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เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนตากพิทยาคม
ผูศ้ ึกษาค้นคว้า สคราญจิต ศริ ญญามาศ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนตากพิทยาคม

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการในการบริ หาร
สถานศึกษาสู่ ความสําเร็ จโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนตากพิทยาคม 2) สร้างและ
พัฒนารู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาสู่ ความสําเร็ จโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยน
ตากพิทยาคม 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริ หารสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยน
ตากพิทยาคม และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบการการบริ หารสถานศึกษาโดย
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนตากพิทยาคม
วิธีวจิ ยั กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน คณะกรรมการภาคีเครื อข่ายโรงเรี ยนตากพิทยาคม ปี
การศึกษา 2559 รวมจํานวนทั้งสิ้ น 528 คน ประกอบด้วย1) ผูบ้ ริ หาร ใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposive sampling) จํานวน 5 คน ประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน 1 คน รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน 4 คน
ได้แก่ รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานบริ หารวิชาการ รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานบริ หารงบประมาณ รองผูอ้ าํ นวยการ
กลุ่มงานบริ หารบุคคล และรองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป 2) ครู ใช้วธิ ี การกําหนดตามตารางเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากนั้นทําการสุ่ มอย่างง่าย จํานวน 103 คน 3) นักเรี ยนโรงเรี ยนตากพิทยาคม
ใช้วธิ ี การกําหนดตามตารางเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan) จากนั้นสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ระดับชั้นของนักเรี ยนเป็ นชั้นแล้วทําการสุ่ มอย่างง่าย จํานวน 336 คน
ประกอบด้วยนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ระดับชั้นละ 56 คน 4) คณะกรรมการภาคีเครื อข่ายโรงเรี ยน
ตากพิทยาคม ใช้วธิ ี การกําหนดตามตารางเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan) จากนั้นสุ่ มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ประเภทของคณะกรรมการภาคีเครื อข่ายเป็ นชั้น แล้วทําการสุ่ ม
อย่างง่าย จํานวน 84 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนตากพิทยาคม จํานวน 12
คน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนตากพิทยาคม จํานวน 50 คน คณะกรรมการสมาคมผูป้ กครองและครู
โรงเรี ยนตากพิทยาคม จํานวน 12 คน และคณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนตากพิทยาคม
ระดับโรงเรี ยน จํานวน 10 คน

วิธีดาํ เนินการวิจยั จํานวนทั้งสิ้ น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการพัฒนารู ปแบบการบริ หารสถานศึกษา
ตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาสู่ ความสําเร็ จโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 3 ศึกษา วิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบการบริ หารการศึกษาที่สร้างและพัฒนาขึ้น
ตอนที่ 4 ศึกษาความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรู ปแบบการบริ หารสถานศึกษา
โดยในแต่ละตอนนั้น มีรายละเอียดกระบวนการการวิจยั ประกอบด้วย1)ขั้นตอนการวิจยั 2) เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั และขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ3) การเก็บรวบรวมข้อมูล4) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้สรุ ป
ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการพัฒนารู ปแบบบริ หารสถานศึกษาสู่ ความสําเร็ จโดยบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนตากพิทยาคม สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.ผลการศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการในการพัฒนารู ปแบบบริ หารสถานศึกษาจากการ
วิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการใน
การพัฒนารู ปแบบบริ หารสถานศึกษา เพื่อนําไปใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการสร้างและพัฒนารู ปแบบบริ หาร
สถานศึกษา มีผลสรุ ปดังนี้ตามแนวทฤษฎีการบริ หารสถานศึกษา พบว่าต้องยึดหลักการสําคัญ 5 ประการ
ประกอบด้วย 1) การกําหนดเป้ าหมายของโรงเรี ยน 2) วัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน 3) การกําหนดโครงสร้างการ
บริ หารโรงเรี ยน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารทัว่ ไป และด้านการบริ หารงานบุคคล 4) การ
จัดการศึกษาของโรงเรี ยน และ 5) กลไกการพัฒนาโรงเรี ยน องค์ประกอบของรู ปแบบบริ หารสถานศึกษา
ประกอบด้วย `หลักการ วัตถุประสงค์ ระบบงานและกลไก เงื่อนไขการนํารู ปแบบไปใช้การพัฒนารู ปแบบ
บริ หารสถานศึกษา มีรูปแบบการดําเนิ นงานเป็ น 3 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างรู ปแบบ 2) การตรวจสอบหาคุณภาพ
ของรู ปแบบที่สร้าง และ 3) ประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา พบว่า ควรใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ มาใช้ใน
การบริ หารสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริ หารวิชาการ ด้านการบริ หารงบประมาณ ด้านการบริ หารงาน
บุคคล และด้านการบริ หารงานทัว่ ไปโดยควรมีการพัฒนาโดยการยึดหลักการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน
เน้นการการจายอํานาจทางการบริ หาร ปลูกฝังและเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ
ดําเนินชี วติ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักปรัชญาดังกล่าวในการบริ หารสถานศึกษาทั้ง

4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานบริ หารวิชาการ กลุ่มงานบริ หารงบประมาณ กลุ่มงานบริ หารบุคคล และกลุ่ม
งานบริ หารทัว่ ไป
2.ผลการสร้างและพัฒนารู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาสู่ ความสําเร็ จ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผลการสร้างและพัฒนารู ปแบบบริ หารสถานศึกษาสู่ ความสําเร็ จ โดยบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนตากพิทยาคม สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้รูปแบบบริ หารสถานศึกษาสู่ ความสําเร็ จ
โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนตากพิทยาคม ได้ใช้สร้างและพัฒนารู ปแบบ SPSSDSA (SPSS-DSA Model) มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ 2) เงื่อนไขการนํารู ปแบบไปใช้ 3)
กลไกการดําเนินงานของรู ปแบบ และ 4) สรุ ปสาระสําคัญของรู ปแบบ (Model) ได้แก่Model 1 แสดงขั้นตอน
การบริ หารสถานศึกษาสู่ ความสําเร็ จโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนตากพิทยาคม
รู ปแบบ SPSS-DSA (SPSS-DSA Model) และ Model 2 กลไกการดําเนินงานของรู ปแบบบริ หารสถานศึกษาสู่
ความสําเร็ จโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนตากพิทยาคม รู ปแบบ SPSS-DSA (SPSSDSA Model) รู ปแบบได้พฒั นาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีการนําร่ างรู ปแบบไปเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ
ให้ขอ้ เสนอแนะ มีการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และความเป็ นไปได้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีการ
นําเสนอรู ปแบบบริ หาร และนําไปทดลองใช้การตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่ารู ปแบบบริ หารสถานศึกษาสู่
ความสําเร็ จโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนตากพิทยาคม รู ปแบบ SPSS-DSA
โดยรวมแล้วมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.ผลการศึกษา วิเคราะห์การใช้รูปแบบบริ หารสถานศึกษาที่สร้างและพัฒนาขึ้นผลการศึกษา วิเคราะห์
การใช้รูปแบบบริ หารสถานศึกษาสู่ ความสําเร็ จ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนตาก
พิทยาคม รู ปแบบ SPSS-DSA สรุ ปผลได้ดงั นี้ผลการทดลองใช้รูปแบบบริ หารสถานศึกษาสู่ ความสําเร็ จโดย
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนตากพิทยาคม ในด้านความสําเร็ จของสถานศึกษา พบว่า
โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(OBECQA) ทั้ง 4 ด้าน คือ การบริ หารงานวิชาการ ด้านการบริ หารงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล และ
ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป โรงเรี ยนมีการปฏิบตั ิตามเกณฑ์รางวัลศูนย์การเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีศูนย์การเรี ยนรู ้ 4 ศูนย์การเรี ยนรู ้ ฐานการเรี ยนรู ้ 14 ฐานการเรี ยนรู ้ สามารถส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ี
ความพอเพียงได้อย่างยัง่ ยืน ยังผลให้นกั เรี ยนได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง (ทพพ.) อย่างต่อเนื่อง นักเรี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่ นระดับมากที่สุด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอยูอ่ ย่างพอเพียง อยูใ่ นระดับมากที่สุด รวมไปถึงการมี

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับดี และมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ทั้งระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สู งกว่าระดับชาติในทุกรายวิชา ผูป้ กครองและชุมชนมีความ
เชื่อมัน่ ต่อการนํานักเรี ยนเข้าศึกษาต่อยังโรงเรี ยนตากพิทยาคมในอัตราเพิ่มขึ้น ผลการประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินตามรู ปแบบบริ หารสถานศึกษาสู่ ความสําเร็ จโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยน
ตากพิทยาคม พบว่า ทั้งรายด้าน ประกอบด้วย ด้านผูบ้ ริ หาร ด้านครู ด้านนักเรี ยน ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการ
บริ หารจัดการ ด้านเครื อร่ วมพัฒนา และด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4.ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาสู่ ความสําเร็ จ โดยบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนตากพิทยาคม รู ปแบบ SPSS-DSA สรุ ปผลได้ดงั นี้ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดานความเหมาะสม และความเป็ นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบบริ หารสถานศึกษาสู่
ความสําเร็ จ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนตากพิทยาคม รู ปแบบ SPSS-DSA พบว่า
รู ปแบบการบริ หาร SPSS-DSA มีความเหมาะสม และความเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารสถานศึกษาในระดับ
มากที่สุด ทุกรายการประเมินผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริ หารจัดการสถานศึกษาตาม
รู ปแบบบริ หารสถานศึกษาสู่ ความสําเร็ จ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนตากพิทยา
คม ตามขอบข่ายงานบริ หารสถานศึกษาทั้งหมด 4 งาน ซึ่ งบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน
พบว่า การบริ หารสถานศึกษาทั้ง 4 งานและภาพรวมของการบริ หารสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมากที่สุด

