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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อ.1).เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของ

การบรหิารสถานศกึษาตามศาสตรพ์ระราชาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของศูนยก์ารศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอท่าหลวง สงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัลพบุรี.2).เพื่อเสนอแนวทางการบรหิารสถานศกึษาตามศาสตร์
พระราชาหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ าเภอท่าหลวง สงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
จงัหวดัลพบุร ีกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศกึษา ครูและบุคลากร 
ผูเ้รยีนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูเ้รยีนการศกึษาต่อเนื่อง และผู้รบับรกิาร ศูนยก์ารศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอท่าหลวง สงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศัยจงัหวดัลพบุร ีโดยการใช้ตารางยามาเน่ที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95.ยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อน 0.05 และเลอืกสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูม ิไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 333 คน เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็น
แบบสอบถามมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากับ .0.953.วิเค ราะห์ข ้อมูล โดย ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น.(PNIModified).แบบสัมภาษณ์ใช้สัมภาษณ์เชิงลึก.(in-depth 
interview).กบัผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 10 คน ซึง่เป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั.(key informant).ในการสรา้งแนว
ทางการบรหิารสถานศกึษาตามศาสตรพ์ระราชาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบด้วย.
ผู้บรหิารการศกึษา.จ านวน 2.คน ผู้บรหิารสถานศกึษา.จ านวน.5.คน.ศกึษานิเทศก์.จ านวน.2.คน.
และครผูู้รบัผดิชอบงานสถานศกึษาพอเพยีง.จ านวน.1.คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะหเ์นื้อหา 
(content analysis) 

ผลการวจิยัพบว่า 
1..สภาพปจัจบุนัของการบรหิารสถานศกึษาตามศาสตรพ์ระราชาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงของศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอท่าหลวง สงักดัส านักงาน
ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัลพบุรี มกีารด าเนินการตามศาสตร์



พระราชาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกรายการ โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ดงันี้ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทัว่ไป ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการ
บรหิารงานงบประมาณ 

2..สภาพที่พงึประสงค์ของการบรหิารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงของศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอท่าหลวง สงักดั
ส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัลพบุรี.มกีารด าเนินการ
ตามศาสตรพ์ระราชาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของสถานศกึษา โดยรวมอยู่ ในระดบัมาก 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย 
ดงันี้ ดา้นการบรหิารงานทัว่ไป ดา้นการบรหิารงานบุคคล ดา้นการบรหิารงานงบประมาณ และดา้น
การบรหิารงานวชิาการ 

3..แนวทางการบรหิารสถานศกึษาตามศาสตรพ์ระราชาหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ของศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอท่าหลวง สงักดัส านักงานส่งเสรมิ
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัลพบุร ีมดีงันี้ 

3.1.ด้านการบรหิารงานวชิาการ วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา.
เพื่อก าหนดเป็นแผนงาน.โครงการ.กิจกรรม ด้านวิชาการ และน ามาพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร
สถานศกึษา สนับสนุน ส่งเสรมิให้ครูมคีวามรูแ้ละตระหนักถงึความส าคญัของการจดัการเรยีนรู้ที่
เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั.มกีารจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ ผลิตและพฒันาสื่อการเรยีนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการคดิวเิคราะหอ์ยา่งสรา้งสรรค ์จดัประกวดการจดักระบวนการ
เรยีนรูท้ ัง้การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การศกึษาต่อเนื่อง และการศกึษาตามอธัยาศยั โดยจดัระบบ
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และน าผลมาพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสมกบับรบิทและความต้องการของผู้เรยีน และสอดคล้องกบัศาสตรพ์ระราชา
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและการเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 

3.2.ดา้นการบรหิารงานงบประมาณ จดัท าสารสนเทศด้านงบประมาณของสถานศกึษา
ทัง้ที่เป็นเอกสาร สื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาสามารถขอตรวจสอบได้
ตลอดเวลา และสามารถน าไปจดัท าเป็นแผนการด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ด าเนินการ
แต่งตัง้คณะกรรมการในการด าเนินงานด้านงบประมาณในแต่ละโครงการ กิจกรรม อย่างชดัเจน
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมเีหตุผล มคีุณธรรม และตรวจสอบได ้ด าเนินการจดัท าแผนการ
บริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดท ามาตรฐานภาระงานที่เกี่ยวข้องกับ
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งบประมาณของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความรบัผดิชอบ และตรวจสอบได้  จดัท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยก าหนดช่วงเวลาการด าเนินงานที่ชดัเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถ
ด าเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้
ทรพัยากรเกิดความคุ้มค่า ตามความจ าเป็น มกีารนิเทศ ติดตาม และประเมนิผล โดยน าผลการ
นิเทศมาปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามศาสตรพ์ระราชาหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

3.3.ด้านการบริหารงานบุคคล จดัท าแผนงาน.โครงการ ในการพฒันาบุคลากรให้มี
ความรู ้ความเขา้ใจ ทีถู่กต้องเกี่ยวกบัศาสตรพ์ระราชาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยการ
จดัประชุม อบรม สมัมนา ศกึษาดูงานแหล่งเรยีนรูต่้าง .ๆ เพื่อส่งเสรมิ สรา้งความตระหนัก ให้เหน็
ถงึคุณค่าเกดิการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชวีติและการปฏบิตัหิน้าที่  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดใีห้กบั
ผูเ้รยีน ประชาชน ผูร้บับรกิาร ส่งเสรมิใหบุ้คลากรแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองอย่างสม ่าเสมอ ฝึกฝน
ทกัษะในการถอดองค์ความรู้ตามหลกัการจนเกิดเป็นความช านาญเพื่อให้สามารถถ่ายทอดและ
เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัศาสตรพ์ระราชาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บัผูเ้รยีน ประชาชน 
ผูร้บับรกิาร ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สถานศกึษาจดัท าแผนในการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง คร ูผูเ้รยีน และ
ชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมอืในการเรยีนรู้ มกีารนิเทศ ติดตาม และประเมนิผล โดยน าผลการ
นิเทศมาปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามศาสตรพ์ระราชาหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

3.4.ด้านการบริหารงานทัว่ไป จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏบิตักิารประจ าปี แผนงาน โครงการและกจิกรรมของสถานศกึษาให้ครอบคลุม
และสอดคล้องตามศาสตร์พระราชาหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ด าเนินการพฒันาอาคาร
สถานที่ ปรบัปรุงภูมทิัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความพร้อมและบรรยากาศ
เอื้ออ านวยต่อการจดัการเรียนรู้ สนับสนุนและพัฒนา กศน.ต าบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการ
เสรมิสรา้งอุปนิสยัอยู่อย่างพอเพยีงให้กบัผู้เรยีน ประชาชน และผู้รบับรกิาร ตามศาสตรพ์ระราชา
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยการบูรณาการความร่วมมอืกบัชุมชนในการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัง้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแหล่งเรยีนรู้ให้กับผู้เรยีน ประชาชน ผู้รบับรกิาร อย่างเหมาะสม และ .
ด าเนินการประชาสมัพนัธ ์เพื่อสรา้งการสรา้งการรบัรูแ้ละรายงานผลการด าเนินงานของสถานศกึษา
ให้ทุกภาคส่วนรบัทราบอย่างต่อเนื่อง.สอดคล้องตามศาสตร์พระราชาหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
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