รูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา*
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
2) พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ และ 3) ศึกษาแนวทางการใช้รูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาพอเพียงสูศ่ นู ย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิจยั และ
พัฒนา เชิงคุณภาพ มี 3 ขั้นตอน 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงสูศ่ นู ย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ศึกษาแนวทางการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
พอเพียง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ แบบเจาะจง จ�ำนวน 21 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สถิติ
ที่ใช้คือ การสังเคราะห์ค่าคงที่เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มีรูปแบบที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างทางความคิด และมีความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบต่างๆ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความพร้อมของบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมโรงเรียน ด้านการเปลี่ยนแปลงที่เห็น
ได้ชัด และด้านการมีศักยภาพขยายผลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนน�ำ ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ
และวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา
พอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาและกระบวนการบริหาร 3) เงื่อนไขความส�ำเร็จ
3. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง มีความคิดเห็นว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสถาน
ศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�ำไปใช้ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารสถานศึกษาพอเพียง; ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง;
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

Abstract
This research aimed to: 1) study the current state of sufficiency school administration
for a learning center basing on the philosophical principles of sufficiency economy in the
educational aspect of educational opportunity extension schools, 2) develop the sufficiency
school administration model for a learning center basing on the philosophical principles
of sufficiency economy in the educational aspect of educational opportunity extension
schools, 3) experiment the sufficiency school administration model for a learning center
basing on the philosophical principles of sufficiency economy in the educational aspect
of educational opportunity extension schools. The research method is research and
development and qualitative. The research 3 steps, one step study the current state of
sufficiency school administration for a learning center basing on the philosophical
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principles of sufficiency economy in the educational aspect of educational opportunity
extension schools. Two step develop the sufficiency school administration model for a
learning center basing on the philosophical principles of sufficiency economy in the
educational aspect of educational opportunity extension schools. Three step experiment
the sufficiency school administration model for a learning center basing on the
philosophical principles of sufficiency economy in the educational aspect of educational
opportunity extension schools.
The findings revealed as follows:
1. It was found that for sufficiency school administration model for a learning
center basing on the philosophical principles of sufficiency economy in the educational
aspect of educational opportunity extension schools the implementation was done in
the aspects of 1) readiness of personnel, 2) administration and management, 3) learning
management, 4) student activities and school activities, 5) obvious changes, 6) results
extension potentiality with quality and efficiency.
2. The sufficiency school administration model for a learning center basing on
the philosophical principles of sufficiency economy in the educational aspect of educational
opportunity extension schools comprised 3 parts, 1) Introduction consisting of ideas,
principles, and purposes. 2) Contents consisting of components and process of sufficiency
school administration model for a learning center basing on the philosophical principles
of sufficiency economy in the educational aspect of educational opportunity extension
schools. 3) Conditions for success.
3. After experimenting the sufficiency school administration model for a learning
center basing on the philosophical principles of sufficiency economy in the educational
aspect of educational opportunity extension schools, it was found that the satisfaction
of school administrators and teachers was at a high level.
Keywords: Sufficiency School Administration; Learning Center Basing on the Philosophical
Principles of Sufficiency Economy; Educational Opportunity Extension Schools
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1. บทน�ำ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาหรือแนว
ปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงมีพระราชด�ำรัสชี้แนะแก่พสกนิกร
ชาวไทยมานานกว่า 40 ปี พระองค์ทา่ นได้ทรงเน้นย�ำ้
แนวทางในการพัฒนาในหลักแนวคิดพึ่งตนเอง
เพือ่ ให้เกิดความพอมี พอกิน พอใจของคนส่วนใหญ่
โดยใช้หลักความพอประมาณ การค�ำนึงถึงความมี
เหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือน
สติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการ
พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องตามหลักวิชาการ
การมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการ
ด�ำรงชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่รู้จักกันดีภายใต้ชื่อว่า
เศรษฐกิจพอเพียง (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548, หน้า 5)
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาใน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เป็นโรงเรียนประถมทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีส่ ำ� นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการ
ศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดังนัน้ จึงเหมาะสมทีจ่ ะน�ำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ได้น้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษา
แต่ยังไม่มีความต่อเนื่อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงสูก่ ารเป็นศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยได้นำ� เอา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เกีย่ วกับแนวคิดการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสาํ นักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาบูรณาการและผสมผสานแนวคิดทีส่ อดคล้องกับ
บริบทของการบริหารของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถาน
ศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา และน�ำมาพัฒนาเป็น
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โดยมุง่ เน้นให้ผบู้ ริหาร ครู นักเรียน และทุกภาคส่วน
ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั การบริหารสถาน
ศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
2. พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
3. ศึ ก ษาแนวทางการใช้ รู ป แบบการ
บริหารสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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3.  วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) เชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู ้ เชี่ ย วชาญและ
ผูท้ รงคุณวุฒิ แบบเจาะจง จ�ำนวน 21 คน เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการ
วิเคราะห์เอกสารงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
บริหารสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ การสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒเิ กีย่ วกับ
สภาพปัจจุบันในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน�ำข้อมูล
มาสังเคราะห์เพือ่ น�ำมาเป็นกรอบในการร่างรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
1. ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนน�ำ ประกอบ ด้วย แนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงหลักการ และวัตถุประสงค์ ส่วนที่ 2 ส่วน
เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและ
กระบวนการบริหาร ส่วนที่ 3 ส่วนเงื่อนไขความ
ส�ำเร็จเสนอต่ออาจารย์ทปี่ รึกษา เพือ่ ขอค�ำแนะน�ำ
2. น�ำร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา มาตรวจสอบความ
สอดคล้ อ งและความเหมาะสมของร่ า งรู ป แบบ
ด้วยวิธกี ารสัมมนาอิงผูเ้ ชีย่ วชาญ (Connoisseurship)
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์ในการบริหารการ
ศึ ก ษาตามแนวคิ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงจ�ำนวน 9 ท่าน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
วิพากษ์เพื่อปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสม
3. ปรับปรุงรูปแบบตามค�ำแนะน�ำของ
ผู้เชี่ยวชาญ องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาและกระบวนการ
บริ ห ารเพื่ อ ให้ รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
พอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขั้ น ตอนที่ 3 การประเมิ น รู ป แบบการ
บริหารสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
ของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ดั ง นี้
1) ออกแบบการทดลองการใช้รูปแบบในโรงเรียน
ขยายโอกาส 1 โรงเรี ย น 2) จั ด ประชุ ม ชี้ แจง
วัตถุประสงค์รายละเอียดการด�ำเนินการให้กับ
ผู้รับผิดชอบโรงเรียนที่ใช้ทดลอง 3) น�ำคู่มือและ
รูปแบบไปใช้ในสถานการณ์จริง 4) จัดประชุม
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ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองเพื่อสรุปการ
ทดลองใช้รูปแบบ 5) รวบรวมข้อมูล แล้วน�ำมา
วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินรูปแบบ

4.  สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารสถาน
ศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีรูปแบบที่มี
ลักษณะเป็นโครงสร้างทางความคิด และมีความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ มี 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) ด้านความพร้อมของบุคลากร 2) ด้านการ
บริหารจัดการ 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ 4) ด้าน
การจั ด กิ จ กรรมนั ก เรี ย นและกิ จ กรรมโรงเรี ย น
5) ด้านการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด และ 6) ด้าน
การมี ศั ก ยภาพขยายผลอย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสถาน
ศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งทางด้ า นการศึ ก ษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนน�ำประกอบด้วยแนวคิด
หลักการ และวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 2
เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบการบริหาร
สถานศึกษาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้าน
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การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
และกระบวนการบริหารส่วนที่ และ 3 เงื่อนไข
ความส�ำเร็จ
3. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
มีความคิดเห็นว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทาง ด้านการศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สามารถ
น� ำ ไปใช้ ใ นโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
ได้อย่างเหมาะสม

5.  อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหา
จากต�ำรา เอกสาร แนวคิดหลักการพื้นฐานของ
การบริหารการศึกษา การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อน�ำ
มาวิเคราะห์พบว่า มีองค์ประกอบ ของการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ า นการศึ ก ษา
ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความพร้อม
ของบุคลากร 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 4) ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมโรงเรียน 5) ด้านการเปลี่ยนแปลงที่เห็น
ได้ ชั ด 6) ด้ า นการมี ศั ก ยภาพขยายผลอย่ า งมี
คุณภาพแลประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
บริหารสถานศึกษาพอเพียงให้ไปสู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการ
ศึ ก ษานั้ น ในการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการพั ฒ นา
ทุกขั้นตอนต้องใช้ความรอบรู้ในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ด้วยความรอบครอบไปตามล�ำดับขั้นตอน

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

และสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสุรินทร์ ภูสิงห์
(2552) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการ
จั ด การศึ ก ษาโดยบู ร ณาการปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาอุบลราชธานี พบว่า 1) การจัดการศึกษา
โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
อุบลราชธานี จะจัดได้ดีเมื่อมีองค์ประกอบ 2 ส่วน
คือ องค์ประกอบที่นํามาใช้ในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย หลักการ จุดมุง่ หมาย การจัดองค์การ
การดําเนินการ ตัวชีว้ ดั ความสาํ เร็จการนาํ รูปแบบ
ไปใช้และเงื่อนไขความสําเร็จ และองค์ประกอบ
ด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย การบริหาร
และจัดการ การปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการจัดการเรียนรู้
การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสร้ า ง
เครือข่าย และคุณภาพนักเรียนตามลักษณะความมี
ชี วิ ต พอเพี ย ง 2) รู ป แบบที่ นํา ไปสู ่ ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ในการจัดการศึกษามีลักษณะดังนี้ 1) หลักการจัด
ต้องยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง มียทุ ธศาสตร์ทอี่ ยูบ่ น
พื้ น ฐานการรู ้ จั ก ตนเอง การช่ ว ยเหลื อ ตนเอง
การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และการสร้างเครือข่าย
หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นตัว ภายใต้เงือ่ นไขการมีความรูแ้ ละ
คุณธรรม สอดคล้องกับภูมสิ งั คม และโรงเรียนต้อง
เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
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2) จุดมุง่ หมาย เพือ่ ให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่าง
มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผล
สู่การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้เรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 3) การจัด
องค์การยึดหลักการมีสว่ นร่วม และเน้นการทาํ งาน
เป็นทีม 4) การดาํ เนินการบริหารและจัดการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียน
การสอน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล และการ
ประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 5) ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร แผน
ปฏิบัติการ หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการ
เรียนรู้จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวนแหล่ง
เรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ
รายงาน การประเมินตนเอง 6) การนํารูปแบบ
ไปใช้โรงเรียนมียุทธศาสตร์ ขั้นตอน วิธีการอย่าง
เป็นระบบ ดําเนินการตามขัน้ ตอน คือ ขัน้ เตรียมการ
ขัน้ ดาํ เนินการ ขัน้ ติดตาม แนะนาํ และขัน้ ประเมินผล
รายงานผลและขยายผล 7) เงื่อนไขความสําเร็จ
ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนต้องมี
ความรู้ ตระหนักและเห็นความสําคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี ผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องมีความรู้
ความสามารถในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา
โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดที่นักเรียน และให้ความ
สําคัญกับชุมชน ด้านความพร้อมของบุคลากร
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งความพร้อม
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ของบุ ค ลากร เป็ น การตรี ย มความพร้ อ มของ
บุคลากร ทัง้ สุขภาพกายสุขภาพใจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พร้อมที่จะเรียนรู้
ทางกาย ทางจิต ทางด้านสติปญ
ั ญาเพือ่ ให้ผเู้ รียนมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในชีวิตและพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมี
ความสุข เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครู
และบุคลากรในโรงเรียนและเพือ่ ให้ครูและบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกคนที่การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของทุกคนไปสู่เป้าหมาย
พร้อมที่จะปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
1.1 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การมีส่วนร่วม ท�ำงานเป็นทีมเน้นการบริหารแบบ
มี ส ่ ว นร่ ว มโดยผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งเป็ น ทั้ ง นั ก บริ ห าร
นักพัฒนา นักปฏิบัติ เพื่อน�ำมาสู่การพัฒนาอย่าง
พอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูบ้ ริหารต้องมีภาวะ
ผู ้ น� ำ  เป็ น ผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการ และเป็ น ผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลง โดยร่วมกับครูและบุคลากรในการ
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตลอดจน
แนวทางการด�ำเนินการตามเกณฑ์ของศูนย์การ
เรี ย นรู ้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ด้านการศึกษาผู้บริหารสร้างศรัทธาโดยเป็นแบบ
อย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ด�ำเนินตามจรรยา
บรรณวิ ช าชี พ และมีความรับผิดชอบต่อสัง คม
ผูบ้ ริหารสร้างสัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ นักเรียนผูป้ กครอง
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ผู ้ บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษาอื่ น ชุ ม ชน และสั ง คม
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด�ำเนินงานโรงเรียน
ผู้บริหารแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ กล่าวคือ การบริหารจัดการเป็น
บทบาทหน้ า ที่ ที่ ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งบริ ห ารจั ด การให้
สอดคล้องกัน ได้แก่ การก�ำหนดนโยบายในการ
บริหารจัดการศึกษาเพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนิน
งานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แผนปฏิบัติงาน
ประจ�ำปี มีการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลและ
น�ำผลมาพัฒนา มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
มีแผนงานโครงการกิจกรรม มีการด�ำเนินการ มีการ
ติ ด ตาม และมี ก ารน� ำ ผลการติ ด ตามไปพั ฒ นา
ด้ า นวิ ช าการที่ ส ่ ง เสริ ม การบู ร ณาการปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน มีการ
วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ การด�ำเนิน
งานตามงบประมาณ การติดตามผลการด�ำเนินงาน
ตามงบประมาณ มีการบริหารอาคาร สถานที่และ
จัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงการประสานสัมพันธ์กับชุมชน ให้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเป็นอยู่อย่าง
พอเพี ย งสอดคล้ อ งกั บ เจริ ญ อภิ ไชย (2551)
ได้กล่าวไว้ การบริหารสถานศึกษาโดยการน�ำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางในการจัดการศึกษา ต้องใช้หลักในการ
บริหารจัดการและประสานกันทุกภาคส่วนในการ
ใช้ทรัพยากร การบริหารทัง้ ด้านบุคลากรงบประมาณ
สภาพแวดล้อม อย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์สูงสุด
เพือ่ ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพและ
สามารถพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้
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1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้เป็นการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ บู ร ณาการปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระ ทุกชั้นปีและ
บ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ทีห่ ลากหลาย เหมาะกับวัยและบริบทของโรงเรียน
เพื่อปลูกฝังหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงจุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่สถาน
ศึ ก ษาจะปลู ก ฝั ง หลั ก คิ ด ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียง
ให้ เ หมาะกั บ วั ย ของนั ก เรี ย น และบริ บ ทของ
โรงเรียนครูจะต้องจัดการเรียนการสอนทีบ่ รู ณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นผูเ้ รียนเป็น
ส�ำคัญโดยมีการจัดท�ำหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ บู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ครูต้องจัดท�ำสื่อแหล่งเรียนรู้ จัดท�ำฐาน
การเรียนรู้ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
โดยบูรณาการเข้ากับกลุม่ สาระต่างๆ ผูบ้ ริหารและ
ครูผู้สอนต้องร่วมมือกันในการด�ำเนินงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยการ
จัดการศึกษาสามารถด�ำเนินการได้ 4 ส่วน คือ
การจัดท�ำหน่วยการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้
การจัดท�ำสือ่ และแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดของสุชาดา นันทะไชย (2548, หน้า 7-8)
ได้กล่าวไว้วา่ การน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนสามารถด�ำเนิน
การได้โดย 1) การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ
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จัดหน่วยการเรียนรู้สถานศึกษา บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ ประกอบด้วย
3 ห่วง 2 เงื่อนไข เข้าไปในหน่วยการเรียนรู้ทุกชั้น
และทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ หรือจัดเป็นหน่วยการ
เรียนรู้เฉพาะเรื่องเพิ่มไว้ในกลุ่มการพัฒนาผู้เรียน
ในทุกระดับชั้น
1.3 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมโรงเรียนเป็นการจัดกิจกรรม เพื่อให้มีการ
ฝึกปฏิบัติที่เสริมหนุนการจัดการเรียนรู้ที่บ่มเพาะ
อุปนิสัยพอเพียง เช่น การมีฐานการเรียนรู้ต่างๆ
แหล่งเรียนรูท้ งั้ ในและนอกโรงเรียน กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัย จิตอาสา บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรจนเป็น
กิ จ วั ต รเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและช่ ว ยเหลื อ กั น
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมโรงเรียนต้องการจัดการเรียนรู้ที่บ่มเพาะ
อุปนิสัยพอเพียง ครูต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยให้มกี ารจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผูเ้ รียนของ
โรงเรียนให้หลากหลายเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ลั ก ษณะนิ สั ย พอเพี ย งโดยให้ นั ก เรี ย นฝึ ก คิ ด ฝึ ก
ปฏิบัติจริง และผู้บริหารต้องจัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนโดยการจัดให้ครูและบุคลากร
ได้เข้ารับการอบรม จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อ
เพิม่ พูนความรู้ ส่งเสริมให้เป็นวิทยากรเพือ่ ถ่ายทอด
และเผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและประสบการณ์ในการท�ำงาน
ให้กบั ผูป้ กครองและชุมชนตลอดจนหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่มาศึกษาดูงานและเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษา
อืน่ ได้ นอกจากนัน้ ผูบ้ ริหารและครูตอ้ งจัดกิจกรรม
ที่ท�ำร่วมกับชุมชน เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง

112 Dhammathas Academic Journal

โรงเรียนกับชุมชนและขยายผลหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู ่ ชุ ม ชนโดยมี กิ จ กรรมที่ ท� ำ
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่มีหลากหลาย
ลักษณะ เช่น กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ธนธรรม มีทอง (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านร่องแซง พบว่า โรงเรียน
บ้านร่องแซง ได้นาํ แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ได้แก่ ให้ครูได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ถ่ายทอดปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจตลอดจน
ค่านิยมพืน้ ฐานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมมีการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการให้ความรู้
ประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง คณะครูมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน ชุมชนและสังคม ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ี ในการดาํ เนินชีวติ อย่างพอเพียง มีการประสาน
งานกับเครือข่ายหรือองค์กรต่างๆ โดยการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน สร้างความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องให้มคี วามตระหนักในการเป็น
เจ้าของร่วมกัน
1.4 ด้านการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้ชดั
เป็นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมวิถชี วี ติ เข้าสูเ่ ส้นทาง
พอเพียงของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จ�ำนวนนักเรียน
มากขึ้นสภาพแวดล้อมของโรงเรียนน่าอยู่ความ
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สัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างกลุม่ โรงเรียน (ผูบ้ ริหาร ครูและ
นักเรียน) รวมถึงพ่อแม่ ผูป้ กครอง และชุมชน ทัง้ นี้
อาจเป็นเพราะผูบ้ ริหารได้นอ้ มน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น แนวทางในการบริ ห าร
จัดการให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยให้ครูและ
บุ ค ลากรได้ น ้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
จึ ง ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ แ ละ
กิจกรรมเพือ่ พัฒนา ส่งเสริมให้นกั เรียนมีคณ
ุ ลักษณะ
และอุปนิสยั พอเพียงและให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดการกิจกรรม ทั้งของโรงเรียนและชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและด�ำเนิน
วีถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งสอดคล้องกับสุรินทร์ ภูสิงห์ (2552) ได้ศึกษา
เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาโดย
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
อุบลราชธานี พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษา
โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
มัธยมศึกษามีความเหมาะสมสาํ หรับนาํ ไปใช้จดั การ
ศึกษาในโรงเรียน เพราะมีองค์ประกอบและการ
ดาํ เนินการทีเ่ หมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน
นําไปสู่ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ส่งผลให้
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ตระหนักเห็น
ความสํ า คั ญ ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็น แบบอย่าง
ทีด่ ผี บู้ ริหารโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารและจัดการศึกษา โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด
ที่นักเรียน และให้ความสําคัญกับชุมชน และส่งผล
ให้นกั เรียนมีคณ
ุ ลักษณะความมีชวี ติ พอเพียงอย่าง
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ยั่งยืน คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผลและ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไขการมีความรู้
คู่คุณธรรม
1.5 ด้ า นการมี ศั ก ยภาพขยายผล
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นการที่สถาน
ศึกษาพอเพียงมีศกั ยภาพ และความสามารถขยาย
ผลการขับเคลือ่ นอย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
เช่น การขยายเครือข่าย การเป็นพีเ่ ลีย้ ง การจัดการ
คณะศึกษาดูงาน โดยไม่ให้กระทบการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละด้าน ซึ่งถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ในการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การ
เรี ย นรู ้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ด้ า นการศึ ก ษา ซึ่ ง สามารถน� ำ ตั ว บ่ ง ชี้ ดั ง กล่ า ว
น�ำสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เมื่อผู้บริหาร ครู นักเรียน พัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงให้มีศักยภาพส่งผลให้โรงเรียนมีศักยภาพ
ในการสร้างเครือข่ายและขยายผล สามารถด�ำเนิน
การได้อย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับ และเป็นต้นแบบ
ในการศึกษาดูงานของสถานศึกษาอืน่ ได้ ซึง่ ในการ
สร้างเครือข่ายต่างๆ ด�ำเนินการได้ 3 วิธีการ ได้แก่
1) สร้างเครือข่ายและขยายผลสูโ่ รงเรียนทีต่ อ้ งการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้
2) สร้างเครือข่ายและขยายผลสูโ่ รงเรียนทัว่ ไปและ
หน่วยงานอื่น 3) สร้างเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชน
สอดคล้องกับแนวคิดของสุชาดา นันทะไชย (2548,
หน้า 8) ได้กล่าวไว้วา่ ควรสร้างเครือข่ายกับโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ ป็นโรงเรียนน�ำร่องเพือ่ น�ำไปสู่
การพัฒนาบุคลากรและแนวทางการจัดการศึกษา
จั ด การศึ ก ษาดู ง านโรงเรี ย นที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
โครงการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2. การสร้างรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งทางด้ า นการศึ ก ษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้มาจากการ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ได้องค์ประกอบ
และน� ำ เอาองค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เคราะห์
เนื้อหาจากเอกสารต่างๆ มาสร้างเป็นส่วนต่างๆ
ของรูปแบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
ส่วนน�ำ  ประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐาน หลักการ
และวัตถุประสงค์ของรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งทางด้ า นการศึ ก ษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส่วนที่ 2 ส่วน
เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการ
ศึ ก ษาของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
และกระบวนการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา
พอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา และส่วนที่ 3 ส่วน
เงื่อนไขความส�ำเร็จมีความเหมาะสม ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้วิจัยได้ก�ำหนดกรอบการสร้างรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางด้ า นการศึ ก ษาของโรงเรี ย นขยายโอกาส
ทางการศึ ก ษาว่ า มี ลั ก ษณะเป็ น โครงสร้ า งและ
องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงสูศ่ นู ย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ทางด้ า นการศึ ก ษาของโรงเรี ย นขยายโอกาส
ทางการศึ ก ษาที่ มี แ นวทางการพั ฒ นาในแต่ ล ะ
องค์ประกอบ ส่งผลให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษาสามารถด�ำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย อย่างมี
ประสิทธิภาพดังนัน้ ในส่วนประกอบทัง้ 3 ส่วนของ
รูปแบบจึงเป็นโครงสร้างส�ำคัญในการบริหารสถาน
ศึกษาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งทางด้ า น
การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกัน
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ
ผู้บริหารสื่อสารเกี่ยวกับปรัชญาหลักการของการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารศึกษาเกี่ยวกับ
ปรัชญา หลักการ ของการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จนเกิดความรู้
ความเข้าใจ และน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับเนเซวิค (1984) ได้กล่าวว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีบทบาทส�ำคัญคือเป็นผู้ประสานงาน
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ประสานที่ทั้งภายในสถาน
ศึกษาของตนเอง และประสานงานต่างๆ กับสถาน
ศึกษาและองค์การอื่นๆ ด้วยบทบาทเป็นผู้สื่อสาร
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่บุคลากรทั้งภายในสถาน
ศึกษาติดต่อสื่อสารได้ โดยไม่แบ่งระดับหรือชนชั้น
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6.  ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้านการบริหารจัดการ แสดงให้เห็นว่าการที่จะ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน
ศึกษาให้ประสบผลส�ำเร็จ อยู่ที่ความตระหนัก
ความเข้าใจ ความมุ่งมั่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารที่ท�ำหน้าที่บริหารจัดการ ซึ่งนอกจากจะ
ต้องพัฒนาตนเองด้านต่างๆ ให้สามารถบริหาร
โรงเรียนแล้ว ยังมีภารกิจที่ส�ำคัญคือ การพัฒนา
บุคลากร พัฒนานักเรียน และร่วมมือในการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ดังนัน้ หน่วยงาน
และผูเ้ กีย่ วข้อง ควรมีการก�ำหนดนโยบายทีจ่ ะส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร และครูให้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา
1.2 จากผลการใช้ รู ป แบบการ
		
บริหารสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีความ
ความเหมาะสมนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะการ
น�ำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ดังนี้
1.2.1 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ควรน�ำรูปแบบไปศึกษาตามคู่มือการบริหารสถาน
ศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถน�ำไปใช้ในสถานการณ์จริง
1.2.2 ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ควรมีการประชุมชี้แจง ครูและ
บุ ค ลากรเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในรู ป แบบการ
บริหารสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการท�ำวิจยั เชิงคุณภาพ เกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาเพือ่ ให้เห็นบริบท ปัจจัยน�ำเข้าปัจจัย
ด้านกระบวนการบริหาร และปัจจัยด้านผลผลิต
โดยศึกษาเปรียบเทียบ การด�ำเนินการของสถาน
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ศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละโรงเรียนเพือ่ น�ำ
ผลมาวิเคราะห์ สู่การพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทีส่ อดคล้องกับ
บริบท สภาพปัญหา และความต้องการของโรงเรียน

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ

การวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพเป็นรูป
แบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ทางด้านการ
ศึ ก ษาของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
สามารถน�ำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการประเมินสู่ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้ตามภาพ
ประกอบองค์ความรู้ใหม่
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ภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงสูศ่ นู ย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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