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การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสูค่ วามเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิน่ ของ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)
ทองมัน สิทธิกัน
2560
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายู
บางกอก) 2) พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล
๒ (บ้านมลายูบางกอก) 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) 4) ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทางาน นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการการบริหารสถานศึกษาสูค่ วามเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)
กระบวนการวิจัย มี 4 ขั้นตอน คือ 1. ศึก ษาสภาพปัจจุบัน ปั ญหาและความต้องการในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้าน
มลายูบางกอก) โดยดาเนินการระดมความคิด (Brain storming) ร่วมกับคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้าน
มลายูบางกอก) จานวน 59 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้าน
มลายูบางกอก) จานวน 15 คน และดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน 2. สร้างรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)ประกอบ
ด้วย 1) การยกร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล
๒ (บ้านมลายูบางกอก) จากผลการระดมความคิดและผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) การตรวจสอบความ
ตรงและความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของโรงเรียน
เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน 3. ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
สู่ ค วามเป็ น โรงเรีย นพอเพี ย งท้ อ งถิ่ น ของโรงเรี ยนเทศบาล ๒ (บ้ านมลายู บางกอก) ประกอบด้ ว ยรอง
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ จานวน 1 คน และคณะทางานผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่นของโรงเรียน จานวน 19 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 20 คน ในปี 2560 และ 4. ประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) รวม
ทั้งสิ้น 444 คน

ผลการศึกษาพบว่า
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) พบว่า เกิดจากปัญหาหลายๆ ด้าน ดังต่อไปนี้
1) ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา พบว่า ครูไม่เข้าใจหลักสูตรที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ตอบสนองความต้องการและความสามารถของนักเรียน ทั้งการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลภายในโรงเรียนไม่สม่าเสมอขาดการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่า กระบวนการเรียนรู้ไม่ตอบสนองต่อ
เป้าหมายของหลักสูตร ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน การผลิตสื่อ
ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการในการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า
หลัก สู ต รและการจั ด การเรียนการสอนยั งไม่ ส่ งเสริม หลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งการมี ส่ วนร่ว ม
ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนยังมีน้อย การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น
ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการดูแล
ไม่ ทั่วถึงและไม่เพียงพอ 4) ด้านการพัฒ นาบุคลากร พบว่า ครูใช้วิธีก ารสอนแบบเดิ มๆไม่ปรับวิธีเรีย น
เปลี่ยนวิธีสอนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัด
กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียน
เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) พบว่า มีความตรงและมีความเหมาะสมมากสาหรับนาไปจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่
ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นใน 5 ด้านคือ 1) ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
และ5) ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ
ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา และด้านการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านหลักสูตรและการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมือ่ พิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ติดตามผลการดาเนินการตาม
โนบายและแผนปฏิบัติงานประจาปีที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความสาคัญกับความ
เป็นท้องถิ่น ความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา ดาเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่สง่ เสริมการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้
ความสาคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนมาสูก่ ารจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ และติดตามผลการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสาคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทยและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนมาสูก่ ารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ประสานสัมพันธ์กับชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน ด้าน
หลักสูตรและการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่สื่อการเรียนรู้เพื่อบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้วิธกี ารวัดผลและประเมินผลที่
หลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และรายงานผลการประเมินและนามาปรับปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญา
ชองเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนาหน่วยการ
เรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี หรือการเรียนรูศ้ ิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดกิจกรรมแนะแนวการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของ
ตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามบริบทของโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ได้อย่าง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ข้อทีม่ ีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักใน
คุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความสาคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และ
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ นาผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา การ
ดาเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้มีทักษะการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ ข้อทีม่ ีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง
คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่าง
สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะทางาน นักเรียน และผู้ปกครองโดยภาพรวมที่มีตอ่ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ส่วนคณะทางาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

