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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงน า “หลักการมีส่วนร่วม” มาใช้ในการบริหารเพ่ือเปิด
โอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้อง
ค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของสาธารณชน ดังพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่า “…ส าคัญที่สุดที่จะต้องหัดท าใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดแท้จริงคือ การระดม
สติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความส าเร็จที่สมบูรณ์
นั่นเอง…” (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2545: 16) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 5)  ได้
กล่าวว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครองประเทศได้
บัญญัตินโยบายหลักของชาติในด้านสังคมและการเมือง เพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงด้าน ต่าง  ๆ และให้
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศเป็นอย่างมาก โดยประเด็น “การมีส่วนร่วมของประชาชน” และ
แนวคิดในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) ได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนมาก
ขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 และจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติหลักส าคัญในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ในมาตรา 8(2) มาตรา 
9(6) มาตรา 29 และโดยเฉพาะมาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับอุดมศึกษาที่ต่ า
กว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีความรอบรู้ ความช านาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553: 10)  นอกจากนี้ 
พนม  พงษ์ไพบูลย์ และคณะ (2546: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยผลส าเร็จในการด าเนินงานของส่วน
ราชการในประเทศต่าง ๆ ที่น ารูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในประเทศประเทศที่มี
การพัฒนาแล้วหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมถึงองค์กรพัฒนาระหว่าง
ประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติได้ให้ความสนใจและก าลังคิดค้นวิธีการ นวัตกรรม และรูปแบบการ
บริหารราชการที่เป็นระบบเปิดหรือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารราชการที่
ประชาชนทุกภาคส่วน การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมนี้ ก าลังกลับกลายเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่เป็นกระแสหลักในการบริหารภาครัฐและระบบราชการทั่วโลก ซึ่งเข้ามาทดแทนการบริหารราชการ
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แบบดั้งเดิม สอดคล้องกับอรพินท์ สพโชคชัย (2551: 7) และประเวศ วะสี (2554: 27) ที่พบว่าการจัด
การศึกษาในปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในแนวทางของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมทั้งบทบาทผู้บริหารในการบริหารจัดการศึกษาให้
บรรลุผลโดยต้องมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ผู้บริหารต้องรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การมีศักยภาพในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล รู้จักใช้เครื่องมือสอดแทรก 
เพ่ือให้การบริหารสัมฤทธิ์ผล (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2541 : 20) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ที่ก าหนดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและมีการกระจายอ านาจการศึกษาไปยังสถานศึกษาตามหลักการดังนี้ 1) หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) เป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้
มากที่สุด 2) หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา 3) หลักการ
คืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to people) 4) หลักการบริหารตนเอง               
(Self-Management) ส่วนกลางมีหน้าที่เพียงก าหนดนโยบายและเป้าหมาย ส่วนโรงเรียนสามารถก าหนด
วิธีการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง โดยมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน และ 
5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและควบคุม
มาตรฐาน มีองค์กรอิสระท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษา เพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและเป็นไปตามนโยบายของชาติ            
(ชูชาติ แปลงล้วน, 2551) 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรง
พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่ปี 2517 เป็นหลักปฏิบัติของประชาชนให้ด ารงชีวิตอยู่บนทางสาย
กลาง บนพ้ืนฐานความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยอาศัยความรู้           
คู่คุณธรรม น าสู่สังคมที่สงบสุข ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 – 11 
(พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน) ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา รวมไป
ถึงการสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ 
เพ่ือให้การพัฒนาและการบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา โดยมี
มูลนิธิสยามกัมมาจล ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อันเป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ
รองรับการด าเนินงานและผลการด าเนินงานการพัฒนาดังกล่าว เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ         
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พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ได้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2544 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในที่ประชุมครั้งนั้นได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียง สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ให้
ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา กระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและแกนน าในการขับเคลื่อนขยาย
ผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ และได้ประกาศให้มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง     
สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานทั้งในสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เป็นต้น ที่ได้รับการประกาศผ่านการประเมินเป็น สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือสถานศึกษาพอเพียง แล้วจ านวน 13,838 
โรงเรียน และได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา (ศรร.) จ านวน 47 โรงเรียน (ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : online) 
 นอกจากนี้ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549: ค าน า) หัวหน้าโครงการวิจัย เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และประธาน
คณะท างานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสถานบันการศึกษาและเยาวชน ได้กล่าวถึ งการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาว่าควรเริ่มจากในสถานศึกษา ผู้อ านวยการต้องบริหาร
สถานศึกษา งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ งานธุรการ งานสถานที่ เช่น การบริหารบุคคลโดยใช้หลักนี้ ผู้บริหาร
ต้องกระจายงานอย่างเป็นเหตุเป็นผล ใครเก่งด้านไหนมอบหมายงานให้ตรงกับความถนัดความชอบของเขา 
(put the right man to the right job) ท าอย่างไรที่จะมอบหมายงานแล้ว ไม่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทะเลาะ
กัน ท าอะไรต้องไม่ประมาท เสริมสร้างให้มีการรวมกลุ่มท างานอย่างสามัคคี ก็ต้องใช้หลักธรรมความถูกต้อง 
ความยุติธรรม ความเป็นเหตุเป็นผล ความเด็ดขาด ชัดเจน กระตุ้นให้เกิดขวัญก าลังใจ มีความอดทน        
ความเพียรที่จะร่วมกันท างานจนบรรลุเป้าหมาย เป็นต้น 

 ในส่วนของผู้บริหารหรือครูอาจเข้าใจผิดว่าการประกาศนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษา 
ต้องสร้างงานหรือกิจกรรมขึ้นมาใหม่ความจริงไม่ใช่ แต่เป็นการน าหลักการ กรอบแนวคิด และแนวทางปฏิบัติ
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท างานที่ท าอยู่แล้วให้มีความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน 
คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม โดยเริ่มจากการท าความเข้าใจให้ถูกต้อง
ชัดเจนว่าพระองค์ท่านรับสั่งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือวิถีชีวิตพอเพียงอย่างไร ที่มักจะเรียกสั้น ๆ ว่า หลัก 3 
ห่วง 2 เงื่อนไข มีความหมายว่า อะไรส่งผลต่อการคิด พูด ท า อย่างพอประมาณ อย่างเป็นเหตุเป็นผล และ
ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยใช้คุณธรรมก ากับความรู้ในการสร้างความพอเพียง ยกตัวอย่าง การบริหารสิ่งแวดล้อม
ของสถานศึกษา เช่น ถ้าต้องการปรับบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้งบประมาณไม่บานปลาย จากที่เคย
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ประชุม วางแผนเตรียมการและลงมือด าเนินการก็ลองน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง เริ่มต้น
ตั้งแต่คิดวางแผนว่าจะจัดงานอย่างไรให้ประหยัดแล้วเกิดประโยชน์และมีความสุขด้วย คิดถึงความคุ้มค่าของ
ทรัพยากรทุกอย่างที่น ามาใช้ ใช้งานนี้แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรได้อีก เป็นต้น 

 ผู้บริหารสถานศึกษาถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาของ       
แต่ละโรงเรียน เพราะเป็นผู้รับนโยบาย รับผิดชอบในการด าเนินงานและบริหารให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องบริหารงานด้วยกระบวนการต่าง ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิด
ความร่วมมืออย่างจริงใจและร่วมแรงแข็งขันจากครูทุกคน ต้องมองเห็นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น ต้องเป็นผู้น าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพ่ือให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในการ
จัดการศึกษา (ภิญโญ สาธร, 2549: 363) ซึ่งส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 32) ได้กล่าวถึงมาตรฐานด้านผู้บริหาร ตามเกณฑ์ของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาไว้อยู่ 5 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหาร   
มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง
และการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสม
กับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองและ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน ซึ่งผลการปฏิรูปดังกล่าวนี้เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว และความล้มเหลวจากการจัดการศึกษาเดิมที่ไม่สามารถสร้างคนให้มี
จิตใจที่มีศักยภาพอย่างพอเพียง รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่แผ่กระจายไป   
อย่างไม่มีขอบเขตจ ากัด ไปสู่สังคมสากลที่ต้องใช้วิธีการทางปัญญา ดังนั้นในการบริหารสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นจะต้องมีหลักและทฤษฎีในการบริหารจัดการ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถน ามาบูรณาการกับการบริหารจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 ปัจจุบัน ผู้วิจัยได้พบปัญหาในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม เช่น กระบวนการบริหาร
สถานศึกษาที่ยังไม่มีเครื่องมือและรูปแบบในการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจน        
(รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558) ซึ่งยังไม่สนองต่อนโยบายการบริหารสถานศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อีกทั้งยังพบว่าการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ด้านการ
บริการงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ยังไม่ได้น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปบูรณาการและสอดแทรกในกระบวนการบริหารในแต่ละฝ่ายงาน จึงส่งผล
ให้การบริหารโรงเรียนตากพิทยาคมไม่เป็นระบบและไม่เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้  ครูบุคคลากรทางการศึกษา  
นักเรียน และคณะกรรมการภาคีเครือข่ายโรงเรียนตากพิทยาคม มีความรู้ ความเข้าใจที่ยังไม่ลึกซึ้งในการ     
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในกระบวนการท างาน การจัดการเรียนการสอนและ
วัฒนธรรมขององค์กร ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องคิดค้นเครื่องมือและรูปแบบการบริหารอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ



5 

 
และประสิทธิผลให้เกิดกับงานมากที่สุด และอีกหนึ่งปัญหาในด้านการบริหารสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา          
เช่น  ถ้าต้องการปรับบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้คุ้มค่ากับงบประมาณจากที่ได้ก าหนดไว้ในการ
วางแผนเตรียมการและลงมือด าเนินการโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง  เริ่มตั้งแต่
คิดวางแผนว่าจะจัดงานอย่างไรให้ประหยัดแล้วเกิดประโยชน์และมีความสุขด้วย  โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของ
ทรัพยากรทุกอย่างที่น ามาใช้  ใช้งานนี้แล้วใช้ประโยชน์อะไรได้อีก ใช้วัสดุอย่างไรให้สิ้นเปลื องน้อยที่สุดหรือ
เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นต้น  

โรงเรียนตากพิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าโครงการพระราชด าริตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงน ามาบูรณาการสู่ระบบด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านบุคลากรของสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ   
งานบริหารงานบุคลากร งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารงานทั่วไป โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับ
ผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะมีผลต่อการบ่มเพาะนักเรียนให้มีจิตส านึกของการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับบริบทของสังคม รวมถึงสามารถปรับตัวตามกระแส    
โลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการด าเนินการขับเคลื่อนมาโดย
ตลอด โรงเรียนตากพิทยาคม ได้รับการยกย่อง โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 
ให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” และต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็น 
“สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2555 เพ่ือการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมต่อเนื่อง ยั่งยืน และขยายผลปรัชญาพระราชทานอันทรงคุณค่าภายใน
โรงเรียน อันประกอบด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียนไปสู่ชุมชน สังคม สถานศึกษาอ่ืนๆ และต่อมาในปีการศึกษา 
2556 โรงเรียนตากพิทยาคม ได้ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีหนังสือราชการประกาศเป็นทางการในการผ่านการประเมิน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จึงได้จัดตั้ง 
“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม ด้านการศึกษา”       
(เกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ) 
จนถึงปัจจุบัน 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ        
หลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ร่วมคิดร่วมท ากับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เน้นการพัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ 
นักเรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีจิตส านึกของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชั้นเรียน รวมไปถึงความคิดเห็นของผู้บริหาร 
คณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการใช้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารดังกล่าว เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการต่อยอดในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาการบริหารโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้สนใจต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม  

2. เพ่ือสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม  

3. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบบริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนตากพิทยาคม 

4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดย
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม 

ความส าคัญของการวิจัย 

 ผลการวิจัยนี้ท าให้ทราบข้อมูลกระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนจนมีผล
การด าเนินงานทั้งในด้านผู้บริหาร ครู นักเรียน และคณะกรรมการภาคีเครือข่ายโรงเรียนตากพิทยาคม       
เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ด้านเนื้อหา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปร       
ที่ศึกษาไว้ดังนี้ 
 
          1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนตากพิทยาคม ในขอบข่ายงาน 4 ด้าน คือ 1) การบริหารวิชาการ      
2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนตากพิทยาคม และความคิดเห็นของ
รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ครู นักเรียน และคณะกรรมการภาคีเครือข่ายโรงเรียน 
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          2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

2.1 ประชากร ได้แก่ รองผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และคณะกรรมการภาคีเครือข่าย
โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2,843 คน แบ่งเป็น รองผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 4 คน    
ครูโรงเรียนตากพิทยาคม จ านวน 132 คน นักเรียน จ านวน 2,605 คน และคณะกรรมการภาคีเครือข่าย
โรงเรียนตากพิทยาคม จ านวน 102 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ รองผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน คณะกรรมการภาคีเครือข่าย
โรงเรียนตากพิทยาคมปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 527 คน โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1) คณะผู้บริหาร ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 4 คน ได้แก่ รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล และ  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป      
รวมจ านวน 4 คน 

2) ครูผู้สอนโรงเรียนตากพิทยาคม ใช้การก าหนดตามตารางเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 103 คน 

3) นักเรียน ใช้การก าหนดตามตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
จากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ระดับชั้นเรียนของนักเรียนเป็นชั้น 
แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 336 คน ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ระดับชั้นละ    
56 คน  

4) คณะกรรมการภาคีเครือข่ายของโรงเรียนตากพิทยาคม โดยใช้การก าหนดตาม 
ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้ประเภทคณะกรรมการภาคีเครือข่ายโรงเรียนเป็นเกณฑ์ จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 
84 คน ประกอบด้วย 4 ฝ่าย  1.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนตากพิทยาคม จ านวน 12 คน 
2.คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตากพิทยาคม จ านวน 50 คน 3.คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนตากพิทยาคม จ านวน 12 คน และ 4.คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน         
ตากพิทยาคม ระดับโรงเรียน จ านวน 10 คน 
 
         3. ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย  แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

  1. ระยะที่ 1 ระยะเก็บรวบรวบข้อมูลพื้นฐาน สร้างและพัฒนารูปแบบ ก่อนน ารูปแบบไป 
ทดลองใช้ คือ ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2559 

  2. ระยะที่ 2 ระยะการน ารูปแบบไปทดลองใช้ในโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นเวลา 2  
ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
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          4. ตัวแปรที่ศึกษา 

4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการบริหาร คือ SPSS-DSA Model 

4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  การบริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม ทั้ง 4 ด้าน คือ 

 1) ด้านการบริหารวิชาการ 
 2) ด้านการบริการงบประมาณ 
 3) ด้านการบริหารบุคคล 
 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพ่ือให้เกิดความเข้าใจชัดเจนในการศึกษาไว้ ดังนี้ 
          1. การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินกิจกรรมในโรงเรียนตากพิทยาคม การ 
บริหารจัดการสถานศึกษาในขอบข่ายงาน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ซึ่งใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนเป็นฐานและบริหารโรงเรียนตากพิทยาคมด้วยระบบคุณภาพ 
          2. รูปแบบการบริหาร แบบ SPSS-DSA Model หมายถึง 
                   S – SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพองค์กร โดยใช้การประเมินสถานการณ์และ
วางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งตรวจสอบสภาพองค์กรจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกภายนอก 
                     P – Plan คือ การวางแผนการท างาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยขั้นตอน
การวางแผนนั้นมีกระบวนการด าเนินงานภายใต้กระบวนการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ 
                  S – SBM ( School-Based Management ) โดยใช้หลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน คือ ใช้ฐานโรงเรียนเป็นหลักคิดวิเคราะห์และพัฒนา โดยยึดหลักการ 4 ประการ คือ หลักกระจาย
อ านาจ (Decentralization) หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
(Participation) และหลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)  
        S – SEPM  (Sufficiency Economy Philosophy Management)  หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการก าหนดแนวทางการท างาน คือ การวางแผนและด าเนินการ ประกอบด้วย 
หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล และหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
บนเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม 
                   D – Do  คือ การลงมือท า ปฏิบัติ ตามแผนที่ก าหนดไว้ มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียน
เป็นส าคัญ   



9 

 
                   S – Study คือ การวัด  ประเมินผล วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโดยพิจารณาถึงความส าเร็จที่
ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพ                 
    A –Act   คือ การน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาเป็นข้อมูลสารสนเทศใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ และเมื่อพบข้อบกพร่องของผลงานก็จะน าไปปรับปรุง 
          3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักคิดและหลักปฏิบัติในการ 

ด าเนินชีวิตเพ่ือน าไปสู่ความพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของคนไทย 
สังคมไทยเพ่ือให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง มีหลักการ  3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ  คือ เป็นทางสายกลาง 
ประกอบไปด้วย ดังนี้ 

           ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อย
จนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน 

           ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

           ห่วงท่ี 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
            เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ

ด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ วางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

            เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

ความเชื่อมโยงสู่ 4 มิติ 
สังคม – การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพท าให้สังคมไทยได้เยาวชนที่มีความรู้

ความสามารถที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ช่วยพัฒนาสังคมได้ในทุกภาคส่วน 
เศรษฐกิจ – การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเป็นฐานรองรับการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีและคนที่มีการศึกษาดีจะสามารถสร้างรายได้ที่ดีได้เช่นกัน 
วัฒนธรรม – การศึกษาท าให้คนเห็นความส าคัญของวัฒนธรรม สามารถสืบสานงานประเพณี

ต่างๆ ได้กว้างขวางข้ึนโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ 
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สิ่งแวดล้อม – ความรู้ความสามารถด้านวิชาการท าให้คนเห็นความส าคัญของการรักษา

สิ่งแวดล้อม สามารถใช้ความรู้รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้  ปัญหาของครูกับการขับเคลื่อนการใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

4. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา หมายถึง การพัฒนากระบวนบริหาร 
สถานศึกษา  โดยมีการสร้างรูปแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนตากพิทยาคมและเหมาะสมในการ
บริหาร  โดยใช้กระบวนการศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ได้แก่ SPSS-DSA 
Model ซึ่งเป็นโมเดลในการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนตากพิทยาคม 

5. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหาร 
สถานศึกษา หมายถึง การที่ผู้บริหารสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดย        
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม ตามขอบข่ายของงาน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

  5.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการงานวิชาการเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนตากพิทยาคม โดยการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ หลักความพอประมาณ หลักเหตุผล หลักการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน หลักความรู้และหลักคุณธรรม มาบูรณาการกับการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระอย่างครบถ้วนตามหลักความพอประมาณ ส่งเสริม
การผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีเหตุผล เลือกพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในฐานการเรียนรู้ให้เป็นเสมือนภูมิคุ้มกันตนเองในชุมชน ก าหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ชัดเจนตามหลักสูตรแกนกลางโดยเน้นคุณธรรมน าความรู้ ก าหนดกิจกรรมทางวิชาการให้สามารถยืดหยุ่น    
ทันกับการเปลี่ยนแปลง มีนโยบาย เป้าหมายที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการ
อบรม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมของฐานการเรียนรู้ที่เน้นการน าคุณธรรมมาใช้ในการด ารงชีวิต 
พัฒนาแนวการแนะแนวการศึกษาต่อให้ผู้เรียน ส่งเสริมให้จัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่หลากหลายให้สอดคล้อง
กับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน 

  5.2 ด้านการบริหารงบประมาณ หมายถึง การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 
ด้าน ได้แก่ หลักความประมาณ หลักเหตุผล หลักการสร้างภูมิคุ้มกัน หลักความรู้และหลักคุณธรรม มา       
บูรณาการกับมาตรการการใช้ทรัพยากร การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ ก าหนดแผนงานกลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณ โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียน
เป็นหลัก บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีเหตุผล แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้งบประมาณ พัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้มีความรู้ ใช้หลักการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณ            
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารงบประมาณมีความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ 

  5.3 ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ หลักความพอประมาณ หลักเหตุผล หลักการสร้างภูมิคุ้มกัน หลักความรู้และหลักคุณธรรม มาบูรณาการ
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กับการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
จัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็น ก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน มีการวางแผน
กรอบอัตราก าลังของสถานศึกษาให้พอดีกับปริมาณงาน ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างมีวิสัยทัศน์ มีการ
ก าหนดระเบียบในองค์กรที่ส่งเสริมความมีวินัย ก ากับติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 

  5.4 ด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ หลักความพอประมาณ หลักเหตุผล หลักการสร้างภูมิคุ้มกัน หลักความรู้และหลักคุณธรรม มาบูรณาการ
การบริหารที่มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ มีการวางแผนที่
เน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย     
ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานตามแผน บริหารการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้รื่นรมย์น่าอยู่ บริหารอาคารสถานที่ใน
สถานศึกษาอย่างปลอดภัย บริหารจัดสรรสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ได้ประโยชน์สูงสุด ส่งเสริม
ครูผู้สอนให้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันทันต่อการใช้งาน ส่งเสริมความรู้ในการใช้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบการบริหารจัด
การศึกษา บริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของบุคลากร 

6. รองผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้มอบหมาย
จากผู้บริหารสถานศึกษา ในการช่วยบริหาร วางแผนการปฏิบัติงาน การก ากับ  ควบคุม ดูแล ประกอบด้วย 4 
คน ได้แก่ รองผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  รองผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มงานงบประมาณ  
รองผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มงานบุคคล และรองผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปและงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมายในโรงเรียนตากพิทยาคม 
          7. คณะกรรมการภาคีเครือข่ายโรงเรียนตากพิทยาคม หมายถึง คณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโรงเรียนตากพิทยาคม ตามแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) 
ประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ  

  7.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตากพิทยาคม  มีหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 40 และตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 คือ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษา (All for Education) โดยมีหน้าที่ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  7.2 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของครู นักเรียน ส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า
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และศิษย์ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การกีฬาและการศึกษาของท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

   7.3 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องระหว่าง
ครูกับผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมือในการศึกษา และร่วมปรึกษาระหว่างผู้ปกครองและครูในข้อปัญหา
เกี่ยวกับการศึกษา 

  7.4 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นคณะกรรมการที่
ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกผู้แทนโดยมีหน้าที่คือประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
และผู้ปกครอง เสนอแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมกิจกรรมภายในห้องเรียน เสนอแนวทางแก้ปัญหา 
สร้างความสมานฉันท์ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน เป็นผู้ประสานงานในการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดกิจกรรม 

 8. ครู  หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนนักเรียน ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 9. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษากระบวนการการพัฒนารูปแบบบริหารสถานศึกษา โดย

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยและแนวทางในการพัฒนา

กระบวนการสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

ตากพิทยาคม ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาและผลการด าเนินงานของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดย

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม โดยยึดกรอบตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 4 

ด้าน จ าแนกตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 

ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป    สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที ่1 
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ภาพท่ี 1  

        ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนตากพิทยาคม  

2. ได้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียน
ตากพิทยาคม  

3. ได้ทราบข้อมูลผลการด าเนินงานและปัจจัยในการบริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม   

4. ได้ทราบข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการภาคีเครือข่ายโรงเรียนตาก
พิทยาคม ที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนตากพิทยาคม  

 

รูปแบบการบริหารสถานศกึษาโดยบรูณาการ

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

- SPSS-DSA Model 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การบริหารสถานศกึษาโดยบรูณาการหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม  

จ าแนกตามขอบขา่ยการบริหารสถานศกึษา คือ  

1.ด้านการบริหารวิชาการ                                   

2.ด้านการบริหารงบประมาณ                             

3.ด้านการบริหารบคุคล                                       

4.ด้านการบริหารทัว่ไป     


