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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการโดยบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา.
A Model Development of Academic Management Integration of
Philosophy of Sufficiency Economy in Schools Under the Office
of Nakhon Ratchasima Elementary Education Service Area
รัศมี อุกประโคน1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และเพือ่ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการโดย
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ สถานศึกษาพอเพียงหรือ
สถานศึกษาต้นแบบพอเพียง จำ�นวน 46 โรงเรียน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การดำ�เนินการ
วิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการงาน
วิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของรูป
แบบการบริหารจัดการงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขั้นตอนที่ 4 หา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการโดย

บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขั้น
ตอนที่ 5 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการโดย
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการโดยบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประกอบ
ด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระสำ�คัญ
4) แนวทางสู่การปฏิบัติ 5) เงื่อนไขความสำ�เร็จ
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการงาน
วิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า
2.1 รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
2.2 รูปแบบมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
มาก
2.3 รูปแบบได้รับยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญผ่านเกณฑ์
ทุกด้านและทุกข้อ

คำ�สำ�คัญ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ; งานวิชาการ ; รูปแบบการบริหาร
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ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to
develop an academic ministration model integrating
the Sufficiency Economy Philosophy and (2) to
examine the efficiency of the proposed model for
schools under the Office of Nakhon Ratchasima
Elementary Education Service Area. The samples of
the study were 46 Sufficiency Economy Philosophy
model schools, selected by purposive sampling.
The research procedures consisted of five steps as
follows: 1) study academic administration documents
and research studies related to the integration of
Sufficiency Economy Philosophy, 2) design the
academic administration model 3) examine the
suitability of the proposed model, 4) evaluate the
efficiency of the proposed model, and 5) develop
the academic administration model for schools
under the Office of Nakhon Ratchasima Elementary
Education Service Area.

The findings were as follows:
1) The academic administration model
integrating the Sufficiency Economy Philosophy for
schools under the Office of Nakhon Ratchasima
Elementary Education Service Area consisted of five
major components: 1) Rationale, 2) Objectives, 3)
key tasks, 4) educational guidance, and 5) condition
for success.
2) The efficiency of academic administration
model integrating the Sufficiency Economy
Philosophy for schools under the Office of Nakhon
Ratchasima Elementary Education Service Area
showed that :
2.1) The proposed model was in the most
appropriate level.
2.2) The proposed model was practical
to Sufficiency Economy Philosophy schools in the
more appropriate level.
2.3) The proposed model was confirmed
the validity by the experts all aspect and all items.

Keywords : Philosophy of Sufficiency Economy ; Academic ; Ministration model

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวตั น์ท�ำ ให้ประเทศ
ต่าง ๆ ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันสูงและต้องเร่งพัฒนา
คนของตนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ ให้สามารถ
รับมือกับสิ่งท้าทายดังกล่าวได้ การจัดการศึกษาของทุก
ประเทศต่างๆ ล้วนมีเป้าหมายสำ�คัญคือคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน เช่นเดียวกับประเทศไทย เพราะการศึกษาที่มี
คุณภาพเท่านัน้ ทีจ่ ะทำ�ให้ประเทศสามารถแข่งขันบนเวทีโลก
ได้ในยุคโลกาภิวตั น์ แต่ปจั จุบนั พบว่าคุณภาพการศึกษาของ
ไทยยังอยู่ในระดับต่ำ�มาโดยตลอด และเป็นปัญหาที่ต้องเร่ง
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แก้ไขในทุกระดับ ภาวะวิกฤติดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่สำ�คัญที่
ทุกภาคส่วนต้องเน้นในเรือ่ งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ, 2553 : 1-2)
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ สภาพสังคมในแต่ละยุคเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
จนระบบการศึกษาไม่อาจจะสร้างคุณภาพของประชาชน
ให้สอดคล้องได้ จึงจำ�เป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สภาพสังคมปัจจุบนั เปลีย่ นแปลงไปอย่าง
รวดเร็วทำ�ให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่
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ระบบเศรษฐกิจสังคมนานาชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือ จึงจำ�เป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธี
การจัดการศึกษาปัจจุบันให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องแสวงหา
แนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ให้การศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
ถูกต้องแก่เยาวชนและประชาชน เพื่อพัฒนาจิตใจและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของคนในประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 5)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of
Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำ�รัส
ชี้แนะแนวทางการดำ�เนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดย
ตลอดมาตัง้ แต่กอ่ นวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น
และสามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยืนยาวภายใต้กระ
แสโลกาภิวัตน์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่
ชีถ้ งึ แนวการดำ�รงอยูแ่ ละการปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุก
ระดับ ในการพัฒนาประเทศให้ดำ�เนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันโลกยุคโลกาภิ
วัตน์ ซึ่งต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความ
ระมัดระวัง ในการวางแผนและการดำ�เนินการทุกขั้นตอน
(สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2550 : 5 – 7)
กระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดนโยบายให้มีการขับ
เคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษาในทุกระดับ
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำ�ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการด้านงาน
วิชาการ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนตลอดจนประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำ�วันก่อให้เกิดความตระหนักอย่างยั่งยืน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา จึงมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
ได้น้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการ แต่การดำ�เนินการในแต่ละโรงเรียนมี

รายละเอียดและแนวดำ�เนินการทีแ่ ตกต่างกันไปเนือ่ งจากยัง
ขาดรูปแบบและแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูอ้ �ำ นวย
การโรงเรียนเห็นว่าการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาได้ดีขึ้น จึงมีความสนใจที่จะทำ�การวิจัยเพื่อพัฒนารูป
แบบการบริหารจัดการงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา อันจะส่งผลให้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวติ ของนักเรียนเป็น
ไปอย่างได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเกิดความยัง่ ยืนต่อ
ไป
ขอบเขตการวิจัย
ด้านเนื้อหา การบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ 1)
การวางแผนงานวิชาการ 2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) การวัดผล ประเมินผล
และการดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียน 5) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 6) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 7) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 8) การ
นิเทศการศึกษา 9) การแนะแนวการศึกษา
ประชากร คือ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา จำ�นวน 1,334 โรงเรียน
กลุม่ ตัวอย่างคือ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาที่ผ่านการประเมินให้
เป็นสถานศึกษาพอเพียงหรือสถานศึกษาต้นแบบพอเพียง
จำ�นวน 46 โรงเรียน โดยการเลือกแบบแบ่งชั้น
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อำ�นวยการโรงเรียน หัวหน้า
วิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนละ 10 คน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการ
โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
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46 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
2 เพือ่ ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหาร
จัดการงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ความสำ�คัญของการวิจัย
1. สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมาทัง้ 7 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ได้รปู แบบการบริหาร
จัดการงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการงานวิชาการตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานวิชาการโดย
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำ�หรับสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอื่น
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดำ�เนินการ 5 ขั้นตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการโดยบูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ 1) การบริหารจัดการงาน
วิชาการของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2) ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) การบริหารงานวิชาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 4) รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 5) งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการงาน
วิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา
ขั้นที่ 1 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 7 ท่าน เกี่ยว
กับการบริหารจัดการงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ขัน้ ที่ 2 นำ�ผลจากการสัมภาษณ์ และการสังเคราะห์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องในขัน้ ที่ 1 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการ
งานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการงาน
วิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา
ขัน้ ที่ 1 นำ�รูปแบบทีส่ ร้างขึน้ จัดประชุมกลุม่ สนทนา
(Focus Group) โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ จำ�นวน 7 ท่าน
ขั้นที่ 2 ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 7 ท่าน
ขั้นที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบตามคำ�ชี้แนะและผลการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ
ขัน้ ตอนที่ 4 หาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหาร
จัดการงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
ขัน้ ที่ 1 สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับตามวิธีของ ลิคเอิร์ท (Likert) เพื่อสอบถามการ
ปฏิบัติของสถานศึกษาพอเพียง
ขัน้ ที่ 2 หาคุณภาพของแบบสอบถามโดยนำ�ไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับโรงเรียนในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา จำ�นวน 5 โรงเรียน รวม 30 คน
ซึ่งแบบสอบถามมีค่าอำ�นาจจำ�แนกระหว่าง 0.34 – 0.96
ค่าความเชื่อมั่น 0.96
ขั้นที่ 3 นำ�แบบสอบถามไปสอบถามโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง จำ�นวน 46 โรงเรียน
ขั้นตอนที่ 5 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงาน
วิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา
ขัน้ ที่ 1 จัดประชุมกลุม่ สนทนา (Focus Group) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 7 ท่าน
ขั้นที่ 2 ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 7 ท่าน ประเมินเพื่อ

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ยืนยันรูปแบบ
ขั้นที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบ
ผลการวิจัย
1. รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการโดยบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ประกอบด้วย
1)หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระสำ�คัญ 4)
แนวทางสู่การปฏิบัติ 5) เงื่อนไขความสำ�เร็จ
2. รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการโดยบูรณ
าการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำ�หรับโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
มากที่สุด และได้รับยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 100 ทุกด้านและทุกข้อ
อภิปรายผล
1 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการงาน
วิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 1) หลัก
การและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระสำ�คัญ 4) แนวทาง
สู่การปฏิบัติ 5) เงื่อนไขความสำ�เร็จ โดยมีสาระสำ�คัญ 9
ประการประกอบด้วย 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียน
รู้ 4) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6) การพัฒนา
สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 7) การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 8) การนิเทศการศึกษา และ9) การแนะแนว
การศึกษา โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 3 ด้าน คือ1) ด้านความพอประมาณ หมายถึง
ความพอดีทไี่ ม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น 2) ด้านความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิน
ใจเกี่ยวกับ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะ
ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำ�นึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ

กระทำ�นัน้ ๆ อย่างรอบคอบ 3) ด้านการมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ใี นตัว
หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำ�นึงถึงความเป็น
ไปได้ของสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคตทัง้
ใกล้และไกล โดยองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านอยู่ภายใต้เงื่อนไข
2 ประการคือ 1) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องสร้างเสริมให้
เป็นพื้นฐานจิตใจของคน ในด้านจิตใจ คือ การตระหนักใน
คุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมในการดำ�เนินชีวติ และด้านการกระทำ�
คือ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ รู้จัก
แบ่งปันและรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นในสังคม
2) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรู้เกี่ยว
กับวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบ
และความระมัดระวังที่จะนำ�ไปสู่ความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติ นำ�ผลการสังเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการกับการบริหารงานวิชาการได้สาระสำ�คัญ 9
ประการดังนี้
1.1 การวางแผนงานวิชาการ โดยการนำ�แนวทาง
การวางแผนงานวิชาการบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้แนวทางในการวางแผนงานวิชาการ 9 ประการ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการนำ�หลัก
การพัฒนาหลักสูตรมาบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 9 ประการ
1.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการนำ�หลัก
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้มาบูรณาการกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้แนวทางในการปฏิบัติ 10 ประการ
1.4 การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการ
เรียน โดยการนำ�หลักการวัดผล ประเมินผล และการเทียบ
โอนผลการเรียน มาบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงได้แนวทางในการปฏิบัติ 8 ประการ
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำ�
แนวปฏิบตั ใิ นการวิจยั มาบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แนวทางในการปฏิบัติ 7 ประการ
1.6 การพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษา โดยนำ�กรอบในการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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48 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
เพือ่ การศึกษา มาบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทำ�ให้ได้มแี นวทางในการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 9 ประการ
1.7 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยนำ�แนวทางในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้มาบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทำ�ให้ได้แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 ประการ
1.8 การนิเทศการศึกษา โดยนำ�แนวการนิเทศการ
ศึกษามาบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำ�ให้
ได้แนวทางในนิเทศ 8 ประการ
1.9 การแนะแนวการศึกษา โดยการนำ�วิธีการ
แนะแนวมาบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
แนวทางในแนะแนวการศึกษา 8 ประการ
2 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการบริหารจัดการงาน
วิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำ�หรับ
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการนำ�ไปปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน และผลการ
ยืนยันรูปแบบจากผูท้ รงคุณวุฒพิ บว่า รูปแบบได้รบั ยืนยันผ่าน
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 100 ทุกด้านและทุกข้อ ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าในการสร้างรูปแบบผู้วิจัยนำ�ขอบข่ายการบริหาร
งานวิชาการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
เข้าด้วยกันเพือ่ สร้างเป็นรูปแบบแล้วนำ�รูปแบบไปจัดประชุม
กลุม่ สนทนา (Focus Group) ให้ผทู้ รงคุณวุฒปิ ระเมินความ
เหมาะสม เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว
จึงนำ�รูปแบบไปสอบถามกับสถานศึกษาพอเพียงหรือสถาน
ศึกษาต้นแบบพอเพียง พบว่ารูปแบบมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติระดับมากทุกข้อ จากนั้นจึงนำ�รูปแบบไปจัดประชุม
กลุ่มสนทนา (Focus Group) เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันใน
แต่ละข้อ พบว่า รูปแบบได้รับการยืนยันร้อยละ 100 ทุกข้อ
ขัน้ ตอน โดยการพัฒนารูปแบบเป็นไปตามแนวคิดของบุญชม
ศรีสะอาด (2549), วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ด้านสาระสำ�คัญ
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ของการบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการของกรมวิชาการ (2545), กระทรวงศึกษาธิการ
(2546), สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2550, 2552), อุทัย บุญประเสริฐ (2551) และปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์ (2553)
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1 โรงเรียนในสังกัดควรนำ�รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา ไปใช้เพือ่ ให้เกิดคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผู้เรียน อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาและคุณภาพชีวติ ของนักเรียนเป็นไปอย่างได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไป
2 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมาทัง้ 7 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ควรส่งเสริมให้โรงเรียน
นำ�รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการโดยบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดย
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการการบริหารงาน
วิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์
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