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บทคดัย่อ 
 การวิจยัในครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปจัจุบันและปญัหาการด าเนินงานสู่
สถานศกึษาพอเพยีงต้นแบบส าหรบัโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
30 และพัฒนาแนวทางการด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบส าหรบัโรงเรยีนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัจ านวน 58 คน 
ประกอบด้วยผู้บรหิารสถานศึกษา จ านวน 29 คน และครูผู้รบัผดิชอบงานสถานศึกษาพอเพยีง 
จ านวน 29 คน ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม ม ี2 
ตอน คอื 1) สภาพปจัจบุนั 2) ปญัหาการด าเนินงานสู่สถานศกึษาพอเพยีงตน้แบบส าหรบัโรงเรยีน
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั โดยมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.73 และ 0.67 ตามล าดบั การวเิคราะหข์อ้มลูโดยการ
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสมัภาษณ์ วเิคราะห์ข้อมูลโดยการวเิคราะห์เนื้อหา 
และแบบประเมนิ วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบว่า 
  1. สภาพปจัจุบนัการด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบส าหรบัโรงเรยีนสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คอื ดา้นการจดัการสภาพแวดลอ้มทาง 
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กายภาพและด้านบุคลากร ตามล าดบั อยู่ในระดบัปานกลาง คอืด้านความสมัพนัธ์กบัหน่วยงาน
ภายนอก ส่วนสภาพปญัหาการด าเนินงานสู่สถานศกึษาพอเพยีงต้นแบบส าหรบัโรงเรยีน สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยรวมมีปญัหาอยู่ในระดับปานกลาง  
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น คอื ดา้นความสมัพนัธก์บัหน่วยงาน 
ภายนอก อยู่ในระดับน้อย 2 ด้าน คือ ด้านการจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และด้าน
บุคลากร ตามล าดบั 
  2. แนวทางการด าเนินงานสู่สถานศกึษาพอเพยีงต้นแบบส าหรบัโรงเรยีนสงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านที่  1  ด้านบุคลากร 
ประกอบด้วย 1) มกีารด าเนินงานโดยประชุมครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
สรา้งความตระหนักในการขบัเคลื่อนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่สถานศกึษา โดยน้อมน า
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางในการบรหิารสถานศกึษาและการจดัการศกึษา
ทุกมติ ิ2) สนบัสนุนใหบุ้คลากรน้อมน าหลกัคดิ และหลกัปฏบิตัติามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
สู่สถานศึกษา และพฒันาอย่างต่อเนื่องจนเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โดยจดัประชุมเชิง
ปฏบิตักิารเพื่อใหผู้บ้รหิารและครถู่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เกี่ยวกบัการด าเนิน
ชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและการจดักจิกรรมการเรยีนรูบู้รณาการหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง และ 3) ส่งเสรมิใหค้รไูดเ้ป็นวทิยากร เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู ้ครู
ทุกคนจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละจดักจิกรรมการเรยีนรูบู้รณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง และใหน้ักเรยีนถอดบทเรยีนจากการเรยีนรูบู้รณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ด้านที่ 2 ด้านการจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย 1) มีการด าเนินงานโดย
ประชุมคร ูและคณะกรรมการสถานศกึษา เพื่อสรา้งความเขา้ใจและขอความร่วมมอื เกี่ยวกบัฐาน
การเรยีนรูแ้ละแหล่งเรยีนรูเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของชุมชน ในการเสรมิสรา้งอุปนิสยัอยูอ่ย่าง
พอเพียง โดยจดัท าโครงการ และการปรบัใช้อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 2) พฒันาสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม จดัเป็นแหล่ง
เรยีนรู ้สรา้งฐานการเรยีนรู ้และแผนผงัแสดงแหล่งเรยีนรู ้โดยแต่งตัง้ครแูละนักเรยีนแกนน าแต่ละ
กลุ่มสาระการเรยีนรูเ้พื่อรบัผดิชอบฐานการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และ  3) 
จดัท าสื่อประกอบการเรยีนรูป้ระจ าฐานการเรยีนรู ้และจดัให้มหี้องศูนยร์วมข้อมูลการขบัเคลื่อน
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านความสมัพนัธ์กับหน่วยงาน
ภายนอก ประกอบด้วย 1) มกีารด าเนินงานโดยการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อให้และขอรบัการสนับสนุนในการขบัเคลื่อนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 2) เชญิชวน
และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงาน โดยการสรา้งเครอืข่ายและขยายผลสู่โรงเรยีน
เครอืข่าย และจดัท าข้อตกลงในการพฒันางาน เป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรกึษาแก่โรงเรยีนที่ต้องการ
ประเมนิเป็นสถานศกึษาพอเพยีงและศูนย์การเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดา้น
การศกึษา 3) จดัระบบการรบัการศกึษาดูงาน และจดัท าวารสารประชาสมัพนัธ์ความเคลื่อนไหว
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การขบัเคลื่อนหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และเงื่อนไขความส าเรจ็ของการด าเนินงานสู่
สถานศกึษาพอเพยีงต้นแบบ 4) ผู้บรหิารต้องมภีาวะความเป็นน า เป็นแบบอย่างในการปฏบิตัติน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแรงจูงใจรักและศรัทธาในการด าเนิน งานสู่
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และ 5) ผู้บรหิาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ชุมชน มจีติอาสา มุ่งมัน่ ทุ่มเท เสยีสละ เพื่อสรา้งจติอาสาให้เกิดกบัผู้ เรยีนในการใฝ่เรยีนรูด้้วย
ตนเองตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ส าเร็จ ส าหรบัผลการประเมินแนวทางการ
ด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบส าหรบัโรงเรยีนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 30 ทัง้จากผูท้รงคุณวุฒแิละผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง พบว่า โดยรวมและรายขอ้มคีวาม
เหมาะสมและความเป็นไปไดอ้ยูร่ะดบัมาก เช่นเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั : แนวทางการพฒันา, สถานศกึษาพอเพยีงตน้แบบ   
  
Abstract 
 The research has an objectives to study present situation and problem of model 
sufficiency institution institution for school belong to High School Education office area 
zone 30. The sampling groups to use in research were 58 people, included 29 
administrators and 29 teachers who respond master sufficiency academy, which obtained 
from specially selection. The instruments that used for researching was questionnaires. 
There was 2 parts; 1) present situation and 2) problem an implementation guideline to 
master sufficiency academy for school belong to High School Education office area zone 
30 which were 5 levels, and got confidence all copies 0.73 and 0.67. The data analyze by 
finding the means and standard deviation. In interview form, data analyze by content 
analysis. In assessment form, data analyze by mean finding and standard deviation.  
 The research results were as follow : 
  1. The present situation of model sufficiency institution for school belong to High 
School Education office area zone 30. All of them were at the high level. When 
considered in parts, found that it was 2 parts at the high level; physical environment 
management and personnel. Another was at the medium level; outside work unit 
relationship. The problems an implementation guideline to master sufficiency academy for 
school under the secondary educational service area office 30. All of them were at the 
medium level. When considered in parts, found that it was a parts at the medium level; 
outside work unit relationship. Others were 2 parts at the less level; physical environment 
management and personnel.  
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  2. The method progression development to model sufficiency institution belong to 
High School Education office area zone 30 included 3 parts; 1. Personnel with  
1) implementation by meeting teachers, ruler, and institution members to realize in 
sufficiency economics through institution by getting philosophy principle of sufficiency 
economics to guideline in school administration and education management in all 
dimensions, 2) support the personnel to take an idea principle and practical along with 
sufficiency economics to school and develop forever to master sufficiency academy by 
practically meeting setting for executives and teachers to transfer experience and 
changing knowledge about life follow to sufficiency economics and setting activities about 
knowledge renovation principle of sufficiency economics philosophy, and 3) support the 
teachers to be lecturers to communicate and disseminate the knowledge. Every teacher 
should set the plan about knowledge management and setting activities about knowledge 
renovation principle of sufficiency economics and the students should lesson translate 
from knowledge renovation principle of sufficiency economics. 2. Physical environment 
management with 1) implementation by meeting of teachers, ruler, and institution 
members to increase understanding and ask for cooperation about the basic of learning 
and learning source that conform to community attendant lessons by setting the project 
and adjusted building & places, environment situation according to sufficiency economics 
philosophy principle, 2) develop cleaning environment, cool and nice, setting to learning 
places, setting basic learning and diagram of learning places by setting teachers and 
students to respond the learning of sufficiency economics philosophy and 3) do the media 
to accompany of learning regular to basic learning and setting all center rooms to have 
progressive data of moving institution in sufficiency economics philosophy. 3) Outside 
work units with 1) progressing by joining collaboration to each work unit for supporting in 
movement of sufficiency economics philosophy, 2) cordially invitation and make chance to 
other institutions to see their jobs by building net works and setting agreement of jobs 
development to be nurse of giving institution advice those need to evaluate to be 
sufficiency institution and the center of learning along with sufficiency economics 
philosophy about learning, 3) setting works visiting, setting the public relationship journal 
about movement and moving drive of sufficiency economics philosophy, and condition of 
success in progressive to master sufficiency academy, 4) The administrator must have 
leadership existence, to be practical sample of following sufficiency economics philosophy, 
building the incentive and faith in progressive to master sufficiency academy,        5) 
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administrators, teachers, the basic institution members, and community have volunteer 
mind, attempt, do one’s best, sacrifice to make volunteer mine happen in learners seeking 
knowledge by themselves follow the philosophy of sufficiency until success. For 
developing an implementation guideline to master sufficiency academy for school belong 
to High School Education office area zone 30 assessed by experts and people involves 
showed that it was suitable and possible as a whole at the high level.                                     
 
Keywords : Development Guidelines, Master sufficiency academy 
 
 
บทน า 

จากภาวะวกิฤตปญัหาทางการเมอืง 
ความผนัผวนทางการเมอืง ความเสื่อมโทรม
ทางสงัคม วฒันธรรมและศีลธรรม ยงัผลให้
เกิดภาวะวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่ง
ส่งผลให้ประชาชนด ารงชีวิตอยู่ด้วยความ
ยากล าบาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานแนวพระราชด าริในการ
พัฒนาประเทศ ที่ประชาชนชาวไทยถือว่า
เป็นปรชัญาในการด าเนินชวีติทีค่รอบคลุมทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างกลมกลืน
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและเหมาะสมกบัสภาพ
สงัคมไทย ภายใต้ชื่อ “ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง” ซึ่งเป็นหลกัคดิและหลกัปฏบิตัิใน
การด าเนิ นชีวิตที่ พ ระบาทสมเด็จพ ระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รชักาลปจัจุบัน 
ทรงมีพระราชด ารสัชี้แนะแก่พสกนิกรชาว

ไทยมานานกว่า 30 ปี ด้วยสายพระเนตรที่
ยาวไกล ดงัพระบรมราโชวาท และ พระราช
ด ารสัของพระองค ์นับตัง้แต่ปี 2517 เป็นต้น
มา ที่ได้ทรงเน้นย ้าแนวทางการพฒันาอย่าง
เป็นขัน้ตอนบนหลกัแนวคดิพึง่ตนเอง เพื่อให้
เกดิความพอม ีพอกนิ พอใช้ และมคีวามสุข 
โดยใช้หลกัความพอประมาณ การค านึงถึง
ความมเีหตุผล การสรา้งภูมคิุ้มกนัที่ดใีนตัว
และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้
ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุล 
ก้าวหน้าไปอย่างสมดุล ในแต่ละขัน้ตอน
อย่ างถู กต้อ ง ตามหลักวิชา และการมี
คุณธรรม จรยิธรรม เป็นกรอบในการคดิ และ
การกระท า สามารถประยุกต์ใชไ้ดทุ้กมติชิวีติ 
ทุกภาคส่วน และทุกดา้นของการพฒันา เพื่อ
สงัคมส่วนรวมจกัได้อยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุข 
และเจรญิก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างมัน่คง 
และยัง่ยนื (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551 : 1)  
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ภาพประกอบ 1 แสดงแนวคดิหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ทีม่า : แผนยทุธศาสตรก์ารขบัเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การเรยีนรูใ้น   
        สถานศกึษา (ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 30. 2554 : 12) 
 

 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรชัญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และการ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตัง้แต่
ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรฐั 
ทัง้ในการพัฒนาและการบรหิารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง (ถวลัย์  มาศจรสั. 
2550 : 33) โดยเป็นแนวทางที่ เน้นการ
เจรญิเตบิโตทีค่่อยๆ พฒันาขึน้ตามศกัยภาพ
ที่มอียู่จรงิ อย่างมเีหตุผล เป็นขัน้ตอนด้วย
ความมัน่คงและเตรยีมพร้อมด้วยความไม่
ประมาทในการรบัมอืกบัความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทัง้ทางบวกและทางลบ 
นับเป็นกระบวนการมุ่งสู่การพัฒนาที่ย ัง่ยนื
อย่ างแท้ จ ริง  ม ากกว่ าก ารส ร้างค วาม
เจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็แบบกา้วกระโดด ที่
ลอกเลียนแบบมาจากรูปแบบการพัฒนา
สงัคมอื่นๆ โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ ซึ่ง
การมุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ในระยะสัน้ มากกว่า
ความยัง่ยนืของการพฒันาเป็นการเสี่ยงต่อ
ความไม่แน่นอนทัง้หลายที่โอกาสเกดิขึน้ได้
มาก ประชาชนชาวไทยทุกระดบัในทุกภาค

ส่วนของสงัคม ไดย้อ้นกลบัมาใหค้วามส าคญั
กบัการพัฒนาและด าเนินชวีิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชด าริ อย่าง
จริงจังมากยิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2552 : 2) ซึ่งในแนวทางการพฒันาคนตาม
หลกัเศรษฐกจิพอพยีงนัน้ เป็นการฝึกให้คดิ 
พูด ท า อย่างพอดี พอเหมาะ พอควร บน
หลักเหตุผลไม่ประมาท โดยใช้สติปญัญา
ในทางที่ถูกต้อง เพื่ อเพิ่มทางเลือกและ
พฒันาศกัยภาพของแต่ละคนใหส้ามารถอุ้มชู
ตัวเองและครอบครวัได้ โดยไม่เบียดเบียน
ตวัเองและผู้อื่น และอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคม
ได้อย่างสงบสุข รู้ร ักสามัคคี อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยัง่ยืน และมี
ค่านิยมที่ดีงาม ร่วมรกัษาคุณค่าความเป็น
ไทย ต้องมกีระบวนการหล่อหลอมให้ทุกคน
มคีวามเชื่อมัน่ และสามารถน าหลกัการนี้ไป
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิในชวีติประจ าวนั (ปรยีานุช  
พบิลูสราวุธ. 2550 : 2) 
 การจัดการศึกษาตามแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 
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2559) ซึง่เป็นแผนยทุธศาสตรเ์พื่อใหเ้กดิการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มีความสอดคล้องกันทัง้
ประเทศได้น าแนวคิดว่าด้วย “ปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรชัญาพื้นฐาน
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเป็นแผน
บูรณาการแบบองค์รวม คือ มกีารเชื่อมโยง
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์เป็น
กระบวนการเดียวกัน ค านึงถึงการพัฒนา
อยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ โดยมคีรอบครวัเป็น
สถาบันหลักที่ส าคัญที่สุด ตลอดจนมีการ
ผสมผสานวิทยาการสมยัใหม่ให้เข้ากับภูมิ
ปญัญาท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการดงักล่าวจะ
พัฒ นาผู้ เรียนทั ้ง ในด้ านศักยภาพทาง
วิชาการและคุณธรรม จริยธรรม อันเป็น
คุณลกัษณะที่ส าคญัยิง่ในการก้าวไปสู่ความ
พอเพยีง ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
อนัเป็นปรชัญาน าทางในการพฒันาประเทศ 
โดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่
ประมาท ค านึงถงึความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสรา้งภูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวัตลอดจน
การใชค้วามรูด้ว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
และมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
และการกระท า ทัง้นี้เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชน
ทุกระดบัตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน 
จนถงึระดบัรฐั น าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปเป็นพื้นฐานและแนวทางในการ
ด าเนินชวีิตในด้านต่างๆ เพื่อให้ก้าวทันต่อ
โลกยุคโลกาภิวฒัน์โดยการพัฒนาที่สมดุล
และยัง่ยนื อันจะท าให้ประชาชนอยู่ร่วมกัน
อย่างร่มเย็นเป็นสุข สังคมมีความเข้มแข็ง 
และประเทศชาติมัน่คง ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ. 
2545 ที่ได้ก าหนดหลกัการจดัการศึกษาไว้
ในหลายมาตรา โดยให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา มกีารจดัระบบ โครงสรา้ง 
และกระบวนการจดัการศกึษาทีย่ดึหลกัการมี
ส่วนรว่มของบุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์ร
เอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถาน
ป ระกอบการ แล ะสถ าบัน สังคมอื่ น ๆ 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2553 : 2-3) 
 การขับ เค ลื่ อ นห ลักป รัชญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและเป็น
สถานศึกษาแบบอย่างการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ จะต้องมี
แนวทางการด าเนิ นงานสู่ สถานศึกษ า
พ อ เพี ย งที่ ดี  เพื่ อ เป็ น แน วท างให้ กับ
สถานศึกษาอื่นในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษ า ทั ้ง ในด้ านการบ ริห ารจัด
การศกึษา และการจดัการเรยีนการสอนเพื่อ
ปลูกฝงัให้ผู้เรยีนรูจ้กัใช้ชวีติที่พอเพยีง เห็น
คุณค่าของทรพัยากร เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปนั มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็น
คุ ณ ค่ าข อ งวัฒ น ธ รรม  ค่ า นิ ย ม  แ ล ะ
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย และผลการ
วเิคราะห์ครัง้นี้ จะได้แนวทางการด าเนินงาน
เข้าสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และจะ
เป็นแนวทางใหส้ถานศกึษาพอเพยีงพฒันาสู่
สถานศกึษาพอเพยีงต้นแบบเพิม่มากขึน้ซึ่ง
เป็นระดบัคุณภาพที่จะพัฒนาไปสู่ศูนย์การ
เรียนรู้ต ามหลักปรัชญ าของเศรษ ฐกิจ
พอเพยีงดา้นการศกึษาต่อไป 
 
 



      วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                1021           ปีที ่10 ฉบบัพเิศษ กนัยายน พ.ศ. 2559    
          Journal of Education, Mahasarakham University                        Volume 10 Special Edition September 2016 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนัและปญัหา
การด าเนิ น งานสู่ สถานศึกษ าพอเพีย ง
ต้นแบบส าหรบัโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 
 2. เพื่อพฒันาแนวทางการด าเนินงาน
สู่ สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบส าหรับ
โรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 30  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา 
( Research and Development) โ ด ย
ด าเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้  
  1. การศึกษาสภาพปจัจุบันและ
ปญัหาการด าเนินงานสู่สถานศกึษาพอเพยีง
ต้นแบบ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา และครผููร้บัผดิชอบ
งานสถานศึกษาพอเพียงในสถานศึกษา
พอเพยีงสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 30 โรงเรียนละ 2 คน 
จ านวน 29 โรงเรียน รวมทัง้สิ้น 58 คน 
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสภาพปจัจุบัน และปญัหาการ
ด าเนินงานสู่สถานศกึษาพอเพยีงตน้แบบ 
  2. พฒันาแนวทางการด าเนินงานสู่
สถ านศึกษ าพ อเพีย งต้ นแบบ  โดยน า
ผลการวิจยัที่ได้จากระยะที่ 1 มาวิเคราะห์
และจัดล าดับความต้องการ ศึกษา Best 
Practices เกี่ ยวกับสถานศึกษาพอเพียง
ต้น แบบ  3  โรงเรียน  ร่ างแนวทางการ
ด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
ประเมนิแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 7 

คน ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทาง โดย
การสนทนากลุ่ม  โดยผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง 
จ านวน 9 คน 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
  1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
ปจัจุบนั ปญัหาการด าเนินงานสู่สถานศกึษา
พอเพียงต้นแบบส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้ ร ับผิดชอบงานสถานศึกษ าพอเพีย ง 
ลักษณ ะแบบสอบถาม เป็ นมาต รส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดบั 
  2. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา และครผููร้บัผดิชอบ
งานสถานศึกษาพอเพียงในสถานศึกษา
พอเพยีงสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 30 โรงเรียนละ 2 คน 
จ านวน 29 โรงเรยีน รวมทัง้สิน้ 58 คน 
   3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปจัจุบนั และ
ปญัหาการด าเนินงานสู่สถานศกึษาพอเพยีง
ตน้แบบ (บุญชม ศรสีะอาด. 2535 : 58) 
         ล าดับขัน้ตอนในการเสนอผลการ
วเิคราะหข์อ้มลู 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการ
เป็น 2 ระยะ ดงันี้ 

ระยะที ่1 ผลการวเิคราะห ์
สภาพปจัจุบันและปญัหาการด าเนินงานสู่
สถานศกึษาพอเพยีงต้นแบบส าหรบัโรงเรยีน
สั งกั ด ส านั ก ง าน เข ตพื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ า
มธัยมศกึษา เขต 30 

ระยะที ่2 ผลการพฒันา 
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แนวทางด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบส าหรบัโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 
  
ผลการศึกษา 
  1. สภาพปจัจุบนัการด าเนินงานสู่
สถานศกึษาพอเพยีงตน้แบบส าหรบัโรงเรยีน 
สั งกั ด ส านั ก ง าน เข ตพื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ า
มธัยมศกึษา เขต 30 โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดบัมาก 2 ด้าน คอื ด้านการ
จดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและด้าน
บุคลากร ตามล าดับ อยู่ในระดับปานกลาง 
คอืด้านความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก 
ส่ ว น ส ภ าพ ป ัญ ห าก า รด า เ นิ น ง า น สู่
สถานศกึษาพอเพยีงต้นแบบส าหรบัโรงเรยีน
สั งกั ด ส านั ก ง าน เข ตพื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ า
มธัยมศึกษา เขต 30 โดยรวมมปีญัหาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น คอื ดา้น
ความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก อยู่ใน
ระดับ น้อย 2 ด้าน  คือ  ด้านการจัดการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และด้าน
บุคลากร ตามล าดบั 
  2. แน วท างก ารด า เนิ น งาน สู่
สถานศกึษาพอเพยีงต้นแบบส าหรบัโรงเรยีน
สั งกั ด ส านั ก ง าน เข ตพื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ า
มธัยมศกึษา เขต 30 จ าแนกเป็น 3 ด้าน คอื 
ดา้นที ่1 ดา้นบุคลากรประกอบดว้ย 1) มกีาร
ด าเนินงานโดยประชุมครู ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างความ
ตระหนักในการขบัเคลื่อนหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงสู่สถานศกึษา โดยน้อมน า

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการบรหิารสถานศึกษาและการ
จดัการศกึษาทุกมติ ิ2) สนับสนุนให้บุคลากร
น้อมน าหลกัคดิ และหลกัปฏบิตัติามปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ องจนเป็นสถานศึกษา
พ อ เพี ย งต้ น แบบ  โด ยจัด ป ระชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อให้ผู้บรหิารและครูถ่ายทอด
ประสบการณ์และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เกี่ยวกบั
ก ารด า เนิ น ชีวิต ต ามหลักป รัชญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงและการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูบู้รณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอ เพียง และ 3) ส่ ง เสริม ให้ค รูได้ เป็ น
วทิยากร เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู ้
ครทูุกคนจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละจดั
กิจกรรมการเรยีนรู้บูรณาการหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และให้นักเรยีนถอด
บทเรียนจากการเรียนรู้บู รณ าการหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดา้นที ่2 ดา้น
การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ประกอบดว้ย 1) มกีารด าเนินงานโดยประชุม
คร ูและคณะกรรมการสถานศกึษา เพื่อสรา้ง
ความเข้าใจและขอความร่วมมือ เกี่ยวกับ
ฐานการเรียนรู้และแหล่ งเรียนรู้ เพื่ อ ให้
สอดคล้อ งกับบริบทของชุม ชน ในการ
เสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง โดย
จัดท าโครงการ และการปรับ ใช้อ าคาร
สถานที่สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) พัฒนา
สภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
จดัเป็นแหล่งเรยีนรู ้สรา้งฐานการเรยีนรู ้และ
แผนผงัแสดงแหล่งเรยีนรู ้โดยแต่งตัง้ครแูละ
นักเรยีนแกนน าแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้
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เพื่ อรับผิดชอบฐานการเรียนรู้ตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และ 3) จดัท า
สื่อประกอบการเรยีนรูป้ระจ าฐานการเรยีนรู ้
และจดัใหม้หีอ้งศูนยร์วมขอ้มลูการขบัเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านความสมัพนัธ์กบั
หน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย 1) มกีาร
ด าเนินงานโดยการประสานความร่วมมอืกบั
หน่วยงานต่าง ๆ  เพื่ อ ให้และขอรับการ
สนับสนุนในการขบัเคลื่อนหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) เชิญชวนและเปิด
โอกาสให้สถานศกึษาอื่นมาศกึษาดูงาน โดย
การสร้างเครอืข่ายและขยายผลสู่โรงเรยีน
เครอืข่าย และจดัท าข้อตกลงในการพัฒนา
งาน เป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรกึษาแก่โรงเรยีนที่
ต้องการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง
และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศ รษ ฐกิจพ อ เพีย ง  ด้ านการศึกษ า  3) 
จดัระบบการรบัการศึกษาดูงาน และจดัท า
วารสารประชาสมัพนัธ์ความเคลื่อนไหวการ
ขบัเคลื่อนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
และเงื่อนไขความส าเรจ็ของการด าเนินงานสู่
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 4) ผู้บรหิาร
ต้องมีภาวะความเป็นน า เป็นแบบอย่างใน
การปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง สรา้งแรงจูงใจรกัและศรทัธาในการ
ด าเนินงานสู่สถานศกึษาพอเพยีงต้นแบบ 5) 
ผูบ้รหิาร คณะคร ูคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พื้นฐาน ชุมชน มจีติอาสา มุ่งมัน่ ทุ่มเท 
เสยีสละ เพื่อสร้างจติอาสาให้เกิดกบัผู้เรยีน
ในการใฝ่เรยีนรูด้้วยตนเองตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ส าเรจ็ ส าหรบัผล
การประเมินแนวทางการด าเนิ นงานสู่

สถานศกึษาพอเพยีงต้นแบบส าหรบัโรงเรยีน
สั งกั ด ส านั ก ง าน เข ตพื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 30 ทัง้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า โดยรวมและ
รายขอ้มคีวามเหมาะสมและความเป็นไปได้
อยูร่ะดบัมาก เช่นเดยีวกนั 
 
อภิปรายผล 
 1. สภาพปจัจุบนัของการด าเนินงานสู่
สถานศกึษาพอเพยีงต้นแบบส าหรบัโรงเรยีน
สั งกั ด ส านั ก ง าน เข ตพื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ า
มธัยมศกึษา เขต 30 โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ส่วนใหญ่มสีภาพปจัจุบนัอยู่ในระดบั
ม า ก  ทั ้ ง นี้ อ า จ เ ป็ น เ พ ร า ะ ว่ า 
กระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายทีช่ดัเจน โดย
ให้หน่วยงานในสังกัดและในก ากับ ร่วม
ประสานความร่วมมือระหว่างกันในการ
ด าเนินการขบัเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา สร้างความรู้ความ
เข้าใจ โดยการพัฒนามาตรฐานการเรยีนรู ้
และสื่อการเรยีนรู ้ตลอดจนกจิกรรมส่งเสรมิ
รปูแบบต่าง ๆ การพฒันาบุคลากร เครอืข่าย 
การประชาสมัพนัธ์สรา้งความเขา้ใจน าสู่การ
ปฏบิตั ิโดยน าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
สู่การเรยีนการสอน และการบรหิารจดัการใน
สถานศกึษาตามหลกัสูตรแกนกลางทุกระดบั 
ประสานความร่วมมอืและเชื่อมโยงเครอืข่าย
โดยการจัดท าฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ติดตาม
ประเมนิผล โดยการพฒันาดชันีตวัชีว้ดัความ
พอเพยีงของสถานศกึษา การตดิตามผลงาน
ในพื้นที่ การรายงานความก้าวหน้าการ
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ด าเนินงานการประเมนิผลนักเรยีน ตลอดจน
การเชื่อมโยงผลงานของครูและผู้บรหิารที่
ประสบความส าเรจ็ ดังนัน้สถานศึกษาจงึมี
ความเอาใจใส่ในการขบัเคลื่อนปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และเมื่อ
พิจารณ าเป็น รายด้าน  พบว่ า ด้ านที่ มี
ค่ า เฉ ลี่ ย สู ง สุ ด  คื อ  ด้ า น ก า ร จัด ก า ร
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ปรากฏผล
ดงันี้อาจเป็นเพราะการจดัสภาพแวดล้อมมี
ผลต่อการจดัการเรยีนการสอนเป็นอย่างมาก 
เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จติใจ สติปญัญา อารมณ์และสงัคม 
ซึง่โรงเรยีนเปรยีบเสมอืนบา้นหลงัที่สองของ
นกัเรยีน และตอ้งใชช้วีติเพื่อหาประสบการณ์
ในวนัหนึ่งๆ มากกว่าอยู่ที่บ้านจงึสมควรเอา
ใจใส่ดแูลเป็นพเิศษ ในการจดัสภาพแวดลอ้ม
ให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสม เพื่อพัฒนา
รา่งกาย จติใจ และสตปิญัญาของนักเรยีนให้
ดีที่สุดจากความส าคัญดังกล่าวจึงท าให้
ผู้บรหิารสถานศึกษาให้ความส าคญักับการ
จดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ส่วนดา้น
ที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด คอื ด้านความสมัพนัธ์กบั
หน่วยงานภายนอก ทัง้นี้ เพราะในสภาพ
ปจัจุบันของสถานศึกษามีภารกิจในหลาย
ด้ า น  ต า ม จุ ด เ น้ น ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส่งผลให้
การด าเนินงานของสถานศึกษาในด้านการ
สรา้งความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก มี
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของทรงศกัดิ ์ โฉม
เฉลา (2557: 183-193) พบว่า สภาพการ
จดัการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการสถานศกึษา
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ผลการวจิยั
ของดลนภา ท้วมยงั (2556 : 35-46) พบว่า 
มกีารด าเนินการของการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา
ขนาดเลก็ อยูใ่นระดบัมาก สถานศกึษาขนาด
เล็ ก มี จุ ด แ ข็ ง คื อ  มี แ ห ล่ ง เรีย น รู้ แ ล ะ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจดักิจกรรมการน า
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การบรหิารสถานศกึษา และผลการวจิยัของ
ตรีศูล  พงษ์พันธ์ (2552 : 84 - 86) พบว่า 
การด าเนินการบรหิารจดัการศกึษาตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศกึษา
ขั ้นพื้ น ฐาน  สังกัด ส านั ก งาน เขตพื้ นที่
การศกึษาเพชรบุร ีเขต 1 อยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น ส่วนปญัหาการด าเนินงานสู่สถานศกึษา
พอเพียงต้นแบบส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 โดยรวมมีปญัหาอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มปีญัหามากที่สุด คือ ด้านความสมัพันธ์
กบัหน่วยงานภายนอก ด้านที่มปีญัหาน้อย
ที่สุด คือ ด้านบุคลากร ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาได้มุ่งเน้นและให้ความส าคญัใน
การขับเคลื่อนหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย งภ าย ใน ส ถ าน ศึ ก ษ า  ท า ให้
สถานศึกษาขาดการสร้างเครือข่ายการ
เรยีนรูห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกับ
หน่วยงานภายนอก จนไม่สามารถบรหิาร
จดัการความสมัพนัธก์บัหน่วยงานต่าง ๆ ใน
การขบัเคลื่อน หลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย ง ไ ด้ อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี
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ประสิทธิภาพ อีกทัง้ยังขาดการประสาน
ความรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหห้รอื
รับการสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไม่มี
ประสบการณ์ในการรบัสถานศึกษาอื่นมา
ศึกษาดูงาน จากสาเหตุดงักล่าวจงึส่งผลให้
ปญัหาการด าเนินงานสู่สถานศกึษาพอเพยีง
ต้นแบบส าหรบัโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 โดยอยู่
ใน ร ะดั บ ป าน ก ล าง  โด ย เฉ พ า ะด้ า น
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ซึ่ง
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ  ผ ล ก ารวิจัย ข อ งส าค ร  
มหาหงิคุ์ (2555 : 163 – 171) พบว่า สภาพ
การปฏิบัติในภาพรวมมีการด าเนินงานใน
ระดับมาก ส่วนปญัหาการด าเนินงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจยั
ของเพ็ญนภา  ธรีทองดี (2553: 81- 95) ได้
ศึกษาการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาราชบุร ีเขต 2 โดยการจดัสนทนา
กลุ่ม พบว่า สถานศกึษายงัไม่ใหค้วามส าคญั
ในการด าเนินการด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
 2. แ น ว ท า ง ก า ร ด า เนิ น ง า น สู่
สถานศกึษาพอเพยีงต้นแบบส าหรบัโรงเรยีน
สั งกั ด ส านั ก ง าน เข ตพื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ า
มธัยมศึกษา เขต 30 ซึ่งได้จากการศึกษาดู
งานโรงเรยีนทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่เียีย่ม แลว้น ามา
สั ง เค ร า ะห์  ย ก ร่ า ง เป็ น แน วท างก าร
ด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
ประกอบดว้ย 3 ด้าน ไดแ้ก่ 1) ด้านบุคลากร 
2) ด้ านการจัดการสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ 3) ดา้นความสมัพนัธก์บัหน่วยงาน
ภายนอก และเงื่อนไขความส าเรจ็ แลว้น ามา
ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นผู้ เชี่ยวชาญและเข้าใจในการ
ด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
เป็นอย่างด ีทุกคนมคีวามเห็นเกี่ยวกบัแนว
ทางการด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ และองค์ประกอบของคู่มอื ในด้าน
หลกัการ จุดมุ่งหมาย กลไกการขบัเคลื่อน
หลักป รัชญ าของเศ รษ ฐกิจพ อ เพี ย งสู่
สถานศึกษา การด าเนินงานสู่สถานศึกษา
พอเพยีงต้นแบบ และเงื่อนไขความส าเรจ็ มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ แล้ว
น ามาผ่านกระบวนการพฒันาและตรวจสอบ
โด ย ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม จ า ก ผู้ บ ริห า ร
ส ถ าน ศึ ก ษ า  ค รู แ ล ะคณ ะก รรม ก า ร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวขอ้งและเข้าใจในการด าเนินงานสู่
สถานศกึษาพอเพยีงต้นแบบเป็นอย่างด ีทุก
คนมีค วาม เห็ น เกี่ ย วกับ แน วท างก าร
ด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
และองค์ประกอบของคู่มอื ในด้านหลกัการ 
จดุมุง่หมาย กลไกการขบัเคลื่อนหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา การ
ด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
และเงื่อนไขความส าเร็จ มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ และผลการประเมิน
แนวทางตามแบบประเมินมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุก
ด้าน และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในด้านการ
ด าเนินงานสู่สถานศกึษาพอเพยีงต้นแบบอยู่
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ในระดบัมากที่สุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าการ
พฒันาแนวทางการด าเนินงานสู่สถานศกึษา
พอเพียงต้นแบบส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 มกีระบวนการและขัน้ตอนการปฏบิตัิ
ที่ เห ม าะสม  ชัด เจน  ซึ่ งส อดคล้ อ งกับ
ผลการวิจยัของเสมอ  สีน้อย (2555 : 96 -
99) ได้ศึกษาการจดัการศึกษาของโรงเรยีน
ต้นแบบในการจดัการเรยีนรูต้ามปรชัญาของ
เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง  : พ หุ ก รณี ศึ ก ษ า 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาเพื่ อ
ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมแีนวทาง 
ดังนี้  1) โรงเรียนต้องมีเป้าหมายในการ
พัฒนาตามหลักปรัชญ าของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 2) มกีารพฒันาบุคลากรในโรงเรยีน 
3) มนีโยบายส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์4) มกีารจดัแหล่ง
เรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน และ 
5) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมสี่วน
รว่มในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และ
ผลการวิจัยของ บุญฟ้า ลิ้มวัธนา (2557 : 
136-137) ได้ศึกษายุทธศาสตรส์ถานศึกษา
ขนาดเล็กเพื่อสร้างเสรมิคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า 1. 
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีนตามแนว
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ม ี5 ด้าน 68 
ตัวบ่งชี้ 2. ผลการศึกษายุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษาขนาดเล็กต้นแบบ พบว่ามี 6 
ยทุธศาสตรห์ลกั และ15 ยุทธศาสตรย์อ่ย  3. 
ผลการร่างยุทธศาสตรส์ถานศกึษาขนาดเลก็
เพื่อสรา้งเสรมิคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของ

ผู้ เรียนตามแนวปรัชญ าของเศรษฐกิจ
พอเพยีง และยนืยนัเบื้องต้น พบว่า รปูแบบ
การน า เสนอยุทธศาสตร์ประกอบด้วย1) 
วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) เป้าประสงค์  4) 
เ ป้ า ห ม า ย 5 ) ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ห ลั ก 
6) ยุทธศาสตร์ย่อย 7) ตัวชี้ว ัด  8) แนว   
ด าเนินการ ผลการยนืยนัเบื้องต้น พบว่า 6 
ยุทธศาสตร์หลกัโดยรวม มคีวามเหมาะสม
และความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และ
15  ยุ ท ธศ าสต ร์ย่ อ ย โดย รวม  มีค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด และมคีวาม
เป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ปรบัลดเป็น13 ยุทธศาสตร์
ย่อย 4. ผลการน า เสนอและประเมนิความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์ของยุทธศาสตร์โดยสนทนากลุ่ม
ผูท้รงคุณวุฒพิบว่า ยุทธศาสตรห์ลกัโดยรวม 
มคีวามเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ อยู่
ในระดับมากที่ สุ ด  และความเป็นไปได้
โดยรวม อยู่ในระดับมาก และยุทธศาสตร์
ย่อยโดยรวม มคีวามเหมาะสม ความเป็นไป
ได้และความเป็นประโยชน์โดยรวม อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
  1.1 จากผลการวจิยั พบว่า สภาพ
ปจัจุบันของการด าเนินงานสู่สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบด้านความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก อยู่ในระดับปานกลาง 
และด้านอื่นๆ มีการด าเนินงานอยู่ในระดับ
ม ากที่ สุ ด  แ ล ะด้ าน สภ าพ ป ัญ ห าก าร
ด าเนินงานมขีอ้คน้พบว่า ด้านความสมัพนัธ์
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กับหน่วยงานภายนอกมปีญัหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนดา้นอื่นๆ มปีญัหาอยู่ในระดบั
น้อย ดงันัน้สถานศกึษาควรใหค้วามส าคญัใน
การพฒันาด้านดงักล่าวเป็นกรณีพเิศษ เพื่อ
การด าเนินงานทีม่ปีระสทิธผิล 
  1.2 สถานศกึษาควรจดัการ 
ความรู้ด้านการด าเนินงานสู่สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบไปในทิศทางเดียวกัน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษา
ก าหนดไว ้
 2. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้
ต่อไป 
  2.1 ควรวจิยัประสทิธผิล   
ที่น าแนวทางการด าเนินงานสู่สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบไปใช้ในสถานศึกษาทุก
ระดบั 

  2 .2  ค ว ร วิ จั ย แ น ว ท า ง ก า ร
ด าเนินงานสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
โดยจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาทัง้นี้ 
เพราะสถานศึกษาแต่ละขนาดมีบรบิทและ
ปจัจยัในการบรหิารทีแ่ตกต่างกนั 
  2.3  ควรวิจัย เชิง เป รียบ เทียบ
ระหว่างแนวทางการด าเนินงานสู่สถานศกึษา
พอเพียงต้นแบบ ระหว่างสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบขนาดเล็กกับสถานศึกษา
พอเพยีงตน้แบบขนาดใหญ่ 
  2.4 ควรวจิยัเกีย่วกบัปจัจยั 
ที่ส่ งผลต่อความยัง่ยืนของสถานศึกษา
พอเพยีงตน้แบบ  
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