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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำสภำพปัญหำเพ่ือสร้ำงและพัฒนำรูปแบบและ     
เพ่ือตรวจสอบควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็นประโยชน์ของรูปแบบกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำในภำคใต้ตอนบนโดยกำรประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรวิจัยแบ่งออกเป็น4 ขั้นตอนคือ (1) ศึกษำเอกสำร งำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องและศึกษำสภำพปัจจุบัน (2) กำรสร้ำงและพัฒนำรูปแบบครอบคลุม 5 องค์ประกอบ (3) 
กำรประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสำมัญศึกษำภำคใต้ตอนบนโดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยวิธีกำรจัดกลุ่มสนทนำ (4) ตรวจสอบควำมควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำม
เป็นประโยชน์ของรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ 
ภำคใต้ตอนบนโดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรสอบถำมกับกลุ่ม
ตัวอย่ำง จ ำนวน 52 รูป/คน แล้วน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลโดยหำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
1. สภำพปัจจุบันของกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ

ศึกษำภำคใต้ตอนบนโดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภำพรวม อยู่ในระดับ
มำกทุกด้ำน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำรอยู่ในระดับมำกเป็นล ำดับ
แรก รองลงมำ คือด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ด้ำนงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
ตำมล ำดับ  

                                                           
1 นักศึกษำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล 
2-4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.,คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลยัวงษ์ชวลิตกุล 
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2. รูปแบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ  ใน
ภำคใต้ตอนบนโดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีองค์ประกอบ ได้แก่ หลักกำร
และเหตุผล วัตถุประสงค์ สำระส ำคัญของรูปแบบครอบคลุมงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่ วไป ด้ำนกำร
บริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล แนวทำงกำรน ำ
รูปแบบสู่กำรปฏิบัติ และเงื่อนไขในกำรน ำรูปแบบไปสู่กำรปฏิบัติ   

3. ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็นประโยชน์ในกำรน ำ
รูปแบบสู่กำรปฏิบัติปฏิบัติ พบว่ำโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสม มีควำมเป็นไปได้ และมีควำมเป็น
ประโยชน์ อยู่ในระดับมำก ทุกด้ำน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ มี
ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกเป็นล ำดับแรก ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล มีควำมเหมำะสม เป็นล ำดับ
สุดท้ำย ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร มีควำมเป็นไปได้ อยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับแรก ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล มีควำมเป็นไปได้ อยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับสุดท้ำย ด้ำนกำรริหำรงำนทั่วไป มี
ควำมเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับแรก และด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล มีควำมเป็น
ประโยชน์ อยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับสุดท้ำย 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบกำรบริหำรงำนจัดกำรศึกษำ  ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the current situations, to 
construct and develop A Model Development of Educational Management of the 
General, and also to check the appropriateness, possibility and advantage of the 
model. This research consisted of 4 stages : Stage 1, to study the documents , 
research concerned and the current situations of educational management of the 
general Phrapariyattidhamma Schools in the Upper Southern Region by Application 
of SEP. Stage 2, to construct or draft of the Model Development of Educational 
Management of the General Phrapariyattidhamma Schools in the Upper Southern 
Region by Application of the SEP which was of five components, namely, (1) the 
rationale, (2) objectives, (3) five main essentials of academic affair, budget affair, 
human resource affair and general affair, (4) condition of the model implementation 
and (5) the implementation. Stage 3, to assess the appropriateness of the Model 
Development of Educational Management of the schools as mentioned by seven 
intellectuals by means of focus group discussion. And stage 4, to check the 
appropriateness, possibility and advantage of the model as such using the five rating 
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scale questionnaires responded by 52 samples from General Phrapariyattidhamma 
Schools in the Upper Southern Region. The data collected and analyzed by 
application of percentage, mean, standard deviation.  
 The research findings were as follows:  
 1. The study of the documents, research concerned and the current situations 
of educational management of the general Phrapariyattidhamma Schools in the 
Upper Southern Region by Application of SEP, especially the current situations, it was 
found that the current situations were in high level as a whole. When considering 
each of current situations, it was found that those of academic affairs were in high 
level running in the first, general affair, budgeting affair and human resource affair in 
the high level respectively.     
 2. The model of Educational Management of the General Phrapariyattidhamma 
Schools in the Upper Southern Region by Application of the SEP consisted of (1) the 
rationale, (2) objectives, (3) five main essentials of academic affair, budget affair, 
human resource affair and general affair, (4) condition of the model implementation 
and (5) the implementation.   
 3. The result of checking the appropriateness, possibility and advantage of the 
model, it was found that the appropriateness, possibility and advantage of the 
model as such were in high level as a whole. When considering each of the 
components, or essential components, it was found that budgeting affair was 
appropriate in high level in the first category and human resource affair appropriate 
in high level finally. Academic affair was possibility in high level in the first category 
and human resource possibility in high level finally. The general affair was advantage 
in high level in the first category and human resource affair was advantage in high 
level finally. 
 
Keywords: Educational Management Model, Sufficiency Economy Philosophy, The 
General Phrapariyattidhamma Schools 
 
บทน า 
 กำรจัดกำรศึกษำของชำติทุกระดับทุกหน่วยงำน เป็นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
ควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำประเทศๆ หนึ่ง หรือรัฐหนึ่ง ย่อมต้องกำรให้พลเมืองของตนเองได้รับ
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กำรศึกษำสูง ย่อมจะเป็นปัจจัยให้เกิดพัฒนำประเทศของตนเองอย่ำงส ำคัญ หำกพลเมืองของประเทศ
ใดมีกำรศึกษำสูงย่อมแปลว่ำประเทศนั้นมีกำรพัฒนำก้ำวหน้ำกว่ำประเทศอ่ืนย่อมได้ เปรียบประเทศ
อ่ืน ดังนั้น กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละประเทศย่อมต้องอำศัยหลักกำรที่ประชำชนของแต่
ละประเทศย่อมต้องอำศัยหลักกำรที่ประชำชนของแต่ละประเทศสถำปนำควำมเป็นปึกแผ่นใน
ประเทศของตนขึ้นโดยเฉพำะประเทศไทย ต้องอำศัยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมำยสูงสุด
ในกำรบริหำรจัดกำรประเทศซึ่งนอกจำกจะใช้ในกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนกำรปกครองแล้ว ยัง
ก ำหนดให้ประชำชนหรือพลเมืองของประเทศได้รับกำรศึกษำอีกด้วย 
 กำรบริหำรกำรศึกษำของวัดได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรตำมพระธรรมวินัยและใช้กฎหมำย  
หรืออ ำนำจรัฐ เป็นหลักสนับสนุนครำวใดเมื่อเกิดควำมไม่เรียบร้อยขึ้นในคณะสงฆ์จนเป็นเหตุขัดข้อง
และจ ำเป็นต้องพ่ึงรัฐ จึงได้อำศัยอ ำนำจรัฐมำช่วยจัดกำรแก้สภำพปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรของ
คณะสงฆ์จำกอดีตถึงปัจจุบันเป็นลักษณะของกำรบริหำรจัดกำรซึ่งอนุวัติตำมกำรบริหำรของฝ่ำย
อำณำจักรเสียเป็นส่วนมำก กำรเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งมักจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยนอก   
ส่งผลให้รูปลักษณ์กำรบริหำรงำนของคณะสงฆ์มีควำมสัมพันธ์กับกำรปกครองของฝ่ำยอำณำจักร 
อย่ำงมีนัยส ำคัญ เพรำะเป็นกำรบริหำรจัดกำรที่เอ้ือประโยชน์ต่อกันทั้งสองฝ่ำย (สิทธิพล เวียงธรรม ,  
2547: 43)  
 ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่พบ คือ ขำดควำมต่อเนื่องใน
กำรวัดผล ประเมินผล ทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ไม่เพียงพอ ขำดงบประมำณและขำดเกณฑ์
มำตรฐำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (พระสุริยันต์ พันธ์ในนนท์ , 2549: 34) สอดคล้องกับกรมกำร
ศำสนำที่สรุปกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำพบว่ำ สภำพอำคำร
เรียนส่วนใหญ่ทรุดโทรม ไม่เหมำะแก่กำรเรียนกำรสอน ขำดวัสดุอุปกรณ์ และสื่อต่ำงๆ ในกำรเรียน
กำรสอน (พระมหำชวลิต เพ็ชรภักดี, 2549: 20) และสอดคล้องกับกำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ (สุภำพร มำกแจ้ง, 2542: 15) พบว่ำ กำรฝึกบุคคลำกรใน
โรงเรียนยังตั้งอยู่ในขั้นต่ ำโดยปัญหำส่วนใหญ่คือ ด้ำนบุคลำกร รองลงมำคือ กำรบริหำรงำน โดย
โรงเรียนมีควำมต้องกำรในด้ำนเอกสำร หลักสูตร คู่มือครู แบบเรียน แผนกำรสอน สื่อกำรสอน 
 ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำหรือแนวปฏิบัติ หรือแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตและ
วิถีปฏิบัติที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช ทรงมีพระรำชด ำรัสชี้แนะแก่พสก
นิกรชำวไทยมำโดยตลอดตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติทำงเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ, 2550) ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระรำชด ำริที่พระรำชทำนแก่พสกนิกร
ให้มีภูมิคุ้มกันในกำรด ำรงชีพในโลกยุคปัจจุบัน (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2543: 2-3) 
 จำกสภำพและควำมส ำคัญ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำในภำคใต้ตอนบน โดยกำรประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ำผลวิจัยมำเป็นเป็นแนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพ่ือศึกษำสภำพปัญหำกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สำมัญศึกษำ ภำคใต้ตอนบน โดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือสร้ำง และพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสำมัญศึกษำ ภำคใต้ตอนบน โดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เพ่ือตรวจสอบ ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็นประโยชน์ของรูปแบบกำร

บริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำภำคใต้ตอนบน โดยกำร
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำรจัดกำรสถำนศึกษำ โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักกำรและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ สำระส ำคัญครอบคลุมงำนด้ำน (1) กำรบริหำรงำนทั่วไป (2) กำรบริหำรงำนวิชำกำร (3) 
กำรบริหำรงำนงบประมำณ (4) กำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งมีกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวทำงกำรน ำรูปแบบสู่กำรปฏิบัติ และ เงื่อนไขกำรน ำรูปแบบไปสู่กำรปฏิบัติ   
 2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำที่สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย ในภำคใต้ตอนบน จ ำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 
ชุมพร นครศรีธรรมรำช ระนอง และสุรำษฏร์ธำนี จ ำนวน 12 โรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
ผู้บริหำร และครู ทั้ งหมด 138 รูป/คน คือ ผู้บริหำร 12 รูป/คน ครูประจ ำ 40 รูป/คน และ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 86 รูป/คน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 138 รูป/คน 
 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู ที่เป็นแบบอย่ำงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
และกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสำมัญศึกษำ จ ำนวน 52 รูป/คน กำรได้มำซึ่งกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจำะจง ได้มำโดย
วิธีกำรคัดเลือกเฉพำะผู้บริหำรสถำนศึกษำ ทั้ง 12 รูป/คน และครูผู้สอนประจ ำทุกคนทั้ง 40 รูป/คน คือ 
จังหวัดกระบี่ 6 รูป/คน จังหวัดชุมพร 4 รูป/คนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 22 รูป/คน จังหวัดระนอง 1 
รูป/คน และจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี 7 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 52 รูป/คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำเอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษำสภำพปัจจุบัน  
 ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงหรือร่ำงและพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำภำคใต้ตอนบนโดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
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พอเพียง และให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินควำมเหมำะสม โดยผู้วิจัยได้น ำผลจำกกำรศึกษำเอกสำรและ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลจำกกำรศึกษำสภำพปัจจุบันมำร่ำงรูปแบบผลจำกกำรร่ำงรูปแบบกำร
จัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ 
ภำคใต้ตอนบน ได้ร่ำงรูปแบบมีเนื้อหำครอบคลุมองค์ประกอบได้แก่หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
สำระส ำคัญแนวทำงกำรน ำรูปแบบสู่กำรปฏิบัติเงื่อนไขในกำรน ำรูปแบบไปสู่กำรปฏิบัติ 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 7 รูป/คนด้วย
กำรจัดประชุมกลุ่มสนทนำ (Focus Group) ผลจำกกำรประชุมกลุ่มสนทนำ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมิน
ควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สำมัญศึกษำ ภำคใต้ตอนบน โดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจำกนั้นน ำผลกำร
ประเมินมำจัดท ำเป็นแบบสอบถำม แล้วประเมินควำมสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชำญ 5 รูป/คน เพ่ือจะ
น ำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 30 รูป/คน 
 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติ
ของรูปแบบ 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภำพปัจจุบันของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ 
ภำคใต้ตอนบนโดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภำพรวมมีสภำพปัจจุบันอยู่
ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำวิเครำะห์เป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำรมีสภำพ
ปัจจุบันอยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับแรก รองลงมำได้แก่ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล มีสภำพปัจจุบันอยู่ในระดับมำก เป็นอันดับสุดท้ำย   
 2. รูปแบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ 
ภำคใต้ตอนบนโดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ 1. หลักกำรและ
เหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. สำระส ำคัญ อันเป็นกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ภำคใต้ตอนบนโดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มี
เนื้อหำครอบคลุมงำน 4 ด้ำน คือ 3.1 ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 3.2 ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 3.3 
ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ 3.4 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 4. แนวทำงกำรน ำรูปแบบสู่กำรปฏิบัติ 
และ 5. เงื่อนไขในกำรน ำรูปแบบไปสู่กำรปฏิบัติ 
 3. ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสำมัญศึกษำภำคใต้ตอนบนโดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำวิเครำะห์เป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนหลักกำรและ
เหตุผล มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด เป็นล ำดับแรก รองลงมำได้แก่ด้ำนสำระส ำคัญด้ำนกำร
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บริหำรงำนงบประมำณ และด้ำนสำระส ำคัญด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ
มำก เป็นล ำดับสุดท้ำย 
 ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติของ
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ภำคใต้ตอนบนโดย
กำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำม
เป็นประโยชน์ของรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ 
ภำคใต้ตอนบนโดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสม
อยู่ในระดับมำก มีควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำก และมีควำมเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมำกและเมื่อ
พิจำรณำวิเครำะห์เป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ
มำก เป็นล ำดับแรก รองลงมำได้แก่ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก และ
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับสุดท้ำยด้ำนกำรบริหำรงำน
วิชำกำร มีควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับแรก รองลงมำได้แก่ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป มี
ควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำก และด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล มีควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำก เป็น
ล ำดับสุดท้ำย และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป มีควำมเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับแรก 
รองลงมำได้แก่ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร มีควำมเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมำก และด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล มีควำมเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับสุดท้ำย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้สำมำรถน ำมำอภิปรำยผล ดังนี้ 
 1. สภำพปัจจุบันกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ
ภำคใต้ตอนบนโดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ระดับ
มำก หำกพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนวิชำกำร มีสภำพปัจจุบันของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอยู่ใน
ระดับมำกเป็นล ำดับแรก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำสภำพของกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนวิชำกำร ได้มีกำร
เอำใจใส่ มีกำรพัฒนำอยู่เป็นปกติ แม้ว่ำอำจมีสภำพปัญหำบ้ำงไม่ว่ำจะเป็นปัญหำด้ำนงบประมำณ
สนับสนุนหรือด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร เป็นต้นก็ตำม  
 2. ส ำหรับควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสำมัญศึกษำภำคใต้ตอนบน ผู้ทรงคุณวุฒิมีควำมเห็นว่ำโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ใน
ระดับมำก หำกพิจำรณำแต่ละองค์ประกอบ พบว่ำองค์ประกอบด้ำนหลักกำรและเหตุผล มีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ประยุกต์กับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำภำคใต้ตอนบนนั้น 
เป็นกำรสมควรอย่ำงยิ่ง ซึ่งหำกน ำมำประยุกต์ใช้แล้ว จะส่งต่อกำรบริหำรจัดกำรโดยเฉพำะเน้นให้เห็น
ควำมพอเพียง มีกำรใช้หลักกำรเหตุผลหรือใช้เหตุผล เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันหรือสร้ำงควำมแข็งแกร่ง
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ทำงกำรบริหำรโดยยึดเงื่อนไขด้ำนควำมรู้และคุณธรรม ส่วนองค์ประกอบที่เหมำะสมอยู่ในระดับมำก
เป็นล ำดับสุดด้ำยได้แก่วัตถุประสงค์ อำจเป็นเพรำะว่ำผู้ทรงคุณวุฒิอำจพิจำรณำเห็นว่ำ กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์อำจไม่มีควำมชัดเจนเพียงพอ เพรำะว่ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง แม้ว่ำจะได้มี
กำรเผยแพร่มำนำนแล้ว แต่กำรน ำไปก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์โดยเฉพำะวัตถุประสงค์ของกำรบริหำร
อำจยังไม่ชัดเจนเพียงพอ 
 3. ผลกำรวิจัยในประเด็นควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้และควำมเป็นประโยชน์ของรูปแบบ 
พบว่ำโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก มีควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำก และมีควำมเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับมำก หำกพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ  
  3.1 ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับแรก 
ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ กระบวนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ เพรำะต้องยึดหลัก
คุณธรรม กำรสร้ำงวินัยกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์ในด้ำนคุณธรรม 
สอดคล้องกับธนธรรม มีทอง (2552) ที่กล่ำวว่ำกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรมำ
อย่ำงฉลำด รอบคอบ คุ้มค่ำ มีกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบด้วยควำม โปร่งใสสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีกำรประสำนกับเครือข่ำยหรือองค์กรอ่ืนๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนเพ่ือขอรับ
กำรสนับสนุน 
  3.2 ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร มีควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำกเป็นล ำดับแรก ทั้งนี้อำจ
เป็นเพรำะว่ำงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร เป็นงำนหลัก ที่มีควำมจ ำเป็นที่ต้องให้กับนักเรียนเป็นส ำคัญ
อันดับแรกๆ ทั้งนี้ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรนี้มีส่วนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนำหน่วยกำร
เรียนรู้กำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักสูตรและควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บรรลุเป้ำหมำยของ
หลักสูตร และกำรปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนนักเรียนให้ได้ผลดี เพ่ือท ำให้กำรเรียนที่มี
ประสิทธิภำพสูงสอดคล้องกับจ ำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ (2553) ที่ได้กล่ำวไว้ว่ำงำนวิชำกำรจะต้องจัด
ในรูปแบบกิจกรรมเน้นกำรน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดเป็นวัฒนธรรม
วิชำกำรให้ชัดเจนและด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป มีควำมเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมำก เป็นล ำดับแรก 
เพรำะงำนทั่วไปเป็นงำนที่เกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ ซึ่งจะต้องพัฒนำให้เป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตำมแนวคิดของแกรดเนอร์ (Gradner, 2004) ที่กล่ำวว่ำ กำรน ำหลัก
องค์กำรแห่งควำมรู้มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกโรงเรียน ให้มีควำมสำมำรถในกำร
รอบรู้แห่งตน และกลุ่มที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรให้มีทักษะทำงด้ำนควำมรู้แห่งตนในกำร
เรียนรู้ 
  3.3 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลมีควำมเหมำะสมมีควำมเป็นไปได้และมีควำมเป็นประโยชน์
อยู่ในระดับมำกเป็นล ำดับสุดท้ำย ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน 
บุคคลจะต้องตระหนักถึงควำมส ำคัญของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และน ำมำเป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ โดยเฉพำะต้องตระหนักถึงหน้ำที่ ควำมรู้ ควำมรับผิดชอบ คุณธรรม
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จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวควำมคิดของ ชำติชำย อุดมกิจมงคล (2552) ที่ ได้กล่ำวไว้ว่ำ         
ธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมี 5 องค์ประกอบ เรียงส ำคัญ ได้แก่ หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรควำมรู้และทรัพยำกร กำรรับผิดชอบต่อสังคม กำรมีส่วน
ร่วมกับชุมชน และคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องสนับสนุนให้
บุคลำกรสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้ดังนี้ 
   1) ควรมีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมงำนด้ำน
กำรบริหำรงำนทั่วไปด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณและด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 
  2) ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้องในกำรบริหำรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ 
ภำคใต้ตอนบนโดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในประเด็นงำนด้ำนวิชำกำร รวมทั้งพิจำรณำกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำ
พัฒนำก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
  3) ควรมีกำรน ำรูปแบบกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ
โดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไปทดลอง
ประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับสภำพจริงของสถำนศึกษำ และมีกำรติดตำม ประเมินผลรวมทั้งน ำผลกำ
ประเมินไปพัฒนำปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์หรือกำร
บริหำรงำนบุคคลโดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) ควรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้กับกำร
ก ำหนดวัตถุประสงค์หรือกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
  3) ควรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำงำนวิชำกำร โดยเฉพำะด้ำนหลักสูตรโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ โดยกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4) ควรศึกษำวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสำมัญศึกษำ 
 
 
 



         JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.3  September – December  2017       19 

 

บรรณานุกรม 
 
ชำติชำย  อุดมกิจมงคล. (2552). องค์ประกอบของธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการบริหารองค์การส่วนต าบลขนาดเล็ก. วิทยำนิพนธ์ปรัชญำดุษฏีบัณฑิต. (กำร
จัดกำร). นครปฐม : บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยคริสเตียน. 

ธนธรรม  มีทอง. ()2552). การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา
โรงเรียน บ้านร่องแซง. กำรศึกษำอิสระ วิทยำนิพนธ์ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรบริหำร
กำรศึกษำ). ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น. 

พระมหำชวลิต  เพ็ชรภักดี. (2549). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งที่จะด ารงสมณเพศ
อย่างยาวนานของพระนิสิตจากมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ :
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์. 

พระสุริยันต์  พันธ์ในนนท์. (2549). การพัฒนาเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดมัชฌิมบุรี อ าเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี. มหำสำรคำม: บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย 
มหำสำรคำม. 

สิทธิพล  เวียงธรรม. (2547). ปัญหาการเรียนการสอนของคณะสงฆ์ไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม จังหวัดมหาสารคาม. กำรศึกษำมหำบัณฑิต (สังคมศึกษำ) มหำสำรคำม : 
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. 

สุภำพร  มำกแจ้ง. และสมปอง มำกแจ้ง. (2542). รายงานการวิจัยการศึกษาสภาการจัดการศึกษา
ของคณะสงฆ์. กรุงเทพฯ : กรมกำรศำสนำ. 

สุเมธ  ตันติเวชกุล. (2543). กำรด ำเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ. วารสาร
 ข้าราชการครู. 54(2). 

Gradner, B. L. (2004) . “Learning Organization Practices in Public Schools : A Middle 
School Case Study.” Dissertation Abstracts International. 64(12) : 4414-A. 


