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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการ            

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดเล็กของรัฐตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยาง คอื ผูอาํนวยการสํานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษา 6 คน ผูอํานวยการโรงเรียน 30 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 60 คน โดยการ   

คัดเลือกแบบเจาะจง  และครู-อาจารย 120 คนซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ การศึกษาเอกสาร และ การประชาพิจารณ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคา

เฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 

ผลการวิจยัพบวา 1) สภาพปจจบุนั และปญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดเล็กของรัฐตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้  1.1) ดานวิชาการ มีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนเพียงสวนหน่ึงของแตละ

กลุมสาระการเรียนรู และ ไมมผีลตอการเรยีนในระดับทีส่งูขึน้ 1.2) ดานบคุลากร ยงัไมมกีารนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

มาใช เพราะตองบริหารจัดการตามระเบียบของทางราชการ 1.3) ดานงบประมาณ ยังมิไดบริหารจัดการโดยใช    

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะตองดําเนนิการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 1.4) ดานบริหารจดัการทัว่ไป ยงัไมมี

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติ ยังคงบริหารจัดการตามกฎ ระเบียบของทางราชการ แตมีโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2) รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง คือ FIT ECON Model (เศรษฐกิจแบบพอดี)

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract
  The purposes of this research were to study the conditions and the problems, as well as, indicate 

the model of basic small government school administration which follow the sufficiency economic              

philosophy. The samples were 6 educational service area office administrators, 30 school administrators, 

60 boards of basic school charter who were randomized by purposive sampling, 120 teachers who were 

randomized by multi-stage random sampling. The data were collected by means of questionnaire,           

observation, interview, document study, and public hearing. The collected data were then analyzed for 

mean, standard deviation, content analysis, content synthesis, and SWOT analysis. 1) The results                

indicated the conditions and the problems as following ; 1.1) Academic aspect ; there were sufficiency 

economic curriculum programs which were only a part of each subject and had no effect on the higher 

level of education 1.2) Personnel aspect ; there was no usage of sufficiency economic philosophy because 

of bureaucratic rules 1.3) Budget aspect ; there was no usage of sufficiency economic philosophy because 

of rules of Ministry of Finance 1.4) General administration aspect ; there was no usage of sufficiency 

economic philosophy since the administration was still under the bureaucratic rules. However, the                         

sufficiency economic projects were constructed as the extra activities. 2) The model of small basic                      

government school administration which follow the sufficiency economic philosophy was FIT ECON Model.

Keywords
  Small Basic Government Schools, Administrated Follow the Sufficiency Economic Philosophy

บทนํา
  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของรฐัเปนหนวยงานทางการศึกษาทีม่บีทบาทหนาทีใ่นการใหการศึกษาแกเยาวชน

ไทยตัง้แตระดบัปฐมวัย ประถมศึกษา และมธัยมศกึษา ซึง่การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีผานมาท้ัง 4 ดาน มปีญหา 

ดังนี้ คือ 1) ดานการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐทั้งหมด มีครูไมครบชั้นและไมครบ

สาระ ทําใหการเรียนการสอนไมประสบผลดีเทาที่ควร 2) ดานการบริหารวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก

ของรัฐสวนใหญไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากหลักสูตรที่กําหนดไว และไมสามารถ            

เพิ่มเติมเนื้อหาที่เปนประโยชนตอวิถีชีวิตของนักเรียน และคนในชุมชนไดดีเทาที่ควร 3) ดานการบริหารงบประมาณ     

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กของรัฐท้ังหมดมีงบประมาณนอย ไมสามารถจัดซ้ือวัสดุอุปกรณที่จําเปน เชน 

คอมพวิเตอรได เนือ่งจากการจดัสรรงบประมาณของทางราชการจะคดิตามรายหวัของนกัเรียนเปนหลัก สถานศกึษา
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ที่มีจํานวนนักเรียนไมมากนักก็จะไดรับงบประมาณนอยตามไปดวย ทําใหสถานศึกษาไมมีตนทุนเพียงพอใน              

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) สวนการบริหารทั่วไป  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐสวนใหญขาดแคลน

ทั้งอาคารสถานท่ี งบประมาณในการพัฒนาส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน ขาดแคลนงบประมาณ        

เพื่อการจัดซ้ือจัดหาวัสดุสํานักงาน และพัสดุครุภัณฑ (รุง แกวแดง, 2546, 59-62 และ สํานักงานคณะกรรมการ     

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, 1-3)

  จากสภาพการณดงักลาว หากสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กของรัฐนอมนาํปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 ดานดังกลาว ก็อาจจะทําใหปญหาตาง ๆ ลดนอยลงหรือหมดสิ้นไป       

คุณภาพชีวิตของนักเรียนและคนในชุมชนก็อาจจะดีขึ้น แตเทาท่ีผานมา สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กของรัฐ       

ไดนอมนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในการบรหิารจดัการดานวชิาการเพยีงดานเดยีว เพือ่ใหการบรหิารจดัการ

สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานขนาดเล็กของรฐัมปีระสทิธภิาพทัง้ระบบ และเพือ่ประโยชนในการขยายผลไปยังสถานศึกษาตาง ๆ               

ในประเทศไทยตอไป จึงทําวิจัยเพ่ือกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กของรัฐ             

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  2. เพ่ือกาํหนดรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดเล็กของรัฐตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้

  1. การวิจัยเชิงคุณภาพ มีการดําเนินงาน ดังนี้

      1.1 ศกึษาเอกสารเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ปญหาและสภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา

ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง แลววเิคราะหเนือ้หาและสรุปเพ่ือใหไดมาซึง่แกนแทของการดาํเนนิงานตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใหไดมาซึ่งขอมูลเก่ียวกับปญหาและสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการวิจัยและแนวความคิดของผูอื่น

   1.2 สังเกตกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมในหลักสูตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง

สัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก

สภาพที่เปนจริงในสถานศึกษา

   1.3 สงัเคราะหองคความรูเกีย่วกับการดําเนินงานและการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงที่ไดจากการวิเคราะหผลของการศึกษาในขอ 1.1 และ 1.2 แลววิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค

ของประเด็นที่เปนองคความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว

สังเคราะหเปนรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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      1.4 จัดประชุมเพื่อประชาพิจารณรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ      

พอเพียงท่ีไดจาก 1.3  กบักลุมตัวอยาง ไดแก ผูอาํนวยการสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 6 คน ผูอาํนวยการโรงเรียน      

30 คน และครู 120 คน                      

      1.5 เครื่องมือที่ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  แบบบันทึกการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ                             

หลกัเศรษฐศาสตร พทุธเศรษฐศาสตร เศรษฐกิจพอเพียง และหนวยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง แบบสังเกตประกอบ

การสมัภาษณเกีย่วกบัการเรยีนการสอนและการดาํเนนิงานโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศกึษา แบบสมัภาษณ

เชงิลกึเกีย่วกบัการเรยีนการสอนและการดาํเนนิงานโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศกึษาและการบรหิารจดัการ

สถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบบันทึกการประชุมกลุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแบบบันทึกการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของรูปแบบ

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (FIT ECON Model) 

  2.  การวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการ ดังนี้ 

      2.1  ใหกลุมตัวอยางที่เขารวมประชาพิจารณรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (FIT ECON Model)ตอบแบบสอบถามประกอบการประชาพิจารณ คือ ผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 6 คน ผูอํานวยการโรงเรียน 30 คน และครู 120 คน                      

   2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามประกอบการประชาพิจารณ การสราง

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรางขอคําถาม เสนอ                 

ผูทรงคุณวุฒิ หาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ไดคา IOC = 1.00 ทุกขอ นําขอคําถามไปทดลองใชกับประชากร                 

ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 30 คน แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่น ไดคา α = 0.963  ผูวิจัยดําเนินการ       

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง วเิคราะหขอมลูโดยการหาคาความถ่ี คารอยละ การวเิคราะหและสงัเคราะหเนือ้หา และ

การวเิคราะหจดุแขง็ จุดออน โอกาส และอุปสรรค

ผลการวิจัย
  1. สภาพปจจุบันในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมี ดังนี้              

1) ดานวิชาการพบวา มีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงแตยังมิไดนําสูการปฏิบัติอยางจริงจัง คงมีแตโครงการเสริม

หลักสูตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 2) ดานการบริหารงบประมาณ พบวา ยังมิไดนาํแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพราะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 3) ดานการบริหารงานบุคลากร 

พบวา   ยงัมไิดนาํแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบตั ิหากแตบริหารจัดการบุคลากรภายใต

ภาวะขาดแคลนบุคลากร 4) ดานการบริหารทั่วไป พบวา ยังคงยึดระเบียบการปฏิบัติราชการเปนหลักในดานการ

บริหารธุรการ การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม ยังมิไดนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน      

แนวทางในการปฏิบัติ หากแตบริหารจัดการบุคลากรภายใตภาวะขาดแคลน การบริหารกิจการนักเรียนมีโครงการ                    

เสริมหลักสูตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
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  2. ปญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ปรากฏดังนี้             

1) ดานวิชาการพบวา 1.1) ครูไมมีเวลาเพียงพอกับการสอนเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนเศรษฐกิจพอเพียงไมมี

ผลตอการเรยีนในระดบัทีส่งูขึน้ 1.2) เนือ่งจากมคีรไูมครบชัน้และไมครบสาระการเรยีนรู จงึดเูหมอืนมกีารนาํแนวปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช นอกจากนี้งบประมาณรายหัวมีนอย การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชดําเนินงานวิชาการ   

จึงเปนไปอยางอัตคัด 1.3) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาไมไดเนนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 1.4) การวัดและ

ประเมินผลผูเรียนยังคงใชกระดาษเปนหลัก ระบบทะเบียนของโรงเรียนเปนระบบเอกสาร มีระบบฐานขอมูลโดยใช

คอมพิวเตอรนอย 2) ดานงบประมาณพบวา ไมมีการวิเคราะหความตองการท่ีจําเปนของโรงเรียนเพ่ือการจัดทํา        

แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนการบริหารงบประมาณตองยึดระเบียบของกระทรวงการคลัง           

เปนหลัก 3) ดานบุคลากร พบวา ยังเปนบทบาทหนาท่ีของหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษามีบทบาทนอยมาก               

4) การบรหิารทัว่ไป พบวา ยงัคงใชระบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การกอสรางอาคารสถานท่ีตองเปน

ไปตามแบบของกระทรวงศึกษาธกิาร  ยกเวนงานกิจการนกัเรียนท่ีมโีครงการเสริมหลกัสูตรเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง

  3. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ FIT ECON 

Model โดย  1) F: Felt Need คือ ลด (Reduce) ความตองการสวนเกินใหเหลือเพียงความตองการที่จําเปน  2)          

IT: Immediately Technology คือ ใชสื่อหรือเทคโนโลยีที่จําเปนตองใชคน คือ คนเปนผูใชและควบคุมสื่อหรือ

เทคโนโลย ีตองไมใชสือ่หรอืเทคโนโลยทีีค่นไมสามารถควบคมุได  3) E: Education คอื   ใหความรูเกีย่วกับเศรษฐกจิ

พอเพียงแกบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ   4) C: Community คือ 

เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมทั้งในดานกําลังความคิดกําลังกาย และงบประมาณ  5) O: Omit Self-Desired 

/ Sacrifice / Omit Sensuality คือ เสียสละ ทํางานเต็มเวลา เต็มความสามารถ และเต็มใจ 6) N: Non-Disguised 

Unemployment คอื ลดการวางงานแบบแอบแฝง คอื บคุลากรทกุคนทาํงานเตม็เวลา เตม็ความสามารถ และเตม็ใจ

อภิปรายผลการวิจัย
  1. จากผลการวิจัย พบวาสภาพปจจุบันในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอพียง มีดังนี้

              1.1 ดานวิชาการ พบวามีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงแตยังมิไดนําสูการปฏิบัติอยางจริงจัง คงมีแต

โครงการเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับกีรติวัฒน อัคเส (2543, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา      

การดาํเนนิงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพยีงในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาขอนแกน: 

กรณศีกึษาโรงเรยีนบานหวยซนั และพบวา 1) โรงเรยีนบานหวยซนั ดาํเนนิการโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 2 โครงการ 

และสอดคลองกบั   ณรงค ดอนศรี (2543, บทคัดยอ) ทีไ่ดศกึษาสภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการในการบริหาร

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ 

และพบวา มกีารปฏิบตัใินระดับปานกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการบูรณาการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

กับรายวิชาตาง ๆ   นอกจากน้ันยังสอดคลองกับ  สํารวล อุนใจ (2543, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอน

วชิากลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสระแกว และพบวา จดัใหผูเรยีนมปีระสบการณ
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ทํางานอยางงาย ๆ ในชีวิตประจําวันที่ไมเกินความสามารถ เปนพื้นฐานอาชีพตามความถนัดและความสนใจของ

นักเรียน โดยใหนักเรียนเปนศูนยกลางองคกรความรูและประสบการณ และสอดคลองกับ  ชัยรินทร ชัยวิสิทธิ์ (2545, 

บทคัดยอ) ทีไ่ดวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางเสริมคานิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใหนกัเรียนและ

ชุมชนดวยโครงงานอาชีพ และพบวา หลังจากนักเรียนไดเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแลว ไดนํามาประยุกตใชใน

โครงงาน ปรากฏวานกัเรยีนมคีาใชจายในโครงงานอยางประหยดั มกีารใชวสัดอุยางคุมคา มกีารแลกเปลีย่นพนัธุพชื 

พันธุสัตว และความรูตาง ๆ  นําเศษสิ่งเหลือใชในโครงงานมาใชประโยชน ปรึกษากับคนในครอบครัวและภูมิปญญา

ทองถิน่มากขึน้ โดยทกุคนในครอบครวัใหความรวมมอืสนบัสนนุ สวนความคดิเหน็ของนกัเรยีนท่ีมตีอเนือ้หา กจิกรรม

การเรียนการสอน และครูผูสอนเปนไปในทางบวก และความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการทําโครงงานอาชีพของ

นักเรียนเปนไปในทางบวกเชนเดียวกัน 

   1.2 ดานการบริหารงบประมาณ พบวายังมิไดนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง               

ในการปฏิบตั ิเพราะตองดาํเนนิการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึง่สอดคลองกบั  กรีติวฒัน อคัเส (2543, บทคัดยอ) 

ทีไ่ดศกึษาการดาํเนนิงานตามโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสํานกังานการประถมศกึษา

ขอนแกน: กรณศีกึษาโรงเรียนบานหวยซัน และพบวา  โรงเรียนไดรบัความรวมมอื และชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ 

ทัง้หนวยงานทางราชการและหนวยงานเอกชนในดานเงินลงทุน ซึง่ก็ตองบริหารจัดการตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการบริหารเงินนอกงบประมาณ และสอดคลองกับณรงค ดอนศรี (2543, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหาและความตองการในการบริหารจัดกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ และพบวา ความตองการท่ีสําคัญในการบริหารกิจกรรมการเรียนรู              

ตามโครงการ ไดแก งบประมาณ 

   1.3 การบริหารงานบุคลากร พบวายังมิไดนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง                        

ในการปฏิบัติ หากแตการบริหารจัดการบุคลากรภายใตภาวะขาดแคลนบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับณรงค ดอนศรี 

(2543, บทคดัยอ) ทีไ่ดศกึษาสภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการในการบริหารจัดกจิกรรมการเรียนรูตามโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ และพบวา ความตองการที่สําคัญใน

การบริหารกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการ ไดแก การเตรียมความพรอมดานบุคลากร 

   1.4 ดานการบริหารทัว่ไป พบวา ยงัคงยึดระเบยีบการปฏบิตัริาชการเปนหลกัในดานการบรหิารธรุการ 

การบริหารจดัการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม ยงัมไิดนาํแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏบัิติ 

หากแตบริหารจัดการบุคลากรภายใตภาวะขาดแคลน การบริหารกิจการนักเรียน มีโครงการเสริมหลักสูตรเก่ียวกับ

เศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่สอดคลองกบักรีตวิฒัน อคัเส (2543, บทคดัยอ) ทีไ่ดศกึษาการดาํเนนิงานตามโครงการเศรษฐกจิ

พอเพยีงในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาขอนแกน : กรณศีกึษาโรงเรียนบานหวยซัน และพบวา 

1) โรงเรยีนบานหวยซนั ดาํเนนิการโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 2 โครงการ และสอดคลองกับณรงค ดอนศร ี (2543, 

บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการบริหารจัดกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ และพบวา ความตองการท่ีสําคัญ       

ในการบริหารกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการ ไดแก การเตรียมความพรอมดานสถานที่ 
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  2. จากผลการวิจัยพบวาปญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ       

พอพียงมีดังนี้

        2.1 ดานวิชาการมีปญหา คือ มีเนื้อหาในหลักสูตรมากจนสอนไมทัน และไมมีผลตอการเรียนตอใน

ระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากมีครูไมครบชั้นและไมครบสาระ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดกลุมการเรียน       

การจัดตารางสอน การจัดครูเขาสอนตามตารางสอน การจัดครูสอนแทนจึงดูเหมือนมีการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาใชและการนาํนวตักรรมเทคโนโลยมีาใชดาํเนนิงานวชิาการกเ็ชนกนั เนือ่งจากโรงเรยีนขนาดเลก็  มจีาํนวน

นกัเรียนนอย งบประมาณรายหัวทีโ่รงเรียนไดรบัมไีมมาก การนํานวตักรรมเทคโนโลยีมาใชดาํเนนิงานวชิาการจึงเปน

ไปอยางอัตคดั บางครัง้ตองพึง่การมสีวนรวมของชมุชน เชน การจดัหางบประมาณภายนอกมาซือ้คอมพวิเตอร  เปนตน 

การปรับปรุงแผนการสอนเปนความรับผิดชอบของครูผูสอน สวนการจัดหา จัดทํา ใช บํารุงรักษา และสงเสริมผลิต

สื่อการเรียนการสอนดูเหมือนจะเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยปริยาย  เพราะโรงเรียนขาดแคลน         

งบประมาณ การพฒันาหลกัสตูรของสถานศึกษาไมไดเนนเรือ่งเศรษฐกิจพอเพียง เพราะสวนใหญจะใหความสาํคญั

กับภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่งในชวงที่ผานมาจะเนนหลักสูตรทองถิ่นมากกวาหลักสูตรสถานศึกษา แตการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู การจัดสอนซอมเสริม จัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตรบางโรงเรียนไดจัดทําโครงการ/กิจกรรม

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร แมจะมีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงแตโรงเรียนก็ยังดําเนินการ

ไดไมเต็มหลักสูตร เพราะขาดแคลนครูผูสอน และครูผูสอนมีภาระงานสอนและงานอ่ืน ๆ เกินกวาจะดําเนินการได

เต็มที่ การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน การสรางและปรับปรุงเคร่ืองมือ การจัดใหมีเอกสารแบบฟอรม

เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน การดําเนินการเก่ียวกับหลักฐานการวัดผลประเมินผลการเรียน และ                 

งานทะเบียนนักเรียนยังไมไดนําแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  เพราะเคร่ืองมือที่ใชในการวัดและ

ประเมนิผลผูเรยีนยงัคงใชกระดาษทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหผูเรยีนไดแสดงออกซึง่ความรู ความสามารถทางการศกึษา 

และระบบทะเบียนของโรงเรียนยังคงใชระบบเอกสาร และยังไมมีการใชระบบคอมพิวเตอรชวยเก็บขอมูล                     

เพื่อเปนฐานขอมูลของโรงเรียน  ทั้งนี้เพราะบุคลากรของโรงเรียนขาดทักษะในการใชคอมพิวเตอรการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาลาชา ไมจริงจัง เปนเพียงสวนหนึ่งเล็ก ๆ ของ         

กลุมสาระวิชาและไมมีผลตอการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไป ทั้งที่เปนเนื้อหาวิชาที่มีคุณคาตอการดําเนินชีวิตของคน  

ในสังคมจึงทําใหมีปญหาในดานการบริหารวิชาการดังกลาวมาแลว

   2.2 ดานงบประมาณ มีปญหา คือ การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน                

มกัทาํตาม ๆ  กนัโดยขาดการวิเคราะหความตองการจําเปนของโรงเรียน โดยยังตองยดึระเบียบของกระทรวงการคลัง

ซึ่งไมสามารถดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเรื่องการบริหารจัดการ                   

งบประมาณไมใชแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นับต้ังแตการจัดต้ังงบประมาณของรัฐบาล กระทรวงการคลัง         

สถานศกึษาจะตองถกูตรวจสอบในเรือ่งความถกูตอง โปรงใสในการใชงบประมาณการบริหารจัดการงบประมาณจงึ

เปนไปตามประเพณีนิยมท่ียึดหลักความถูกตองของระเบียบกระทรวงการคลังเปนหลัก เพราะการบริหารจัดการ        

งบประมาณทีไ่มถกูตอง ผดิพลาด อาจถกูสอบสวน ลงโทษทางวนิยั และถือวาเปนการประพฤติชัว่อยางรายแรง และ

มีผลตอตําแหนงหนาที่การงานของผูรับผิดชอบ 
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   2.3 ดานบคุลากรมปีญหา คอื ไมเปนไปตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง หากแตเปนไปตามระเบยีบ

กระทรวงศึกษาธิการ ความจําเปนของโรงเรียน หนวยงานตนสังกัด หรือความตองการของบุคลากรเอง ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธกิารวาดวย  เรือ่ง สวสัดกิารขาราชการ ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวาการเปนนติบิคุคลของสถานศึกษาขนาดเล็ก

ยังไมสามารถปฏิบัติไดอยางเต็มที่จึงทําใหการบริหารจัดการดานบุคลากรไมสามารถดําเนินการตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได ยังคงตองบริหารจัดการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

   2.4 ดานการบริหารทั่วไปมีปญหา คือ ไมเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากแตเปนไป  

ตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร ยงัคงใชระบบเอกสาร การกอสรางอาคารสถานทีต่ามแบบของกระทรวงศกึษาธกิาร 

ยกเวนงานกจิการนกัเรยีนทีม่โีครงการเสรมิหลกัสตูรเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง แตดวยขอจํากดัของจาํนวนบคุลากร 

จึงดูเหมือนวามีการใชบุคลากรอยางคุมคา การวางแผน การกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน  ไมไดเนนในเรื่อง

เศรษฐกจิพอเพยีง การประเมนิจงึไมตรงตามแนวทางของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวาการบรหิาร

จัดการสถานศึกษาตองเปนไปตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน การบริหารจัดการงานธุรการยังคงตองใชเอกสาร

ที่นาเชื่อถือ  การบริหารอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมยังคงตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบาง

โรงเรยีนมอีาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอมเกนิความจาํเปน เพราะจาํนวนนกัเรยีนลดลง สวนบางโรงเรยีนยงัมไีมเพียงพอ 

สวนการบรหิารกจิการนกัเรยีน มโีครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเปนโครงการทีโ่รงเรยีนไดบรรจไุวในแผนปฏบิตักิารประจาํ

ปของโรงเรียน เพราะเปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเปนไปตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

  3. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ FIT ECON 

Model ซึ่ง F: Felt Need เปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง IT: Immediately Technology เปนไปตาม       

หลักพุทธเศรษฐศาสตร E: Education ตองใหการศึกษา ใหความรู สรางเขาใจ บมเพาะใหเห็นคุณคาของปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การนาํสูการปฏบิตัใินวถิชีวีติ C: Community การบรหิารจัดการดานเศรษฐกจิพอเพยีง  จาํเปน

ตองอาศัยความรวมมือ รวมใจจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่มีขอจํากัดในเรื่อง

จาํนวนบุคลากร O: Omit Self-Desired, Sacrifice, Omit Sensuality ในภาวะท่ีโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากร 

และบุคลากรมีงานประจําทั้งที่เปนงานสอน และงานอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากงานสอน บุคลากรจึงตองมีจิตใจเสียสละ        

เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนไทยมีจิตวิญญาณตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง N: Non-Disguised Unemployment 

ในภาวะที่โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากร และบุคลากรมีงานประจําทั้งที่เปนงานสอน และงานอื่น ๆ                         

ที่นอกเหนือจาก งานสอน ซึ่งดูเหมือนวาบุคลากรจะทํางานเต็มกําลัง เต็มเวลา และเต็มความสามารถ ถาเปนไปได

ควรมีการวิเคราะหเกี่ยวกับการวางงานแบบแอบแฝง และตองลดการวางงานแบบแอบแฝงใหหมดไป

สรุป
  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐขนาดเล็กมีปญหาในการบริหารจัดการเน่ืองจากขาดแคลนทรัพยากรทาง      

การศกึษาทกุดาน ไดแก ขาดบคุลากร ขาดงบประมาณ ขาดวสัดุอปุกรณ ครุภณัฑ และอาคารสถานที ่รวมทัง้ขาดแคลน

เวลาเพราะตองรวมมอืรวมใจกนัดําเนนิงานใหครอบคลุมทุกบทบาทหนาทีข่องสถานศึกษาในภาวะทีข่าดแคลน หาก

สถานศึกษาไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติ อาจทําใหปญหาตาง ๆ ดังกลาวลดลงหรือหมดไป
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ในที่สุด จากผลการวิจัยครั้งนี้พบวา รูปแบบการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู การปฏิบัติในการบริหาร                       

จดัการสถานศึกษา คอื FIT ECON Model ดงันี ้1) ลด (Reduce) ความตองการสวนเกนิใหเหลือเพียงความตองการท่ี

จาํเปน (Felt Need) 2) ใชสือ่หรอืเทคโนโลยทีีจ่าํเปนตองใชบคุลากร คอื บคุลากรเปนผูใชและควบคมุสือ่หรือเทคโนโลยี 

ตองไมใชสื่อหรือเทคโนโลยีที่คนไมสามารถควบคุมได (Immediately Technology) 3) ใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงแกบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ (Education) 4)            

เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมทั้งในดานกําลังความคิด กําลังกาย และงบประมาณ (Community) 5) เสียสละ 

ทาํงานเต็มเวลา เตม็ความสามารถ และเตม็ใจ (Omit Self-Desired / Sacrifice / Omit Sensuality) 6) ลดการวางงาน   

แบบแอบแฝง คอื บคุลากรทกุคนทาํงานเต็มเวลา เตม็ความสามารถ และเตม็ใจ (Non-Disguised Unemployment)  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการปฎิบัติงาน ดังนี้  

  1. กระทรวงศึกษาธิการ ควรนํา FIT ECON Model ไปกําหนดเปนนโยบายในการบริหารจัดการ                 

สถานศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  2. สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนํา FIT ECON Model ไปกําหนดมาตรการ และ

วธิดีาํเนินการ รวมท้ังกาํหนดดัชนชีีว้ดัเพือ่การประเมินการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา

  3. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ควรนํา FIT ECON 

Model ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรนํา FIT ECON Model ไปกําหนดเปนประเด็นเพ่ือการนิเทศ และ

ติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษา

  5. สถานศกึษาควรนาํรปูแบบ FIT ECON Model ไปใชในการบรหิารจดัการสถานศกึษา และควรดาํเนนิการ

ดังตอไปน้ี 1) ใหความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงแกครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 2) ลดคาใชจาย           

สวนเกินในโรงเรียน 3)ใหครูทํางานเต็มเวลา 4) ใชเทคโนโลยีขนาดกลางที่คนยังมีบทบาทอยู 5) เปดโอกาสใหชุมชน

มีสวนรวมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

  1. ควรศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช FIT ECON Model

  2. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการนํา FIT ECON Model ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา
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