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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ 2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ 3) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ การวิจัยเป็นแบบผสมผสาน (Mixed Methods) 
เก็บข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ในจังหวัดชุมพร จ านวน 5 
โรงเรียน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) รูปแบบประกอบด้วย  
(1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) ระบบงานและกลไก และ (4) เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ และ 3) รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ 
มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  

ค าส าคัญ : ศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract  
The objectives of this research were: 1) to study the current state of learning centre management according to 

the philosophy of sufficiency economy in education. 2) to develop a model of learning centre management according to 
the philosophy of sufficiency economy in education, and 3) to examine the appropriateness of the learning centre 
management model according to the sufficiency economy philosophy in education. The sampling method was purposive 
sampling, which consisted of 5 learning centre management model schools. The research methodology was a mixed 
methods in which data was collected using both quantitative and qualitative methods. The research tool was a 
questionnaire, and an interview form. The mean, standard deviation, and content analysis were used to analyze the data. 

Research finding indicated that: 1) overall, the management of the current state of the learning centre 
management according to the philosophy of sufficiency economy in education was found to be at the highest level.  
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2) the development of a learning centre management model based on the philosophy of sufficiency economics in education 
provided the following findings: (1) principles; (2) objectives; (3) work systems and mechanisms; and (4) model implementation 
conditions, and 3) the findings of the study of the learning centre management model's appropriateness in light of the 
sufficiency economy philosophy in education indicated that the overall model's suitability was at a high level. 
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บทน า   
  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่น าทางในการพัฒนาและการบริหารประเทศควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การ
พัฒนาแบบบูรณาการ โดยเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านของคน ด้านสังคม  
ด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกันที่ดี” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศ
และรวมไปถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความพร้อมในการรับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนและมุ่งสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง  มั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้มีการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจสู่การจัดการศึกษาภายในประเทศ โดยที่มีการบรรจุก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 และยังมีการก าหนดออกมาเป็นนโยบายที่ต้องให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ จ านวน 31,508 แห่ง ต้องมีการบริหารจัด
การศึกษาและต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปลูกฝังอบรมบ่มเพาะสร้างอุปนิสัยที่อยู่อย่างพอเพียงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และ
ได้ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558-2560 มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือให้สถานศึกษาทั่วไปต้องผ่านการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียนและให้มี “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 
เพื่อท าหน้าที่เป็นแกนน าขยายผล ทั้งในรูปแบบของการเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เป็นวิทยากรและการเป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าให้กับ
โรงเรียนอื่นๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการก าหนดเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา คือการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนและเยาวชนรู้จัก เข้าใจ และแบ่งปันมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม 
ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งการจัดการศึกษาจะต้องด าเนินการประกอบด้วย 2 ส่วน คือการบริหารสถานศึกษา ได้แก่  
การก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  แผนการปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และยังรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ชุมชน ในส่วนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการ
สอดแทรกสาระหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยการจัดออกแบบหน่วยการเรียน 
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา [2] 
 ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่จัดแสดงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการด้าน
ต่างๆ ขององค์กรนั้นๆ โดยใช้หลักของความพอประมาณ หลักของการมีเหตุผล หลักของการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หลักของการ
มีความรู้ในด้านท่ีท า โดยต้องมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของความคิด และการกระท า ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ทุก
ด้าน ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐหรือเอกชน และทุกด้านของการพัฒนา เพื่อให้สังคมส่วนรวมอยู่กันอย่างสันติสุข และความเจริญก้าวหน้าไป
พร้อมกับความสมดุลและความยั่งยืน  สถานศึกษาพอเพียงที่มีศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและจัด
การศึกษาที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างให้กับสถานศึกษาพอเพียงอ่ืนๆ รวมถึงชุมชน
และสังคมในวงกว้างได้ การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศปรากฏภาพความส าเร็จเด่นชัดของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรของ
สถานศึกษา และผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนให้
ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ[3] 
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้มีการวางแนวทางในการพัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดมี
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาให้ครบทุกสถานศึกษาในสังกัด 
โดยมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยคอบคลุมงาน 4 องค์ประกอบส าคัญอันได้แก่ 1.ผู้บริหารสถานศึกษาแกน  
2.ครูแกนน า 3.นักเรียนแกนน า และ 4.ชุมชน ซึ่งมีการเรียกสถานศึกษาท่ีตอบสนองตามนโยบายว่า “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ตั้งแต่ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ปัจจุบันส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธาน ีชุมพร มีสถานศึกษาท่ีผ่านการเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ จ านวน 18 แห่ง ตั้งแต ่ปีการศึกษา 2562 -2565 มีตั้งเป้าหมายให้
สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดต้องผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ครบทุกแห่ง[4] โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษาจนได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องกับแนวทางของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
เพื่อเป็นแบบอย่างและการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ สู่ความยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน ชุมชนและผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมีการจัดนิทรรศการในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดอุปนิสัย
อยู่อย่างพอเพียง  แต่การด าเนินการยังไม่มีรูปแบบการบริหารที่มีความชัดเจน ท าให้ในส่วนของกระบวนการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน
ไม่มีแนวทางในการพัฒนาว่าจะสามารถด าเนินการบริหารจัดการศูนย์การเรียนฯ อย่างไรให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ และจะสามารถด าเนินการอย่างไรจึงจะเกิดความเหมาะสม และสามารถป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน รวมไปถึง
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน จากมูลเหตุที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้ฯ   
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  เพื่อให้สถานศึกษาที่
เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ  ได้น ารูปแบบการบริหารจัดการไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ  เพื่อส่งเสริมศูนย์การ
เรียนรู้ฯ ได้มีการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน ที่สามารถคงสภาพความเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่ งเก็บรวบรวมโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ 
 1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรูฯ้ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารแกนน า ครูแกนน า และครู
ประจ าฐานการเรียนรู้ฯ จ านวน 87 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามทั้งฉบับได้ค่าความ
เช่ือมั่น เท่ากับ 0.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ศึกษาสภาพการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ จากสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ในการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
จ านวน 1 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้มูลจ านวน 3 ท่าน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารแกนน า 
จ านวน 1 ท่าน ครูแกนน า จ านวน 1 ท่าน  และครูประจ าฐานการเรียนรู้ฯ จ านวน 1 ท่าน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา น าเสนอเป็นประเด็นส าคัญของเนื้อหาในรูปของความเรียง 
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยน าข้อมูลจาก
การศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มาเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบ 
 2. น ารูปแบบให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านเพื่อท าการประเมินหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงของเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติที่ใช้ คือ ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ค่าเฉลี่ย  
 3. น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 1. ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบประเมินการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 2. ผู้วิจัยด าเนินการน าแบบประเมินการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 
ท่านเพื่อท าการประเมินหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา  
 3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารแกนน า ครูแกนน า และครูประจ าฐานการเรียนรู้
ฯ จ านวน 50 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น 0.86 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคาระห์โดยการใช้แบบทดสอบความเช่ือมั่น ผู้วิจัยน าตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่สร้างขึ้นไปทดสอบกับโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบว่าสามารถสื่อความหมายตรงตามความเหมาะสมหรือไม่  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ตารางที ่1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ 

สภาพปัจจบุันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ 
ค่าสถิติ 

ระดับ 
(�̅�) (S.D.) 

1. ด้านการเตรียมความพร้อมในแนวคิดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 4.54 0.53 มากที่สุด 
2. ด้านการวางแผนการบริหารงบประมาณ 4.45 0.55 มาก 
3. ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ 4.46 0.55 มาก 
4. ด้านการจัดการเรียนรู้ 4.50 0.54 มาก 
5. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 4.52 0.53 มากที่สุด 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

สภาพปัจจบุันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ 
ค่าสถิติ 

ระดับ 
(�̅�) (S.D.) 

6. ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ 4.55 0.56 มากที่สุด 
7. ด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล 4.54 0.54 มากที่สุด 
8. ด้านการก ากับตดิตาม ตรวจสอบ 4.50 0.62 มาก 

โดยรวม 4.51 0.55 มากที่สุด 

 จากตารางที ่1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร มีสภาพการบริหารจัดการโดยรวมในระดับมากที่สุด เมื่อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พบว่า มากที่สุด คือ ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ถัดมา คือ ด้านการ
สร้างเครือข่ายขยายผล ส่วนด้านท่ีมีสภาพปัจจุบันของบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ที่น้อยท่ีสุด คือ ด้านการวางแผนการบริหารงบประมาณ  
 2. ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โรงเรียนมีการเตรียม
ความพร้อมของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดอบรมให้ความรู้กับครูในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ช้ันเรียน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการของ
ชุมชน บริหารจัดการตามโครงสร้างบริหารงาน 4 ฝ่าย จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี วางแผนการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ จัดแหล่งเรียนรู้และฐานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู 
นักเรียนและชุมชน ในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่อัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้  ด าเนินการเสวนาบทบาทของศูนย์การ
เรียนรู้ฯ สร้างเครือข่ายขยายผลโดยใช้โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเป็นฐานตลอดจนเป็นท่ีศึกษาดูงานและเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียนที่
จะรับการประเมิน ก ากับติดตามการด าเนินงานของฐานการจัดการเรียนรู้โดยตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและมีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 
 3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 
รูปที ่1 รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาส่ความเขม้แข็งและยั่งยืน 
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ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความสอดคล้องของรูปแบบจ านวน 5 ท่าน ได้ผลสรุปดังนี้ 
รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ระบบงานและกลไก ได้แก่  ด้านการเตรียมความพร้อมในหลัก
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ  ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้  ด้านการสร้าง
เครือข่ายขยายผล  ด้านการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และ 4) เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้  

4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 
จังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรูฯ้ 

รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ 
ค่าสถิติ 

ระดับ 
(�̅�) (S.D.) 

1. ด้านความเป็นประโยชน์ 4.42 0.53 มาก 
2. ด้านความเป็นไปได้ 4.32 0.63 มาก 
3. ด้านความเหมาะสม 4.36 0.64 มาก 
4. ด้านความถูกต้อง 4.42 0.65 มาก 

รวม 4.38 0.58 มาก 

พบว่าความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และด้านความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ ด้านความ
เหมาะสม ส่วนด้านความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 

การอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ดังนี ้
 1. สภาพปัจจุบันของศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธาน ีชุมพรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของศูนย์การ
เรียนรู้ฯ  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ฯ สู่ความยั่งยืนซึ่งมีวิธีการปฏิบัติอย่างเด่นชัดมากที่สุดคือการ
สร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้มีอัตลักษณ์ประจ าของศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติที่แตกต่างกันตามบริบท
ของสถานศึกษาน้ัน ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมในแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการปฏิบัติในศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่ าที่สุด 
อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นั้นยังขาดการดึงชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของณัฐพร เอี่ยมหรุ่น [5] พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยพบว่า ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านผลลัพธ์ิภาพความส าเร็จและยังสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ
เทวฤทธิ์ พลเยี่ยม[6] พบว่า สภาพการณ์และสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการจัดองค์กร ด้านการรายงาน 
ด้านอ านวยการ ด้านการวางแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านประสานงานและด้านงบประมาณ ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัย
ของพันธ์ศักดิ์ แสนพรมมา[7] พบว่า สภาพการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดพะเยาของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่
ใกล้เคียงศูนย์เรียนรู้ชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มีการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพรสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยการสัมภาษณเ์ชิงลึก สรุปได้ว่า โรงเรียนมีการเตรยีมความพร้อมของ
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดอบรมให้ความรู้กับครูในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจสู่ช้ันเรียน  
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการของชุมชน บริหารจัดการ
ตามโครงสร้างบริหารงาน 4 ฝ่าย จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี วางแผนการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ จัดแหล่งเรียนรู้และฐานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริม
และพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและชุมชน 
ในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่อัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ ด าเนินการเสวนาบทบาทของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายขยายผลโดยใช้โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเป็นฐานตลอดจนเป็นที่ศึกษาดูงานและเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับโรงเรียนท่ีจะรับการประเมิน ก ากับติดตามการด าเนินงานของฐานการจัดการเรียนรู้ โดยตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและมี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระสอดคล้องกับงานวิจัยของจรรยา ทีปาลา[8] พบว่าแนวทางการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาควรจัดการประชุมวางแผนในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีและน านโยบายสู่การปฏิบัติจริง 2) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมที่บูรณาการผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย 3) ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา ควรมีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน ส่งเสริมให้เป็นวิทยากรและเผยแพร่ผลงานของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วรนุช ปานคุ้ม[9] พบว่า แนวทางที่การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 10 ประเด็น คือ 1) การให้การ
สนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหาร 2) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของคณะครูในสถานศึกษา 3) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน 4) การมีส่วน
ร่วมสนับสนุนการด าเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน  
5) การมีอาคารสถานท่ี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการท ากิจกรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) กิจกรรมเด่นและวิธีด าเนินการที่ดี 
7) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  8) การขยายผลการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนหรือสถาบันอื่น 9) การบริหารจัดการศึกษาดูงานให้มีประสิทธิภาพ 10) บทบาทของหน่วยงาน
ภายนอกต่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉริยะ  วงษ์ค าซาว[10] 
พบว่า มีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการตัดสินใจร่วมกัน 2) ด้านการจัดโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ี 3) ด้านการจัดสถานท่ีและ
อุปกรณ์ 4) ด้านการสร้างกฏกติกา 5) ด้านการสื่อสาระหว่างผู้น าสมาชิกกับองค์กรชุมชน และ 6) ด้านการตรวจสอบ 
 3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบส าคัญดังนี้ 
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ระบบงานและกลไก ได้แก่  ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ  ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้  ด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล  ด้านการก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ สอดคล้องกับกัณยกร อัครรัตนากร[11] พบว่าการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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รูปแบบการบริหารเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ 1 ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2.ด้าน
การจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ 3.ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 5. ด้านการสร้างอัต
ลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ และ 6.ด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล และ 4) เง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ นอกจากนี้คู่มือได้มีการ
ก าหนดบทบาทของผู้บริหาร ครูแกนน า นักเรียนแกนน า ชุมชนและเขตพื้นที่ผู้น าไปใช้ การด าเนินการใช้คู่มือรูปแบบ ประกอบด้วย 
กระบวนการวิธีการด าเนินการและกรณีศึกษา สอดคล้องกับพัฒนา พรหมณี [12] พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่าควรมี
องค์ประกอบหลัก คือ 1) วัตถุประสงค์รูปแบบ 2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ 3) ระบบและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีการ
ด าเนินงานของรูปแบบ 5) แนวทางการประเมินผลการด าเนินงานของรูปแบบ 6) ค าอธิบายประกอบรูปแบบ 7) การระบุเง่ือนไขการ
น ารูปแบบไปใช้ 8) การจัดท าคู่มือการใช้รูปแบบ สอดคล้องกับสิริรัชต์ แก้วงาม [13] พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบส าคัญได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ระบบงานกลไก 4) เง่ือนการน ารูปแบบไปใช้และยัง
สอดคล้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด[14] พบว่า ได้สรุปองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า ควรมีองค์ประกอบหลักคือ 1) 
หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ระบบงานกลไก 4) แนวทางการประเมิน และ 5) เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 

4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร พบว่าการตรวจสอบความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องจากในการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  มีกระบวนการด าเนินการตามขั้นตอนโดย
การศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎี แนวคิดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ร่วมกันกับการศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการ
บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  เสนอผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ ง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบจึงส่งผลให้ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีชุมพรอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสายเพ็ญ บุญทองแก้ว[15] พบว่า การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของยศสราวดี กรึงไกร[16] พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยา 
จันทิมา[17] พบว่า ผลการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 จากข้อค้นพบในงานวิจัยท่ีพบว่าการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศกึษา
นั้นมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์
การเรียนรู้ฯ จึงเสนอแนะให้โรงเรียน  

1.1.1 ควรศึกษาบริบทของพื้นที่ สภาพความพร้อมของศูนย์การเรียนรู้ฯ ก่อนน ารูปแบบไปใช้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างแท้จริง 

1.1.2 โรงเรียนควรส่งเสริมให้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ 
1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับระดับนโยบาย 

1.2.1 ควรก าหนดนโยบายศูนย์การเรียนรู้ฯ เน้นรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลายให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
1.2.2 ควรปรับเพิ่มรายละเอียดและสร้างองค์ความรู้ของรูปแบบการบริหารจดัการศูนย์การเรียนรู้ฯ ใหต้อบสนอง

ความต้องการของครู นักเรียนและชุมชน 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษารปูแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเครือข่ายศูนย์การเรยีนรู้ฯ เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลในสถานศึกษา 
2.2 ควรศึกษารปูแบบการบริหารศูนย์การเรียนรูฯ้ ของส านักงานเขตพื้นท่ีสู่ความยั่งยืน 
2.3 ควรศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลในการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรยีนรู้ฯ 
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