
 

 

บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไป
ในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง 
หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี           
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ ในทุกระดับให้มีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติและความรอบคอบ เพ่ือให้
เกิดสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี สภาวการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน สถานศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป ได้เริ่มน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจ 
ดําเนินธุรกิจพัฒนาอาชีพและดําเนินชีวิตกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นทั้งหลักคิดและแนวทาง
ปฏิบัติตนของแต่ละบุคคลและองค์กรในทุกระดับโดยคํานึงถึง 3 หลักการได้แก่ 1) ความพอประมาณ
กับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อมตามความเป็นจริง 2) ความมีเหตุมีผลบนพ้ืนฐานความ
ถูกต้อง และ 3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง คือไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตที่ต้องประสบกับความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา และการที่คิด พูด ทํา อย่างพอเพียงได้นั้น จําเป็นต้องใช้ความรู้ต่างๆ 
อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน
ของจิตใจและการดําเนินชีวิตหากปฏิบัติได้เช่นนี้การดําเนินชีวิตก็จะพบความสุขทั้งในระดับครอบครัว 
ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2554,        
หน้า 7 - 11)  

การจัดการศึกษานั้นมีปรัชญานําทางอยู่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคือต้องการให้
คนเป็นคนเก่ง คนดีและใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการ
พัฒนาคนและสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพของประเทศ ได้จัดทํายุทธศาสตร์เพ่ือดําเนินโครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
สอดคล้องตามแนวพระราชดําริและนโยบายรัฐบาลโดยใช้รูปแบบการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, คํานํา) ซึ่งในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสมดุล
และยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการขับเคลื่อน คือให้สถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนและการบริหารจัด            
การสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 2) ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2555, หน้า 16 – 18) ก็ได้กําหนดกลยุทธ์และโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
มีความสอดคล้องกันเพ่ือพัฒนากิจการและภารกิจทางการศึกษาที่ได้รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดคุณภาพ    
โดยการบูรณาการเข้ากับภารกิจงานนโยบาย งานประจําและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนในสถานศึกษาไป
พร้อมๆ กัน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเท่าทันกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
นําไปสู่ความพอเพียง ความสมดุล ความสามารถในการพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนของบุคคล ชุมชน สังคม
และการเตรียมพร้อมรับต่อผลกระทบต่างๆ ของยุคโลกาภิวัตน์ที่จะตามมา ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์สูงสุดจากแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับตัว การดําเนินชีวิต      
ทีพ่ร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างสันติสุข 

โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ 
สําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นปีที่ 12     
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) โดยใช้หลักสูตร สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนตั้งอยู่
ในชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการอุตสาหกรรม และการทํา
สวน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากชุมชนในภาคตะวันออก บิดา มารดาผู้ปกครองขาดความรู้ และ
ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีเวลาดูแล 
บุตรหลานที่มีความจําเป็นพิเศษเหล่านี้ เพราะต้องออกไปทํางานหาเลี้ยงชีพ นักเรียนจึงเป็นเด็กที่พัก
อาศัยในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ เป็นโรงเรียนที่มีทั้งเด็กอยู่ประจําและไป - กลับ มีนักเรียนจํานวน 419 
คน ข้าราชการครู จํานวน 19 คน ผู้บริหาร จํานวน 4 คน ในการพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียนเหล่านี้ 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีครู และนักวิชาการการศึกษาพิเศษให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะ
แรกเริ่ม กิจกรรมการเรียนการสอนจัดเป็นกระบวนการและขั้นตอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ( Individualized Education Program : IEP ) และมุ่งเน้นการเตรียมอาชีพเพ่ือทักษะการ
ดํารงชีวิตในชุมชน และสังคมหลังสําเร็จการศึกษา  โรงเรียนก็มีหลักการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน
เช่นเดียวกับสถานศึกษาทั่วไป คือ ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และดํารงชีวิตในชุมชนอย่างมี
ความสุขเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยอสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่กล่าวว่า
ในการดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขแบบพอเพียงนั้นบุคคลควรมีเหตุผล หลักความพอประมาณ 
และมีภูมิคุ้มกันตนเองท่ีดี โดยที่บุคคลจะต้องรอบรู้ ด้านวิชาการและด้านจริยธรรมไปพร้อมกัน ( มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ,2556 หน้า 1 ) โดยทั้งนีมี้แนวปฏิบัติของบุคคลและการปฏิบัติงานขององค์กรสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักสามห่วงสองเงื่อนไข ประกอบด้วย ห่วงที่ 1 คือ หลักความมี
เหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณา
จากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจากการกระทํานั้นๆ อย่างรอบคอบ ห่วงที่ 
2 คือ หลักความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
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ตนเองไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ห่วงที่ 3 คือ หลักการ
มีภูมิคุ้มกันตนเองท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
ส่วน 2 เงื่อนไข คือเงื่อนไขที่ 1 คือเงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ           
ที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการ
วางแผนและด้วยความระมัดระวังในการกระทําและเงื่อนไขที่ 2 คือ เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง      
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร ความอดทนอดกลั้น การใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต ดังนั้นเป้าหมาย
ของการศึกษาคือผู้ที่ได้รับการศึกษาจะต้องสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สถานศึกษา
ต่างๆทั้งในเมืองและชนบท จึงได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนมากขึ้น 
(แสน แหวนวงศ์,2556, หน้า 33-35) และยังไม่สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงสู่การ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ ประกอบกับผลการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เนื่องจาก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังขาดความตระหนัก
รู้ และความเข้าใจในการบูรณาการหลักปรัชญาดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ดังเห็นได้จากผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา พบว่า ครูที่มีความเข้าใจในปรัชญานี้เพียง ร้อยละ 47.36  ของครู
ทั้งหมด นอกจากนั้นโรงเรียนยังไม่เคยมีรูปแบบที่ชัดเจน ตลอดจนคู่มือในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลที่
แท้จริงที่ว่าให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมตามกําหนด 

ในการจัดหน่วยการเรียนรู้สถานศึกษาสามารถบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไขดังกล่าวเข้าไปในหน่วยการเรียนรู้ทุกชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หรือจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง การจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สร้างเสริมคุณธรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้อมูลสารสนเทศ ควรมีทิศทางที่แน่นอน ชัดเจน
ว่าต้องการพัฒนาความสามารถของเด็กในเรื่องที่เกี่ยวกับสารสนเทศจนถึงขั้นของการมีทักษะเพ่ือนําไป
ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย (สุชาดา  นันทะไชย, 2549, หน้า 
36)  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างแรงจูงใจในระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้บุคลากรปฏิบัติ
ตนและปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา ทั้งในด้านเนื้อหา
และวิธีการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณธรรมซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญสําหรับการนํา
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้ประสบผลสําเร็จและขยายแนวทางการบริหารและจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางและครอบคลุมมิติต่างๆ มากยิ่ งขึ้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 50-51) 

จากข้อมูลความเหมาะสมของการนําหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สถานศึกษา
ประเภทต่างๆ นํามาใช้แล้วประสบความสําเร็จ และความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
สถานศึกษาเฉพาะความพิการที่ประสงค์ทดลองใช้ บูรณาการหลักการที่มีคุณค่าดังกล่าวมาทดลองใช้ 
กับสถานศึกษาในรูปแบบพิเศษ สําหรับเด็กที่มีความความบกพร่องทางสติปัญญา  เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เพ่ือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ



 
 

 

4 

เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนําองค์ประกอบสําคัญเหล่านั้นมาสร้างเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลที่คาดหวัง แล้วทําการประเมินตามความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ พร้อมทั้งการจัดทําคู่มือในการใช้รูปแบบเพ่ือการเผยแพร่แนวคิดการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิผล เพ่ือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป นอกจากนั้น
กระทรวงศึกษาธิการยังสนับสนุนให้สถานศึกษาต่างๆ นําแนวคิดนี้สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ดังจะ
เห็นได้จาก การมีรูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
ในนโยบายระดับชาติไปสู่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สู่ระดับปฏิบัติการในสถานศึกษา           
ทั้งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการทํานโยบายสู่
การปฏิบัติ ผ่านการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ( ถวัลย์ มาศจรัส , 2550 , หน้า 18 ) อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ( 2550, 
หน้า 25 ) ยังได้ออกเอกสารแสดงขั้นตอนการดําเนินการตามแนวทางการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการในสถานศึกษาออกเผยแพร่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิดการศึกษาวิจัย
จํานวนมาก เกี่ยวกับผลการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
นําหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งผลการศึกษาเรื่อง ความเหมาะสมของการใช้
หลักการนี้ พบว่า มีความเหมาะสมในภาพรวมและรายด้าน ในระดับมาก ดังที่ รัชดา ทองสุข (2552, 
หน้า 163-165) ได้ศึกษาการรับรู้การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา  เขต 1 และ 
เขต 2 พบว่าผู้บริหารมีการรับรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับมาก เรียงจากความมีเหตุผล 
ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันในตัว และผลการเปรียบเทียบการรับรู้การบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2  ระหว่างสถานศึกษาท่ัวไปกับสถานศึกษาแกนนําโดยรวม และราย
ด้านทุกด้านต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับชัยอนันต์ หาญจิต ( 2555, 
หน้า 188 ) ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานัก
การศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมกับการขับเคลื่อนการศึกษาในประชาคมอาเซียน ทั้งบนเงื่อนไข
ความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม ทั้งโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และแนวทางการขับเคลื่อน
การศึกษาของประชาคมอาเซียนมีความเหมาะสมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกแนวทาง 
ทั้งโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ตลอดจนการบริหารสถานศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
โดยรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ .01 และ ชวลิต จันทร์ศรี (2555, หน้า 
165 – 167)  ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือจัดการเรียนรู้ตาม         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต  3 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือจัดการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่         
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การเตรียมความพร้อมบุคลากร การจัดทําหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการวางแผน
และการนําหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล สรุปผลการดําเนินงานและการปรับปรุงพัฒนา  และผลการประเมินการใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการเพ่ือจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่าการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือจัดเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ซึ่งสรุปได้ว่า ในการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษามี
ความเหมาะสมเกือบทุกประเภทสถานศึกษา นอกจากนั้นการวิจัยดังกล่าว ยังได้เสนอแนะปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพต่อการดําเนินการไว้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความตระหนักรู้ 
เรื่องแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนําแนวคิดสู่การปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง และชุมชน อย่างจริงจัง 

 ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง จึงเห็น
ความสําคัญ และความจําเป็นอย่างยิ่งที ่จะต้องพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที ่มี
ประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 

จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัด  

การสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพ่ือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างและ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที ่มีประสิทธิผลเพื่อ       

การเร ียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  จังหวัดระยอง         

สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ปัญหาการวิจัย 
1.  องค์ประกอบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพ่ือการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ มีอะไรบ้าง  

2.  รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพ่ือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ มีลักษณะเป็นอย่างไร 

3.  ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  จังหวัดระยอง  สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  มีผลเป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพ่ือการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  จังหวัดระยอง สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2. เพ่ือสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3.  เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้
องค์ประกอบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้มี
รูปแบบการจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการสร้างและ
ตรวจสอบครบถ้วน ตามหลักการศึกษาวิจัย 
 3. โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ทราบ
ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เพ่ือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพ่ือ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยองสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 1.1 การสังเคราะห์องค์ประกอบและรายการ การบริหารจัดการสถานศึกษาที ่มี
ประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 

จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โดยการศึกษาเอกสาร 

    1.1.1  ขอบเขตเนื้อหา คือ การสังเคราะห์องค์ประกอบและรายการการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียน
ระยองปัญญานุกูล   จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยการศึกษาและ
สังเคราะห์เอกสาร (Documentary Synthesis) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 1.1.2 แหล่งข้อมูล คือ ข้อมูลหลักประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
เชิงระบบและแบบวิเคราะห์ระบบ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เอกสารรายงาน บทความจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้กรอบ
ความคิดและข้อมูลเบื้องต้นของการวิจัย 
  1.1.3 ตวัแปรที่ศึกษา คือ องค์ประกอบและรายการการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
มีประสิทธิผลเพ่ือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 

จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
1.2  การสังเคราะห์องค์ประกอบและรายการการบริหารจัดการสถานศึกษาที ่มี

ประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 

จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
1.2.1 ขอบเขตของเนื้อหา คือ องค์ประกอบและรายการการบริหารจัดการ

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยอง
ปัญญานุกูล จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่เป็นผลมาจากขั้นย่อยที่ 1.1 
และนํามากําหนดเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
 1.2.2 แหล่งข้อมูล คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จํานวน 5 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้มาโดย
ใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) ประกอบด้วย 
 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา จํานวน 2 คน 
 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเป็นต้นแบบการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือได้รับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 

 2.3 ตัวแปรที่ศึกษา คือ องค์ประกอบและรายการการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 

จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 2.  การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการ
เร ียนรู ้ตามหลักปร ัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเร ียนระยองปัญญานุก ูล  จังหว ัดระยอง 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2.1 การยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  จังหวัดระยอง สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  ผู้วิจัยนําผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและรายการการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยอง
ปัญญานุกูล สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในขั้นตอนที่ 1 มายกร่าง  

2.2  การตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที ่ม ีประสิทธิผลเพื ่อ 
การเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  จังหวัดระยอง 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ผู้วิจัยดําเนินการตรวจสอบรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussion) ดังนี้ 

   2.2.1 ขอบเขตของเนื้อหา คือ มุ่งตรวจสอบความเหมาะสม (Propriety) และ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ (Feasibility) ของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อ
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การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยองสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

    2.2.2 แหล่งข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้มาโดยใช้
วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) ประกอบด้วย 

   1)  ผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาพิเศษ ซึ่ งเป็นผู้บริหารในระดับ 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 2 คน 

 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงซึ่งเปน็อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา จํานวน 2 คน  
 3) ผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมตาม       

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือได้รับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
2.2.3 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียน
ระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 2.3 การสร้างคู่มือดําเนินงานการบร ิหารจ ัดการสถานศึกษาที ่ม ีประส ิทธ ิผลเพื ่อ         

การเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  จังหวัดระยอง    

สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษผู้วิจัยนําการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  จังหวัดระยองสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จากผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาปรับประยุกต์สร้างเป็น   
คู่มือดําเนินงานการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 2.4 การประเมินคู่มือดําเนินงานการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการ
เร ียนรู ้ตามหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเร ียนระยองปัญญานุก ูล  จังหว ัดระยอง 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้วิจัยนําคู่มือเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญให้ประเมินความเหมาะสม 
(Propriety) โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 
  2.4.1 ขอบเขตของเนื้อหา คือ มุ่งประเมินคู่มือดําเนินงานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยอง
ปัญญานุกูล จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยการสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
  2.4.2  แหล่งข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน มีวิธีการคัดเลือกโดยวิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดียวกับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพ่ือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
ผู้วิจัยคัดเลือกมาจากทั้ง 3 กลุ่ม จํานวน 5 คน                        
  2.4.3 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความเหมาะสมของคู่มือดําเนินงานการบริหารจ ัด       

การสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียน
ระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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  3. การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที ่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  จังหวัดระยอง สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 3.1. ขอบเขตของเนื้อหา คือ เนื้อหา ได้แก่ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  

จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 3.2  แหล่งข้อมูล คือ กลุ่มครูผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา จํานวน 19 แห่ง  ประกอบด้วย ครูวิชาการโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการเรียน  
การสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จํานวน 19 คน  ครูที่รับผิดชอบงานเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  จํานวน 19 คน  และครูผู้สอนกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เฉพาะความพิการที่จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จํานวน     
19 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 
 3.3 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียน
ระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ    
 1. รูปแบบ หมายถึง ชุดขององค์ประกอบ ที่มีองค์ประกอบย่อยและรายการรวมถึงกิจกรรม 
เพ่ืออธิบายวิธีการปฏิบัติงาน ที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษาและ
นักเรียนอย่างเป็นขั้นตอนอันจะส่งผลให้สถานศึกษาและนักเรียนประสบความสําเร็จในการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของ
หลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการดํารงชีวิตและมีความสุขอย่างยั่งยืน 
 2. การบริหารจัดการ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการอํานวยการ 
ส่งเสริม สนับสนุน สั่งการ มอบหมายงาน ประสานงาน เป็นที่ปรึกษา รวมถึง  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนบรรลุ ผลสําเร็จ 
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 
 3.  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง กรอบความคิดแนวทางการดํารงอยู่และ
ปฏิบัติตนของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร นักเรียนและชุมชนในทุกระดับ ให้ดําเนินไปในทาง
สายกลาง ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายในการดําเนินชี วิตกับทุกคน ทุกอาชีพและ         
ทุกสถานการณ์  เป็นการชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน การอยู่ร่วมกันใน
สถานศึกษาโดยจะเน้นการกระทําที่พอประมาณบนพ้ืนฐานของความมีเหตุมีผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ที่ดี ซึ่งจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานและเงื่อนไขของการมีความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง มีคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ โดยจะทําให้เกิดการพัฒนาตน พัฒนางานและผลของการพัฒนาที่สมดุลและพร้อมรับการ
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เปลี่ยนแปลงนําไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้จะ
ส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อผู้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเสมอ 
 4. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพ่ือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ชุดขององค์ประกอบ ที่มีองค์ประกอบย่อยและรายการรวมถึงกิจกรรม เพ่ือ
อธิบายวิธีการปฏิบัติงาน ที่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง  สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษาและนักเรียนอย่างเป็นขั้นตอน    
อันจะส่งผลให้สถานศึกษาและนักเรียนประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะในการดํารงชีวิตและมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้บริหารใช้ดําเนินการอย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนและกระบวนการตลอดจนมีรายละเอียดที่ชัดเจนอันเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นที่ยอมรับร่วมกันใน
กลุ่มบุคคลที่จะร่วมกันพัฒนา โดยจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
 1)  ด้านปัจจัยนําเข้า ( Inputs) ซึ่งหมายถึง ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จ เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือจัดกระทํากับปัจจัยทางการบริหาร
ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรที่ต้องบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือนําไปสู่การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพ่ือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดีและบรรลุผลตรงตามเป้าหมาย 
  2)  ด้านกระบวนการ (Process) ซึ่งหมายถึง การดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็น
ขั้นตอนเพ่ือให้เกิดผลที่คุ้มค่าในทางปฏิบัติจริงอันประกอบด้วยแนวทาง การลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ 
และการปรับตัว ตลอดจนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน เช่น กระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผล มีรายละเอียดที่
ชัดเจน และสามารถปฏิบัติการได้จริงจนนําไปสู่ผลผลิตที่ต้องการได้ 
  3)  ด้านผลผลิต (Outputs) ซึ่งหมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการที่ปัจจัยที่ป้อนเข้าได้ผ่าน
กระบวนการหรือกิจกรรมใดๆ แล้วเกิดการแปรสภาพออกมาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยสามารถ
ตรวจวัดได้โดยการใช้เครื่องมือประเมินในหลากหลายลักษณะมาดําเนินการ 
 5. การบริหารจัดการแบบร่วมทํา หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ผ่านการจัด
กิจกรรมตามขอบข่ายภารกิจของงานทั้ง 4 งานประกอบด้วย  
 1) งานวิชาการ คือ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น โดยผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
การจัดกิจกรรมนักเรียน การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและกระบวนการนิเทศติดตามภายใน
สถานศึกษา 
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 2) งานงบประมาณ คือ การวางแผน การดําเนินการตามแผน การติดตามผล        
การดําเนินงานตามแผนงบประมาณ และการนําผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างเป็น
ระบบ 
 3) งานบริหารงานบุคคล คือ การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร การสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การสนับสนุนให้นักเรียน ผู้ ปกครองและชุมชน เกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
 4) งานบริหารทั่วไป คือ การดําเนินการในการวางแผนและออกแบบระบบงานธุรการ 
จัดระบบฐานข้อมูลข่าวสาร มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา   
มีการประสานงานร่วมกับชุมชน และท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 
  6. การกําหนดนโยบายร่วมใจ หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ  
 1) กําหนดแนวทางพัฒนาสถานศึกษา คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนงาน 
โครงการร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะวิเคราะห์ วิพากษ์ เสนอความต้องการ
ของบุคคล กลุ่มบุคคลทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือประกอบการตัดสินใจ การประสานนโยบายกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ในการจัดทําแผนงาน โครงการประจําปีการศึกษาเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ร่วมกันอย่างเป็นกระบวนการและเห็นชอบร่วมกันในอันที่จะสร้างคุณประโยชน์
และสร้างสรรค์ 
 2) การจัดกิจกรรมตามนโยบายของสถานศึกษา ที่นําไปเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างเป็นกระบวนการ การให้คําปรึกษา การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบการ
ประเมินผลงานและการนําผลการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้สถานศึกษาเกิดความก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้และเป็นที่ยอมรับของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
ในท้องถิ่นให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 7. การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาครู นักเรียน ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดําเนินการพัฒนาในเรื่อง  

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการเชื่อมรายวิชาเข้าหากันในชั้นเดียวกัน 
มีลักษณะของการบูรณาการรายวิชา บูรณาการการเรียนการสอน บูรณาการทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน บูรณาการสื่อเทคโนโลยีบูรณาการการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของ
นักเรียน การเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหาร่วมกันของผู้เรียนที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2) วิธีการจัดการเรียนรู้ของครู เน้นการนํานักเรียนมาเรียนรวมกัน การให้ผู้สอน   
สอนร่วมกัน ซึ่งการดําเนินการจะสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพการกับใช้ชีวิต
จริงของนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นตัวตั้ง และจะเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงาน สร้างชิ้นงาน 
สาธิต และแสดงผลงานมีการประเมินผลพฤติกรรมนักเรียนลักษณะบูรณาการใน 3 ด้าน คือ         
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ด้านความรู้ ด้านทักษะ และดา้นเจตคติไปพร้อมกัน  และเน้นให้มีการประเมินจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้านทั้งครู นักเรียน เพ่ือนนักเรียน และผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตลอดปีการศึกษา 
 8. การจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการรู้สําหรับผู้เรียนควบคู่
ไปกับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งคนมีความสุข  
โดย 1) การสร้างองค์ความรู้ และทักษะผู้เรียน ซึ่งจะต้องให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และบริบทของท้องถิ่น
โดยการบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียน  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้เกิดองค์ความรู้  ความสามารถพ้ืนฐานที่จําเป็น ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงการจัดกิจกรรม การเข้าค่ายนักเรียน กิจกรรมโครงงานและใช้       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาสนับสนุนการดําเนินงาน มีการจัดทําเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
แสดงผลงานและร่วมประเมินผลผู้เรียน 2) การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทําให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนภายในโรงเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริม
นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีและมีทักษะทางสังคมที่เหมาะสม มีการสร้างเครือข่าย 
การเรียนรู้ การชื่นชม ยกย่องนักเรียนอาสาสมัครในโครงการ มีการแนะแนวนักเรียนที่เป็นระบบ        
มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล ให้มีการตั้งชุมนุม ชมรมต่างๆ การบําเพ็ญประโยชน์
ต่อตนเองและส่วนรวม และการสร้างจิตสํานึกที่ดีให้นักเรียนรวมถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอก
สถานศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสอดคล้องกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวดําเนินการ 
 9. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถึง การจัดบรรยากาศและสิ่งแ วดล้อม 
ในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการให้
โรงเรียนมีลักษณะน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เอ้ือต่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน มีความรู้สึกอบอุ่น  
อยากมาโรงเรียนโดย  

1) การจัดบรรยากาศทางกายภาพ คือมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่นสวยงามด้วย
ร่มเงาของธรรมชาติและการดูแลอาคารเรียนและอาคารประกอบสะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์เป็นปัจจุบันทันสมัย สภาพแวดล้อมภายนอก
อาคารมีความร่มรื่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีสนามที่พักผ่อน สนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัย  
เป็นมิตรกับธรรมชาติ มีแหล่งเรียนรู้ที่ดี 

2) การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี คือ มีสัมพันธภาพที่ดี เอ้ือต่อการเรียนรู้ การทํางาน 
และการอยู่ร่วมกันโรงเรียนเป็นศูนย์รวมบริการชุมชน ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วม มีการสร้าง
เครือข่าย ร่วมเป็นคณะกรรมการกําหนดแผนระดมทรัพยากร ร่วมมือกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตลอดจน
นําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้อย่าง
สอดคล้องกลมกลืนจนเกิดผลสําเร็จในการพัฒนาอย่างชัดเจน และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้ความสนับสนุนการดําเนินงานต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
 10. ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผู้อํานวยการสถานศึกษา และรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษปีการศึกษา 2559 
จํานวน 4 คน 
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 11. คร ูหมายถึง กลุ่มครูผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
จํานวน 19 แห่ง  ประกอบด้วย ครูวิชาการโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ครูที่รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเฉพาะความ
พิการที่จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  และครูผู้สอนกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะความพิการที่จัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 12. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ศึกษาในโรงเรียนระยอง
ปัญญานุกูล  ตําบลบ้านแลง อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ปีการศึกษา 2559  

 13. โรงเรียนระยองปัญญานุกูล หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นปีที่  12 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ทั้งแบบ
ประจํา และไป-กลับ ตั้ งอยู่ เลขที่  114 หมู่ที่  1 ตําบลบ้านแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
รหัสไปรษณีย์ 21000 
 


