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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสู่
ความเป็ นเลิศโดยใช้ หลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง 2) จัด การศึกษาตามหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 3) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา) มีวิธีการดําเนินการศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และร่างรูปแบบ 3)
การสร้างรูปแบบที่เหมาะสมและพัฒนารูปแบบ และ 4) ตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสมและนําเสนอ
รูปแบบกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 144 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ประกอบด้วย ครูผู้สอน จํานวน 16 คน
นักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 1-6 จํ านวน 60 คน ผู้ปกครอง จํ านวน 60 คน และคณะกรรมการ
สถานศึ กษาขั้ นพื้น ฐาน จํา นวน 8 คน และสุ่มเป็ นตัว แทนแต่ ละห้ องเรี ยนด้ วยวิ ธีสุ่มแบบแบ่งชั้ น
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง และแบบ
ตรวจสอบรายการ สถิ ติ ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ได้ แ ก่ ความถี่ ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละและส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน โดยโปรแกรมสําเร็จรูปและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า
1. การบริ หารจัดการศึก ษาโรงเรี ยนขนาดเล็กสู่ความเป็ นเลิศโดยใช้หลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามความคิ ดเห็ นของครู ผู้ สอน ผู้ ป กครอง และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้า น พบว่า มี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเตรียมความ
พร้อมบุคลากร รองลงมาคือ ด้านการจัดทําหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการ
วางแผนและการนําหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ และด้านการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดําเนินงานและปรับปรุงพัฒนา ตามลําดับ
1.1 ด้านการเตรียมความพร้อมบุคลากร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความถี่
มากที่สุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และตระหนักถึงความสําคัญในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ด้านการจัดทําหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีความถี่มากที่สุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการกําหนดหน่วยการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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1.3 ด้านการวางแผนและการนําหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความถี่มากที่สุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จัดกระบวนการเรียนรู้
โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงทั้งภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอก
1.4 ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดําเนินงานและปรับปรุง
พัฒนา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความถี่มากที่สุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบ
2. การจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวาง
แผนการใช้ชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากคือ
ด้านการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้าน
การใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างประหยัด ด้านการไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ด้าน
การใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด ตามลําดับ ส่วนด้านที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุดอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านการปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
2.1 ด้านการใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างประหยัด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ความถี่มากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉันคิดว่าการออมเงินเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับภายภาค
หน้า
2.2 ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ความถี่มากที่สุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้
2.3 ด้านการปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบมีเหตุผล เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า มีความถี่มากที่สุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ฉันเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ
2.4 ด้ า นการไม่ เ อาเปรี ยบผู้ อื่น ไม่ ทํา ให้ผู้ อื่น เดื อดร้อน เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ
พบว่า มีความถี่มากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ถึงแม้ต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้างแต่ฉันก็
ยินดีที่จะทําเพื่อส่วนรวม
2.5 ด้านการวางแผนการใช้ชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของความรู้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีความถี่มากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉันตรวจสอบราคาสินค้าก่อนซื้อสินค้าทุก
ครั้ง
2.6 ด้านรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ความถี่มากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ฉันรู้ในสังคมย่อมมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันบ้าง
3. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปแบบ ประกอบด้วย การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน ได้แก่
1) ด้านการเตรียมความพร้อมบุคลากร 2) ด้านการจัดทําหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) ด้านการวางแผนและการนําหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 4) ด้าน
การนิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานและปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และการจั ด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้แก่1) ด้านการใช้
ทรัพย์สินของตนเองอย่างประหยัด 2) ด้านการใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด 3) ด้านการ
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ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล 4) ด้านการไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทําให้ผู้อื่น
เดือดร้อน 5) ด้านการวางแผนการใช้ชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร และ 6) ด้านการ
รู้เท่า ทัน การเปลี่ย นแปลงของสภาพสั งคมซึ่ง มีค วามเหมาะสมความเป็ นไปได้ ความถูก ต้ อง และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย

