การเผยแพร่ ผลงานทางวิ ช าการ การวิจั ย เรื่ อ ง “รู ป แบบการบริ ห ารจัด การสถานศึ ก ษาที ่มี
ประสิ ทธิผลเพื่อการเรี ยนรู้ ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนระยองปั ญญานุ กูล
สั งกัด สานักบริ หารการศึก ษาพิเศษ” ปี การศึกษา 2559 โดย นายอรุ ณ ชุ มทอง ผู้อานวยการ
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ คือ 1) เพื่อสังเคราะห์ องค์ประกอบการบริ หารจัดการ
สถานศึก ษาที่มีป ระสิ ท ธิ ผ ลเพื ่อ การเรี ย นรู ้ ต ามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง โรงเรี ย น
ระยองปั ญญานุ กูล สัง กัดสานักบริ หารการศึก ษาพิเศษ 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบรู ปแบบการ
บริ หารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อการเรี ยนรู ้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
โรงเรี ย นระยองปั ญ ญานุ กูล สัง กัด ส านัก บริ ห ารการศึก ษาพิเ ศษ3) เพื่อ ประเมิน รู ป แบบการ
บริ หารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อการเรี ยนรู ้ต ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
โรงเรี ยนระยองปั ญญานุ กูล สังกัดสานักบริ หารการศึกษาพิเศษ
วิธี ก ารวิจยั มี 3 ขั้นตอน คื อ ขั้นตอนที่ 1 การสัง เคราะห์อ งค์ป ระกอบการบริ ห าร
จัด การสถานศึก ษาที ่ม ีป ระสิ ท ธิ ผ ลเพื ่อ การเรี ย นรู ้ ต ามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง
โรงเรี ย นระยองปั ญญานุ กูล สัง กัดสานัก บริ หารการศึก ษาพิเศษ มี 2 ส่ วนประกอบด้วย 1) การ
สังเคราะห์องค์ประกอบและรายการจากการเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้
องค์ประกอบและรายการเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการสถานศึก ษาที่มีป ระสิ ท ธิ ผลเพื่อการเรี ย นรู ้
ตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง โรงเรี ย นระยองปั ญ ญานุ ก ูล สัง กัด ส านัก บริ ห าร
การศึก ษาพิเ ศษ 2) การสังเคราะห์องค์ประกอบและรายการการบริ ห ารจัด การสถานศึก ษาที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ลเพื่อการเรี ย นรู ้ ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง โรงเรี ย นระยองปั ญญานุ กูล
สังกัดสานักบริ หารการศึกษาพิเศษโดยการสัมภาษณ์ผู เ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน ขั้นตอนที่ 2 การ
สร้างและตรวจสอบรู ป แบบการบริ หารจัดการสถานศึก ษาที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อการเรี ย นรู ้ตาม
หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง โรงเรี ย นระยองปั ญ ญานุ กูล สัง กัดสานัก บริ ห ารการศึก ษา
พิเศษ โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 9 คน ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรู ปแบบการบริ หาร
จัด การสถานศึก ษาที ่ม ีป ระสิ ท ธิ ผ ลเพื ่อ การเรี ย นรู ้ ต ามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง
โรงเรี ย นระยองปั ญ ญานุ กูล สัง กัด สานัก บริ ห ารการศึก ษาพิเ ศษ โดยสอบถามความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ ของครู ในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษจานวน
19 แห่ง แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ ครู วชิ าการ ครู ที่รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียงและครู ผสู ้ อนกิจกรรม

เศรษฐกิ จพอเพียง กลุ่ ม ละ 19 คน รวมทั้งสิ้ น 57 คน วิเคราะห์ ขอ้ มู ล โดยหาค่าเฉลี่ ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
ผลการสั งเคราะห์ องค์ ประกอบการบริ หารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อการ
เรี ยนรู ้ ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง โรงเรี ย นระยองปั ญญานุ กู ล สั งกัดสานัก บริ หาร
การศึกษาพิเศษ พบว่า องค์ประกอบหลัก มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) การบริ หารจัดการแบบร่ วมทา
2) การกาหนดนโยบายแบบร่ วมใจ 3) การจัดหลักสู ตรแบบบูรณาการ 4) การจัดการเรี ยนรู ้ คู่
คุณธรรม 5) การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีองค์ประกอบย่อย 12 องค์ประกอบ และรายการ
62 รายการ ผลการสร้ างและตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารจัดการสถานศึ กษาที่มีประสิ ทธิผลเพื่อ
การเรี ยนรู้ ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยนระยองปั ญญานุ กูล สั งกัดสานักบริ หาร
การศึกษาพิเศษ พบว่า องค์ประกอบหลัก มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) การบริ หารจัดการแบบร่ วมทา
2) การกาหนดนโยบายแบบร่ วมใจ 3) การจัดหลักสู ตรแบบบูรณาการ 4) การจัดการเรี ยนรู ้ คู่
คุณธรรม 5) การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีองค์ประกอบย่อย 12 องค์ประกอบ และรายการ
62 รายการ โดยจาแนกกลุ่มรายการของรู ปแบบที่สังเคราะห์ได้ตามหลักการวิเคราะห์แบบระบบ
แยกเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่มปั จจัยนาเข้า (Inputs : I) จานวน 24 รายการ กลุ่มกระบวนการ (Process : P)
จานวน 24 รายการและกลุ่มผลผลิต (Outputs : O) จานวน 14 รายการ ผลการประเมินรู ปแบบการ
บริ หารจัดการสถานศึ กษาที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อการเรี ยนรู้ ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล สั งกัดสานักบริ หารการศึกษาพิเศษ พบว่า ในภาพรวมครู วิชาการ ครู ที่
รั บ ผิ ด ชอบงานเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และครู ผ้ ู ส อนกิ จ กรรมเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามคิ ด เห็ น
สอดคล้องกันว่าองค์ประกอบหลักทั้ง 5 องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารจัดการสถานศึกษาที่มี
ประสิ ท ธิ ผลเพื่อการเรี ยนรู ้ ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง โรงเรี ยนระยองปั ญญานุ กู ล
สังกัดสานักบริ หารการศึกษาพิเศษ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุดและมีความเป็ นไปได้ใน
ระดับ มากที่ สุ ด ทุ ก องค์ป ระกอบ ซึ่ งองค์ป ระกอบหลัก องค์ป ระกอบย่อ ย และรายการมี ค วาม
เหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

