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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพ่ือศึกษาระดับความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 2)	 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม

หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และ	3)	เพือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพของปัจจยัทีส่่งผลความส�าเร็จ

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยการวิจัยแบ่งออกเป็น								

5	ขั้นตอน	คือ	ตอนที่	1	ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ตอนที่	2	ร่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	ตอนท่ี	 3	 ตรวจสอบความเหมาะสมของปัจจัย								

ท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน												

โดยการประชุมสนทนากับผู้ทรงวุฒิ	จ�านวน	7	คน	ตอนที่	 4	วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 กับกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	 ผู้บริหารสถานศึกษา		

รองผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	จ�านวน	400	คน	และตอนที่	5	ยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จใน

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 โดยการประชุมยินยันกับ									

ผูท้รงวฒุจิ�านวน	7	คน	ผลการวจัิยสรุปได้ดังน้ี	1)	ระดับความส�าเรจ็ในการบริหารจดัการสถานศกึษาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก	2)	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา	

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 ได้แก่	 ปัจจยัด้านสถานศกึษาและปัจจยัด้านคร	ู ท้ังสองปัจจยันี้		

อธิบายความแปรปรวนของความส�าเร็จในการบรหิารจัดการสถานศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ	 61.70	 และ	 3)	 ผลการยืนยันของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าปัจจัยด้านสถานศึกษาและปัจจัยด้านครู											

เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา																

ขั้นพื้นฐานและสามารถน�าปัจจัยไปใช้ประโยชน์ได้
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ABSTRACT
	 The		purposes	of		the		research		were	1)		to		study		the		level	of	successesof	school	management	

based	on	the	philosophyofsufficiency		economy		in	basic	education	schools.	2)	tostudy	the	factors	affecting	

sccessesof	school	management	based	on	the	philosophyofsufficiency		economyin	basic	education	schools.	

and	 3)	 to	monitor	 the	 performance	 of	 factors	 affecting	 sccessesof	 school	management	 based	 on	 the												

philosophyof	sufficiency		economyin	basic	education	schools.	The	study	included		5		steps	:	steps	1	to	study	

documents	and	the	related	research.	steps	2	to	draft	of	factors	affecting	sccessesof	school	management	

based	 on	 the	 philosophyofsufficiency	 economyin	 basic	 education	 schools.	 steps	 3	 to	monitor	 the																				

suitability	 of	 factors	 affecting	 sccessesof	 school	management	 based	 on	 the	 philosophyofsufficiency														

economyin	basic	education	schools	By	Focus	Group	the	7	experts.	steps	4	to	analysis	of	factors	affecting	

sccessesof	 school	management	 based	 on	 the	 philosophyofsufficiency	 economyin	 basic	 education														

schools	 By	 400	 group	 practices.	 And	 steps	 5	 to	 connoisseurship	 of	 factors	 affecting	 sccessesof	 school													

management	based	on	the	philosophyof	sufficiency	economyin	basic	education	schoolsBy	Connoisseurship	

Group	the	7	experts.	Research	findings	were	as	follows	:	1)	The	level	of	sccessesof	school	management	

based	on	the	philosophyof	sufficiency	economyin	basic	education	schoolswas	at	a	high	level.	2)	factors	

affecting	sccessesof	school	management	based	on	the	philosophyof	sufficiency		economyin	basic	education	

schoolswere	 the	 factorsof	 school	 and	 factorsof	 teacher	 These	 two	 variables	 were	 	 61.70	 percent																									

explainingthe	variation	ofsccessesof	school	management	based	on	the	philosophyofsufficiency		economyin	

basic	education	schools.	3)	The	connoisseurship	of	factors	affecting	sccessesof	school	management	based	

on	the	philosophy	of	sufficiency		economyin	basic	education	schoolsByexperts	the	reform	it	can	be	used	

be	for	the		factorsof	school	and	factorsof	teacher	affecting	sccessesof	school	management	based	on	the	

philosophy	of	sufficiency		economyin	basic	education	schools	and	factors	canutility.	

Keywords: 	Successes,	School	Management	based,The	Philosophy	of	Sufficiency	Economy,	Basic	of	Education

บทน�ำ 
	 การศึกษาเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าของ								

ทุกส่ิง	 เพราะการศึกษาคือกระบวนการเรียนรู ้เพื่อความ								

เจริญงอกงามของบุคคลผ่านสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้		

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ				

สติปัญญา	 ความรู้และคุณธรรมในการด�ารงชีวิต	 สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข	 พร้อมรับการเปล่ียนแปลงใน	

ทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 	 สิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เกิด								

ความรู้ในด้านต่างๆ	 ฝึกตนเองให้มีความรอบคอบระมัดระวัง

โดยใช้สติปัญญาในการท�างานและด�าเนินชีวิต	 สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ท่ีก�าหนดให้	

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย	์					

ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย	จติใจ		สตปัิญญา	ความรูแ้ละคณุธรรมใน

การด�ารงชีวิต	และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข		

	 จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมาของ

ประเทศไทยพบว่า	การจัดการศกึษาของประเทศไทยทีผ่่านมา

ประสบกับปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุอุดมการณ์													

ดังกล่าวหลายประการ	 เป็นผลให้การจัดการศึกษาขาด

มาตรฐาน	 และมีคุณภาพต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของ

มาตรฐานหลายประเทศในระดบัเดียวกนั		เด็กและเยาวชนไทย

ไม่ได้รับการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพความสามารถทางวชิาการ

ไม่ได้มาตรฐานขาดการปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 เช่น		

การใฝ่เรยีน	ใฝ่รู	้การคิดวเิคราะห์	การใช้เหตผุลในการแก้ปัญหา		

ความมีระเบียบวินัย	 ความซ่ือสัตย์	 ไม่สามารถเผชิญและ													

ไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตจริงของตนเองได้	 ปัญหาดังกล่าว											

มีสาเหตุมาจากการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ไม่สามารถ

สร้างความเสมอภาค	 และเป็นธรรมในการเข้ารับบริการ											

การศึกษาอย่างทั่วถึง	 นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอน
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ขาดการบูรณาการระหว่างความรู้		ความเข้าใจวิชาสามัญด้าน

ศีลธรรม	 คุณธรรม	 และจริยธรรม	 การจัดการศึกษาอยู่ใน

ลักษณะแยกออกจากวิถีชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์ที่ส�าคัญที่สุด

คอื	ขาดการบริหารจดัการสถานศึกษาศึกษา		ขาดเอกภาพด้าน

นโยบายและมาตรฐานการศึกษา	(ส�านกังานเลขาธกิารคุรสุภา,	

2550)

	 จากการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง							

เช่น	มารุต	พงษ์สวัสดิ์	 (2550)	วิจัยพบว่า	การบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความ

สัมพันธ์กบัประสทิธผิลของโรงเรยีน		อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	.05	เจนสุดา		พีรเชษพานิช	(2550)	วิจัยพบว่า	การ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ										

พอเพียงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05	 สุรเชษฐ์	 สุขมี	 (2551)	 วิจัย																	

พบว่า	 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน										

ของครู	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	 อรรถชัย														

พงษ์วิจิตร	 (2552)	 วิจัยพบว่า	 การบริหารวิชาการตามหลัก								

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		และ	สถิต	

ยังคง	 (2553)	 	 วิจัยพบว่า	 การบริหารจัดการสถานศึกษา										

ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อความส�าเร็จ	

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญ										

ทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากการศึกษางานวจิยัดังกล่าว	จะเหน็ได้ว่าการบรหิาร

จัดการสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง									

ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายนอกของส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ		เพราะ

ฉะนั้นสถานศึกษาใดสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้

ประสบความส�าเร็จสถานศึกษานัน้กจ็ะเป็นสถานศึกษาทีมี่การ

พัฒนาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง	จากความส�าคัญข้างต้น

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ										

พอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาและส่งเสริมให้สถานศึกษาได้เกิดแนวทางในการพัฒนา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม	

และส่งเสรมิให้สถานศกึษาบรหิารจดัการให้ได้มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล	 และส่งเสริมให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

การบรหิารจดัการสถานศึกษาเพือ่ปลกูฝังคณุธรรม	ความส�านกึ

ความเป็นชาติไทย	 และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ												

พอเพียง

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับความส�าเร็จในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ									

พอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 3.	 เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของปัจจัยท่ีส่งผล						

ความส�าเร็จในการบริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 ตอนที่	1	การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัยให้ครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ									

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ตอนที	่2	ร่างปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการบรหิาร

จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						

ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยการสงัเคราะห์เอกสารงานวจิยั

จากขั้นตอนที่	 1	 แล้วน�ามาสร้างเป็นแบบประเมินความ							

เหมาะสมให้ครอบคลุมประเด็นความส�าเร็จในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง					

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	4	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	ด้านการ

บริหารงานวิชาการ	 2)	 ด้านการบริหารงานงบประมาณ														

3)	ด้านการบรหิารงานบคุคล	และ	4)	ด้านการบรหิารงานทัว่ไป	

และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน	 ได้แก่	 1)	 ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 ประกอบด้วย	

วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา	 บรรยากาศองค์การ											

ของสถานศึกษา	 โครงสร้างองค์การของสถานศึกษา	และการ

มีส่วนร่วมของชุมชน	 2)	 ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา	

ประกอบด้วย	 ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง	 ภาวะผู้น�าทาง

วิชาการ	พฤติกรรมการบริหาร	และความรับผิดชอบในหน้าที่	
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และ	3)	ปัจจัยด้านครู	ประกอบด้วย	การพัฒนาตนเองในการ

ท�างาน	 แรงจูงใจในการท�างานเจตคติต่อการปฏิบัติงาน	 และ

ความพึงพอใจในงาน

	 ตอนที่	 3	 ตรวจสอบความเหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผล											

ต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน														

ผู ้วิจัยจัดประชุมกลุ ่มสนทนา	 (Focus	 Group)	 โดยเชิญ										

ผู้ทรงคุณวุฒิใน	 2	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการจัดการสถานศึกษา								

และด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ�านวน	 7	 คน								

เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการปรับร่างปัจจัยที่

ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม								

หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน	 เป็นแบบสอบถามจ�านวน								

2	ฉบับ	ได้แก่		ฉบับที่	1	วัดปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		

และฉบับที่	2	วัดความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	

	 	 เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม	ดังนี้

	 	 5	 คะแนน		ให้		ปฏิบัติมากที่สุด	

	 	 4	 คะแนน		ให้		ปฏิบัติมาก	

	 	 3	 คะแนน		ให้		ปฏิบัติปานกลาง	

	 	 2	 คะแนน		ให้		ปฏิบัติน้อย	

	 	 1	 คะแนน		ให้		ปฏิบัติน้อยที่สุด	

	 	 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ ยของ

แบบสอบถาม	ดังนี้

	 	 4.50-5.00	 หมายถึง	 มีระดับปฏิบัติการมากที่สุด	

	 	 3.50-4.49	 หมายถึง	 มีระดับปฏิบัติการมาก	

	 	 3.00-3.49	 หมายถึง	 มรีะดบัปฏบิตักิารปานกลาง	

	 	 1.50-2.49	 หมายถึง	 มีระดับปฏิบัติน้อย	

	 	 1.00-1.49	 หมายถึง	 มีระดับปฏิบัติน้อยที่สุด	

	 	 สรุปผลการประเมิน	 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	

(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	

โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย	ตามแนวทาง

การแปลผลแบบวัดที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

Scale)	5	ระดับ

	 	 เกณฑ์การให้คะแนน	ดังนี้

	 	 5	 คะแนน		ให้		มีความส�าเร็จมากที่สุด

	 	 4	 คะแนน		ให้		มีความส�าเร็จมาก

	 	 3	 คะแนน		ให้		มีความส�าเร็จปานกลาง

	 	 2	 คะแนน		ให้		มีความส�าเร็จน้อย

	 	 1	 คะแนน		ให้		มีความส�าเร็จน้อยที่สุด

	 	 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย	ดังนี้

	 	 4.50-5.00	 หมายถึง	 มรีะดบัความส�าเรจ็มากทีส่ดุ

	 	 3.50-4.49	 หมายถึง	 มีระดับความส�าเร็จมาก

	 	 2.50-3.49	 หมายถึง	 มรีะดบัความส�าเร็จปานกลาง

	 	 1.50-2.49	 หมายถึง	 มีระดับความส�าเร็จน้อย

	 	 1.00-1.49	 หมายถึง	 มรีะดบัความส�าเรจ็น้อยทีส่ดุ

	 	 ตอนที่	 4	 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ							

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ผูว้จิยัด�าเนนิการ

ดังนี้

	 	 4.1	 ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างคือ	 สถานศึกษาแบบ

อย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม		

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง	 (อีสานใต้)	มี	8	จังหวัด	 ได้แก่	นครราชสีมา	ชัยภูมิ		

บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 ศรีสะเกษ	 อุบลราชธานี	 อ�านาจเจริญ	 และ

ยโสธร		จ�านวน		80	โรงเรยีน		ผูใ้ห้ข้อมลูประกอบด้วย	ผูบ้รหิาร

สถานศึกษา	 รองผู้บริหารสถานศึกษา	 และหัวหน้ากลุ่มสาระ

จ�านวน	 3	 คน	 รวมผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ	 5	 คน	 รวมทั้งสิ้น								

400	คน

	 	 4.2	 เครื่องมือท่ีใช ้ในการวิ จัยประกอบด้วย														

1)	 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ									

พอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และ	 มีค่าความเช่ือมั่น

เท่ากับ	 0.866	 2)	 แบบสอบถามเกี่ยวกับความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ								

พอเพียงของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	

0.927	ดังตารางที่	1
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	 	 4.3	 สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ค�านวณ

ค่าเฉล่ีย	 (X)	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 ค่าสัมประสิทธิ์						

สหสัมพันธ์อย่างง่าย	 (Simple	 Correlation)	 ค่าสหสัมพันธ์

พหุคูณ	(Multiple	Correlation)	และค่าน�้าหนักความส�าคัญ

ของตวัแปรต้นทีส่่งผลต่อตวัแปรตาม	(Multiple	Regression)		

	 	 4.4	 สรุปปัจจัยที่ส ่งผลต่อความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีงของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่ท�าการตรวจสอบยนืยนัใน

ขั้นต่อไป

	 ตอนที่	 5	 การยืนยัน	 (Connoisseurship)	 ปัจจัยที	่									

ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบรหิารจัดการสถานศึกษาตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ผู้วจิยั

จัดประชุมยืนยันกับผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	 7	 คน	 เพื่อให้ความ							

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลกำรวิจัย
	 จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง									

ได้กรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งครอบคลุมประเด็นการบริหาร

ตำรำงที่ 1  ค่าอ�านาจจ�าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

 แบบสอบถำม ค่ำอ�ำนำจจ�ำแนก ค่ำควำมเชื่อมั่น

ด้านความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 0.442	-	0.662	 0.927

ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 	 0.254	-	0.548	 0.866

ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา	 	 0.264	-	0.668	 0.875

ปัจจัยด้านครู	 	 0.352	-	0.727	 0.856

จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	4	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	ด้านการ

บรหิารงานวชิาการ	2)	ด้านการบรหิารงานงบประมาณ	3)	ด้าน

การบริหารงานบุคคล	และ	4)	ด้านการบริหารงานทั่วไป	และ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้น						

พื้นฐาน	 ได้แก่	 1)	 ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 ประกอบด้วย	

วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา	 บรรยากาศองค์การของ

สถานศึกษา	 โครงสร้างองค์การของสถานศึกษา	 และการม	ี					

ส่วนร่วมของชมุชน	2)	ปัจจยัด้านผูบ้รหิารสถานศึกษา	ประกอบ

ด้วย	 ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง	 ภาวะผู ้น�าทางวิชาการ	

พฤติกรรมการบริหาร	 และความรับผิดชอบในหน้าที่	 และ											

3)	ปัจจยัด้านคร	ูประกอบด้วย	การพฒันาตนเองในการท�างาน	

แรงจูงใจในการท�างานเจตคติต่อการปฏิบัติงาน	 และความ								

พงึพอใจในงานแล้วน�ามาร่างเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 1.	 ผลการวเิคราะห์ระดบัปัจจยัและระดบัความส�าเร็จ

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ตำรำงที่ 2			ระดับความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา

	 	 		ขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม

 ตัวแปร  ระดับควำมส�ำเร็จ กำรแปลผล

  X  S.D.

ควำมส�ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  3.68  .55 มำก

1)		การบริหารงานวิชาการ	 3.63	 	 .70	 มาก

2)		การบริหารงานงบประมาณ	 3.75	 	 .45	 มาก

3)		การบริหารงานบุคคล	 3.84	 	 .36	 มาก

4)		การบริหารงานทั่วไป	 3.74	 	 .23	 มาก
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	 	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ระดับความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ									

พอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมมีผลค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก	(X	=	3.68)	และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

ด้านการบริหารงานบุคคลมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 (X	 =	 3.84)									

รองลงมาได้แก่	 ด้านการบริหารงานงบประมาณ	 (X	=	 3.75)		

ด้านการบริหารงานทั่วไป	(X	=	3.74)	และด้านการบริหารงาน

วิชาการ	(X	=	3.63)	ตามล�าดับ

	 	 จากตารางที่	3	พบว่า	

	 	 ระดับปัจจัยด้านสถานศึกษาโดยภาพรวมมีผลค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 (X	=	4.24)	และเมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่า	 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด															

(X	=	4.75)	รองลงมาได้แก่	ด้านบรรยากาศองค์การ	(X	=	4.70)	

ด้านโครงสร้างองค์การ	(X	=	3.77)	และด้านวฒันธรรมองค์การ

(X	=	3.75)	ตามล�าดับ	

	 	 ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีผล	

ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	(X	=	3.65)	และเมือ่พจิารณารายด้าน

พบว่า	 ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด														

(X	 =	 3.77)	 รองลงมาได้แก่	 ด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง								

(X	=	3.65)	ด้านพฤติกรรมการบริหาร	(X	=	3.27)	และด้าน

ภาวะผู้น�าทางวิชาการ	(X	=	3.09)	ตามล�าดับ

ตำรำงที่ 3		ระดับปัจจัยในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		

														โดยภาพรวม

  ตัวแปร                ระดับควำมส�ำเร็จ กำรแปลผล

   X  S.D.

ปัจจัยด้ำนสถำนศึกษำ  4.24  .32 มำก

	 1)	วัฒนธรรมองค์การ	 3.75		 	 .42	 มาก

				 2)	บรรยากาศองค์การ	 4.70	 	 .45	 มากที่สุด

				 3)	โครงสร้างองค์การ	 3.77	 	 .33	 มาก

				 4)	การมีส่วนร่วมของชุมชน	 4.75	 	 .45	 มากที่สุด

ปัจจัยด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 3.65  .41 มำก

	 1)	ภาวะผู้น�าทางวิชาการ	 3.09	 	 .55	 ปานกลาง

				 2)	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 3.65	 	 .47	 มาก

				 3)	พฤติกรรมการบริหาร	 3.27	 	 .79	 ปานกลาง

				 4)	ความรับผิดชอบในหน้าที่	 3.77	 	 .69	 มาก

ปัจจัยด้ำนครู  4.71  .43 มำกที่สุด

	 1)	การพัฒนาตนเองในการท�างาน		 4.74	 	 .45	 มากที่สุด

				 2)	แรงจูงใจในการท�างาน	 4.71	 	 .43	 มากที่สุด

				 3)	เจตคติต่อการปฏิบัติงาน	 4.70	 	 .46	 มากที่สุด

				 4)	ความพึงพอใจในงาน	 4.71	 	 .43	 มากที่สุด

	 	 ปัจจยัด้านครโูดยภาพรวมมีผลค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด	 (X	 =	 4.71)	 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า													

ด้านการพัฒนาตนเองในการท�างานมีค ่าเฉลี่ยมากที่สุด															

(X	 =	 4.74)	 รองลงมาได้แก่	 ด้านแรงจูงใจในการท�างานและ					

ด้านความพึงพอใจในงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน	 (X	 =	 4.71)	 และ

ด้านเจตคติต่อการปฏิบัติงาน	(X	=	4.70)	ตามล�าดับ

	 2.	 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
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	 	 จากตารางท่ี	4	พบว่า	ผลการวเิคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์

พหุคูณและค่าน�้าหนักความส�าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พบว่า	ม	ี2	ปัจจยั	

คือปัจจัยด้านสถานศึกษาและปัจจัยด้านครูที่ส่งผลต่อความ

ส�าเร็จใน	 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		มีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .01	 ปัจจัย	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านสถานศึกษา																		

(b =	0.323)	และปัจจัยด้านครู	(b =	0.367)	ทั้ง	2	ปัจจัยนี้

อธิบายความแปรปรวนของความส�าเร็จในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ	61.70

	 3.	 การตรวจสอบประสิทธิภาพของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการสถานศกึษาตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 	 เมื่อได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหาร

จดัการสถานศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตรวจสอบยืนยัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา												

ขั้นพื้นฐานโดยการจัดประชุมยืนยัน	(Connoisseurship)	กับ			

ผู้ทรงคุณวุฒิ	ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านการ

บริหารจัดการสถานศึกษาและด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงจ�านวน	7	คน	

	 	 ผลการยืนยันพบว่า	 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า

ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 ประกอบด้วย1)	 วัฒนธรรมองค์การ						

ของสถานศึกษา	 2)	 บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา															

3)	 โครงสร้างองค์การของสถานศึกษาและ	 4)	 การมีส่วนร่วม

ของชุมชนและปัจจยัด้านคร	ูประกอบด้วย	1)	การพฒันาตนเอง

ในการท�างาน	 2)	 แรงจูงใจในการท�างาน	 3)	 เจตคติต่อการ

ตำรำงที่ 4	 ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณและค่าน�้าหนักความส�าคัญ	(b)	ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการ

	 	 สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ตัวแปรต้น                 ควำมส�ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

  b S
b
 b t P - Value

ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 .323	 .090	 .250	 3.606	 .000**

ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา		 .127	 .098	 .095	 1.293	 	.197

ปัจจัยด้านครู	 	 .367	 .101	 .280	 3.639	 .000**

																																						 R	=	.786																					R2	=	.617

**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

ปฏิบัติงาน	และ		4)	ความพึงพอใจในงาน	เป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน								

ร้อยละ	100	ซึ่งเกินเกณฑ์กว่าเกณฑ์ร้อยละ	80	ที่ผู้วิจัยตั้งไว้	

และเป็นปัจจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

อภิปรำยผล
	 ผลจากการสอบถามความคิดเหน็ของระดบัความส�าเรจ็

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งครอบคุลม										

4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการบริหารงานวิชาการ	 การบริหารงาน															

งบประมาณ	 การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป	

ประเด็นส�าคัญน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	 ระดบัความส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการสถานศกึษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา												

ขั้นพื้นฐาน	ผลการวิจัยพบว่า	ระดับความส�าเร็จในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมมีผลค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก	 แสดงให้เห็นว่า	 หลักการจัดโครงสร้างและ

กระบวนการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา								

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 2)																	

พ.ศ.	2545	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2542)		ได้ก�าหนดหลักการ

จัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาไว้ดังนี้		มีเอกภาพ

ทางนโยบาย	 และหลากหลายในการปฏิบัติมีการกระจาย	

อ�านาจการบริหารจัดการไปยังส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 	 มีการก�าหนด

มาตรฐานการศกึษาและการจัดระบบประกนัคณุภาพทุกระดบั

และทุกประเภทการศึกษา	 มีหลักการส่งเสริมวิชาชีพครู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและมีการพัฒนาอย่าง	

ต่อเนื่อง		ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ	มาใช้ในการจัดการ



113   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)NRRU Community Research Journal Vol.10 No.3 (September - December 2016)

ศกึษา	บคุคล		ครอบครวั		ชมุชน		องค์กรชมุชน		องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 เอกชน	 องค์กรเอกชน	 องค์กรวิชาชีพ	 สถาบัน		

สถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอื่นๆ	 มีส่วนร่วม												

ในการบรหิารจัดการ		มคีวามประหยดั	คุ้มค่าและเกดิประโยชน์

สูงสุด	 มีความเหมาะสมกับทรัพยากรในการลงทุน	 มีการ	

บริหารงานทีโ่ปร่งใสและตรวจสอบได้	ซึง่วิชยั	วงษ์ใหญ่	(2554)	

ได้กล่าวถึง	 แนวคิดส�าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						

ไว ้ว ่า	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานแก่

ประชาชนซึ่งเป็นปรัชญาของการด�าเนินชีวิตและการพัฒนา

ประชาชน	ทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว	 ระดับชุมชน	 และ

ระดับรัฐให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง	 ซึ่งจะเห็นได้จาก																																									

พระราชกรณียกิจ	 พระราชจริยาวัตร	 และพระราชด�ารัส											

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติภารกิจตาม	

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ทฤษฎีใหม่มาเป็นเวลา											

หลายสิบปี	 ก่อนที่สังคมไทยจะประสบปัญหาวิกฤติและมี																							

พระราชด�ารัส	 เมื่อวันที่	 4	 ธันวาคม	 ติดต่อกันมาเป็นระยะ

ยาวนาน	ท�าให้ต้องปฏริปูการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎใีหม่	:	ชวีติ

ที่พอเพียง	 ซ่ึงจะอ�านวยประโยชน์ยิ่งให้แก่ผู้เรียนเกิดความรู้

ตามแนวพระราชด�าริอันทรงคุณค่าแม้ว่าเราจะเผลอเดินทาง	

ที่ไร้ทิศทางและเกิดผลเสียหายมาแล้ว	 เราควรมีสติทบทวน						

เรื่องราวที่เกิดขึ้นและเป็นไปในชุมชนและสังคมใหก้้าวทันโลก

ยคุโลกาภวิตัน์		ดงัพระราชด�ารสัเมือ่วนัที	่12	กรกฎาคม	2541	

มาเป็นหลักในการเรียนรู้ที่เป็นคุณธรรมคือ	 “.....ทฤษฎีใหม่...

ยืดหยุ ่นได ้	 และต้องยืดหยุ ่นเหมือนชีวิตของเราทุกคน														

ด ้วยความยืดหยุ ่น....”	 เช ่นเดียวกับงานวิจัยของ	 รัศมี																								

อุกประโคน	 (2557)	 วิจัยพบว่า	 ระดับการบริหารจัดการงาน

วิชาการโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

ในสั งกัดส� านักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา	

นครราชสีมาอยู่ในระดับมาก		ดิษยา	เลาวัณย์ศิริ	(2557)	วิจัย

พบว่า	 ระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณา														

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนประถมศึกษา

เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอยู่ในระดับมาก	

และกญัญ์ชสิา		ทมุมาพันธ์	(2557)		วจัิยพบว่า	ระดบัการบรหิาร

จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง										

ในโรงเรยีนประถมศึกษา	จังหวดัสระบรีุอยูใ่นระดับมาก	จะเห็น

ว ่าการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละองค์กรและสถานที่ความแตกต่าง

ของการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงยงัคงมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากเหมอืนกนั

 2.	 เมื่อวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณและค่าน�้าหนัก
ความส�าคัญของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่า	 มี	 2	 ปัจจัย	 คือปัจจัย												
ด้านสถานศึกษาและปัจจัยด้านครูที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ												
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีนัยส�าคัญ								
ทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 ปัจจัย	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านสถานศึกษา											
(b=	0.323)	และปัจจัยด้านครู	 (b =	0.367)	ทั้ง	2	ปัจจัยนี้
อธิบายความแปรปรวนของความส�าเร็จในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ	61.70	ผลการวิจัยดังกล่าว	แสดง
ให้เห็นถึงลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนและ
ลักษณะจิตพิสัยของครูท่ีมีต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา							
จนท�าให้เกดิความส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการสถานศกึษาตาม	
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	
ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ย่อมมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวแปร
ต่างๆ	และย่อมมีผลท�าให้งานส�าเร็จได้ด้วยดี		ดังที่	สิงห์แกรน
วิลล์	และ	ดิคคา	(Singh,	Granville	and	Dicka,	2002	:	324)		
กล่าวว่า	ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานจะเกี่ยวกับตัวแปรด้าน
จิตพิสัยของบุคคลที่มีต่อสิ่งที่ปฏิบัติเป็นส�าคัญ	 ซึ่งสอดคล้อง	
กับงานวิจัยของ	ราชันย์	บุญธิมา	(2542)	;	Hoy	and	Miskel,	
(1991,	2001)และ	Owens,	(1991)	วิจัยพบว่า	ปัจจัยระดับ
โรงเรียนและปัจจัยระดับครูเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อการเปลีย่นแปลง	ท�าให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวามคดิ
สร้างสรรค์ปรับปรุงพัฒนา	 เปลี่ยนแปลงเป้าหมายโครงสร้าง
และกระบวนการบริหารของโรงเรียนจึงมีอิทธิพลส่งผล														
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและสุวัฒน์	 วิวัฒนานนท์	 (2549)	
วจิยัพบว่า	ปัจจยัระดบัโรงเรยีนมอีทิธพิลทางตรงและทางอ้อม
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
	 1.	 ผู้ท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องในการบรหิารจัดการสถานศกึษา
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา										
ข้ันพืน้ฐาน	ควรน�าข้อพบจากการวจิยัไปพฒันาสถานศกึษา	เช่น	
การสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการท�างานการรักษาบรรยากาศ								
เอื้อต ่อการปฏิบัติ	 การปรับโครงสร ้างของสถานศึกษา															
ที่เหมาะสมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เพื่อส่งเสริม
ความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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	 2.	 สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	

พอเพียง	 ควรน�าข้อค้นพบไปก�าหนดเป็นคุณลักษณะและ

แนวทางการพัฒนาครูในด้านการพัฒนาตนเอง	 ส่งเสริม												

แรงจูงใจในการท�างาน	 สร้างเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อ

ให้เกิดความพึงพอใจในงานจนท�าให้เกิดความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ										

พอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 จากการวิจยัครัง้นี	้เนือ่งจากกลุม่ตัวอย่างเป็นสถาน

ศึกษาที่เป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และการ

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง																			

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	การศึกษาครั้งต่อไปอาจ

จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการ

ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานในภาคอืน่ๆ	อาจได้ปัจจยัอืน่ทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็								

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในที่ท�างานแต่ละภาคนั้นๆ	ซึ่งอาจจะท�าให้

มคีวามส�าเรจ็ในการบรหิารจัดการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้น

	 2.	 การวิจยัคร้ังนีมุ้ง่ศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อความส�าเร็จ

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนล่างเท่านั้น		ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควร

ศึกษาเปรียบเทียบความส�าเร็จในการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของแต่ละภาคว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่	ซึ่งควร

มีการพิจารณาเหตุผลประกอบที่เพียงพอและก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสำรอ้ำงอิง
กระทรวงศึกษาธิการ.	(2542).	พระราชบัญญัติการศึกษา          

 แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

 พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์คุรุสภา

	 ลาดพร้าว.	

กัญญ์ชิสา	ทุมมาพันธ์.	(2557).	การพัฒนารูปแบบการบริหาร

 จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์

	 ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา

	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล,		 	

	 นครราชสีมา.

เจนสุดา		พีรเชษพานิช.	(2550).	ความสัมพันธ์ระหว่างการ

 บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักของปรัชญา

 เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน

 ของโรงเรียนประถมศกึษา ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

 ประถมศึกษา เขต 1. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร

	 มหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	

	 กรุงเทพมหานคร.

ดิษยา	เลาวัลย์ศิริ.	(2557).	การพัฒนารูปแบบการบริหาร

 จัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ

 เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน

 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วิทยานิพนธ์

	 ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา

	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล,		 	

	 นครราชสีมา.

มารุต		พงษ์สวัสดิ์.	(2550). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักของปรัชญา

 เศรษฐกิจพอเพียงมีกับประสิทธิพลของโรงเรียน

 มัธยมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์

	 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา

	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	

	 กรุงเทพมหานคร.	

รัศมี		อุกประโคน.	(2557).	การพัฒนารูปแบบการบริหาร

 จดัการงานวชิาการโดยบูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจ

 พอเพียง ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

 การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา. วิทยานิพนธ์

	 ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา

	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล,	

	 นครราชสีมา.



115   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)NRRU Community Research Journal Vol.10 No.3 (September - December 2016)

ราชันย์		บุญธิมา.	(2542).	 ปัจจยัที่เอื้อต่อผลส�าเร็จของการน�า

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา

 โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย. ปริญญานิพนธ์

	 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา

	 หลักสตูร	บณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	

	 ประสานมิตร,	กรุงเทพมหานคร.	

สถติ	ยงัคง.	(2553).	การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบรหิาร

 จัดการสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

 พอเพียงส่งผลต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของ

 บคุลากรโรงเรยีนมธัยมศกึษา จังหวัดกรงุเทพมหานคร.

 วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการ

	 บริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย

	 เกษตรศาสตร์,	กรุงเทพมหานคร.	

ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา.	(2550).	รัฐธรรมนูญแห่ง

 ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  2550. กรงุเทพมหานคร:	

	 ฝ่ายพิมพ์	กองการพิมพ์.

สุรเชษฐ์		สุขมี.	(2551).	ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

 จัดการสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

 พอเพียงกับความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของครูของ

 โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์

	 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา

	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	

	 กรุงเทพมหานคร.

สุวัฒน์		วิวัฒนานนท์.	(2549).	ปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผล

 ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ

 ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร

	 ดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	

	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล,	

	 นครราชสีมา.

อรรถชัย		พงษ์วิจิตร.	(2552).	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

 การบริหารวิชาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

 พอเพียงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

 การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์

	 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา

	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	

	 กรุงเทพมหานคร.	

Hoy,	Wayne	K.	and	Miskel,	Cecil	G.	(1991).	 Educational 

 Administration : Theory, Research, and 

 Practice.(2nded.).	New	York:	RandomcHouse.

________.	(2001).	Educational Admisnitration :           

 Theory Research Practice. (6th ed.).	Singapore:															

	 McGraw-Hill.

Owens,	Robert	G.	(1991).	Organizations Behavior in 

 Education. (4thed.).	EnglewoodCliffs,	New	

	 Jersey:	Prentice-Hall,	Inc.

Singh,	K.,	Granvill,	M.	and		Dicka.	S.	(2002).

	 “Mathematice	and	Science	Achievement	:	

	 Effect	of	Motivation,	Interest		and		Academic	

	 Engagement.”	The Journal ofEducation  

 Research,	95(6),	pp.	323-332.



116   NRRU Community Research Journal Vol.10 No.3 (September - December 2016)วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)

ผู้เขียนบทควำม
ปทุมไฉไล		สิงหนาท	 นักศึกษาระดับปริญญาเอก		หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 	 	

	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	

	 เลขที่	84	หมู่ที่	4	ต�าบลบ้านเกาะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30000	

	 E-mail:	Littlemermaid_sing@hotmail.com

รองศาสตราจารย์	ดร.วิจัย		วงษ์ใหญ่	 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จ�าเริญรัตน์		จิตต์จิรจรรย์	 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศรุดา		ชัยสุวรรณ	 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	

	 เลขที่	84	หมู่ที่	4	ต�าบลบ้านเกาะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30000


