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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง วิธีด าเนินการ
วิจัยมี 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 ศึกษาการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจาก
ราชการ และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  2) ปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในภาพรวมมีปัญหาการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดั บ คือ ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง และ ด้านการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง ส่วนด้านการออกจากราชการ และด้านวินัยและการรักษาวินัยอยู่ในระดับน้อย 3) การแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา เช่น ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ คือ ต้องยึดหลักความ  มีเหตุมีผล ในการพัฒนาบุคคลตามความจ าเป็น และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
โดยบุคคลที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน อดทน 
พากเพียร ซื่อสัตย์สุจริต  สามารถเตรียมพร้อมกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะ
กับบริบทของสถานศึกษา  
ค าส าคัญ: การบริหารงานบุคคล, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาอ่างทอง 

 
Abstract 

 This research aimed to study state, problems and solution of personnel administration of 
Sufficiency Economy Philosophy of Schools under Angthong Primary Educational Service Area Office. 
The procedure was divided into 2 steps : 1) to study state and problems of personnel administration 
of Sufficiency Economy Philosophy, the samples were 112 school administrators, and the tool was a 
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questionnaire, and the data were analyzed by mean and standard deviation, 2) to study solution of 
personnel administration of Sufficiency Economy Philosophy, the samples were 5 experts, the tool 
was an interviewing form, and the data were analyzed by the content analysis.  The results showed 
that 1) as a whole, the personnel administration of Sufficiency Economy Philosophy of Schools was 
implemented at a high level by ranking from the highest to the lowest as follows : position and 
manpower planning, recruitment and appointment, discipline and maintain discipline, resignation, 
and efficiency enhancement, 2) as a whole, the problems of personnel administration of Sufficiency 
Economy Philosophy of Schools were at a moderate level by ranking from the highest to the lowest 
as follows : efficiency enhancement, position and manpower planning, recruitment and appointment, 
and the resignation and discipline and maintain discipline were at a low level, and 3) the solution of 
the personnel administration of Sufficiency Economy Philosophy of Schools was that the school 
administrators had to be reasonable  for personnel development, create good self-immune system. 
The developed personnel had to be knowledgeable, cautious, careful, righteous, hard-working, 
patient, persistent, and honest. They could face any problems that may occur in the future and find 
suitable ways to solve them for the context of schools. 
Keyword: Personnel Administration Management,  Sufficiency Economy Philosophy, Schools under  

 Angthong Primary Educational Service Area Office 
 
1. บทน า 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญ
ที่มุ่ งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้าน
การบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่ง
จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554) 
กระทรวงศึกษาธิการ [1] เพื่อให้สถานศึกษาน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ด าเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียง โดยจัดท ายุทธศาสตรข์ับเคลื่อนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (พ.ศ. 2555 
- 2558) โดยการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [2] จาก
สภาพการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีสภาพการน ามาใช้อยู่ในระดับมาก 
และที่ผ่านมายังไม่มีใครศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการศึกษาการบริหารงาน
บุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อน าผลการศึกษามาใช้เพื่อเป็น
แนวทางในพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานบุคคลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ดียิ่งข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
 2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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 2.3 เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
ประชากร คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 154 แห่ง โดยใช้
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ เคร็ซซี่ และมอร์
แกน (Krejeie & Morgan) จ านวน 112 แห่ง โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถามประเภทมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ขั้นที่ 2 ศึกษาการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
โดยน าผลจากการศึกษาปัญหาที่ได้ใน ขั้นที่ 1 เพื่อให้
ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
บุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้ เ ช่ียวชาญที่
ก าหนดคุณสมบัติ คือ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมี
ประสบการณ์การบริหารงานไม่ต่ ากว่า 15 ปี และ
ปฏิบัติงานใน สถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ จ านวน 154 แห่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่ มตั วอย่ างโดยไม่อาศั ยความน่าจะเป็น 
(Nonprobability sampling) ด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 
 
 
 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดังนี้  
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) 
สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในภาพรวม 
 

สภาพการบริหารงานบุคคล ระดับการปฏบิัต ิ

 X  S.D.  ความหมาย 

1.  ด้านการวางแผนอัตราก าลัง
และการก าหนดต าแหน่ง                   
2. ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง                                           
3. ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ                                            
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย                     
5. ด้านการออกจากราชการ        
             รวมเฉลีย่ 
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มาก 
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มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าสภาพการบริหารงานบุคคลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับ 
คือ ด้านการวางแผนอัตราก าลัง และการก าหนดต าแหน่ง 
ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านวินัยและการรักษา
วินัย  ด้านการออกจากราชการ และด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 4.2 ปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในภาพรวมมีปัญหา
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยดังนี้  
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ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในภาพรวม 
 

ปัญหาการบริหารงานบุคคล ระดับปัญหา 

 X  S.D.  ความหมาย 

1.  ด้านการวางแผนอัตราก าลัง
และการก าหนดต าแหน่ง                   
2. ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง                                           
3. ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ                                            
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย                     
5. ด้านการออกจากราชการ        
             รวมเฉลีย่ 

 

 
2.55 
 
2.53 
 
 
2.68  
2.35 
2.44 
2.51 

 

 
0.74 
 
0.62 
 
 
0.65 
0.27 
0.24 
0.50 

 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
น้อย 
น้อย 

ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าปัญหาการบริหารงานบุคคล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
ในภาพรวมมีปัญหาการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เรียง
ตามล าดับ คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่ง และด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ส่วนด้านการออกจากราชการ และด้านวินัยและการ
รักษาวินัยอยู่ในระดับน้อย   
 4.3 การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในแต่
ละด้าน ดังนี้ 
  4.3.1 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการมีการแก้ไข ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ควร
ยึดหลักของความมีเหตุมีผล ในการพัฒนาบุคคลตาม
ความจ าเป็น และควรศึกษาความต้องการในการพัฒนา
บุคคลก่อนการเข้ารับ การอบรมพัฒนาบุคคล เพื่อที่ได้
รับรู้ความต้องการที่แท้จริงของบุคคลที่ต้องการพัฒนา 
และไม่เสียงบประมาณไปในเรื่องที่ไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนา โดยใช้หลักของการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
คือ บุคคลที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
รอบคอบ ระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งจะต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม เช่น ขยัน อดทน  พากเพียร ซื่อสัตย์

สุ จ ริ ต พร้ อมทั้ ง มี ค ว ามส ามารถที่ จ ะ รั บ รอ งกา ร
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เตรียมพร้อมกับ
ปัญหาหรือวิกฤตตลอดจนสามารถหาวิธีในการแก้ปัญหา
ที่ถูกต้องและเหมาะกับบริบทของสถานศึกษา 
  4.3.2 ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่งมีการแก้ไข ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรศึกษาวิจัยอัตราก าลังบุคคล ความรู้ความสามารถ
และทักษะของบุคคลที่สถานศึกษาต้องการเพื่อให้การ
ท างานของสถานศึกษา สามารถบรรลุเป้าหมาย จัดท า
แผนรองรับก าลังบุคคลที่ต้องการหรือที่ต าแหน่งขาด
หายไป เป็นที่ต้องการของสถานศึกษา สร้างโอกาสการ
จ้างงานที่เท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงเพศ ฐานะ หรือ
ภูมิล าเนาลดจ านวนก าลังบุคคลที่มีมากเกินไปในการ
วางแผนทรัพยากรบุคคล ด าเนินการด้วยความรอบรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวัง มีเหตุผลสร้างความเป็นธรรม เสมอ
ภาค โปร่งใส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะท าให้สถานศึกษา มี
การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม และสามารถ
ด าเนินการตามภารกิจจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
  4.3.3 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งมีการ
แก้ไข ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการสรรหา
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ก าหนดไว้ทุก
ขั้นตอน ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังสรรหา
บุคคลโดยวิธีจากภายในและภายนอกควรใช้เหตุผล ความ
จ าเป็น เพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา ด าเนินการสรรหา
บุคคล โดยยึดนโยบายโปร่งใสเสมอภาค เป็นธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติและตรวจสอบได้ โดยอยู่บน
พื้นฐานของความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การสรรหาบุคคล จะต้องด าเนินการ
สรรหาตามหลักการของระบบคุณธรรม คือ  ผู้ ที่
ด าเนินการสรรหา จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ไม่มีอคติ 
หรือเอนเอียง เข้าข้างผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเป็นพิเศษ หลักต่อมาจะต้องใช้หลั กของความ
พอประมาณ คือ การด าเนินการในกระบวนการสรรหาที่
คุ้มค่า ไม่สิ้นเปลื้อง แต่สามารถคัดเลือกบุคคลที่เป็นคนดี 
คนเก่ ง เข้ ามารับราชการ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  คือ       
การแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ รวมทั้ง
การมอบหมายงานก็ควรชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของบุคคล ต้องมีการประเมิน 
สมรรถนะของบุคคลที่ เราต้องการใช้ประโยชน์จาก
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ข้าราชการ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
แก่สถานศึกษา 
 4.3.4 ด้านการออกจากราชการมีการแก้ไข ดังนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการอยู่ในราชการกับการออก
จากราชการ ความมีเหตุมีผล คือ สร้างแรงบันดาลใจใน
การท างาน เช่น ขวัญก าลังใจผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี คือ การวางแผนด้านบุคคล เตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต จัดท าแผนก าลังบุคคลที่ต้องการ และเป็นที่
ต้องการของสถานศึกษา พร้อมทั้งขอการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น เชิญผู้มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มา
ช่วยสอนเด็กนักเรียน หางบประมาณสนับสนุนจ้างบุคคล
ทดแทนต าแหน่งงานที่ขาดหายไป โดยตั้งอยู่บนความไม่
ประมาท รักษาสมดุลชีวิต การท างานและชีวิตครอบครัว
ของบุคคล 
 4.3.5 ด้านวินัยและการรักษาวินัยมีการแก้ไข ดังนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีความพอประมาณ โดยการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้บังคับใต้บัญชาเคารพ 
รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด 
ความมีเหตุมีผลสนับสนุน ส่งเสริมผู้กระท าความดี  ให้
ขวัญจ าลังใจในการปฏิบัติงาน ลงโทษผู้กระท าความผิด
ตามวินัย การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เตรียมพร้อม
ในทุก ๆ ด้าน อย่างมีสติ 
 
5. การอภิปรายผล 
 5.1 สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก และเมื่ อ 
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออก
จากราชการ และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ การปฏิบัติงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนิตา ลอยโพยม [3] ได้
ศึกษาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากทกุดา้น 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิพัฒน์ ขวัญมงคล [5] 
ได้ศึกษา การศึกษาการจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัด
การศึกษา และด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองส่งเสริมให้
สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดอ่างทองต้องเข้าร่วมรับการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่ า
สถานศึกษาได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในบริหารงานของสถานศึกษา การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ก็ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการบริหารงานปรากฏว่ามีปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก เพราะทุกบุคคลให้ความส าคัญกับการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา  
 5.2 ปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัย
พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ด้านการออก
จากราชการ และด้านวินัยและการรักษาวินัย  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ กัลยาณ์  [8] ได้ศึกษา
ปัญหาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ 
16 ในอ าเภอท่าตะเกียบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ปัญหาในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ 16 ใน
อ าเภอท่าตะเกียบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านความมีเหตุผล อยู่ในระดับปาน
กลาง ระดับปัญหาในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาบางแห่งยังไม่เข้าใจในการ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เมื่อน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ท าให้มีปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง  
 5.3 การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในแต่
ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการมีการแก้ไข โดยผู้บริหารสถานศึกษา  ควร
ยึดหลักของความมีเหตุมีผล ในการพัฒนาบุคคลตาม
ความจ าเป็น ตามความต้องการในการพัฒนาบุคคลก่อน
การอบรมพัฒนาบุคคลอย่างแท้จ ริ ง   เพื่ อ ไม่ เสีย
งบประมาณไปในเรื่องที่ไม่มีความจ าเป็น บุคคลที่ได้รับ
การพัฒนาแล้ วจะต้ อง เป็นผู้ ที่ มี ความรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้ง
มีความสามารถที่จะรับรองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต สามารถหาวิธีในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
และเหมาะกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรุ่งทิวา สันติผลธรรม [7] ได้ศึกษา การ
น าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน อ าเภอ
เมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า 
แนวทางการบริหารงานบุคลากรคือ วางแผนการจัดหา
สวัสดิการให้แก่บุคลากรส ารวจความต้องการด้าน
สวัสดิการของบุคลากร จัดสรรงบประมาณให้แก่บุคลากร 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม มี
ความรัก ความสามัคคีและเกื้อกูลกัน ติดตาม ประเมินผล 
ด้านการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ ได้มีแนวทางในการ น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินการบริหารงาน
บุคคล เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมีการเสนอแนะวิธีการ
ด าเนินงานท่ีเหมาะสมในสถานศึกษา 2) ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งมีการแก้ไข ดังนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรศึกษาอัตราก าลังบุคคลที่
สถานศึกษาต้องการเพื่อให้การท างานของสถานศึกษา 
บรรลุเป้าหมาย จัดท าแผนรองรับก าลังบุคคล สร้าง
โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงเพศ 

ฐานะ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีเหตุผลสร้าง
ความเป็นธรรมเสมอภาค โปร่งใส มีการวางแผน
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม ตามความรู้ความสามารถ
และทักษะของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ      
เสทิร์น (Stem อ้างอิงใน สุรชัย ธรรมมา) [9] ได้ศึกษา  
รายงานการปฏิบัติและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันในการสรรหา
และคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า การสรรหาและการคัดเลือกผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการ 
โดยค านึงถึงหลักท่ีว่าโอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้าง การ
สรรหาและการคัดเลือกควรยึดระบบคุณธรรม ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ สถานศึกษาให้ความส าคัญกับบุคคลอย่างเท่า
เทียมกัน มีแนวทางในการวางแผนการรับบุคคลเข้า
ท างานอย่างชัดเจนของแต่ละสถานศึกษา 3) ด้านการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งมีการแก้ไข ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรด าเนินการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่ก าหนด ด าเนินการสรรหาบุคคล โดยยึด
นโยบายโปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและ
ตรวจสอบได้ ผู้ที่ด าเนินการสรรหา จะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม ไม่มีอคติ หรือเอนเอียง มีกระบวนการสรรหาที่
คุ้มค่า ไม่สิ้นเปลื้อง สามารถคัดเลือกบุคคลที่เป็นคนดี คน
เก่ง เข้ามารับราชการ  การแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ มอบหมายงานชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของบุคคล มีการประเมิน 
สมรรถนะของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สตอร์
ลิน (Storlien อ้างอิงในบรรจงศักดิ์  พินธะ)  [4] ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐอัลเบอร์ด้า ผลการวิจัยพบว่า 
คณะกรรมการ ต้องมีความรับผิดชอบในการคัดเลือก
บุ คคล  ก า รคั ด เ ลื อกยึ ดหลั กก า รสั มภ าษณ์ แล ะ
ประสบการณ์ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่ งต่อการสรรหาบุคคล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษาทุกแห่งมีกฎหมายและระเบียบในการรับ
บุคคลเข้าท างาน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
เป็นคนดี คนเก่ง เข้ามารับราชการ 4) ด้านการออกจาก
ราชการมีการแก้ไข ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความ
เข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการอยู่ ใน
ราชการกับการออกจากราชการ สร้างแรงบันดาลใจใน
การท างาน ให้ขวัญก าลังใจผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
มีการวางแผนด้านบุคคล เพื่อรองรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลง หางบประมาณสนับสนุนจ้างบุคคลทดแทน
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ต าแหน่งงานที่ขาดหายไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วีนัส เป็นสุข [6] ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 
เขต 3 ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
มีบทบาทมาก ในการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารให้
ความส าคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ให้ขวัญก าลังใจ
ผู้ ใต้บั งคับบัญชาที่ กระท าความดี งาม  รู้ จั กความ
พอประมาณ การมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เป็นเกาะป้องกันในการด าเนินชีวิตให้มีความสุข และ 5) 
ด้านวินัยและการรักษาวินัยมีการแก้ไข ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้บังคับใต้
บัญชาเคารพ รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการ
อย่างเคร่งครัด สนับสนุน ส่งเสริมผู้กระท าความดี ให้
ขวัญจ าลังใจในการปฏิบัติงาน ลงโทษผู้กระท าความผิด
ตามวินัย เตรียมพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทุก ๆ ด้าน อย่างมีสติ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ทุกบุคคลให้ความส าคัญกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานต่างๆสามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ได้อย่างมีสต ิ
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้  
 6.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในเรื่อง
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดย
ก าหนดนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจนในสถานศึกษา 
 6.1.2 สถานศึกษา ควรน าการบริหารงานบุคคลมา
วางแผน ในการก าหนดนโยบาย การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชไปใช้พัฒนาบุคคลในสถานศึกษา 
 6.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาควร
น าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการวางแผน ก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์  การบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา ในสังกัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 6.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
 6.2.2 ควรศึกษา การบริหารงานด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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