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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการในการบริหาร

สถานศึกษาสู่ความสาํเร็จโดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม 2) สร้างและ

พฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความสาํเร็จโดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

ตากพิทยาคม 3) ทดลองใชรู้ปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

ตากพิทยาคม และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชรู้ปแบบการการบริหารสถานศึกษาโดย

บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม  

วธีิวจิยักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน คณะกรรมการภาคีเครือข่ายโรงเรียนตากพิทยาคม ปี

การศึกษา 2559 รวมจาํนวนทั้งส้ิน 528 คน ประกอบดว้ย1) ผูบ้ริหาร ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(purposive sampling) จาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 4 คน 

ไดแ้ก่ รองผูอ้าํนวยการกลุ่มงานบริหารวชิาการ รองผูอ้าํนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ รองผูอ้าํนวยการ

กลุ่มงานบริหารบุคคล และรองผูอ้าํนวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 2) ครู ใชว้ธีิการกาํหนดตามตารางเครจซ่ีและ

มอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากนั้นทาํการสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 103 คน 3) นกัเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม 

ใชว้ธีิการกาํหนดตามตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากนั้นสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น 

(Stratified Random Sampling) โดยใชร้ะดบัชั้นของนกัเรียนเป็นชั้นแลว้ทาํการสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 336 คน 

ประกอบดว้ยนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ระดบัชั้นละ 56 คน 4) คณะกรรมการภาคีเครือข่ายโรงเรียน

ตากพิทยาคม ใชว้ธีิการกาํหนดตามตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากนั้นสุ่มตวัอยา่งแบบ

แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชป้ระเภทของคณะกรรมการภาคีเครือข่ายเป็นชั้น แลว้ทาํการสุ่ม

อยา่งง่าย จาํนวน 84 คน ประกอบดว้ย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตากพิทยาคม จาํนวน 12 

คน คณะกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนตากพิทยาคม จาํนวน 50 คน คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู

โรงเรียนตากพิทยาคม จาํนวน 12 คน และคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม 

ระดบัโรงเรียน จาํนวน 10 คน 



วธีิดาํเนินการวจิยัจาํนวนทั้งส้ิน 4 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

ตอนท่ี 2 สร้างและพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความสาํเร็จโดยบูรณาการหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

ตอนท่ี 3 ศึกษา วิเคราะห์ผลการใชรู้ปแบบการบริหารการศึกษาท่ีสร้างและพฒันาข้ึน 

ตอนท่ี 4 ศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

โดยในแต่ละตอนนั้น มีรายละเอียดกระบวนการการวิจยั ประกอบดว้ย1)ขั้นตอนการวิจยั2) เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวจิยัและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล4) การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชส้รุป

ผลการวจิยัจากการวิเคราะห์ขอ้มูลการพฒันารูปแบบบริหารสถานศึกษาสู่ความสาํเร็จโดยบูรณาการหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตากพิทยาคม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1.ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการในการพฒันารูปแบบบริหารสถานศึกษาจากการ

วเิคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการใน

การพฒันารูปแบบบริหารสถานศึกษา เพื่อนาํไปใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการสร้างและพฒันารูปแบบบริหาร

สถานศึกษา มีผลสรุปดงัน้ีตามแนวทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา พบวา่ตอ้งยดึหลกัการสาํคญั 5 ประการ 

ประกอบดว้ย 1) การกาํหนดเป้าหมายของโรงเรียน 2) วตัถุประสงคข์องโรงเรียน 3) การกาํหนดโครงสร้างการ

บริหารโรงเรียน ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารทัว่ไป และดา้นการบริหารงานบุคคล 4) การ

จดัการศึกษาของโรงเรียน และ 5) กลไกการพฒันาโรงเรียน องคป์ระกอบของรูปแบบบริหารสถานศึกษา 

ประกอบดว้ย `หลกัการ  วตัถุประสงค ์ ระบบงานและกลไก  เง่ือนไขการนาํรูปแบบไปใชก้ารพฒันารูปแบบ

บริหารสถานศึกษา มีรูปแบบการดาํเนินงานเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างรูปแบบ 2) การตรวจสอบหาคุณภาพ

ของรูปแบบท่ีสร้าง และ 3) ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พบวา่ ควรใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 4 มิติ มาใชใ้น

การบริหารสถานศึกษา 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารวชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน

บุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไปโดยควรมีการพฒันาโดยการยดึหลกัการมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน 

เนน้การการจายอาํนาจทางการบริหาร ปลูกฝังและเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการ

ดาํเนินชีวติตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชห้ลกัปรัชญาดงักล่าวในการบริหารสถานศึกษาทั้ง 



4 กลุ่มงาน ประกอบดว้ย กลุ่มงานบริหารวชิาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล และกลุ่ม

งานบริหารทัว่ไป 

2.ผลการสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความสาํเร็จ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงผลการสร้างและพฒันารูปแบบบริหารสถานศึกษาสู่ความสาํเร็จ โดยบูรณาการหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตากพิทยาคม สามารถสรุปผลไดด้งัน้ีรูปแบบบริหารสถานศึกษาสู่ความสาํเร็จ 

โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตากพิทยาคม ไดใ้ชส้ร้างและพฒันารูปแบบ SPSS-

DSA (SPSS-DSA Model) มี 4 องคป์ระกอบ คือ 1) วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 2) เง่ือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้3) 

กลไกการดาํเนินงานของรูปแบบ และ 4) สรุปสาระสาํคญัของรูปแบบ (Model) ไดแ้ก่Model 1 แสดงขั้นตอน

การบริหารสถานศึกษาสู่ความสาํเร็จโดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตากพิทยาคม 

รูปแบบ SPSS-DSA (SPSS-DSA Model) และ Model 2 กลไกการดาํเนินงานของรูปแบบบริหารสถานศึกษาสู่

ความสาํเร็จโดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตากพิทยาคม รูปแบบ SPSS-DSA (SPSS-

DSA Model) รูปแบบไดพ้ฒันาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง มีการนาํร่างรูปแบบไปเสนอผูท้รงคุณวุฒิ

ใหข้อ้เสนอแนะ มีการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปไดโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการ

นาํเสนอรูปแบบบริหาร และนาํไปทดลองใชก้ารตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่รูปแบบบริหารสถานศึกษาสู่

ความสาํเร็จโดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตากพิทยาคม รูปแบบ SPSS-DSA 

โดยรวมแลว้มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3.ผลการศึกษา วเิคราะห์การใชรู้ปแบบบริหารสถานศึกษาท่ีสร้างและพฒันาข้ึนผลการศึกษา วเิคราะห์

การใชรู้ปแบบบริหารสถานศึกษาสู่ความสาํเร็จ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตาก

พิทยาคม รูปแบบ SPSS-DSA สรุปผลไดด้งัน้ีผลการทดลองใชรู้ปแบบบริหารสถานศึกษาสู่ความสาํเร็จโดย

บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตากพิทยาคม ในดา้นความสาํเร็จของสถานศึกษา พบวา่ 

โรงเรียนมีการบริหารจดัการระบบคุณภาพตามเกณฑร์างวลัแห่งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(OBECQA) ทั้ง 4 ดา้น คือ การบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และ

ดา้นการบริหารงานทัว่ไป โรงเรียนมีการปฏิบติัตามเกณฑ์รางวลัศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีศูนยก์ารเรียนรู้ 4 ศูนยก์ารเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ 14 ฐานการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูมี้

ความพอเพียงไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ยงัผลใหน้กัเรียนไดรั้บทุนเศรษฐกิจพอเพียง (ทพพ.) อยา่งต่อเน่ือง นกัเรียนมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการอยูอ่ยา่งพอเพียง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รวมไปถึงการมี



ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัดี และมีผลทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ทั้งระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกวา่ระดบัชาติในทุกรายวชิา ผูป้กครองและชุมชนมีความ

เช่ือมัน่ต่อการนาํนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อยงัโรงเรียนตากพิทยาคมในอตัราเพิ่มข้ึน  ผลการประเมินโดยใชแ้บบ

ประเมินตามรูปแบบบริหารสถานศึกษาสู่ความสาํเร็จโดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

ตากพิทยาคม พบวา่ ทั้งรายดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นครู ดา้นนกัเรียน ดา้นแหล่งเรียนรู้ ดา้นการ

บริหารจดัการ ดา้นเครือร่วมพฒันา และดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ และภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4.ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาผลการศึกษาและ

วเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความสาํเร็จ โดยบูรณา

การหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม รูปแบบ SPSS-DSA สรุปผลไดด้งัน้ีผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดานความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบบริหารสถานศึกษาสู่

ความสาํเร็จ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม รูปแบบ SPSS-DSA พบวา่

รูปแบบการบริหาร SPSS-DSA มีความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาในระดบั

มากท่ีสุด ทุกรายการประเมินผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาตาม

รูปแบบบริหารสถานศึกษาสู่ความสาํเร็จ โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยา

คม ตามขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาทั้งหมด 4 งาน ซ่ึงบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น 

พบวา่ การบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 งานและภาพรวมของการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 


