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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเก่ียวกบัการ

บริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ  าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง ระดบัการศึกษา และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ี คือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน 118 คน และครูผูส้อน 335 คน รวมทั้งส้ิน 453 คน ซ่ึงไดม้าจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางสัดส่วน
ของเครจซ่ีและมอร์แกน แลว้ท าการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และแบบค าถามปลายเปิด ค่าอ  านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 
1.78 – 4.29 ค่าความเช่ือมั่นทั้ งฉบับ 0.80 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานการทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนัและการวเิคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว
และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ โดยก าหนดค่าสถิติท่ีระดับนัยส าคญั .05 ผลการวิจยัพบว่า ความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และจ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง 
ระดบัการศึกษา และขนาดของโรงเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 

ABSTRACT 
This research has the aim to study and compare reviews of school leaders and teachers about course management 

and learning, based on the philosophy of "sufficiency economy" of education. of secondary educational service area office 32 
classified by level of education, marital status, position, and size of the school .  Samples used in this study are that school 
leaders 118 people and teachers 335 people . A total of 453 numbers who have come from determines the size of the sample 
group according to the proportion of Krejcie and Morgan then made random multiple steps, tools used in research . The 
questionnaire is divided into three styles: a scale validation estimate 5 levels and open-ended question. The query has value as 
a list of text classification powers are between 1.78 – 4.29 and full confidence in using statistics to analyze 0 .80 data include 
frequency, percentage, average, and standard deviation values . Hypothesis testing using t test, independent group and one way 
ANOVA and test the difference a pair along the way by the IM configuration of statistics ( Scheffe’ s method)  at. 05 
significance level. The research found that The school administrators and teachers . Overall and individual aspects are observed 
at a high level. BY status and position Education level The size of the school, at significance level .01. 
ค าส าคญั: การบริหาร หลกัสูตร เศรษฐกิจพอเพียง 
KeyWords: Management, Curriculum, Sufficiency economy 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2) พุทธศักราช 2545                     

เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติท่ีมีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงใน          
มาตรา 6 ระบุว่า ตอ้งจดัการศึกษาเพ่ือการพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้   
และคุณธรรมมีจริยธรรม และคุณธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบติัท่ียึดทางสายกลางอนัประกอบดว้ยความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวั       
ท่ีดีต่อการมีผลกระทบอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง โดยอาศยัความรอบรู้ รอบคอบในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใชใ้น             
การวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกนัตอ้งเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติให้มีส านึกใน
คุณธรรม ความซ่ือสัตย ์ ขยนั และอดทน ท าให้มนุษยอ์ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งสงบสุข (ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ.  2543 ) รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 เพ่ือให้บงัเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยให้น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และคุณธรรมน าความรู้มาใช้เป็นหลกัน า ทั้ งน้ีเพราะการปฏิรูปการศึกษาตามนัยดังกล่าวจะน าไปสู่การ
แก้ปัญหาทั้ งมวล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง (วิจิตร  ศรีสะอ้าน. 2550 ) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีหน้าท่ีก าหนดทิศทาง 
กรอบนโยบายเพื่อให้งานโครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์ จึงไดน้อ้มน าการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมาเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงาน โดยให้
ความส าคญักบัการพฒันาท่ีต่อเน่ืองในระยะยาว  
 การด าเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลได้นั้ น  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะกลไกทางสังคม และเป็นผูบ้งัคบับัญชาครูในสถานศึกษา จึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ี
จะตอ้งรับรู้รับทราบแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปรียานุช พิบูลสราวธุ. 2549) การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตามขอบข่ายงานทั้ ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษาจึงเป็นการตอบสนองแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ในพระราชบญัญติัการศึกษา และนบัวา่เป็นกลไกในการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการน า ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติส าหรับเยาวชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาคน
และพฒันาประเทศไทยให้ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์และสร้างจิตส านึกท่ีมั่งคงเขม้แข็งในหลกัการด าเนินชีวิตท่ี
ประกอบด้วยด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ ้มกันท่ีดีในตัวเอง โดยใช้คุณธรรมน าความรู้            
เพ่ือน าไปสู่การมีชีวิตและสังคมในทุกระดบัท่ีสมดุล พร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง                   
ทั้งดา้นวตัถุ ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11 มีการก าหนดวิสัยทศน์ให้สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อ
การเปล่ียนแปลง  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
       1. เพ่ือศึกษาการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารโรงเรียน                            
และครูผูส้อน     
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       2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและ                      
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามตามสถานภาพต าแหน่ง ระดบัการศึกษา และขนาดของโรงเรียน 

        3. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนวทางการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 32 
 

วธีิการวจิยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 162 คน และครูผูส้อน จ านวน 
2,518  คน รวมประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัทั้งส้ิน 2,680 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดม้าจากการสุ่มจาก
จ านวนประชากรโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน  (Krejcie  &  Morgan.  1970 : 
607-610 ; อา้งถึงใน พิษณุ ฟองศรี. 2551 : 109) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 453 คน จ าแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 
118 คน และครูผูส้อน จ านวน 335 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)   
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผู ้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม โดยได้รับค าปรึกษาจากท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญให้ค าแนะน าในการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นการหาความเท่ียงตรงเชิงประจกัษ ์ 
เม่ือไดเ้คร่ืองมือฉบบัท่ีปรับปรุงแกไ้ขให้มีความสมบูรณ์แลว้ จึงน า แบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูบ้ริหารโรงเรียน 
จ านวน 10 คน และครูผูส้อน จ านวน 20 คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 30 คน ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 33 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ผลปรากฏว่าแบบสอบถามจ านวน 73 ขอ้ ผ่านเกณฑ์ทั้ง 73 ขอ้ โดยมีค่าที                 
อยู่ระหวา่ง 1.78 – 4.29 และหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช ้สัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค ผลปรากฏว่าไดค้่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั .80 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูว้ิจยัขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ ส่งถึงผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการออกหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง และน าแบบสอบถามไปยงัโรงเรียนตามเป้าหมายพร้อมก าหนดวนัรับคืน โดยผูว้จิยัไปเก็บแบบสอบถาม
ดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืน จ านวน 453 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลไปประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
     4.1 การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์โดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ น าเสนอ
ขอ้มูลเป็นตารางแสดงจ านวนร้อยละ 
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     4.2  การศึกษาการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน วเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation)  การแปลความหมายและการจดัอนัดบั เสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบความเรียง 
 4.3 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งและระดบัการศึกษา โดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบ
กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั  ก าหนดค่าสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั  .05 
 4.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
เม่ือพบความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่
ตามวธีิการของเซฟเฟ่ (Scheffe'Test) ก าหนดค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 น าเสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบความเรียง 
 4.5 ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ใชก้ารวเิคราะห์
เชิงเน้ือหา (Content  Analysis) โดยจดัค าตอบเขา้ประเด็นเดียวกนัแลว้แจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ น าเสนอขอ้มูลเป็น
ตารางประกอบความเรียง 
 

ผลการวจิยั 
 1. การศึกษาการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
ปรากฏผลดงัตาราง 1 

ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียน 
              การสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา   

การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน   
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของสถานศึกษา 

ระดบัการปฏบิัต ิ อนัดบั
ที ่X̅ S. D. ความหมาย 

1. ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
3. ดา้นการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา 
4. ดา้นการจดัระบบบริหารจดัการของสถานศึกษา 
5. ดา้นการใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
6. ดา้นการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

4.00 
4.01 
3.87 
3.78 
3.77 
3.64 

.36 

.40 

.51 

.34 

.49 

.60 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2 
1 
3 
4 
5 
6 

เฉลีย่รวม 3.87 .29 มาก - 

 2. การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็น
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ของผู ้บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอนจ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง ระดับการศึกษาและขนาดของโรงเรียน            
ปรากฏผลดงัตาราง 2 ถึงตาราง 4 ดงัน้ี 

 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน เก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและการจดั                 
              การเรียนการสอน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง 

การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียน 
การสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ของสถานศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียน 
(n = 16) 

ครูผู้สอน 
 (n = 250) t 

X̅ S. D. X̅ S. D. 

1. ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
3. ดา้นการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายใน      
    สถานศึกษา 
4. ดา้นการจดัระบบบริหารจดัการของสถานศึกษา 
5. ดา้นการใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
    ในการจดัการศึกษา 
6. ดา้นการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

4.31 
4.23 

 
3.99 
3.94 

 
3.88 
4.05 

.26 

.47 
 

.51 

.40 
 

.52 

.29 

3.89 
3.93 

 
3.83 
3.72 

 
3.74 
3.50 

.32 

.33 
 

.50 

.30 
 

.47 

.47 

12.700** 
7.621** 

 
2.831** 
6.486** 

 
2.728** 
9.274** 

เฉลีย่รวม 4.10 .29 3.80 .25 11.090** 

  **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและการ 
                 จดัการเรียนการสอน  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  จ าแนกตามระดบัการศึกษา   

การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียน 
การสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ของสถานศึกษา 

ปริญญาตรี 
และต า่กว่า
ปริญญาตรี 
(n = 270) 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 
(n = 61) t 

X̅ S. D. X̅ S. D. 

1. ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
3. ดา้นการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา 
4. ดา้นการจดัระบบบริหารจดัการของสถานศึกษา 
5. ดา้นการใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
    ในการจดัการศึกษา 

3.88 
3.91 
3.80 
3.70 

 
3.72 

.35 

.34 

.51 

.29 
 

.48 

4.14 
4.12 
3.96 
3.86 

 
3.83 

.33 

.43 

.49 

.37 
 

.50 

-7.933** 
-5.845** 
-3.327** 
-5.410** 

 
-2.417* 
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6. ดา้นการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 3.50 .48 3.80 .68 -5.630** 
เฉลีย่รวม 3.78 .25 3.99 .30 -7.994** 

 *    มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตร                                      
              และการจดัการเรียนการสอน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของ 
             โรงเรียน   

การบริหารหลกัสูตรและ 
การจดัการเรียนการสอน   

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงของสถานศึกษา 

โรงเรียน
ขนาดเลก็ 
(n = 61) 

โรงเรียน
ขนาดกลาง 
(n = 133) 

โรงเรียน
ขนาดใหญ่ 
(n = 56) 

โรงเรียน
ขนาดใหญ่
พเิศษ 

(n = 202) 
F  

X̅ S. D. X̅ S. D. X̅ S. D. X̅ S. D. 

1. ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
3. ดา้นการจดับรรยากาศ 
    และสภาพแวดลอ้ม   
    ภายในสถานศึกษา 
4. ดา้นการจดัระบบบริหาร  
    จดัการของสถานศึกษา 
5. ดา้นการใหผู้ป้กครองและ   
    ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
    ในการจดัการศึกษา 
6. ดา้นการติดตามและ    
    ประเมินผลการจดัการศึกษา 

4.08 
4.19 

 
 

4.03 
 

3.99 
 
 
4.01 

 
3.84 

.37 

.64 
 
 
.49 

 
.47. 

 
 

46 
 

.53 

4.08 
3.97 

 
 

3.86 
 

3.79 
 
 

3.79 
 

3.77 

.36 

.37 
 
 

.49 
 

.31. 
 
 

54 
 

.69 

4.05 
4.00 

 
 

3.84 
 

3.77 
 
 

3.66 
 

3.65 

.34 

.34 
 
 

.48 
 

.33. 
 
 

57 
 

.50 

3.91 
3.98 

 
 

3.85 
 

3.70 
 
 

3.72 
 

3.50 

.34 

.31 
 
 

.52 
 

.29. 
 
 

.41 
 

.56 

7.955** 
5.269** 

 
 

2.288 
 

11.486** 
 
 

6.733** 
 

8.156** 
เฉลีย่รวม 4.05 .40 3.90 .28 3.87 .27 3.81 .24 11.617** 

 *    มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 อภิปรายผลการวจิยั  

 1. การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมและรายดา้นมีผลของการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจ
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เน่ืองมากจากเหตุการณ์ของโลกในปัจจุบนั การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัไดข้ยายวงกวา้งสู่
องคก์ร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการก าหนดเป็นนโยบาย เพ่ือใหป้ระชาชนทุกภาคส่วนไดถื้อปฏิบติั 
ดงัปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 78 และมาตรา 83 ท่ีก าหนดให้รัฐตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนให้มี
การด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พ. ศ. 2555-2560 
การอญัเชิญเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบติัควบคู่กบัการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมท่ี มีคนเป็นศูนยก์ลาง
การพฒันา ในส่วนของรัฐบาลไดมี้การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขา้มาเป็นหลกัในการก าหนดนโยบายเพ่ือ
ขับ เค ล่ือนนโยบายด้าน เศรษฐกิจและนโยบายด้านสั งคม ซ่ึ งเห็นได้ชัด เจนมาตั้ งแต่อ ดีตจน ถึงปัจจุบัน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1-5) โดยกระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนกัในภารกิจดงักล่าว โดยเฉพาะการพฒันาคนให ้
มีคุณภาพ จึงไดน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัปฏิบติัในการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้
ก าหนดเป็นนโยบายและจดัท ายทุธศาสตร์ศูนยก์ารปฏิบติัลงสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบกบัการประชาสัมพนัธ์ของ
ภาครัฐและเอกชนผ่านส่ือต่างๆ สู่ประชาชน จึงมีส่วนท าให้ผลการศึกษาการบริหารและการจดัการเรียนการสอน ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ประกอบกับสังคมในปัจจุบัน ทุก
หน่วยงานมีความต่ืนตัว โดยเฉพาะผู ้บริหารโรงเรียนได้รับนโยบายการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ไดข้ยายผลแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหค้วามรู้ การสร้างความตระหนกัแก่คณะครูบุคลากรนกัเรียน
ผูป้กครองและชุมชน การวางแผนลงมือสู่การปฏิบัติ การให้การสนับสนุน การสร้างขวญัและก าลงัใจ ตลอดจนการ
ด าเนินการติดตามอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง  
  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เสาวลกัษณ์ มาพร(2551 : 82-84)  ได้
ศึกษาความพร้อมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษาในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบวา่ โดยภาพรวมมีความพร้อมในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษา
ในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 อยูใ่นระดบัมากและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สมศกัด์ิ 
สีดากุลฤทธ์ิ  (2551 : 88-92)  ไดท้ าการศึกษาเร่ือง สภาพการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในอ าเภอบ้านฝาง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า โดยภาพรวม ความคิดเห็นของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอบ้านฝาง  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 อยู่ในระดับมากและเม่ือ
พิจารณารายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และยงัมีความสอดคลอ้งกบั ช่อเพชร วงศ์เสนา  (2557 : 98) ไดท้ าการศึกษา
เร่ือง สภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบวา่ ความ
คิดเห็นของผู ้บริหารและครูเก่ียวกับสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
  2. การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเก่ียวกบั
การบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 ตามโครงการ
ขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาท่ีระบุภารกิจสถานศึกษาในสงักดัน าสู่การปฏิบติัไวไ้ม่ชดัเจนตลอด
ทั้งก าหนดแผนงานปฏิทินการนิเทศ ก ากบัติดตาม ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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สู่สถานศึกษา 2550-2554 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 5 ยทุธศาสตร์ อนัไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาแนวทางการ
จดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาบุคลากร ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การขยายผล
และพฒันาเครือข่ายประสาทท่ี 4 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันากระบวนการติดตามและ
ประเมินผล จึงส่งผลท าให้การบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05   
  จากผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั สมศกัด์ิ สีดากลุฤทธิ  (2551 : 88-92) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง  
สภาพการใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอบ้านฝาง ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
โรงเรียนในอ าเภอบา้นฝาง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 เก่ียวกบัสภาพการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ดา้นการจดัระบบบริหารจดัการของสถานศึกษา มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนในดา้นระบบบริหารจดัการงบประมาณ  ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองและชุมชนในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และดา้นการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา พบว่า
ความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  .05 และยงัมีความสอดคลอ้งกบั เพญ็นภา ธีรทอง
ดี  (2552 : 134-135) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต  2 พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัการน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารจดัการของสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งและประเภทของ
สถานศึกษา มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  .01  ทงัโดยรวมและรายดา้น 
  3. การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเก่ียวกบั
การบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  การศึกษามีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเก่ียวกบัการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  เพราะการศึกษาเป็นการ
พฒันามนุษยใ์ห้เกิดการเรียนรู้ และเกิดการสะสมความรู้ความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตวั จนสามารถวิเคราะห์  
สงัเคราะห์ และตดัสินใจยอมรับส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มีความส าคญักบัตวัเองและส่วนรวม จึงส่งผลให้ผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาต่างกนั   
  จากผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปารีณา ทองต้ือ  (2554 : 69-71) ไดศึ้กษา
ความคิดเห็นของครูท่ีมีผลต่อการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในการส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอ าเภอแก่งหางแมว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า เม่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นขอครูท่ีมีต่อการบริหารคุณภาพทั้ งองค์กรในการส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอ าเภอแก่งหางแมว  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ตามวฒิุ
การศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
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  4. การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ตามความ
คิดเห็นของตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษามี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะการด าเนินงานของสถานศึกษาของแต่ละขนาดมีบริบทท่ีต่างกนั เช่น  บุคลากรในสถานศึกษา สภาพแวดลอ้มทั้ง 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ระบบการบริหารจดัการในสถานศึกษา การคมนาคม และ
ความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ จึงส่งผลให้การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละโรงเรียนแต่ละขนาดมีความแตกต่างกนั   
   จากผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ช่อเพชร วงศ์เสนา (2557 : 98) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเก่ียวกบัสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมมีการปฏิบติัแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 ประสาน พิทกัษ์โกศล (2552 : 105-106) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1  
พบวา่  ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีมีลักษณะการเปิดสอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ  .01 และมีความสอดคลอ้งกบั พรชัย อ ามุกคะ (2553 : 128) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2  
พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 ท่ีมีลกัษณะการเปิดสอนของโรงเรียนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผล
การบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  5. ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนสงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ท่ีมีผูเ้สนอแนะจ านวนมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การบูรณาการหลกัสูตร
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้กบัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยทุกๆ 
3 เดือน  และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากในสถานศึกษายงัไม่ได้
ก าหนดให้เป็นนโยบายส าคญั และบรรจุไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ครูผูส้อนไดต้ระหนักถึงความส าคญัของ
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จกัความพอประมาณ รู้จกัคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผล และมี
ภูมิคุม้กนัในตวัเอง บนพ้ืนฐานของความรู้คู่คุณธรรม เป็นทกัษะพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พศิน รัชเดชานนท์  (2551, 30) กล่าวว่า แนวทางในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพฒันา
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สถานศึกษาของผูบ้ริหาร ตอ้งน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการก าหนดเป็นนโยบาย และแนวทางการจดั
การศึกษา โดยประสานกบัทุกภาคส่วนในการบริหารงบประมาณ บุคลากร ในสภาพแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า 
 สรุปผลการวจิยั 
 1. การศึกษาเก่ียวกับการบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูผูส้อน โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน รองลงมา คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
ดา้นการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นและรายขอ้สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  
 

 

  1.1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก    
ทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดัหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ ส่ือการเรียนรู้ เพ่ือบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนการสอน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
  1.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้การทดลอง การปฏิบติัจริงทั้งในสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ทั้งในรูปของการจดัท าโครงการ โครงงาน และอ่ืน ๆ ทั้งการศึกษารายบุคคลและเป็น
กลุ่ม  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ จดักิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  หรือผูบ้  าเพ็ญประโยชน์ สอดคลอ้งกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3 ดา้นการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดัโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบติัตน
และการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ส่งเสริมการปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งของผูบ้ริหารครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
     1.4 ดา้นการจดัระบบบริหารจดัการของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีนโยบายนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคล่ือน
ในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบติังานประจ าปี ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขยายผลและเผยแพร่ ผลการ
ด าเนินชีวติและปฏิบติัภารกิจหนา้ท่ีของบุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.5 ด้านการให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก            
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบติัตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาท่ีบ้าน และสถานท่ีอ่ืนๆ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ร่วมติดตาม               
และประเมินผลการจดัการศึกษา         
  1.6 ดา้นการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผลงานและการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ผลการประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากทุกภาคส่วน 
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 2. การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01                    
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้น มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
 3. การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ พบวา่ ดา้นการให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
 
 
 
 4. การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01                     
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กนั ส่วนดา้นอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
 5. ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 พบวา่ ท่ีมีจ านวน
มากท่ีสุดในแต่ละดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นการพฒันาหลกัสูตร คือ การบูรณาการหลกัสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้กบั
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  2) ด้านการจดัการเรียนการสอน คือ การบูรณาการการจดัการเรียนการสอนในทุกรายวิชา                   
3) ดา้นการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา คือ การจดัแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มโดยเนน้ตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4) ด้านการจดัระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาควรมีนโยบาย                      
ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  5) ดา้นการใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
คือ ผู ้ปกครองและชุมชนสนับสนุนทุนทรัพย์ จัดหาอุปกรณ์  และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน  6) ด้านการติดตาม               
และประเมินผลการจดัการศึกษา คือ สถานศึกษาติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุกๆ 3 เดือน 

 

กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ดร.เผ่าพงษพ์ฒัน์ บุญกะนนัท์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ดร.ศรีเพญ็ พลเดช ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม ดร.ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาช่วยให้ค  าปรึกษา แนะน าแนวทาง 
ช่วยเหลือ ตรวจสอบ พร้อมทั้ งแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่ตั้ งแต่ตน้จนวิทยานิพนธ์ส าเร็จไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ  นายพรพรต  เจนสุวรรณ์ นางอรุณทิพย ์ ทองศรี และนางสาวขจิตรา
รัตน์  แสนรัมย ์ครูโรงเรียนล าปลายมาศ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ท่ีกรุณาตรวจและแกไ้ข
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
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เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช  2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย ; 2551. 
ช่อเพชร วงศเ์สนา. สภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ; 

วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. บุรีรัมย ์: บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรีรัมย ์; 2557. 

ปารีณา ทองต้ือ. ความคิดเห็นของครูท่ีมีผลต่อการบริหารคุณภาพทั้งองคก์รในการส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอ าเภอแก่งหางแมว ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
เขต 1.วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. ชลบุรี : บณัฑิตวทิยาลยับูรพา; 
2554. 

 
 
ปรียานุช พิบูลสราวธุ. เศรษฐกิจพอเพียงกบัการประยกุตใ์ชด้า้นการศึกษา. กรุงเทพฯ : ส านกัทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์; 2549. 
ประสาน พิทกัษโ์กศล. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สงักดัส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1.วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา.
สกลนคร : บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัสกลนคร ; 2552. 

พิษณุ ฟองศรี. วจิยัทางการศึกษา . กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ;์  2551. 
พศิน รัชเดชานนท.์ การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ในวารสารขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.

สมุทรปราการ : หา้งหุน้ส่วนจ ากดัอุดมศึกษา ; 2551 หนา้ 29-35. 
พรชยั อ ามุกคะ. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2. วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. 
สกลนคร : บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัสกลนคร; 2553. 

เพญ็นภา ธีรทองดี. การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารจดัการศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาราชบุรี  เขต  2. วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. ราชบุรี : 
บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ; 2552. 

วจิิตร ศรีสอา้น. การปฏิรูปสถาบนัการศึกษาและการจดัการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในการพฒันาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โดยยดึคุณธรรมน าความรู้สู่การเป็นคนดีและอยูเ่ยน็เป็นสุข. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.] ; 2550. 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ. วสิยัทศัน์วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยไีทย. กรุงเทพฯ: ฝ่ายนิเทศ
สมัพนัธ์ ส านกังานพฒนัาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งชาติ ; 2543. 

เสาวลกัษณ์ มาพร. ความพร้อมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษาในสถานศึกษา  สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1. วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา.
ขอนแก่น : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ; 2551. 
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สมศกัด์ิ สีดากลุฤทธ์ิ. สภาพการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอบา้นฝาง 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1.วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา.ขอนแก่น : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ; 2551. 
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