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บทคัดย่อ : 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติ และเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนของไทย ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างแบบและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
น าผลการสัมภาษณ์มาสร้าง พัฒนาเป็นแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพ น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร 390 คน ได้รับกลับคืนมา 297 ชุด คิดเป็นร้อยละ 76.15 และ
คัดเลือกข้อความที่มีการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไปมาก าหนดเป็นตัวชี้วัด สร้างเป็นร่างรูปแบบ พร้อม
แบบสอบถาม น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ 25 คน ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของรูปแบบ ได้รูปแบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย 

การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เอกชนของไทย มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ  งาน
ทั่วไป งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัย ซึ่งมีรูปแบบด้านการบริหารจัดการงานวิชาการมีการน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยมีการคัดกรองปัจจัยป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีสัดส่วนที่
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พอเพียง ด้านการบริหารจัดการทั่วไป มีการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยก าหนดเป็น
ปรัชญาสถาบันและวิสัยทัศน์อันเป็นภาพการบริหารจัดการอุดมศึกษาในอนาคตที่ชัดเจน ด้านการบริหาร
จัดการงบประมาณ มีรูปแบบการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยสถาบันจัดท าแผน
งบประมาณเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีเหตุผล ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีรูปแบบการน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยสถาบันก าหนดการคัดเลือก การสอบคัดเลือกเพ่ือให้  
ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม  ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย มีรูปแบบการน้อม
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เน้นที่กระบวนการท าวิจัยอย่างมีเหตุผลโดยก าหนดให้  
ภารกิจการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการท างานของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ค ำส ำคั  : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การบริหารจัดการอุดมศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย 
 
ABSTRACT : 

 
The objectives  of this research were to study  the  principles of philosophy of 

sufficiency economy applied to higher educational management, to study the practical level 
of such an application, and to develop the model of the higher educational management by 
applying the philosophy of sufficiency economy in the private higher educational institutions 
of Thailand. This is was done by studying documents and research concerned, construct and 
develop the questionnaires passing the qualified process, collecting data from 390 
administrators, lecturers and personnel, only 297 or 76.15 % receved. Collecting the item 
with practicing in moderate level for indicator determinding together with a draft model to 
have 25 connoissures rating them as an appropriate model of applying the philosophy of 
sufficiency economy in the private higher educational institutions. 

The results of practicing were in high level running from academic management, 
general management, budget management, human resource management, and research 
management respectively 

A model development  of the  higher educational management by applying this 
philosophy was operated by choosing the items with the moderate practicing level assigned 
as indicators accompanied with the model proposal, and by determining  25 connoisseurs 
respond the questionnaires. The results of responding as a whole were high levels with high 
and highest congruence as follow : (1) academic management, institutions manage by 
scrutinizing or recruiting human resource inputs to productive processes as adequate ratio. 
(2) general management was institutions clearly setting its own philosophy, vision for 
scenario higher educational management accorded with mission applied by the philosophy 
of sufficiency economy. (3) budget management, institutions made the budget plan covering 
the capital incomes and expenditures for reasonably buying, hiring. cooperating for external 
budget to support  the teaching, researching, etc. (4) human resource management, 
institutions conducted by recruiting, competitive examining the human resources with 
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knowledge and morality by means of appropriated process. (5) research management 
emphasizing on reasonably research methodology with setting research developing 
committee, constructing the measurement criteria for motivating all the personnel do 
research by determining the research mission as a crucial part of administrators, lecturers 
and personnel. 

 
KEYWORDS : Philosophy of Sufficiency Economy, Higher Educational Management, Higher 
Educational  Institutions of Thailand  

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคั ของปั หำ 

การศึกษาเป็นกระบวนการพลวัตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องแสวงหาแนวคิดใหม่ 
ๆ มาใช้บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2551 : 21-22) ซึ่งรับผิดชอบ ก ากับ ดูแลการศึกษาระดับดังกล่าวได้สนับสนุนให้มีการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนไทยที่ได้รับพระราชทานมาบรรจุไว้เป็นหลักการบริหารจัดการ โดยยอมรับ
ว่ายังเข้าใจและมีหลักปฏิบัติในขั้นเริ่มต้นและเสนอว่าสถาบันควรเป็นผู้น าให้มีการวิเคราะห์เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติได้ โดยตั้งอยู่บนรากฐานด้านทรัพยากร ด้านภูมิสังคม เป็นผู้น าให้มีการสร้างความรู้ใหม่ที่เป็นรูปธรรม
ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัวเป็นต้นซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญจึงได้กระตุ้นให้
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนได้มีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม ทั้งนี้สถาบันต้องเป็นผู้น าในการวิเคราะห์ สังเคราะห์หรือบูรณาการน าไปสู่การปฏิบัติคือการบริหาร
จัดการศึกษาให้ปรากฏชัดเจน ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานด้วยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์จะน าไปสู่การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ .ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์
ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2546  : 3) 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริการจัดการศึกษาอย่างไร น้อมน ามาปฏิบัติอยู่ในระดับใดและการ
ปฏิบัตินั้นมีรูปแบบเป็นประการใด เป็นประเด็นค าถามส าคัญที่น าไปสู่การวิจัย และเหตุผลส าคัญที่ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยเรื่องนี้ด้วยเล็งเห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการ เป็นกรอบแนวคิดที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ซึ่งอาจน ามาประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวันหรือในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี หากน ามาประยุกต์ใช้
จะเป็นเหตุผลส าคัญในการที่จะได้สืบสาน ขยายผลไปสู่สถาบันต่าง ๆ อันจะเป็นการพัฒนาหน่วยงานให้
ประสบความส าเร็จ และเหตุผลส าคัญที่ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยก็คือการได้น้อมน าสิ่งที่ดีสู่การด าเนินชีวิต เป็นการเทิดพระเกียรติเทิดทูนพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงคิดค้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้พระราชทานแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้
น าไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือความอยู่ เย็นเป็นสุข ฉะนั้นการพัฒนารูปแบบของการบริหารจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย ที่
ด าเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หากน าไปสู่การปฏิบัติอันเป็นการสืบสาน
แนวพระราชด าริดังกล่าว ย่อมน ามาซึ่งการได้คนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

บริหารจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาเอกชนของไทย  และเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการการบริหารจัดการอุดมศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย 
 
นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 

สถำบันอุดมศึกษำเอกชนของไทย หมายถึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ด าเนินการโดย
ภาคเอกชนซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  มีสถานะเป็นวิทยาลัย เป็นสถาบันหรือเป็น
มหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยอาศัยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546  เป็นกฏหมายส าคัญในการด าเนินการครอบคลุมการบริหารจัดการทั่วไป  การบริหารจัดการงาน
วิชาการ การบริหารจัดการงานวิจัย การบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งได้
มีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

กำรบริหำรจัดกำรอุดมศึกษำเอกชน  หมายถึงการด าเนินการด้วยวิธีการต่ าง ๆ เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนบรรลุวัตถุประสงค์หรือสัมฤทธิผลตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจที่สถาบันได้
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ได้มีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติของการบริหารจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาครอบคลุมการบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการงานวิชาการ การบริหารจัดการงานวิจัย 
การบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประยุกต์ใช้ปรัช ำของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
พัฒนาปรับปรุง สร้างสรรค์หรือสอดแทรกลงไปในการบริหารจัดการอุดมศึกษาเอกชนในลักษณะการวางแผน 
การด าเนินการ การตรวจสอบประเมิน และการน าผลการตรวจสอบประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการบริ หาร
จัดการอุดมศึกษาซึ่งครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการทั่วไป  การบริหารจัดการงานวิชาการ การบริหาร
จัดการงานวิจัย การบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอาทิ 
เอกสารของไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2546) ซึ่งได้เสนอประเด็นการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือการ
บริหารจัดการงานวิชาการ เอกสารของมานิต บุญประเสริฐและคณะ (2546) ที่ได้เสนอแนวคิดการบริหารจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกสารของปรียานุช พิบูลสราวุธ (2551) ที่ได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเอกสารของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ น ามาบูรณาการ
สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย : 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนคือขั้นที่ 1เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอุดมศึกษา หลังจากนั้นจึงน ามาสร้างเป็น
แบบสัมภาษณ์เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งน าผลการสัมภาษณ์มาสร้างและพัฒนาเป็นแบบสอบถามและ
น าไปผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งทดลองใช้ หลังจากนั้นผู้วิจัยด าเนินการขั้นที่ 2 
โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ . 975  ค่าอ านาจจ าแนกรวมทั้งฉบับ
อยู่ระหว่าง .234 - .799 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวนรวม 390 คน และได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาเป็นจ านวน 297 ชุด คิดเป็นร้อยละ 76.15 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาครบถ้วน การวิจัยตามข้ันตอนที่ 3 ไดใ้ช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยตามข้ันตอนที่ 2 
โดยคัดเลือกเฉพาะข้อความที่มีการปฏิบัติซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไปมาก าหนดเป็นตัวชี้วัด สังเคราะห์จัดสร้าง
เป็นร่างรูปแบบ และในการพัฒนารูปแบบ อันดับแรกผู้วิจัยด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ เชี่ยวชาญ 
(Connoisseur) จ านวน 25 คนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของ
รูปแบบ การวิจัยตามข้ันตอนที่ 3 นี้มีการแบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 รอบคือรอบที่ 1 เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือพัฒนาเป็นรูปแบบ โดยการน าร่างรูปแบบประกอบกับแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 2 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือที่เป็นร่างรูปแบบและแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นประกอบร่างรูปแบบที่ได้แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ให้ผู้เชี่ยวชาญตอบยืนยันหรือมี
การแก้ไขปรับปรุง หากผู้เชี่ยวชาญตอบยืนยัน ก็สามารถสรุปได้ว่าเป็นรูปแบบ หากมีการเปลี่ยนแปลงค าตอบ 
ผู้เชี่ยวชาญจะต้องแสดงเหตุผลประกอบซึ่งจะน าไปสู่ข้อสรุปที่เป็นฉันทามติ  การด าเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 
เป็นการบูรณาการเป็นรูปแบบการบริหารจัดการอุดมศึกษา จากผลการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และ
ขั้นตอนที่ 3  ได้ผลการวิจัยที่เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ  

 
สรุปผลกำรวิจัย 

การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เอกชนของไทย พบว่ามีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากด้านการบริหารจัดการงาน
วิชาการ  การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการ
บริหารจัดการงานวิจัย ซึ่งมีรูปแบบ (1) ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการมีการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติโดยมีการคัดกรองปัจจัยป้อนเข้าด้านทรัพยากรบุคคลสู่กระบวนการผลิตที่มีสัดส่วนที่
พอเพียง การบริหารจัดการงานวิชาการที่มีการคัดกรองปัจจัยป้อนเข้าด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่รวมทั้ง
สื่อสารสนเทศสู่กระบวนการผลิต การบริหารจัดการงานวิชาการด้านกระบวนการมีการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจไปก าหนดเป็นปรัชญาการบริหารจัดการสถาบันครอบคลุมความรู้และคุณธรรมจริยธรรม มีการน าไป
ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์หรือภาพในอนาคตของการบริหารจัดการงานวิชาการของสถาบันและมีการน าไปก าหนด
เป็นพันธกิจเพ่ิมเติมจากพันธกิจที่ปฏิบัติตามปกติ  (2) ด้านการบริหารจัดการทั่วไป มีการน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยก าหนดเป็นปรัชญาสถาบันและวิสัยทัศน์อันเป็นภาพการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาในอนาคตที่ชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจที่ได้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย
น ามาเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการวางแผนการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการใน
การวัดประเมินโดยอาศัยพ้ืนฐานการจัดการความรู้และคุณธรรมซึ่งจัดในรูปของโครงการ กิจกรรมเน้นการน า
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดเป็นวัฒนธรรมอุดมศึกษา (3) ด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณ มีรูปแบบการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยสถาบันจัดท าแผนงบประมาณ
การเงินครอบคลุมรายได้การลงทุนรวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีเหตุผล  การ
ประสานของบประมาณสนับสนุนการสอน การวิจัย เป็นต้นจากภายนอก และการจัดท ากิจกรรม โครงการเพื่อ
หารายได้รวมทั้งสร้างแนวร่วมกับหน่วยงาน สมาคมเช่นสมาคมศิษย์เก่า มีการควบคุมการเงินเพ่ือก่อให้เกิด
ความโปร่งใส เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี (4) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีรูปแบบการน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยสถาบันก าหนดการคัดเลือก การสอบคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม ใช้วิธีการอย่างเหมาะสม มีการก าหนดภาระงานรวมทั้งแจก
แจงภาระงานไว้อย่างชัดเจน มีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการอย่างเนื่องและพอเพียงต่อ
สัดส่วนนักศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายสนับสนุนการเรียนการสอนไว้อย่างพอเพียงกับปริมาณงาน 
(5) ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย มีรูปแบบการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเน้นที่
กระบวนการท าวิจัยอย่างมีเหตุผล โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนางานวิจัย มีการสร้างมาตรการด้าน
แรงจูงใจให้บุคลากรท าการวิจัย โดยก าหนดให้ภารกิจการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการท างานของผู้บริหาร 
คณาจารย์และบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม มีการก าหนดงบประมาณเพ่ือการวิจัยอย่างพอเพียง  

 
กำรอภิปรำยผล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร อาจารย์และ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวน 297 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎว่าผู้บริหาร อาจารย์และ
บุคลากรมีการปฏิบัติโดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมภารกิจการบริหารจัดการอุดมศึกษา
เอกชนได้แก่การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการงานวิชาการ การบริหารจัดการงานวิจัย  การบริหาร
จัดการงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หากเรียงตามล าดับตามค่าเฉลี่ยที่ผู้บริหาร 
อาจารย์และบุคลากรได้มีการปฏิบัติโดยการน าหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทยแล้วพบว่า (1) การบริหารจัดการงานวิชาการ (2) การบริหาร
จัดการทั่วไป (3) การบริหารจัดการงานงบประมาณ (4) การบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ และ (5) การ
บริหารจัดการงานวิจัย ซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผลในประเด็นส าคัญดังนี้ 

ในบรรดาภารกิจการบริหารจัดการอุดมศึกษาห้าประการที่ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากนั้น ผลปรากฏว่าได้มีการปฏิบัติโดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้าน
การบริหารจัดการงานวิชาการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เป็นเพราะการบริหารจัดการ
งานวิชาการถือเป็นหลักส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งครอบคลุมการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้รวมทั้งบริหารจัดการให้มีปัญหาน้อยที่สุด  

การบริหารจัดการงานวิชาการเป็นภารกิจหลักส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
(2546  : 2-4) กล่าวย้ าว่าการที่จะเป็นผู้บริหารอุดมศึกษามืออาชีพนั้นจะต้องมีพ้ืนฐานมาจากการเป็น
นักวิชาการ หากปราศจากความเป็นนักวิชาการแล้วจะไม่สามารถขึ้นมาเป็นผู้น าในการบริหารสูงสุดได้หรือถ้า
ขึ้นมาก็ไม่สามารถจะเป็นที่ยอมรับได้ ดังนั้นผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรได้ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงมีการปฏิบัติ
โดยการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในประเด็นการบริหาร
จัดการงานวิชาการเพ่ือก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพแก่นักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตในอุดมคติ การที่ผู้บริหาร 
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อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นเพราะว่าสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นภารกิจส าคัญในอันที่จะ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและสร้างความตระหนัก พยายามอย่างยิ่งที่จะท าให้นิสิตนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขซึ่งเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดโครงการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552 : 14) ที่ได้
รายงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของการอุดมศึกษาไทยโดยได้จัดท าโครงการ 2552 ปีแห่งคุณภาพการ
อุดมศึกษาไทยซึ่งมีหลักการเพ่ือที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาชาติที่ยั่งยืน ตามโครงการได้ก าหนด
เป็นกลุ่มการเรียนรู้ 5 กลุ่มคือ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ตามโครงการดังกล่าวได้มี
การก าหนดสีแทนกลุ่มของการเรียนรู้คือสีเหลืองแทนกลุ่มคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมุ่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบัณฑิตไทย สีส้มเป็นสีที่แทนวันพฤหัส อันเป็นครูและหมายถึงความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่สอดคล้องกับ
ความรู้จากภูมิปัญญาไทย สีเขียวหมายถึงธรรมชาติ การเจริญงอกงามในทักษะทางปัญญา สีน้ าเงินหมายถึง
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในเชิงบวก มีลักษณะมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันในระดับสังคมและ
ประเทศชาติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสีฟ้าหมายถึงการมีอิสระในการคิดวิเคราะห์อย่างกว้างไกล 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกของสารสนเทศดังนั้นผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ต้องพยายามปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษามีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้และคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ฉลาดเลือกว่าสิ่งใดควรจับจ่ายซื้อหามาใช้หรือสิ่งใดไม่ควร เมื่อเป็นเช่นนี้นักศึกษาจ าเป็นต้อง
ใช้หลักการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลเช่นการตัดสินใจซื้อสินค้าในชีวิตประจ าวันซึ่งขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานคณะวิชา
ที่นักศึกษาได้ศึกษา (เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร , 2552 : 132-139 ) ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ด้านวิชาการท้ังสิ้น 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 

ข้อเสนอแนะสถำบันอุดมศึกษำหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ควรน ามาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยน ามาใช้ในสร้างดัชนีบ่งชี้เพ่ือชี้วัดความพอเพียง การมี

เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีโดยมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และวัดประเมินผลออกมาเป็นรูปธรรม  

ควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยตั้งเป็นกองทุนเพ่ือสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากร ควรจัดตั้ง
หน่วยประสานงานการวิจัยเพื่อจดสิทธิบัตร จัดท าสารสนเทศการวิจัย  

 
 
ข้อเสนอแนะในกำรน ำรูปแบบไปทดลองใช้อย่ำงเต็มรูป 

 ควรมีการน ารูปแบบไปทดลองใช้บริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเต็มรูปแล้วมีการประเมินผล 
ติดตามผลการบริหารจัดการ ซี่งหากมีการน าไปด าเนินการจริงอย่างเต็มรูปแบบดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลลัพธ์
ของการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม 
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ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยในครั้งต่อไป    
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสาระส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการน าไปแทรกในลงใน

รายวิชาต่าง ๆ โดยศึกษาในลักษณะบูรณาการ  
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการด ารงตนโดยอาศัยความรู้และคุณธรรมของผู้บริหาร อาจารย์และ 

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงอภิมาณเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อันจะท าให้ให้เห็นภาพรวมของการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมหัพภาค  
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