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ของเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู โรงเรียนในโครงการ
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สังกดักรุงเทพมหานครประชากรไดแ้ก่ ขา้ราชการครู
ของโรงเรียน สังกดักรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ปีการศึกษา 2561 ท่ีร่วมอยูใ่น
โครงการพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 175 คนใช้
วธีิสุ่มแบบชั้นภูมิและค านวณตามสัดส่วนใหไ้ดจ้  านวนตามท่ีก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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การรับรู้ของครูโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สังกดั
กรุงเทพมหานครโดยรวมการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมี
ค่าเฉล่ียเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ เง่ือนไขความรู้ ดา้นการมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ดา้นความ
มีเหตุผล เง่ือนไขคุณธรรม และดา้นความพอประมาณ  
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The purpose of this study were to School Administration based on Sufficiency Economy 

Philosophy as Perceived by Teacher the School in the Royal Initiative Project Princess Maha 
Chakri Sirindhorn under Bangkok Metropolitan Administration. Population are teachers in 10 
schools that participate in the project of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhor's 
initiative in Bangkok metropolitan administration, in 2019 school year. The Eastern Bangkok 
group was drawn using stratified and proportionate random sampling method.  The sample 
consists of 175 teachers. The research instrument used was a questionnaire with the Cronbach’s 
alpha coefficient of .985. The statistics used in analyzing the data are percentage, means, and 
standard deviation. 

 
It was found that: School Administration based on Sufficiency Economy Philosophy as 

Perceived by Teacher the School in the Royal Initiative Project Princess Maha Chakri Sirindhorn 
under Bangkok Metropolitan Administration. In general, the mean score on overall school 
practicing is at high level. When considered each aspect, it also found that the sufficiency, logic, 
self-immunity, knowledge condition, ethic condition, are at high level.  
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