อมลูสารสนเทศ ส่ือสิ่งพิมพ์ ซีดีรอมหรือเชิญ
ผู้ทรงคณุวฒุิมาให้ความรู้ 
   3.2 สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นโรงเรียนน าร่องเพ่ือ
น าไปสูก่ารพฒันาบคุลากรและแนวทางการจดัการศกึษา 
   3.3 จัดการศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีมีการจัดกิจกรรมโครงการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
   3.4 สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันก าหนดคณุลกัษณะส าคญัของผู้ ท่ีด าเนิน
ชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือไปสู่การพฒันาคณุลกัษณะดงักล่าวกับผู้บริหาร
สถานศกึษา ครู และบคุลากร นกัเรียน ตลอดจนสมาชิกในชมุชน 
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  4. การบริหารจัดการ แนวทางการด าเนินงานในการบริหารจัดการให้เป็น
สถานศกึษาท่ีใช้เศรษฐกิจพอเพียง อาจสามารถด าเนินงานได้ ดงันี ้
   4.1 ก าหนดแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน 
   4.2 จดัตัง้คณะกรรมการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ
การพิจารณาด าเนินการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ หรือจัดตัง้ศูนย์ศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   4.3 ส ารวจสภาพปัจจุบนั และปัญหาของโรงเรียนและชุมชนเพ่ือก าหนดเป็น
แผนงานโครงการและแผนปฏิบตังิานภายใต้กรอบแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.4 ก าหนดนโยบายให้มีการด าเนินกิจกรรมโครงการตา่ง ๆ โดยให้ผู้ปกครอง
ชมุชนและนกัเรียนเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 
   4.5 สนับสนุนติดตาม ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นความ
มัน่คงและยัง่ยืน 
   4.6 ประชาสมัพนัธ์แนวคิดและเผยแพร่ผลงานให้ผู้ปกครองและชมุชนทราบ 
และมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 
   4.7 แสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานในชุมชนและ
หนว่ยงานอ่ืนทัง้ภาครัฐและเอกชน 
  ทางด้าน กระทรวงศึกษาธิการ (2550) น าแนวปฏิบัติในการทรงงานมาเป็น
แนวทางในการจัดท าหลกัสูตรท่ีบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ซึง่ท าให้หลกัสตูรมีลกัษณะ ดงันี ้

  1. ดําเนินการอย่างเป็นขัน้ตอน โดยคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภูมิภาคต่าง ๆ ขึน้ ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีมีกิจกรรมทัง้ในและนอกหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือมีกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนา
ตนเองทัง้ในคณุธรรมและความรู้ 
  2. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ท่ีเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีและครูท่ีอยู่ในแวดวง
การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ ท่ีต้องน าหลักสูตรนีไ้ปใช้การปฏิบัติจริงได้ร่วมกันระดมสติปัญญาและ
ประสบการณ์แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการวางแผน เนือ้หาการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าไปสอดแทรกในส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานร่วมกันยกร่างตวัอย่าง
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การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกมาให้โรงเรียนอาสาสมคัรและเครือข่ายท่ีสนใจ
น าไปทดลองใช้ เพ่ือฟังเสียงประชาพิจารณ์ไว้เป็นข้อมลูประกอบการปรับแก้ไขให้ดีขึน้ตอ่ไป 

  3. ดําเนินการโดยเร่ิมจากจุดเล็ก ๆ ก่อน  ดังจะเห็นได้ว่า หลังจากการ
สัมภาษณ์จะมีการทดลองน าร่างหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในโรงเรียนน าร่องท่ีสนใจเข้ามาเป็น
อาสาสมัครก่อนขยายผลไปใช้ในโรงเรียนอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี  ้จะปลูกฝังปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เพ่ือแสดงให้เดก็เห็นว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนีไ้ด้ผ่านกิจกรรมและพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนัและสงัคมรอบ ๆ ตวั เพ่ือเป็นฐานส าหรับการมีความคิดแบบเป็นองค์รวมให้เด็กได้
ตระหนกัถึงความเก่ียวพนัธ์กนัระหวา่งตวัเดก็และสิ่งแวดล้อมในสงัคมท่ีเดก็เป็นสมาชิกอยู่ นบัเป็น
รากฐานท่ีส าคญัของการปลกูฝังความรู้ ความเข้าใจแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. พัฒนาเนือ้หาสาระการเรียนรู้ตามสภาพศักยภาพของผู้เรียน โดย
สอดแทรกเนือ้หาการเรียนการสอนเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรม ทัง้ในและ
นอกห้องเรียนตามระดบัความรู้ความสามารถของเดก็ในแตล่ะชว่งชัน้ 

  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) (2547) ตระหนักถึงคุณค่าของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศให้ ก้าวทันกับ
ความก้าวหน้าในยุคโลกาภิวัตน์ อนัเน่ืองมาจากได้มีการด าเนินการท่ีเกิดผลเป็นรูปธรรมแล้ว ทัง้
ในทุกภาคส่วนสังคมไทยให้เดินหน้าต่อไป เพ่ือท่ีจะขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศ ให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน จึงสรุปประเด็นและสาระส าคญั
ข้อเสนอการปฏิบตัิตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้มีการปลกูฝังจิตส านึกท่ีพอเพียงซึ่งจ าเป็นต้อง
มีการปรับเปล่ียนคา่นิยมและความคดิเพ่ือให้เอือ้ตอ่การพฒันาคน ดงันี ้
  1. พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. สร้างแรงจงูใจในระบบการจดัการศกึษาให้บคุลากรสนใจและอยากท่ีจะปฏิบตัิ
ตนและหน้าท่ีตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ขยายรูปแบบการบริหารและจดัการสถานศึกษาโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กว้างขวางและครอบคลมุมิตติา่ง ๆ ให้มากขึน้ 
  4. หารูปแบบและวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
ส่ือมวลชน รวมทัง้เพิ่มเวลาให้กบัรายการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัประเด็นสงัคมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  5. สร้างการยอมรับในสงัคมตอ่บคุคลในชมุชนภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคอ่ืน ๆ ท่ี
ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งท่ีดีการใช้ชีวิตแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประเวศ วะสี (2544) ได้เสนอแนวทางเสริมสร้างคณุธรรมน าความรู้ และปฏิบตัิ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวทาง ดงันี ้
  ขั ้นที่  1 ร่วมกันเรียนรู้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียน ตัง้แต่คณะกรรมการ
สถานศกึษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายควรได้ร่วมกนัศกึษาเรียนรู้สร้างความ
เข้าใจในสาระส าคญั ความหมายคณุคา่ประโยชน์ของคณุธรรมน าความรู้และคา่นิยมปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดตระหนกัส านึกในความส าคญัว่าเป็นทางรอดทางเดียวของสงัคมไทย
รวมทัง้เป็นวิถีชีวิต วฒันธรรมไทยดัง้เดิมท่ีถูกละเลิกลืมเลือนไป เน่ืองจากถกูกระแสทุนนิยม วตัถุ
นิยม บริโภคนยิมถาโถมเข้ามาอยา่งรุนแรงจนซวนเซหลงลืมไปนาน จ าเป็นต้องร่วมมือร่วมใจฟืน้ฟู
ขึน้มาใหม ่
  ขัน้ที่  2 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการเสริมสร้าง
พฒันาคุณธรรมและค่านิยมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหา บริบท 
ความสามารถ ความพร้อม วัฒนธรรม องค์กร ฯลฯ เช่น พึ่งตนเอง เรียนรู้  และพัฒนาต่อเน่ือง 
รับผิดชอบ วินยัใช้เหตผุล ประมาณตน ทกุคนมีสว่นร่วมค านงึถึงประโยชน์ตอ่สว่นรวม ฯลฯ 
  ขัน้ท่ี 3 วิเคราะห์สภาพปัญหาผู้ เรียน ร่วมกนัสงัเกตจ าแนกพฤติกรรม คณุลกัษณะ
และทักษะของผู้ เรียน ทัง้ส่วนท่ีใช่และไม่ใช่ สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนด 
วิเคราะห์ ทัง้ลกัษณะของปัญหาสาเหตแุห่งปัญญา ปัจจยัหลกั ปัจจยัเอือ้ ผลลพัธ์ และผลกระทบ
ท่ีมีต่อผู้ เรียน ผู้ เก่ียวข้อง และสงัคม เพ่ือให้เกิดความตระหนักและกระจ่างในปัญหา เกิดฉันทะ
หรือแรงบนัดาลใจท่ีจะร่วมกนัแก้ปัญหา 
  ขัน้ท่ี 4 วิเคราะห์ ประเมิน จ าแนก ปัจจยั กระบวนการของโรงเรียน ร่วมกนัเปิดใจ
วิเคราะห์ประเมินปัจจยั กระบวนการทัง้สิน้ทัง้มวลของโรงเรียน จ าแนกให้ได้ว่าสิ่งใดเอือ้หรือไม่
เอือ้ตอ่การพฒันา สิ่งใดจดัว่ามีคณุคา่ควรแก่การธ ารงรักษา สิ่งใดต้องเลิกรา ปรับเปล่ียนคิดใหม่
ท าใหม่ เช่น อยากให้ผู้ เรียนพึ่งตนเองแต่ได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้ในลักษณะของการ
พึ่งตนเองไหม ครูอาจารย์ ผู้บริหารเป็นตวัอย่างท่ีดีของการพึ่งตนเองหรือเปล่า การวิเคราะห์ควร
จะครอบคลุมทุกองค์ประกอบย่อยในทุกระบบของโรงเรียน เช่น ผู้ บริหารโรงเรียน ครูผู้ สอน 
(คุณลักษณะ ทักษะ เจตคติ บทบาทท่าทาง รูปแบบการด าเนินชีวิต) การจัดการเรียนรู้ การจัด
สภาพบรรยากาศ การลงโทษ ให้รางวลั การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน การจดัประสบการณ์เสริม
การเรียนรู้ 
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  ขัน้ที่  5 ร่วมกันก าหนดตวัชีว้ัด ก าหนดตวัชีว้ดัแสดงความส าเร็จของการพัฒนา
ตามล าดับขัน้ ทัง้ด้านคุณภาพผู้ เรียน ปัจจัย กระบวนการ เพ่ือช่วยให้ทุกคนมองเห็นภาพงาน
ตลอดแนว โดยระบรุะยะเวลาการพฒันาหรือวนัเดือนปีท่ีผลส าเร็จจะปรากฏชดัเจน 
  ขัน้ที่  6 พฒันาระบบ (ประยุกต์จากแนวทางของ TOPSTAR) พฒันาทกุระบบทัง้
ระบบหลกัและระบบสนบัสนนุของโรงเรียนท่ีเช่ือวา่ มีสว่นในการเสริมสร้างคณุภาพผู้ เรียน ระบช่ืุอ
ระบบ กระบวนการส าคัญวิธีการมาตรฐาน ตัวชีว้ัด เกณฑ์ ช่ือแบบบันทึกมาตรฐาน ความ
สอดคล้องขององค์ประกอบ ข้อก าหนด 
  ขัน้ท่ี 7 น าระบบสูก่ารปฏิบตัิ ก าหนดแนวทางน าระบบสู่การปฏิบตัิ จดัท าระเบียบ
ปฏิบตัิการความมุ่งหมายของระบบ ขอบข่าย ค าจ ากัดความ ความรับผิดชอบ รายละเอียดของ
การปฏิบตัิ บนัทึกมาตรฐาน เขียนคูมื่อระบบ เพ่ือท าแนวปฏิบตัิให้เป็นรูปธรรมให้ทกุฝ่ายรับรู้และ
เข้าใจตรงกนั ระบช่ืุอระบบ วนั เดือน ปี ท่ีใช้ ความหมาย วตัถปุระสงค์ ขอบข่าย นิยามศพัท์ ความ
รับผิดชอบ วิธีการปฏิบตั ิบนัทกึมาตรฐาน 
  ขัน้ที่  8 ปฏิบัติจริง เรียนรู้ และพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
ร่วมกันปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ี อย่างต่อเน่ือง เข้มแข็ง  จริงจัง จริงใจ ประเมิน ปรับปรุง 
เรียนรู้ และพัฒนาด้วยกัน ช่ืนชมความส าเร็จและภาคภูมิใจร่วมกัน ถ้าบุคลากรทุกฝ่ายของ
โรงเรียนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีรูปแบบการด าเนินชีวิตและแสดงออกถึงความสมัพนัธ์ตอ่คนตอ่สรรพ
สิ่ง โดยยึดหลกัคณุธรรม หลกัความพอเพียง ในทกุเร่ืองทุกอย่าง โรงเรียนมีระบบการบริหาร การ
จดัการเรียนรู้ ฯลฯ ท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องเกือ้หนุนให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยม
เศรษฐกิจพอเพียง มีบรรยากาศท่ีเอือ้ให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
จริงจังตามสภาวะปกติ ด้วยการใช้สติปัญญาคิดพิจารณาเหตุผล ความถูกต้องเหมาะสมด้วย
ตนเองปฏิบตัด้ิวยความจริงใจเต็มใจ อ่ิมเอมใจ ไม่ใช่เพ่ือคะแนน ด้วยข้อบงัคบั กฎระเบียบ แตท่ า
เพราะมีฉันทะท่ีจะท าดีเช่ือมัน่ศรัทธาในคุณค่าของความดี มุ่งมัน่ท่ีจะมีชีวิตท่ีงามและสามารถ
เข้าถึงความดีงามท่ีสงูยิ่งขึน้ไป 

  สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ และ สุวฒัน์ เงินฉ ่า (2549) ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการท่ี
ประกนัคณุภาพสถานศกึษา โดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพ่ือให้การบริการจดัการ
เกิดความสมดลุตามแผนภาพ ดงันี ้
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แผนภาพท่ี 2.13 แสดงการบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ที่มา: สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2549) 
 
  สทุิน ลีปิ้ยะชาต ิ(2551) ได้เสนอการจดัการศกึษาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศกึษาว่า การจดัการศกึษาอย่างพอเพียงท่ีมีการเรียนรู้ดีท่ีสดุ คือ การเรียนรู้ตามรอยพระ
ยคุลบาท ทัง้นีเ้พ่ือพฒันาลกูศิษย์ให้สมบูรณ์ด้วย คณุธรรม สติปัญญา และความรู้ท่ีพอเพียงเพ่ือ
จะได้มีอาชีพ สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ด้วยดี มีความสขุอย่างพอเพียงตลอดไป อนัได้แก่  1) เป็น
ต้นแบบแห่งความดีและการเรียนรู้ 2) ปฏิบตัิหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด ขยนั เสียสละ 3) รักษาจริยธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 4) ใช้วสัด ุอปุกรณ์อย่างประหยดั เหมาะสม 5) ชีวิตพอเพียง แบง่เวลา
เหมาะสม คณุภาพชีวิตท่ีดี 6) พดูดี คิดดี ท าดี ดแูลศิษย์เหมือนลกูหลาน 7) พฒันาศิษย์ให้รู้จกั
พึง่พาและพฒันาตนเอง สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ 8) สอนให้รักษาผลประโยชน์สขุของชาติและประชาชน 9) 
สอนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล เพ่ือประยกุต์ให้เข้ากบัภูมิสงัคม
นัน้ และ 10) ให้ทกุภาคสว่นสงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
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  ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2549) ได้น้อมน าการด าเนินงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดนโยบาย และแนวทางการ
ด าเนินงานให้โดยให้ความส าคญักับการพฒันาการศึกษาท่ีสมดลุและยัง่ยืน ทัง้ในด้านปริมาณ
และคณุภาพเพ่ือวางรากฐานส าหรับการพฒันาท่ีต่อเน่ืองในระยะยาว คือ หลกั 3 ประกัน ได้แก่ 
การประกันโอกาส การประกันคุณภาพ และการประกันสิทธิภาพ เพ่ือให้เด็กท่ีเข้ารับบริการ
การศกึษาทกุคนไมว่า่จะอยู่ในเมืองหรือชนบท หรือเด็กกลุ่มเป้าหมาย มีความเสมอภาคเท่าเทียม
กันในด้านโอกาสท่ีจะได้เข้าเรียนมีการเน้นให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนักในเร่ือง “คุณธรรมน า
ความรู้” เพ่ือให้เป็นบุคคลท่ีมีคณุภาพเป็นท่ีพึงประโยชน์ของสงัคม พร้อมทัง้การมีประสิทธิภาพ
ของการบริหารจดัการท่ีได้รับการพฒันาให้เกิดความคล่องตวัและชดัเจนส่งผลให้เกิดการกระจาย
อ านาจสูก่ารปฏิบตัใินแตล่ะชว่งชัน้ได้อยา่งเหมาะสม 

  ส านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน ลีลาภรณ์ บวัสาย, 2549) 
กล่าวว่า ระบบการศึกษาต้องน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการจดัการศกึษา
ได้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาบนพืน้ฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งปลูกฝัง
จิตส านกึพอเพียงให้เกิดขึน้ในเดก็ เยาวชน สอนให้นกัเรียนนกัศกึษาตระหนกัถึงความพอประมาณ
ในการด าเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่ฟุ้ งเฟ้อ มีการตัดสินใจบนพืน้ฐานของเหตุผล ฝึกให้มีการมองไป
ข้างหน้า และเตรียมตวัให้พร้อมรับตอ่ความผนัผวนของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ อย่างรู้เท่าทนัรวมถึงการ
หมัน่แสวงหาความรู้ เพ่ือให้เกิดความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ฝึกฝนตนเองให้มีความรอบคอบ และ
ระมดัระวงัโดยใช้สติปัญญาในการท างานและด าเนินชีวิต ท่ีส าคญัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยงัเน้นให้นกัเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม มีความอดทน ความขยนัหมัน่เพียร ความซ่ือสตัย์สจุริต ไม่
เบียดเบียนผู้ อ่ืน แบง่ปันช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัเป็นพืน้ฐานในการด าเนินชีวิต ดงันัน้  เพ่ือให้มีการ
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศกึษาจึงมีวิสยัทศัน์ของการขบัเคล่ือน คือ สานเครือข่าย 
ขยายความรู้ ควบคู่ประชาสัมพันธ์ โดยมีแนวทางในการขับเคล่ือน 2 ส่วน คือ ส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการให้บริการ/ บริหารสถานศึกษา และส่งเสริมการ
ประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งประกอบด้วยหลกัสตูร
และสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน และส่วนท่ีเรียนนอกห้องเรียน หรือท่ีเรียกว่าการพฒันาทกัษะผ่าน
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
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  ปรียานชุ พิบลูสราวธุ (2550) ได้จดัท าแนวทางการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาและบุคลากรด้านการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ทัง้ในและ
นอกระบบ สามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา จัด
การศกึษา และพฒันาผู้ เรียนได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์และความสขุ โดยการจดัการศกึษาตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมายส าคญั คือ การปลกูฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จกัการ
ใช้ชีวิตอยา่งพอเพียง เห็นคณุคา่ของทรัพยากรตา่ง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่และ
แบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคณุค่าของวัฒนธรรมค่านิยมเอกลักษณ์และความ
เป็นไทยซึง่ด าเนินการได้ใน 2 สว่น (ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2550) คือ 
  1. การบริหารสถานศกึษา น าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการจดัการสถานศึกษา โดยใช้เป็นหลกัในการบริหารจดัการและประสานกับทุกภาค
ส่วนในการใช้ทรัพยากรบริหาร ทัง้ด้านบุคลากร งบประมาณ สภาพแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเป็น
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และสามารถพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ได้ 
  2. การจดัการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งประกอบด้วย การสอดแทรกสาระปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในหลกัสตูรและสาระเรียนรู้ในห้องเรียน และการประยกุต์ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนนอกห้องเรียน ซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีแล้วในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 3 
เศรษฐศาสตร์ ในหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ (ส.3.1) ท่ี
เน้นให้เข้าใจระบบ และวิธีการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยกุต์ใช้กบั
ชีวิตประจ าวนัได้ นอกจากนี ้กระทรวงศกึษาธิการได้ก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจนในการเรียนการสอน 
หรือมาตรฐานการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแตล่ะชัน้ปี เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวัยโดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

  ช่วงชัน้ที่  1 เน้นให้เด็กใช้ชีวิตพอเพียงระดบับุคคลและครอบครัว รู้จกัช่วยเหลือ
ตนเอง และรู้จกัช่วยเหลืองานในครอบครัว แบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือน ช่วยเหลือผู้ อ่ืน รู้จกัวิเคราะห์
รายรับ – รายจ่ายของตนเองสอนให้เด็กเห็นคณุคา่ของสิ่งของ ตระหนกัถึงคณุค่าของเงินทอง จะ
ได้ฝึกนิสยัประหยดั ฝึกจิตส านกึและนิสยัพอเพียง 
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  ช่วงชัน้ท่ี 2 ฝึกให้เดก็รู้จกัประยกุต์ใช้หลกัความพอเพียงในโรงเรียนและมีส่วนร่วม
ในการสร้างความพอเพียงระดบัโรงเรียนและชมุชนใกล้ตวั โดยเร่ิมจากการส ารวจทรัพยากรตา่ง ๆ 
ในโรงเรียนและชมุชน มีสว่นร่วมในการดแูลบ ารุงรักษาทรัพยากรตา่ง ๆ ทัง้ทางด้านวตัถ ุเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา วฒันธรรม และรวบรวมองค์ความรู้มาเป็นข้อมลูในการเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ชมุชน และเห็นคณุคา่ของการใช้ชีวิตอยา่งพอเพียง 
  ช่วงชัน้ที่  3 ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนสามารถส ารวจและวิเคราะห์ความพอเพียงในระดบัต่าง ๆ และในมิติ
ตา่ง ๆ ทัง้ทางวตัถุ สงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรมในชุมชนใกล้ตวั เห็นคณุคา่ของการใช้หลกั
พอเพียงในการพฒันาชมุชน และสามารถน าหลกัการพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัของ
แตล่ะคน จนน าไปสูก่ารปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสูค่วามพอเพียงได้ในท่ีสดุ 

  ช่วงชั ้นที่  4 เตรียมคนให้เป็นคนท่ีดี สามารถท าประโยชน์ให้กับสังคมและ
ประเทศชาตไิด้ โดยเน้นเข้าใจ ความพอเพียงระดบัประเทศ และการพฒันาประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ หรือการศึกษาสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาด้านสงัคมเป็นอยา่งไร เป็นต้น 
  ส่วนการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดักิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน
นอกห้องเรียนเป็นกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนท่ีมีคณุลักษณะและการจัดการท่ีสอดคล้องกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณกับศกัยภาพของนกัเรียน พอประมาณกับภูมิสงัคมของ
โรงเรียนและชมุชนท่ีตัง้ ฝึกให้เด็กคิดเป็น ท าเป็นอย่างมีเหตผุล และภูมิคุ้มกนัในด้านต่าง ๆ โดย
การด าเนินกิจกรรมต้องน าไปสู่การยัง่ยืนของผล ส่งเสริมให้นกัเรียนใช้ความรู้อย่างระมดัระวงั ฝึก
การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน อดทน มีความ
เพียรมีวินยั มีสมัมาคารวะ รู้จกัท าประโยชน์ให้กับสงัคม ร่วมดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม และสืบสาน
วฒันธรรมไทย 
  นอกจากนี ้ยังส่งเสริมให้บูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเหล่านีเ้ข้าไปในการ
เรียนรู้สาระตา่ง ๆ ทกุสาระการเรียนรู้ ในขณะเดียวกนัก็ให้จดักิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึง่มีลกัษณะ ดงันี ้
  1. เป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายของเนือ้หา แล้วแตต่ามสภาวะภูมิสงัคมของ
แต่ละสถานศึกษา แต่ท่ีสุดแล้วต้องปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีวิธีคิด อุปนิสยั และพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  2. เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการหลกัโดยนกัเรียน นักศึกษา และมีครูเป็นผู้น าหรือ
ผู้สนบัสนนุโดยจ านวนนกัเรียน/ นกัศกึษา/ ครู ท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมนัน้ ๆ ไม่ควรน้อยกว่า 25% 
ของจ านวนบุคลากรทัง้หมดของโรงเรียน  นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ควรมีความ
ประพฤติดี สมคัรใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบัปานกลางถึงดีและมีสขุภาพดี  ครูท่ี
เข้าร่วมโครงการควรมีความประพฤตดีิ สมคัรใจ และมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  3. เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ/ สงัคม/ สิ่งแวดล้อมของสถานศกึษาและสามารถขยายผลออกสูช่มุชนได้โดย 
  พอประมาณกับภูมิสังคม: สอดคล้องกับความต้องการ/ ความจ าเป็นของ
สถานศกึษา คนในชมุชน และเหมาะสมกบัภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม และความคิด ความเช่ือ วิถี
ชีวิต 

  สมเหตุสมผล: มีหลักคิดและหลักปฏิบตัิของกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลกัวิชาท่ี
เก่ียวข้องรายละเอียดของโครงการแสดงถึงความรอบคอบของการวางแผนด าเนินโครงการ 
  ภูมิคุ้มกันท่ีดี: การวางแผนโครงการค านงึถึงความเส่ียงในการด าเนินโครงการโดย
มีข้อเสนอทางเลือกหากมีการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ เกิดขึน้ 
  ส่งเสริมความรู้และคุณธรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม: กิจกรรมต่าง ๆ ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้ เข้าร่วมมีความรอบรู้มากยิ่งขึน้ เปิดโอกาสให้ได้มีการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ 
ส่งเสริมการมีคุณธรรม (เช่น ความมีระเบียบวินัย ความมีสัมมาคารวะ ซ่ือสัตย์สุจริต มีความ
กตญัญกูตเวที มีสติปัญญา แยกแยะถกูผิด ควรไม่ควร มีความขยนัหมัน่เพียร อดทน สนใจใฝ่รู้ มี
จิตส านกึเห็นประโยชน์ของการชว่ยเหลือผู้ อ่ืน และท าตวัให้เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม) 
   ในการนีกิ้จกรรมท่ีจดัอาจเป็นกิจกรรม ดงัตอ่ไปนี ้
   3.1 การจดัการ การผลิต/ บริโภคในสถานศกึษา/ ชมุชน ให้เกิดความพอเพียง
และสมดลุ กินพอดีอยูพ่อดี เช่น โครงการอาหารกลางวนั การส่งเสริมการผลิตและเกษตรอินทรีย์ / 
เกษตรผสมผสานบนพืน้ฐานของการพึง่ตนเอง การรักษาสมดลุของสงัคมและธรรมชาติ 
   3.2 การพฒันาอาชีพ/ สร้างรายได้เสริม โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรท้องถ่ินให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ หรือโดยการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม หรือตอ่ยอดกบัภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
   3.3 การจัดการและการจดัระบบองค์กรความร่วมมือทางการเงิน การผลิต 
การตลาด เช่น การท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย การจดัตัง้สหกรณ์รูปแบบตา่ง ๆ การจดัตัง้ธนาคาร
โรงเรียน เป็นต้น 
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   3.4 การจดัการ (รักษา/ ฟืน้ฟู) ทรัพยากรธรรมชาติ/ สิ่งแวดล้อม/ ขยะทัง้ใน
สถานศกึษาและในชมุชนอยา่งยัง่ยืน โดยใช้หลกัวิชาการ ความประหยดั ความรอบคอบ 
   3.5 การจดัระบบพลงังานของสถานศกึษา/ ชมุชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้มาก
ขึน้ (ประหยดั ผลิตเอง/ ทดแทน) 
   3.6 การอนรัุกษ์เกือ้กลู ช่วยเหลือ คนยากจน ด้อยโอกาส (เช่น ผู้ ป่วยโรคเอดส์ 
เดก็ก าพร้า เดก็ยากจน ฯลฯ) ในสงัคมให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
   3.7 การสร้างจิตส านกึรักท้องถ่ิน/ รักชมุชน เช่น การรักษา/ ฟืน้ฟูประเพณี/ วฒั
ธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน สถานท่ีทางประวตัศิาสตร์ โบราณสถาน การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ/
มีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชน 
   3.8 การสร้างจิตส านึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เช่น รณรงค์การเห็นคณุคา่ของ
สินค้าไทย การเรียนรู้ประวตัิความเป็นมาของชาติ ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษัตริย์ การ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาตา่ง ๆ การเรียนรู้ค าสอนในศาสนา การฝึกปฏิบตั ิเป็นต้น 
   นอกจากนี ้ยงัยกตวัอย่างของกิจกรรมในสถานศกึษาท่ีประยกุต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 2.2 แสดงตัวอย่างของกิจกรรมในสถานศึกษาที่ประยุกต์ใช้ปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
หลักปฏิบัต ิ ตัวอย่างกิจกรรม 

1. รู้จักการใช้จ่ายของตนเอง 
  - ใช้จา่ยอยา่งมีเหตมุีผล 
  - ใช้จา่ยอยา่งพอประมาณ 
  - ใช้จา่ยอยา่งประหยดั 
  - ใช้จา่ยเทา่ที่จ าเป็น 

 
- บนัทกึบญัชีรายรับและรายจ่าย 
- วิเคราะห์บญัชีรายรับและรายจา่ย 
- แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
- ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดรายจา่ยที่ฟุ่ มเฟือย 

2. รู้จักออมเงนิ มีกลไกลดความเสี่ยง 
  - ระบบสวสัดิการ 
  - ระบบออมเงิน 
  - ระบบสหกรณ์ 
  - การประกนัตา่ง ๆ 

 
- ออมวนัละหนึง่บาท 
- สปัดาห์การออม 
- จดัตัง้กลุม่/ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
- จดัตัง้กองทนุสวสัดิการชมุชน 

 
 



 102 

ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

หลักปฏิบัต ิ ตัวอย่างกิจกรรม 
3. รู้จักประหยดั 
  - ใช้และกินอยา่งมีเหตผุล ไมฟุ่่ มเฟือย 
  - ใช้พลงังานเทา่ที่จ าเป็น 
  - ใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 

 
- ปลกูผกัสวนครัวรัว้กินได้ 
- เลีย้งปลา เลีย้งไก่ ไว้กิน ไว้ขาย 
- ใช้สนิค้าที่ประหยดัพลงังาน 
- รีไซเคิลขยะเพื่อน ามาใช้ใหม ่
- น าของเหลอืใช้มาท าให้เกิดประโยชน์ 

4. พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจโดยผลิต  
  หรือสร้างรายได้ที่ 
  - สอดคล้องกบัความต้องการ 
  - สอดคล้องกบัภมูิสงัคม 
  - สอดคล้องกบัภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
  - สอดคล้องกบัทรัพยากรท้องถ่ิน 

เน้นการผลติเพื่อพึง่ตนเองให้พอเพียงกบัการบริโภค และการ
ผลติที่หลากหลาย เช่น 
- ปลกูพืชผกัผสมผสาน 
- ปลกูพืชสมนุไพรไทย 
- ผลติสนิค้าจากภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
- จดัอบรมพฒันาอาชีพในชมุชน 

5. รู้จักช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน 
  - ปลกูจิตส านกึสาธารณะ 
  - ปลกูฝังความสามคัค ี
  - ปลกูฝังความเสยีสละ 
  - เผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

พฒันาความรู้คูค่ณุธรรม ผา่นกิจกรรมรวมกลุม่ตา่ง ๆ 
- จดักิจกรรมลด ละ เลกิ อบายมขุ 
- จดักิจกรรมช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาส 
- จดัคา่ยพฒันาเยาวชน 
- จดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ภายในชมุชน 

6. สร้างสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 
    - ปลกูจิตส านกึรักษ์สิง่แวดล้อม 
    - พืน้ฟแูหลง่เสือ่มโทรมในท้องถ่ิน 
    - ฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ทรัพยากรในท้องถ่ิน 
    - ฟืน้ฟดูแูลสถานท่ีทอ่งเที่ยวในท้องถ่ิน 

 
- พฒันาความรู้เก่ียวกบัดิน น า้ ป่า เพื่อฟืน้ฟรัูกษา 
- โครงการชีววิถี 
- จดัอบรมการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- จดัท าฝายแม้ว 

7. สืบสานวัฒนธรรมไทย 
    - สร้างจิตส านกึรักษ์ไทย รักบ้านเกิด 

    - ฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์อาหารประจ าท้องถ่ิน 
    - ฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ดนตรีไทยและเพลงไทย 
       - ฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์โบราณวตัถแุละโบราณสถาน 

 
- ปลกูฝังมารยาทไทย 
- สง่เสริมอาหารประจ าท้องถ่ิน 
- สง่เสริมการใช้ภาษาประจ าท้องถ่ิน 
- ท านบุ ารุงโบราณวตัถแุละโบราณสถาน 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

หลักปฏิบัต ิ ตัวอย่างกิจกรรม 
8. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
    - ปลกูจิตส านกึความรักชาติ 
    - ตระหนกัถึงคณุคา่ของพระพทุธศาสนา 
    - จงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์ 

 
- ให้ความส าคญักบัการรักษาศีลหรือสวดมนต์เป็นประจ า 
- สง่เสริมการฝึกอบรมสมาธิ ภาวนา 
- ร่วมกนัทะนบุ ารุงศาสนา 
- พฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
- รณรงค์การใช้สนิค้าไทย 

 
  ประทีป แสงเป่ียมสุข (2550) ได้เสนอแนวทางการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงสูก่ารเรียนรู้และการด าเนินชีวิต ดงันี ้
  1. รูปแบบการจดักิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 รูปแบบ คือ 

  รูปแบบท่ี 1 เป็นรูปแบบส าหรับโรงเรียนหรือบ้านเรือนของนกัเรียนท่ีมีพืน้ท่ีส าหรับ
การท านาและการเกษตร มีแหลง่น า้พอเพียง สามารถจดักิจกรรมโดยการจดัพืน้ท่ีเป็น 4 ส่วน ตาม
แนวทางของเกษตรทฤษฎีใหมต่ามขัน้ตอนท่ี 1 เตม็รูปแบบ 

  รูปแบบท่ี 2 เป็นรูปแบบส าหรับโรงเรียนหรือบ้านเรือนของนกัเรียนท่ีมีพืน้ท่ีไม่มาก
นกั ไม่มีพืน้ท่ีในการท านา โรงเรียนสามารถจัดแบ่งพืน้ท่ีให้นกัเรียนปลูกพืชผกัสวนครัว ปลูกพืช
สมุนไพร ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และเลีย้งสัตว์ ฯลฯ โรงเรียนอาจมอบหมายให้นักเรียนไปท า
กิจกรรมนีท่ี้บ้านของนกัเรียนได้ด้วย 

  รูปแบบท่ี 3 เป็นรูปแบบส าหรับโรงเรียนหรือบ้านเรือนของนกัเรียนท่ีมีพืน้ท่ีน้อย
โรงเรียนควรส่งเสริมให้นกัเรียนท าการเกษตรแบบใช้พืน้ท่ีแคบ เช่น กะลามะพร้าว กะละมงั ล้อ
ยางรถยนต์ การปลูกพืชผกัสวนครัวรัว้กินได้ เป็นต้น นอกจากนัน้โรงเรียนยงัสามารถส่งเสริมให้
นักเรียนประดิษฐ์ชิน้งานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การสานเส่ือ การท าเคร่ืองใช้จาก
กะลามะพร้าว เป็นต้น 
  ในการจดักิจกรรม 3 รูปแบบ สามารถฝึกนิสยัในการประหยดั การลดรายจ่าย การ
มีผกัปลอดสารพิษไว้รับประทาน โรงเรียนควรจดักิจกรรมช่วยเหลือด้านการตลาดให้แก่นกัเรียน 
เชน่ จดัตลาดนดัจ าหนา่ยผลผลิตของนกัเรียน หรือจดักิจกรรมสหกรณ์ เป็นต้น 
  1. การน าแนวคิดด้านทักษะในการท างานเป็นกรอบในการปฏิบตัิงาน เช่น การ
ท างานเป็นการมีนิสัยรักการท างาน การรู้จักวิเคราะห์งาน การวางแผนการท างาน และการรู้จัก
ปรับปรุงงานอยูเ่สมอ 
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  2. การน าเสนอแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ซึ่ง ทิศนา แขมมณี ได้วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีใหม่ พบว่า ทฤษฎีใหม่นีมี้ศักยภาพท่ีจะน าไป
ประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีหลกัส าคญัอยู่หลายประการ ดงันี ้ 1) รู้จักพึ่งพา
ตนเอง 2) ด ารงชีวิตอย่างมีอิสระ 3) มีความสามารถในการบริหารจดัการ รู้จกัคิด รู้จกัระบบ 4) 
ความขยนั อดทน ไม่ท้อถอย 5) มีความสามคัคี มีการแสวงหาความร่วมมือ และให้ความร่วมมือ 
มีการรวมกลุ่มและมีความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มคณะ เพ่ือให้เ กิดประโยชน์สงูสดุ
ตอ่ทกุฝ่าย 6) มีการศกึษาหาข้อมลู ข้อความรู้ และน ามาใช้ในการปฏิบตัิงานและการแก้ไขปัญหา
ตา่ง ๆ 7) รู้จกัการอยู่ร่วมกนัอย่างเกือ้กลู 8) รู้จกัพฒันาตนเองขึน้ตามล าดบั และ 9) สามารถน า
ความรู้ หลกัการ แนวคดิ หรือทฤษฎีตา่ง ๆ ไปประยกุต์ใช้อยา่งเหมาะสม 

  เกษม วัฒนชยั (2550) กล่าวว่า ถ้าจะน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
สถานศึกษา ต้องปูพืน้เร่ืองการสร้างสังคมการเรียนรู้ หรือสังคมความรู้ในโรงเรียนให้ได้ ต้องมี
ข้อมูลในการบริหาร ข้อมูลในการตดัสินใจไม่ใช่โหราศาสตร์ ไม่ใช่เล่นพรรคเล่นพวก ต้องสร้าง
สงัคมคณุธรรมให้ได้ การด าเนินชีวิตของครู นกัเรียนในเร่ืองของความเพียร ความอดทนในการใช้
สติปัญญา สถานศึกษาจะต้องสร้างส านึกด้านคุณธรรมให้เกิดขึน้ในจิตใจของเด็กก่อน มีการ
ประยกุต์รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแตล่ะด้านอย่างง่าย ๆ ให้แก่นกัเรียนน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนั มีกิจกรรมนกัเรียนท่ีสง่เสริมในเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยาก
เห็นเดก็ไทยหนกัเอา เบาสู้  สู้งาน มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี ซึง่ครูต้องช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้อย่าง
เต็มท่ี สอนให้เด็กระเบิดความรู้จากภายในสู่ภายนอก และน าหลกัวิชาการต่าง ๆ มาใช้แก้ปัญหา
อยา่งเป็นขัน้ตอน ครูมีการบริหารจดัการท่ีดีในเร่ืองหนีส้ินเพื่อสามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายของตนเอง
ได้ ส่วนผู้บริหารสถานศกึษาให้น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทัง้คณุธรรม 4 ประการ เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายพฒันาโรงเรียน เพ่ือสร้างสงัคมคณุธรรมท่ีเข้มแข็งภายในสถานศกึษา 
และมีความเข้มแข็งในการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี นอกจากนีโ้รงเรียนต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน 4 ด้าน 
เพ่ือรับมือกบัโลกาภิวตัน์ซึง่ภมูิคุ้มกนัทัง้ 4 ด้าน คือ 
  1. ระบบภมูิคุ้มกนัด้านวตัถ ุเชน่ โรงเรียนต้องมีเงินออม มีการประกนัความเส่ียงใน
อนาคต มีการลงทนุเพ่ือการพัฒนา และมีการวางแผนระยะยาว ซึ่งอยากเสนอให้มีการตัง้กองทนุ
ป้องกนัวิกฤตใินโรงเรียน 
  2. ระบบภูมิคุ้มกนัด้านสงัคม เช่น มีความรู้รักสามคัคี ร่วมมือร่วมใจ มีคณุธรรม อยู่
กินเป็นสขุ ทนุทางสงัคมสงูซึง่ตนขอเสนอวิธีสร้างภมูิคุ้มกนัทางศีลธรรมให้น าไปสอนบตุรหลานคือ
การสอนลกูออมและท าบญุ 
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  3. ระบบภูมิคุ้มกนัด้านสิ่งแวดล้อม ถ้าภูมิคุ้มกนัเข้มแข็งทกุคนจะมีความรู้สึกหวง
แหนสิ่งแวดล้อมผู้ บริหารมีนโยบายสิ่งแวดล้อม มีความสะอาดเป็นระเบียบ สามารถอยู่กับ
ธรรมชาตไิด้อยา่งไมเ่บียดเบียน 
  4. ระบบภูมิคุ้มกันด้านวฒันธรรม ซึ่งถ้ามีแล้วจะมีความมั่นคงในวฒันธรรมไทย 
เชิดชวูฒันธรรมท้องถ่ิน และเข้าใจวฒันธรรมตา่งชาติ 
  นอกจากนี ้ยังอยากให้ผู้ บริหารโรงเรียนน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ก าหนดนโยบายบริหารโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการเร่ิมต้นเสนอให้น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้เร่ิมจาก
รายรับ – รายจ่าย เป็นต้น รวมทัง้น าคณุธรรม 4 ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ มา
พฒันาโรงเรียน พร้อมทัง้แนะน าว่าถ้าจะน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ต้องเตรียม 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ต้องสร้างสงัคมในสถานศึกษาให้เป็นสงัคมท่ีใช้วิชาการ เพ่ือการวางแผนและการ
ปฏิบตัิ หากจะน าไปใช้ในการบริหารโรงเรียนต้องเป็นการบริหารฐานความรู้ ต้องสร้างสงัคมใน
สถานศึกษาให้เป็นสงัคมคณุธรรมก่อน และต้องเปล่ียนวิถีชีวิตของคนในสถานศึกษาให้มีความ
เพียร ขยนั อดทน ใช้สตปัิญญาในการด าเนินชีวิต (เกษม วฒันชยั, 2550) 
  กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2550) กล่าวว่า จะสอดแทรกหลักสูตรปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กบัครูและนกัเรียน แทรกหลกัสตูรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การอบรม
ทุกประเภท ครูต้องเป็นผู้ เร่ิมประพฤติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กบันกัเรียนในการด ารงชีวิต จดัท าแผนท่ีจะน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัต ิ
ผลักดนัให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟู
กิจกรรมลูกเสืออย่างเต็มรูปเพ่ือให้ลูกเสือน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
รวมทัง้ การบ าเพ็ญประโยชน์ และการบริหารจดัการในโรงเรียนควรค านึงถึงปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งสอดคล้องกบั เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2550) ได้เสนอประเด็นเพิ่มเติม อนัจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การจดัท าหลกัสตูรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สมัฤทธ์ิผลได้จริง ดงันี ้
  1. จดัท าหลกัสตูรการเรียนการสอนอยา่งบรูณาการ และตอ่เน่ือง 
  2. จัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดท าหลักสูตร
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะมีการจดัท าเป็นหลกัสตูรหลกัแล้ว ควรก าหนดให้มีการ
สอดแทรกในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม ฯลฯ เพ่ือช่วยให้เกิดการบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาขาตา่ง ๆ อนัจะ
เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิตของผู้ เรียนในทกุด้าน 
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  3. จดัท าหลกัสตูรให้ตอ่เน่ืองในทกุระดบัการศกึษา การจดัท าหลกัสตูรปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงควรจดัท าให้เป็นหลกัสตูรตอ่เน่ืองในทกุระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปจนถึงการ
อดุมศกึษาโดยสอดคล้องกบัพฒันาการในแตล่ะชว่งวยั 
  4. ก าหนดกลไกส่งเสริมให้ครูมีแนวคิดและด าเนินชีวิตสอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนการสอนตามหลกัสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาจไม่ประสบ
ความส าเร็จได้หากปราศจากครู ผู้ สอนท่ีมีคุณค่า มีความเข้าใจ ในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีกลไกในการพฒันา
ครูให้เอือ้ตอ่การสอนหลกัเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ เรียน ดงันี ้
   4.1 ก าหนดหลกัสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบนั อุดมศึกษาท่ีผลิต
ครู สถาบนัอดุมศกึษาท่ีเปิดสอน ในสาขาศกึษาศาสตร์ ควรมีวิชาท่ีเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมอยู่ด้วย เพ่ือวางแนวคิดและวิธีการสอนของครูผู้ สอนให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงก่อนไปประกอบอาชีพครู 
   4.2 พัฒนาแนวทางด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงของครู โดยมุ่งเน้นให้ครูหนัมา
ด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้ เรียนไปพร้อม
กับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร โดยส่งเสริมให้ครูหันมาด าเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการสง่เสริมครูต้นแบบท่ีด าเนินชีวิตตามแนวทางนีใ้ห้เป็นท่ีรู้จกั โดยการไม่ก่อ
หนีส้ิน ไม่ใช้จ่ายเกินตวั มีการออมทรัพย์ รวมถึงการส่งเสริมการท าอาชีพเสริมเพ่ือเพิ่มรายได้โดย
ไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัภิารกิจครู เป็นต้น 
   4.3 สร้างเครือขา่ยและใช้ประโยชน์ การสร้างเครือขา่ยเป็นกลไกหนึ่งท่ีสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนตามหลกัสตูรเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศกึษา
ได้ เน่ืองจากการสร้างเครือข่ายเป็นการด าเนินงานท่ีอาศยัการมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีประโยชน์ในการ
แลกเปล่ียนทรัพยากรองค์ความรู้ระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับทกุฝ่าย ซึ่งในความเป็นจริง
สถานศกึษาแตล่ะแห่งมีขีดจ ากดั และความแตกตา่งด้านทรัพยากร ดงันัน้ จึงควรเปิดโอกาสให้มี
การระดมและแลกเปล่ียนทรัพยากรระหวา่งสถานศกึษาและองค์กรในพืน้ท่ีนัน้ เช่น สร้างเครือข่าย
ระหวา่งสถานศกึษาด้วยตนเอง การสร้างเครือขา่ยชว่ยระหวา่งสถานศกึษา ท าได้โดยการเช่ือมโยง
ระหว่าง ผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษาแต่ละแห่ง เช่น การจัดตัง้เป็นเครือข่าย ครูผู้ สอนหลักสูตร
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
เพ่ือร่วมวางแผน แลกเปล่ียนทรัพยากร องค์ความรู้ อนัจะช่วยลดความจ ากัดด้านทรัพยากรได้ 
โดยอาจให้เขตพืน้ท่ีการศึกษาเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการในเร่ืองท่ีร่วมด้วย สร้าง
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เครือขา่ยระหวา่งสถานศกึษากบัชมุชน เครือข่ายส่วนนีช้่วยในการน าองค์ความรู้ท้องถ่ิน เข้ามาใช้
พฒันาการจดัการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพ่ือน าผู้ เรียน
เข้าสู่การเรียนรู้จากวิถีการด าเนินชีวิตและสถานท่ีจริงภายในชุมชน และเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความ
หลากหลาย ในทางปฏิบตั ิโดยสถานศกึษาจะต้องมีการสร้างเครือขา่ยร่วมกบัปราชญ์ท้องถ่ิน แกน
น าเกษตรกรในชมุชน กลุม่อาชีพตา่ง ๆ ศนูย์พฒันาอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ โดยประสานงานและ
มีการจดักิจกรรม สม ่าเสมอและตอ่เน่ือง ก าหนดกลไกกระตุ้นให้เกิดความตอ่เน่ือง 
  การสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
ประสบความส าเร็จได้นัน้  จ าเป็นต้องมีกลไกท่ีสามารถกระตุ้ นให้สถาบันการศึกษามีการ
ด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองและมีคณุภาพ ดงันี ้
  1. จัดระบบการประเมินผล เป็นกลไกท่ีควบคุม และผลักดันให้สถานศึกษา
พฒันาการเรียน การสอน ตามหลกัสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึน้จริงตามกรอบท่ี
ก าหนด โดยให้ส านกังานรับรอง มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ท าหน้าท่ีใน
การพฒันาระบบการประเมินผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเฉพาะเจาะจง ทัง้ด้าน
การสอน ส่ือการสอน ครูผู้สอน การเรียนรู้ ของผู้ เรียน ฯลฯ 
  2. จงูใจด้วยรางวลั เป็นกลไกกระตุ้นในอีกรูปแบบท่ีเสริมแรงให้สถานศกึษามีการ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจดัประกวดโรงเรียนตามวิถี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเง่ือนไขวา่สถาบนัการศกึษาต้องจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีคณุภาพและสามารถส่งผลตอ่ชมุชน ให้หนัมาด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วย เป็นต้น 

  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาตาก เขต 1 (2552) จัดท ากรอบแนวคิดการจัด
กิจกรรมในสถานศกึษาเพ่ือการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนการสอน ดงันี ้
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ตารางท่ี 2.3 แสดงกรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเพื่อการนําปรัชญา 
        ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนการสอน  
 

กรอบแนวคดิ ประเด็นหลัก แนวทาง/ กิจกรรม 
หลกัการส าคญั 3 ประการ   

1. ความพอประมาณ 1. มีความเข้มแขง็ด้านจิตใจ 
2. การใช้วสัดสุิง่ของเคร่ืองมืออยา่งชาญ 
  ฉลาดและเหมาะสม 
3. การใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
  อยา่งเพยีงพอเหมาะสมกบัความต้องการ  
  รอบคอบ และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

1. สอดแทรกในกระบวนการเรียนการ 
  สอนทกุกลุม่สาระ 
2. กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
  - กิจกรรมลกูเสอื ยวุกาชาด 
  - กิจกรรมแนะแนว 

2. มีเหตผุล 1. มีเหตผุลในการใช้ข้อมลูพิจารณาในการ 
  ตดัสนิใจ 
2. ค านงึถึงความประหยดัและความคุ้มคา่ 
  ในการด าเนินงาน 
3. ใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 

1. สอดแทรกในกระบวนการเรียนการ 
  สอนทกุกลุม่สาระ 
2. โครงการห้องเรียนสเีขยีว 
3. กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ลกูเสอื  
  ยวุกาชาด 
4. จดักิจกรรมทางวชิาการ 

3. มีภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวั 1. มีความเฉลยีว ฉลาด รอบรู้ และเทา่ทนัตอ่ 
  การเปลีย่นแปลง 
2. มีทกัษะในการด ารงชีวิตอยา่งเหมาะสม 
3. ยดึหลกัศาสนา เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวใน 
  การปฏิบตัิตน 

1. กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
  - กิจกรรมแนะแนวโดยใช้เอกสารชดุ 
    ทกัษะการด าเนินชีวิต 
  - กิจกรรมลกูเสอื – ยวุกาชาด 

เง่ือนไขความส าเร็จ   
1. มีคณุธรรม 1. ซื่อสตัย์ 

2. สจุริต 
3. ขยนั 
4. อดทน 
5. แบง่ปัน 
6. ความเพียร 
7. ประหยดั 

1. โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ 
2. บรูณาการในกิจกรรมลกูเสอื  
  ยวุกาชาด 
3. สอดแทรกในการเรียน การสอนทกุ 
  กลุม่สาระการเรียนรู้ 
4. โครงการวนัส าคญัทางศาสนา 
5. โครงการห้องเรียนสเีขยีว 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
 

กรอบแนวคดิ ประเด็นหลัก แนวทาง/ กิจกรรม 
2. เง่ือนไขมีความรู้ 1. มีความรอบรู้ ทกัษะพืน้ฐานในการ 

  ด ารงชีวิต 
2. มีความรอบรู้ ในภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
  ภมูิปัญญาไทย การอนรัุกษ์ สิง่แวดล้อม 
  และการพฒันาเทคโนโลยี 
3. มีความรอบคอบ ในการตดัสนิใจมีข้อมลู 
  ที่ชดัเจนท าให้การตดัสนิใจผิดพลาด 
  น้อยลง ใช้ชีวิตอยา่งระมดัระวงั ด ารงชีวติ 
  ด้วยการพึง่พาตนเอง และสามารถช่วย 
  เหลอืสงัคมได้ 

1. กิจกรรมแนะแนว (เอกสารชดุทกัษะ 
  การด าเนินชีวติ) 
2. ใช้แหลง่เรียนรู้ ภมูิปัญญาท้องถ่ินใน 
  กระบวนการเรียนรู้ 
3. ให้ประยกุต์ใช้ความรู้ ภมูิปัญญา และ 
  ความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกบั 
  สภาพแวดล้อมในแตล่ะท้องถ่ิน โดย 
  เน้นการผสมผสานการจดัการแบบ 
  ท้องถ่ินและภมูิปัญญาดัง้เดิมกบั 
  เทคโนโลยีสมยัใหม ่
4. กิจกรรมสง่เสริมการรักการอา่น 
5. โครงการห้องสมดุมชีีวติ 
6. กิจกรรมลกูเสอืฯ – ยวุกาชาด 

 

ที่มา: สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาตาก เขต 1 (2552) 
 
  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาพทัลงุ เขต 1 (2552) จดัท าผงัความคิดกลยทุธ์ แนว
ปฏิบตั ิและตวัชีว้ดัเร่งรัดการปฏิรูปการศกึษาโดยยึดคณุธรรมน าความรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์ สนัติวิธีวิถีประชาธิปไตย โดยเสนอแนวทางปฏิบตัิให้แก่สถานศึกษา 
ดงันี ้
  1. ด าเนินการให้ความรู้และสร้างความตระหนกัเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แก่บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
  2. จดัการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดแทรกสาระ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในห้องเรียนและประยุกต์หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
  3. สร้างองค์กรเครือข่ายขับเคล่ือนเพ่ือน าไปสู่สงัคมและวิถีชีวิตประจ าวันตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ียัง่ยืน 
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  4. จัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้และกิจกรรมการปฏิบตัิของผู้ เรียนท่ีปลูกฝังการ
ด ารงชีวิตท่ีเกิดสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การรู้จกัใช้จ่ายอย่างพอเพียง มีเหตุผล มีการออม 
การจดัสหกรณ์ การบนัทกึบญัชีรายรับ รายจา่ย การท างานสร้างรายได้น าไปสู่งานอาชีพ เช่น การ
ปลกูผกัสวนครัว การเลีย้งสตัว์ ฯลฯ 
  5. การเสริมสร้างวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ โดยมีข้อตกลงทางสงัคมร่วมกนั 
มีความรัก ความสามคัคี ประนีประนอม เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่แบง่ปัน ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 
  6. จัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้และปลูกฝังให้ผู้ เ รียน รู้จักใช้ และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งฉลาด รอบคอบและเกิดความยัง่ยืนสงูสดุ 
  7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เกิดประโยชน์ 
คุ้มคา่ ไมท่ าลายสภาพแวดล้อม 
  8. จัดกิจกรรมหน้าเสาธง/ หน้าแถว โดยผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ทรงคุณวุฒิมา
พดูคยุ แนะน า ปลกูฝังวินยั คณุธรรม จริยธรรม มารยาทไทย แนวทางการด าเนินชีวิตท่ีดีแก่ผู้ เรียน 
  9. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบ เช่น บ้าน 
สถาบนัศาสนา ชุมชน นักเรียนสามารถเรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเส่ือมโทรมทาง
ศีลธรรมในสงัคมได้ งดเว้นสิ่งเสพตดิ ศกึษาและแก้ปัญหาเร่ืองเทศศกึษาอยา่งเหมาะสม 
  10. ยกย่องเชิดชผูู้ท าความดี เช่น บคุคลดีเด่นด้านความขยนั ด้านประหยดั ด้าน
การชว่ยเหลือเพ่ือน ด้านผู้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สว่นรวม ด้านหารายได้เสริม ด้านมารยาทงาม ฯลฯ 
  พร้อมกันนีไ้ด้จัดท าตัวชีว้ัดการด าเนินงานคุณธรรมน าความรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา 5 ตวัชีว้ดัหลกั ดงันี ้
  1. ด้านการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
   1.1 สถานศึกษาพฒันาครูให้มีความรู้และตระหนกัในการปฏิบตัิงานโดยยึด
หลกัคณุธรรมน าความรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.2 สอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน 
   1.3 บคุลากรในสถานศกึษามีวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  2. ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 จดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมส่งเสริมคณุภาพผู้ เรียนเก่ียวกับการใช้จ่าย
ของตนเองอยา่งมีเหตผุล พอประมาณ และประหยดั 
   2.2 จดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมส่งเสริมคณุภาพผู้ เรียนเก่ียวกบักิจกรรมการ
ออม 
   2.3 จดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมส่งเสริมคณุภาพผู้ เรียนเก่ียวกบักิจกรรมการ
สร้างรายได้หรืองานอาชีพแก่นกัเรียน 
  3. ด้านสังคม 
   3.1 จดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมส่งเสริมคณุภาพผู้ เรียนเก่ียวกบัการปลูกฝัง
ความรัก ความสามคัคี 
   3.2 จดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมสง่เสริมคณุภาพผู้ เรียนเก่ียวกบัการปลกูฝังให้
รู้จกัเอือ้เฟือ้เผ่ือแผแ่ละการแบง่ปัน 
   3.3 จดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมส่งเสริมคณุภาพผู้ เรียนเก่ียวกบัการปลูกฝัง
การชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
   4.1 จดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมส่งเสริมคณุภาพผู้ เรียนเก่ียวกบัการปลูกฝัง 
เร่ืองการจดัการขยะในสถานศกึษาและชมุชน 
   4.2 จดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมส่งเสริมคณุภาพผู้ เรียนเก่ียวกบัการปลูกฝัง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งคุ้มคา่ 
   4.3 จดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมส่งเสริมคณุภาพผู้ เรียนเก่ียวกบัการปลูกฝัง 
เร่ืองการอนรัุกษ์และฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ 
  5. ด้านวัฒนธรรมและศาสนา 
   5.1 จดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมสง่เสริมคณุภาพผู้ เรียนเก่ียวกบัการปลูกฝังให้
เห็นคณุคา่ความเป็นไทย เอกลกัษณ์ไทย วฒันธรรม ประเพณี คา่นิยมท่ีดี 
   5.2 จดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมส่งเสริมคณุภาพผู้ เรียนเก่ียวกบัการปลูกฝัง 
ให้เห็นคณุคา่ของภมูิปัญญาไทย ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
   5.3 จดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมส่งเสริมคณุภาพผู้ เรียนเก่ียวกบัการปลูกฝัง 
ให้ปฏิบตัติามค าสอนตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ 
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 4. บริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากการศกึษาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ พบว่า ได้ประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลากหลาย
รูปแบบขึน้อยู่กบับริบทหรือภูมิสงัคมของแตล่ะแห่งท่ีแตกตา่งกนัไป โดยจดัท าในรูปของโครงการ / 
กิจกรรมต่าง ๆ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วฒันธรรม และศาสนา ซึ่งสถานศึกษาน า
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดยมี
เง่ือนไขความรู้และคุณธรรมมาอธิบายประกอบการด าเนินงาน เพ่ือเป้าหมายเดียวกัน  คือ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในสถานศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
  4.1 โครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่วิ ถีชีวิตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ 
หลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการน าเนือ้หา/ สาระปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
หลกัสตูรท่ีสอดคล้องกบัท้องถ่ินให้นกัเรียนได้ปฏิบตัิและเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการพฒันาและอบรม
ครูให้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2. โครงการโรงเรียนวิถีพทุธ/ โครงการคา่ยธรรมพฒันา เป็นการน าหลกัของพทุธ
ศาสนามาเป็นหลกัในการก าหนดความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีภูมิคุ้มกนั ตลอดจน
การนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และท ากิจกรรมร่วมกบันกัเรียน 
  4.3 โครงการธนาคาร/ สหกรณ์โรงเรียน/ โครงการออมทรัพย์ เป็นการมุ่งส่งเสริมให้
มีการออมและการช่วยเหลือแบ่งปันโดยให้นักเรียนเป็นผู้ ด าเนินการด้วยตนเอง มีครูคอยให้
ค าแนะน าชว่ยเหลือ 
  4.4 โครงการเกษตรครบวงจร/ ทฤษฎีใหม่ เป็นการสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวนั ให้นกัเรียนมีรายได้ มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 
  4.5 โครงการอนุรักษ์จารีตประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตไทย/ โครงการ “บ ว ร” 
(บ้าน วดั โรงเรียน) เป็นการเข้าไปร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ของชมุชนและให้ชมุชนเข้ามาร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียนมีการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามาร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนและใช้แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศกึษาเป็นสถานท่ีเผยแพร่และให้บริการแก่ชมุชน 
  4.6 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา/ โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบริบทภายในสถานศึกษาให้มีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน สวยงาม 
และใช้เป็นแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศกึษา 
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ตอนที่ 4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ผู้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
องค์กรตา่ง ๆ อาทเิชน่ สถาบนัการศกึษา หนว่ยงานในภาคอตุสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม โดย
แบง่ออกเป็น 2 ประเภท (อภิชยั พนัธเสน และคณะ, 2549) คือ 

 งานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร เช่น สถานศึกษาและองค์กรทางสังคมโดย
ผู้ วิจยัใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบความคิดในระดบัปฏิบตัิการ แต่ไม่ได้ศึกษาเชิงลึกแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาเป็นแบบกรอบทางทฤษฏีในวิจัยแต่อย่างใดดงัเช่นงานวิจัยของ  
อรรถพล อนันตวรสกุล (2552) เร่ืองการสังเคราะห์และน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมในการบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจดัการเรียนการสอน ผลการวิจยั 
พบว่ารูปแบบการบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศกึษาท่ีมีการจดัด าเนินการอยู่
ในโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประกอบด้วย การบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสตูรการบรูณาการในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร  และการบูรณาการในการบริหารจดั
การศกึษา ทัง้นีก้ารบูรณาการในการจดัเรียนการสอนพบทัง้ในขัน้ตอนการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนและขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียน ในด้านการน าเสนอรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการ
สอน ท าโดยการสงัเคราะห์บทเรียนในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ร่วมกับแนวคิดในการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยม  ของ แครทวอล 
พระพรหมคุณาภรณ์ และ สุมน อมรวิวัฒน์ สรุปได้เป็นขัน้ตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมตอ่การบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจดัการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น
5 ขัน้ตอน ได้แก่  ขัน้ท่ี 1 การเผชิญสถานการณ์ใหม่ ขัน้ท่ี 2 การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
ลงมือปฏิบตัิ ขัน้ท่ี 3 ขัน้การแก้ปัญหาจนเกิดการตระหนกัในคณุค่า ขัน้ท่ี 4 การถอดบทเรียนด้วย
หลกัคิด 3 ห่วง 2 เง่ือนไข และขัน้ท่ี 5 การสนบัสนุนส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอจน
เกิดเป็นลกัษณะนิสยั 
 งานวิจัยของ ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล (อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2550) ศกึษาเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาประเทศไทย จากแนวปรัชญาสู่การ
น าไปปฏิบตัิจริง พบว่า จากการใช้แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: 
SEM) จะสามารถชีใ้ห้เห็นว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ 
มีความสมบูรณ์ของตวัแปรต้นและตวัแปรตามครบถ้วนท่ีจะใช้ในการอธิบายปัญหาการพัฒนา
ประเทศ ทัง้ทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง พร้อมทัง้มีพลงัในการอธิบายได้ดีกว่าแนวคิด
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การพฒันาแบบตะวนัตก ทัง้ยงัสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ทัง้ในประเทศก าลงัพฒันาและประเทศ
ท่ีพฒันาแล้ว ตวัแปรตาม คือ การพฒันาประเทศทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ การพฒันาสงัคม การพฒันา
เศรษฐกิจ และการพฒันาการเมือง ตวัแปรต้นหรือตวัแปรเหตมีุทัง้สิ น้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกเป็น
กลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐศาสตร์ คือ การต้อง “เลือก” ระหว่าง ความพอเพียงพอประมาณกบัการ
แขง่ขนั กลุม่ท่ี 2 เป็นกลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบัศาสตร์ด้านการจดัการ คือ การต้อง “จดัการ” การด าเนินงาน
ทุกขัน้ตอนอย่างมีแบบแผน ด้วยเหตดุ้วยผล โดยอยู่บนพืน้ฐานหลกัวิชาท่ีถูกต้อง กลุ่มท่ี 3 เป็น
กลุ่มท่ีเก่ียวข้องกบัพุทธศาสตร์ คือ การต้อง “มี” คณุธรรม ความซ่ือสตัย์สุจริต ความเพียรพยายาม 
ความอดทน บนพืน้ฐานความมีสติและปัญญาของประชาชนทุกระดบั นกัทฤษฎี นกัธุรกิจ และ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 ส่วน สุขสรรค์ กันตะบุตร (อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2550) 
ศึกษาเร่ือง การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ซึ่งการศึกษาในครัง้นี ้ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจ
ไทยหลาย ๆ แห่ง จากหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน คือ ธุรกิจขนาดกลางและย่อม 296 แห่งจาก
อตุสาหกรรมหลกั 6 กลุ่มของประเทศชมุพรคาบาน่ารีสอร์ท บ้านอนรัุกษ์กระดาษสา โรงพยาบาล
เทพธารินทร์ บริษัทแพรนด้า จิวเวลล่ี จ ากัด (มหาชน) บริษัทไทรเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทปนูซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) โดยท่ีทัง้หมดได้ผ่าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2540 
มาได้อย่างประสบผลส าเร็จ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสามารถท่ีจะรักษาสมดลุระหว่างองค์ประกอบ
ตา่ง ๆ ขององค์กร และสามารถยืนหยดัทา่มกลางความยากล าบากทางเศรษฐกิจและสงัคมได้เป็น
อยา่งดี จากการศกึษาพบวา่ องค์กรธุรกิจไทยเหล่านี ้มีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมท่ีคล้ายคลึง
กนัซึง่สวนทางกบัแนวทางในการด าเนินธุรกิจกระแสหลกั แนวทางเหล่านีย้งัสอดคล้องกบัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ 1) มองการณ์ไกลในการบริหารจดัการธุรกิจ ไม่มุ่งหวงัเพียงแต่
การสร้างก าไรสูงสุดในระยะสัน้ 2) ตระหนกัในคณุค่าของพนกังานอย่างจริงใจ และมีการปลด
พนกังานในชว่งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 3) มีความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมตอ่
ผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจท่ีหลากหลาย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแสดงให้เห็น
ประจกัษ์ทางกิจกรรมทางธุรกิจท่ีด าเนินอยู่ และ 4) พฒันานวตักรรมในผลิตภัณฑ์และขบวนการ
ในการด าเนินงาน นอกจากนี ้ยงัได้เปรียบเทียบแนวทางในการด าเนินธุรกิจขององค์กรธุรกิจท่ีมี
ความยัง่ยืน 28 องค์กรแห่งโลกตะวตัตก (เช่น BMW HSBC และ Nordstrom) ว่าสอดคล้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม ่ผลการศกึษาบง่ชีว้่า แนวทางในการด าเนินธุรกิจขององค์กร
ท่ีมีความยัง่ยืนแหง่โลกตะวนัตกเหลา่นี ้มีความสอดคล้องกบัแนวทางในการด าเนินงานขององค์กร



 115 

ธุรกิจไทยดงักล่าวข้างต้น นอกจากนี ้มีงานวิจยัท่ีประยกุต์ใช้ในองค์กร อาทิ วฒันา ศรีสตัย์วาจา 
(2549) ศึกษาเร่ือง การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และความเช่ือทางพุทธศาสนาของ
ข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตวังทองหลาง พบว่า 1) ข้าราชการครูโรงเรียน
มธัยมศึกษา มีการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และความเช่ือทางพุทธศาสนาอยู่ในระดบั
ปานกลาง 2) ข้าราชการครูเพศหญิง มีการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงสงูกว่าข้าราชการครู
เพศชาย และ 3) การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมัพันธ์ทางบวกกบัความเช่ือทาง
พทุธศาสนา 
 ในปี พ.ศ.2547 สหทัยา พลปัถพี ศึกษาเร่ือง การน าเสนอแนวทางการพฒันาคนให้มี
คณุลกัษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 1. คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของคนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 3 ประการ คือ 1) พอประมาณ ได้แก่ พอประมาณกับ
ศกัยภาพของตนพอประมาณกบัสภาพแวดล้อม และไม่โลภเกินไปจนเบียดเบียนผู้ อ่ืน 2) มีเหตผุล 
ได้แก่ ไมป่ระมาท รู้ถึงสาเหต ุพิจารณาค้นหาปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง และค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้
จากการกระท า 3) มีภูมิคุ้มกนัในตวัท่ีดี ได้แก่ พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองได้ทางสงัคม 
ค านึงถึงผลระยะยาวมากกว่าระยะสัน้ รู้เท่าทนัและพร้อมรับตอ่การเปล่ียนแปลง ซึ่งคณุลกัษณะ
ทัง้ 3 ประการจะเกิดขึน้ได้จากการพฒันาความรู้และคณุธรรม ซึ่งเป็นเง่ือนไขหลกัของการพฒันา
คน 2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท่ีด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถแบง่ได้ 4 ด้าน คือ กิจกรรมเพื่อสร้างความพอเพียงด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมเพ่ือสร้างความ
พอเพียงด้านสงัคม กิจกรรมเพ่ือสร้างความพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
พอเพียงด้านจิตใจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านีจ้ าเป็นต้องด าเนินไปพร้อมกนัอย่างสมดลุ จึงจะสร้างความ
พอเพียงให้เกิดขึน้ในชมุชนได้ 3. การเรียนรู้ของชมุชนเพ่ือพฒันาคนไปสู่คณุลกัษณะตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งได้เป็น 2 ระดบั คือ การเรียนรู้เพ่ือพฒันาคนโดยตรง และการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาระบบท่ีช่วยสนับสนุนการเปล่ียนแปลง 4. แนวทางการพัฒนาคนในชุมชนให้มี
คณุลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งได้เป็น 2 ระดบั คือ การพฒันาความรู้และ
คุณธรรมในตัวบุคคลผ่านการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ และการพัฒนาชุมชนให้มีการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงทัง้ 4 ด้าน อย่างสมดลุเพ่ือน าไปสู่ความยัง่ยืนและพร้อมรับ
ตอ่การเปล่ียนแปลง 
 
 



 116 

 การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวคิด จุดเด่นของงานวิจยัประเภทนี ้คือ 
การให้ความส าคญักบัการศกึษาแนวคิดอย่างรอบคอบและละเอียดลึกซึง้ โดยผู้วิจยัสามารถสร้าง
ความเช่ือมโยงระหวา่งกรอบแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตนพฒันากบัค าถามและวตัถปุระสงค์การ
วิจยัได้อยา่งเป็นระบบ 
 การศกึษาของ สมศรี จินะวงษ์ (2544) เร่ือง “การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ในชุมชนท่ีใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง ” 
เป็นตวัอย่างของการศึกษาท่ีผสานค าถามการวิจัยในเชิงแนวคิดและการประยุกต์ กล่าวคือ มี
การศกึษาถึงความเป็นมาของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ศกึษาความเหมือนความตา่งของเศรษฐกิจ
พอเพียงในอดีตและปัจจบุนั จากนัน้ ผู้ศกึษาจึงยงัศกึษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในชุมชนท่ีใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการศึกษาถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดนี ้
ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและการสังเกตการณ์ในพืน้ท่ี งานวิจัยของ อภิชัย พันธเสน และ
คณะ (2546) เร่ืองการประยกุต์พระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีวัตถุประสงค์หลักคือการน าพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบตัธิุรกิจและอสุาหกรรม โดยคณะผู้วิจยัได้วิเคราะห์และตีความแนวคิดและเศรษฐกิจพอเพียง
โดยได้สรุปคณุลกัษณะส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียง 9 ประการ อาทิ การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
มีราคาไม่แพงแต่ถูกหลกัวิชาการหรือการไม่โลภจนเกินไปและไม่เน้นก าไรระยะสัน้เป็นหลกั การ
ซ่ือสตัย์สจุริตในการประกอบการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและไม่เอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือ
ลกูค้า การกระจายความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงด้วยการมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย ฯลฯ 
อีกทัง้ยงัได้พฒันาดชันีชีว้ดัความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย กล่าวได้ว่างานวิจยัชิน้นีเ้ป็นหนึ่ง
ในจ านวนงานวิจัยน้อยชิน้ท่ีคณะนักวิจัยพยายามท าความเข้าใจและศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างจริงจงัแล้วสร้างข้อสรุปบางประการเพ่ือเป็นกรอบทางทฤษฏีในการวิจยัอนัน าไปสู่
การพัฒนาดัชนีชีว้ัดความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้
อย่างเป็นรูปธรรม การวิจัยประเภทนีห้ากสามารถท าให้ต่อเน่ืองน่าจะน าไปสู่การพัฒนาองค์
ความรู้และทฤษฏีการประยกุต์ใช้ (Application Theory) ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
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 นอกจากนี ้ผู้ วิจยัยังได้ศึกษาวิเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษา
เพ่ือให้ได้แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามรายละเอียด ดงันี ้
 กระทรวงศึกษาธิการ (2537) โดยการสนับสนุนของส านักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programe: UNDP) วิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมี 
ส่วนร่วม หลังมีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแต่งตัง้คณะกรรมการ
โรงเรียนได้ 12 ปี เพ่ือพฒันาการปฏิบตังิานของคณะกรรมการโรงเรียน โดยมีโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาตเิข้าร่วมโครงการ จงัหวดั
ละ 10 โรงเรียน จาก 13 จังหวัด ใน 12 เขตการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งผลการด าเนินงานตาม
โครงการวิจัยดังกล่าว พบว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน
ลกัษณะการบริจาคทรัพย์สินและร่วมพฒันาโรงเรียนเฉพาะตามท่ีโรงเรียนร้องขอ และมีบทบาทใน
การแสดงความคดิเห็นน้อยมาก 
 โอวาท สทุธนารักษ์ (2540) วิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการศกึษา
ภายใต้โครงสร้างการบริหารและการจดัการศกึษาท่ีไมก่ระจายอ านาจ กรณีศกึษาภาคกลาง พบว่า 
การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัการศกึษาจะเกิดได้ตอ่เม่ือสามารถสร้างเง่ือนไขท่ีมีลกัษณะ
สากลขึน้ในสถานศึกษาและชุมชนสถานศึกษาท่ีสถานศึกษานัน้ตัง้อยู่ เง่ือนไขสากลดังกล่าว 
ได้แก่ 1) ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสยัทศัน์ เห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) ครูมี
พฤตกิรรมรักเดก็ รักโรงเรียน ตัง้ใจสอน และมีกลุ่มท่ีเป็นแกนในการท างาน 3) เง่ือนไขท่ีก่อให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน 4) ผู้น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 5) มีความ
สอดคล้องของกิจกรรมกับความต้องการและบริบทของชุมชน และ 6) เง่ือนไขท่ีมีการท างานด้วย
ความโปร่งใส 
 ชชูาต ิพว่งสมจิตร์ (2540) ศกึษาปัจจยัท่ีสง่เสริมและปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การมีส่วน
ร่วมของชมุชนกับโรงเรียนประถมศกึษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีส่งเสริม
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มปัจจัย คือ 1) ปัจจัยเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมท่ีประกอบด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีอยู่ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจดี ปัจจัยด้าน
การเมืองการปกครองท่ีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ินกระตุ้นให้นักการเมืองท้องถ่ินมีส่วน
ร่วมกับโรงเรียน และปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมคือลักษณะนิสัยพืน้ฐานของคนไทย 2) ปัจจัย
เก่ียวกบัชมุชนท่ีศรัทธา รู้สกึเป็นเจ้าของ มีความผกูพนั มีความพร้อม และให้ความส าคญักบัความ
เจริญของท้องถ่ิน 3) ปัจจยัเก่ียวกับโรงเรียนท่ีบคุลากรของโรงเรียนมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชน 
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เป็นท่ีศรัทธาของชมุชน รวมทัง้โรงเรียนสร้างระบบท่ีเอือ้ต่อการมีสมัพนัธ์กบัชมุชน มีแผนงานท่ีดี 
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ส าหรับปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียน
ประกอบด้วย 3 กลุ่มปัจจยัเช่นกัน คือ 1) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมท่ีเศรษฐกิจตกต ่าและปัจจยั
ด้านการเมืองท่ีมีความแตกแยกในชุมชน 2) ปัจจยัเก่ียวกับชุมชนท่ีไม่ผูกพนั ไม่ศรัทธาและขาด
ความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน และ 3) ปัจจัยเก่ียวกับโรงเรียนท่ีบุคลากรของโรงเรียนไม่ให้
ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมของชมุชน ขาดความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชน มีทศันคติท่ีไม่ดีกบัชมุชน 
ขาดความเอาใจใสต่อ่นกัเรียนและสว่นรวม และขาดวิธีการท างานท่ีจะเช่ือมโยงกบัชมุชน 
 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 Knighton (1980) ศึกษาวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตเร่ือง รูปแบบของตวัแทนกรรมการ
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิผลในมุมมองของผู้ ตรวจการของโรงเรียน โดยส่ง
แบบสอบถามไปยังผู้ตรวจโรงเรียนในมลรัฐเวอร์จิเนียร์ด้วยการสุ่ม 119 คนจาก 624 คน ผล
การศกึษา พบว่า มีรูปแบบของพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิผล 6 รูปแบบ ได้แก่ 1) สามารถจงูใจในฐานะ
ตวัแทน 2) ให้ค าแนะน าและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียนอย่างเหมาะสม 
3) รู้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 4) มีความรู้เก่ียวกบัชมุชนซึ่งโรงเรียนตัง้อยู่ 5) มีความพร้อม
ในการให้บริการตามกฎหมาย และ 6) มีการพฒันาวิชาชีพให้กับลกูจ้างของเขตการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง ส าหรับรูปแบบพฤติกรรมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) ไม่สามารถจูงใจ 2) ไม่พร้อม
ให้บริการตามกฎหมาย 3) ล้มเหลวในการให้ค าแนะน าและแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้อง
กบัโรงเรียน และ 4) ไมมี่ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 
 Stribling (1993) ศึกษาวิจัยระดบัดุษฎีบัณฑิตเร่ืองการริเร่ิมเพ่ือการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศกึษาท่ีตัง้ใหมข่องมลรัฐเท็กซสั: กระบวนการและผลผลิต โดย
เป็นการศึกษาจากสภาพธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่าครู และผู้ปกครองพฒันาความรู้สึกเป็น
เจ้าของจงึผกูพนัในการสร้างสมัพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีบรรยากาศของความเป็นหุ้นส่วน
ทัง้ในส่วนของผู้ ปกครองและครู จึงน าไปสู่การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ส่งผลให้
โรงเรียนสามารถตอบสนองความต้องการของนกัเรียนได้มากยิ่งขึน้ 
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 Teitel (1994) วิจัยในระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิตเร่ือง การส ารวจเก่ียวกับการรับรู้ถึง
ผลกระทบต่อการปฏิรูปและปรับรือ้โครงสร้างในเร่ืองอ านาจและอ านาจหน้าท่ีในการปฏิรูป
การศกึษาของสมาชิกในคณะกรรมการโรงเรียนระดบัประเทศ โดยพิจารณาเลือกตวัอย่างจาก ตวั
แปรด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่ พืน้ท่ี ขนาดของเขตการศึกษา และชนิดของชุมชนของโรงเรียน  เช่น 
ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง และชุมชนชนบท ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีโปรแกรมท่ี
ส่งเสริมการปฏิรูปการศกึษาครอบคลุมทัง้ด้านพืน้ท่ี ขนาดของเขตการศกึษา และชนิดของชุมชน
ของโรงเรียน โดยคณะกรรมการโรงเรียนมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการปฏิรูปการศกึษาและปรากฏผล
ว่า มีสมาคมท่ีปฏิบัติการเร่ืองคุณภาพการศึกษา โดยสมาชิกคณะกรรมการโรงเรียนมีความ
เก่ียวข้องกบัการปฏิรูปโดยผลกัดนัให้เกิดการริเร่ิมและรู้สึกถึงความมีอ านาจเต็มในการมีส่วนร่วมกบั
กระบวนการปฏิรูปการศึกษา แม้ว่าสมาชิกคณะกรรมการโรงเรียนไม่เช่ือว่าจะมีการปฏิรูปในเขต
การศกึษาของตนมากนกัและไมเ่ช่ือวา่จะมีการเปล่ียนแปลงอ านาจและอ านาจหน้าท่ีก็ตาม  
 Chapel (1995) วิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการตดัสินใจในโรงเรียน โดย
ศึกษาทัง้ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา มีข้อค้นพบ ดงันี ้1) ผู้ปกครองส่วนใหญ่แสดง
ความเห็นวา่ไมไ่ด้มีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีส าคญัเก่ียวกบัโรงเรียนน้อยท่ีสดุ เช่น 
การจัดท าแผนแม่บทของโรงเรียน และการคัดเลือกครู เป็นต้น 2) ผู้ ปกครองส่วนใหญ่แสดง
ความเห็นวา่มีสว่นร่วมในเร่ืองการหาทนุและขยายอาคารเรียนในระดบัมาก 3) ผู้ปกครองต้องการ
มีสว่นร่วมในเร่ืองการประเมินผลครูและผู้บริหารโรงเรียนมากท่ีสดุ  
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ตอนที่ 5 สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 
 ผลจากการศึกษา วิเคราะห์ และสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดงักล่าว
ผู้ วิจัยได้สรุปผลการศึกษาใน 2 เร่ือง คือ 1) กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์
ข้อมลูตามกรอบแนวคดิการวิจยั ดงันี ้
 1. กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบน
พืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  แนวคิดท่ีใช้เป็นแนวทางก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครัง้นีอ้าศัยแนวคิด 5 
ประการมาใช้ ได้แก่ 
  1.1 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ  
   1.1.1 การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ผู้วิจยัใช้กรอบแนวคิดของ Brown 
และ Moberg (1980) เป็นหลกั ซึ่งกล่าวว่า รูปแบบส่วนใหญ่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) 
สภาพแวดล้อม 2) เทคโนโลยี 3) โครงสร้าง และ 4) กระบวนการจดัการ และการตดัสินใจสัง่การ 
นอกจากนี ้ ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดของ Bardo และ Hartman (1982) ท่ีว่า รายละเอียดและองค์ 
ประกอบท่ีเหมาะสมของรูปแบบจะขึน้อยู่กับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา และ
วตัถุประสงค์ในการสร้างหรือรูปแบบนัน้ ๆ มาประกอบด้วย ซึ่งผู้ วิจยัเลือกใช้แนวคิดดงักล่าว 
เน่ืองจากเป็นแนวคดิท่ีสอดคล้องกบัแนวคดิเชิงระบบ 
   1.1.2 การพฒันารูปแบบ ใช้กรอบแนวคิดท่ีสงัเคราะห์จาก Boonprasert U. 
(1978) และ Willer (1986) โดยก าหนดขัน้ตอนในการพฒันารูปแบบในการวิจยัครัง้นี  ้ เป็น 3 
ขัน้ตอนหลกั และ 4 ขัน้ตอนยอ่ย แสดงเป็นแผนภาพได้ ดงันี ้ 
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แผนภาพท่ี 2.14 แสดงขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบในการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ 
   การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.1.3 กรอบแนวคิดในการตรวจสอบรูปแบบใช้แนวคิดของ Keeves (1988) ท่ี
ให้ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคณุวุฒิและ/หรือผู้ เช่ียวชาญผสมผสานกับสถิติ เน่ืองจากผู้ วิจัย
พิจารณาว่า การบริหารการศกึษาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กับมิติทางสงัคมศาสตร์อย่าง
มาก รวมทัง้ รูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามเจตนารมณ์ของการ
ปฏิรูปการศึกษานัน้ จ าเป็นต้องอาศยัความคิดเห็นและความเช่ียวชาญจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจ รวมทัง้ข้อมลูเชิงประจกัษ์ เน่ืองจากต้องมีการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึง้ 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ีมีคณุภาพ ประสิทธิภาพและเหมาะสม  
  1.2 แนวคิดระบบ ผู้ วิจัยใช้แนวคิดระบบส าหรับพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้รูปแบบท่ีพฒันาขึน้มีความสอดคล้องกับระบบอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
โดยใช้แนวคิดจากการผสมผสานของ Kast และ Rosenweig (1985) และ Griffiths (1959) ท่ี
ก าหนดให้มีระบบย่อย 5 ระบบ ได้แก่ ระบบย่อยเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ระบบย่อย
โครงสร้างขององค์การ ระบบย่อยเทคโนโลยี ระบบย่อยจิต-สังคม ระบบย่อยการบริหารจดัการ 

ขัน้ตอนที่ 1 
ศึกษาและพัฒนารูปแบบ 

 
1. ศกึษาองค์ความรู้  
  ข้อมลูพืน้ฐานท่ีจ าเป็น 
  ในการพฒันารูปแบบ 
  การบริหารสถานศกึษาขัน้ 
  พืน้ฐานตามหลกัปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พฒันารูปแบบการ 
  บริหารสถานศกึษาขัน้ 
  พืน้ฐานตามหลกัปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขัน้ตอนที่ 3 
การทบทวน 

และปรับปรุงรูปแบบ 
 

1.ทบทวนรูปแบบตาม 
  ข้อมลูที่ได้จากการ 
  ตรวจสอบในขัน้ตอนท่ี 2 
2. ปรับปรุงรูปแบบให้ 
  เหมาะสมและสมบรูณ์ 
  มากขึน้ 

ขัน้ตอนที่ 2 
การตรวจสอบรูปแบบ 

 
1. มิติของความถกูต้อง 
2. มิติของความเหมาะสม 
3. มิติของความเป็นไปได้ 
  ของการน ารูปแบบไปใช้ 
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และสภาพแวดล้อมหรือระบบท่ีใหญ่กว่าระบบกรรมการสถานศึกษา เน่ืองจากสอดคล้องกับ
แนวคดิเก่ียวกบัองค์ประกอบของรูปแบบตามแนวคดิของของ Brown และ Moberg (1980) 
  1.3 แนวคิดในการบริหารสถานศึกษา 
   1.3.1 แนวคิดเก่ียวกับหน้าท่ีและกระบวนการบริหารยึดแนวคิดของ Koontz 
และ Weihrich (1990: 22-24) เป็นหลกั โดยประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การจดัองค์การ 3) 
การจดัคนเข้าท างาน 4) การอ านวยการ และ 5) การควบคมุ  
   1.3.2 การบริหารสถานศึกษายึดแนวคิดพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และแนวคิดของ วิจิตร ศรีสอ้าน (2523) ท่ี
พิจารณาสถานศึกษาในฐานะระบบ โดยจัดกลุ่มงานในการบริหารสถานศึกษาตามกรอบของ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 เน่ืองจากได้ก าหนดขอบเขตของการวิจยัไว้ว่าจะยึด
แนวพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ซึ่งมี 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบคุคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทัว่ไป 
   1.3.3 แนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School-based 
Management) โดยสงัเคราะห์แนวคิดของรุ่ง แก้วแดง (2540) อทุยั บญุประเสริฐ (2542) Wohlstette 
และ Morhman (1993 ) Cheng (1996) และ Kuehn (1996) ซึ่งมีแนวคิดว่า การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน คือ การกระจายอ านาจการจดัการศกึษาไปยงัสถานศกึษาให้มากท่ีสดุ  โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัโรงเรียนทกุฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการบริหาร การตดัสินใจ และร่วม
จดัการศกึษา อนัก่อให้เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของและรับผิดชอบในการจดัการศกึษามากขึน้ การให้
โรงเรียนได้บริหารตนเอง (Self-managing) จะส่งผลให้โรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็น
การพฒันาในระดบัรากหญ้า อนัจะสง่ผลให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนตอ่ไป รวมทัง้เป็นการส่งเสริมให้
เกิดการบริหารแบบโปร่งใสเน่ืองจากยึดหลกัการตรวจสอบและถ่วงดลุด้วยการแบง่อ านาจหน้าท่ี
อย่างชดัเจน คือ ส่วนกลางมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและควบคมุมาตรฐาน องค์กรอิสระท าหน้าท่ี
ตรวจสอบคณุภาพการบริหารและการจดัการศกึษา ในขณะท่ีสถานศกึษามีหน้าท่ีบริหารและจดั
การศกึษา  
  1.4 กรอบด้านบริบทและสภาพแวดล้อม  
  บริบทและสภาพแวดล้อมด้านสงัคมและการเมืองการปกครอง  นโยบาย แผน กฎ 
ระเบียบ และกฎหมาย ได้แก่ พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2545 และ
แผนการศกึษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) ซึ่งยึดหลกัส าคญัท่ีสอดคล้องกนั คือความมีเอกภาพ
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ด้านมาตรฐานและนโยบาย แตห่ลากหลายในทางปฏิบตัิ การกระจายอ านาจการบริหารและการ
จดัการศกึษา และการมีสว่นร่วมของประชาชน 
  1.5 แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ผู้วิจยัได้ยึดแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ฯ และจากการ
สงัเคราะห์แนวคิดของหน่วยงานและนกัวิชาการหลายท่านได้ให้ไว้ อาทิ ส านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548) สุเมธ ตันติเวชกุล (2549) ปรียานุช พิบูลสราวุธ 
(2550) กล่าวว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลกัคิดและแนวทางท่ีชีใ้ห้เห็นถึงการ
ด ารงอยู่และปฏิบตัิตนตามทางสายกลางของประชาชนในทกุระดบัเพ่ือให้ก้าวทนัตอ่โลกยคุโลกา 
ภิวตัน์ โดยค านึงถึงความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีระบบ
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวั การตดัสินใจและการด าเนินการในด้านต่าง ๆ นัน้ ต้องถูกก ากับด้วยเง่ือนไข
ความรู้และคณุธรรม เพ่ือไปสูก่ารพฒันาท่ีสมดลุ มัน่คง และยัง่ยืน บนพืน้ฐานขององค์ประกอบ 4 
ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 จากแนวคิดทัง้ 5 ประการดังกล่าวสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย โดยรูปแบบการ
บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 สว่น คือ 
 ส่วนท่ี 1 องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่วนท่ี 2 แนวทางการน ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่วนท่ี 3 เง่ือนไขหรือข้อจ ากดัของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์แนวคิดของนกั
การศกึษา นกัวิชาการ และนกับริหารการศกึษา ผู้วิจยัสรุปแนวคิดตามทศันะของผู้วิจยัได้ว่า การ
บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีองค์ประกอบหลัก 3 
องค์ประกอบ 2 เง่ือนไข ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก าหนด คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี เง่ือนไขความรู้และเง่ือนไข
คณุธรรม เพ่ือน าไปบรูณาการในการบริหารสถานศกึษา 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทัว่ไปท่ีได้จากการสงัเคราะห์ขอบข่าย 
ภารกิจ บทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบกบัการจดัการศึกษาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาต้นแบบ สถานศึกษาน าร่องและสถานศึกษาเครือข่าย ให้
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สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และปรับปรุงแก้ไข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
2545 ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึได้สรุปเป็นกรอบแนวความคดิของการวิจยัดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
 
แผนภาพท่ี 2.15 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ 
 ความมเีหตผุล 
 การมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวั 
 เง่ือนไขความรู้ 
 เง่ือนไขคณุธรรม 

สู่การบริหารขัน้พืน้ฐาน
บนพืน้ที่สูง 
 การบริหารจดัการ 
 การพฒันาหลกัสตูร 
  และการจดัการเรียน 
  การสอน 
 การบริหารบคุลากร 
 การจดักิจกรรมพฒันา 
  ผู้ เรียน 

 
รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
บนพืน้ที่สูงตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในจังหวดั
เชียงใหม่และจังหวดั

แม่ฮ่องสอน 




