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บทคดัย่อ 

 
    การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 ตามขอบข่ายงานใน 4 ดา้น  คือ   1) ดา้นการบริหารวชิาการ   
2) ดา้นการบริหารงบประมาณ  3) ดา้นการบริหารงานบุคคล  และ 4) ดา้นการบริหารทัว่ไป  
ประชากรผูใ้หข้อ้มูล คือ ครูผูส้อนของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 จ านวน 86 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ผลการศึกษาพบวา่  การบริการจดัการสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2  มีการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาต ่าสุด ไดแ้ก่   ดา้น             
การบริหารทัว่ไป ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคล และดา้นการบริหารวชิาการ     
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 ส าหรับปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา พบวา่  ในดา้น 
การบริหารวชิาการ โรงเรียนมีปัญหา การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบติังานวิชาการอยา่ง
ต่อเน่ือง   ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา สถานศึกษา ควรจดัท าแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบติังานวชิาการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้ง แต่งตั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบอยา่งชดัเจนในการนิเทศติดตาม     ดา้นการบริหารงบประมาณ พบวา่  โรงเรียน มีปัญหา
ขาดการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกบังบประมาณ   ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา 
คือ ใหมี้การวางแผนบริหารจดัการความเส่ียง ดว้ยการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตรวจสอบการใช้
งบประมาณ โดยการสรุปโครงการ พร้อมทั้งวเิคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีจะตอ้งพฒันา  ดา้นการบริหาร 
งานบุคคล พบวา่ โรงเรียนมีปัญหา  บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยา่งถูกตอ้งและลึกซ้ึง ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา คือ ควรมีการจดัอบรมเพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งจริงจงัและเป็นระบบ 
รวมทั้งจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  ส่วน
ดา้นการบริหารทัว่ไป พบวา่  โรงเรียนมีปัญหา  การจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีไม่ได้
มาตรฐาน ครูผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการความเส่ียง   
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง ชุมชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
เขา้มามีบทบาทในการจดัการศึกษานอ้ย ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา คือ ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ควรแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในวางแผนและการด าเนินการเก่ียวกบัการประกนั 
คุณภาพการศึกษา  รวมทั้งปรับปรุงและพฒันาระบบควบคุมภายใน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และรายงานผลการพฒันาการศึกษาใหส้าธารณชนทราบ  
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ABSTRACT  
 

 This independent study aimed to study the nature of Educational  Institution  
Administration in Accordance With Sufficiency  Economy  in  Rattanamit  Educational  Network,  
Lamphun Primary Educational  Service Area 2, in the 4 scopes as follows: 1) academic 
management   2) budget management   3) human resource management   and 4) general 
management. The targeted informants were comprised of 86 teachers of Rattanamit Education 
Network in Lamphun Educational Service Area Office 2. Tool used in collecting the data was a 
questionnaire surveying on opinions regarding educational place management according to the 
philosophy of sufficiency economics, problems and suggestions in educational place management 
according to the philosophy of sufficiency economics. The data gained was then analyzed by 
using standard deviation.  
 The result of study found out that educational place management according to the 
philosophy of sufficiency economics in Rattanamit Education Network, Lamphun Educational 
Service Area Office 2, is in a good level as arranged in an order of priority as follows: general 
management, budget management, human resource management and academic management. 
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 For the problems and suggestions of educational place management, it found out that 
the academic management has defects in orientation, following-up, continuous inspection of 
academic operations and practices. It suggests that the educational place should conduct the 
written orientation, following-up and operational plans including appoint an inside personnel who 
will be precisely entitled to do the following-up. For the budget management, it found out that the 
educational place has a problem in risk management that is likely to fall upon the budget. It 
suggests that the risk management plan should be laid out by analyzing and inspecting the budget 
spent by conducting a summary report of each project, including strength and weakness analysis 
that requires improvement. For the human resource management, it found out that the school 
lacks of knowledgeable personnel who really appreciates the philosophy of sufficiency 
economics. It suggests that the relating training should be arranged to make the personnel 
conscientiously and systematically understand the philosophy of sufficiency economics. And 
establishment of a learning center of the philosophy of sufficiency economics is considerably 
necessary. For the general management, it found out that the school encounters the problem of 
substandard quality assurance system in education; the teacher, who is responsible for internal 
control, still lacks of knowledge in risk management, and the Basic Educational Commissions, 
parents, community and parties concerning educational arrangement take a little role in the 
educational management. It suggests that administrative officers, teachers and educational 
personnel should seek for knowledge and experience in planning and quality assurance system in 
education. They should also improve and develop the internal control system, following-up, 
inspection, evaluation and conducting a report of the development’s result which will be made 
known to public. 
 

 

 

 


