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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ

นักเรียนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในเขตภาคเหนือ ใน
การดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัคณุภาพนกัเรยีนจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ขัน้ตอนที ่2 วเิคราะหป์จัจยัการบรหิารจดัการเรยีน
รู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินเชิงยืนยันปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียน ผลวิจัยพบว่า มี 4 ปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน ได้แก่ 
1) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร 3) ปัจจัยด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอน และ 4) ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ซึ่งร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 74  
(R2 = 0.74) โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้
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ผลการประเมินเชิงยืนยันปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนปรากฎว่า  
มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: การบริหารจัดการเรียนรู้ คุณภาพนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง
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Abstract
The main objective of this research was to study the factors of learning  

management which affected student’s quality of learning centers under the philosophy of 
sufficiency economy in education in the northern region. The research conducted through 
3 steps ; 1) synthesizing the related documents with the factors of learning management 
related to student quality 2) analyzing the factors of leaning factors of learning management 
which affected student’s quality 3) confirmatory evaluating the factors of learning factors of 
learning management which affected student’s quality. The research results found that the 
factors of learning factors of learning management which affected student’s quality of learning 
center under the philosophy of sufficiency economy in education composed of 4 factors,  
1) factor of community participation, 2) factor of organizational culture, 3) factor of curriculum 
and instruction, and 4) factor of atmosphere and environment, these factors can predict 
student’s quality 74% (R2=74). The linear regression equation for predicting is as follow ; 
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The results of confirmatory evaluation factors of learning management affected  
student’s quality were propriety, feasibility and utility which were found to be at the highest 
level.

Keywords: Learning management, student’s quality, learning center, philosophy of sufficiency 
economy

บทนำา
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาและเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและเกิดปัญหา 
ดังนี้ 1) ปัญหาความไม่สมดุลด้านการกระจาย
รายได้ของประชาชน 2) เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) ความไม่
สมดุลของการพัฒนาเมืองและชนบท 4) ปัญหา
ค่านิยม คุณธรรมและศีลธรรมที่เสื่อมลง (จิรายุ 
อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2553: 30-34) ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปน็หลกัคิดและหลกัปฏิบตัิ
ในการดำาเนินชีวิตหมายถึง มีความพอประมาณ  

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีบนพื้นฐานจิตใจที่มี
คุณธรรมและใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวัง
เพื่อให้ชีวิตสมดุลและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
ในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
หนว่ยงานราชการ องคก์รภาคเอกชน ชุมชน สถาน
ศึกษา ประชาชนทั่วไป จึงได้น้อมนำาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
ดำาเนินชีวิต

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ สถานศึกษาให้ เ กิดผลสำา เร็จนั้น  
กระทรวงศึ กษา ได้ ดำ า เนิ นการผลั ก ดัน ให้  
ผูบ้รหิารสถานศึกษานำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
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พอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารสถาน
ศึกษาและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
ทุกมิติ การพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหารและครู 
ให้มีความรู้ความเข้าใจและนำาหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดและ
หลักปฏิบัติในการทำางานและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและปลูกฝังให้ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดำาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีอุปนิสัย
พอเพียง ซึ่งนอกเหนือจากการจัดการเรียน 
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้ว การ
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านกายภาพ 
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันหรือค่านิยมขององค์กร/
ชุมชน และมีแบบอย่างที่ดี (ปรียานุช ธรรมปิยา, 
2557: 11-12) 

ปัจจัยการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคณะ
ทำางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน
การสอน (2554: 3) ได้เสนอองค์ประกอบเพื่อ
เป็นแนวทางการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงสู่สถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงาน
นำาแนวคดิสูก่ารปฏบิติัในสถานศกึษาใหค้รอบคลุม
และบรรลุผล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ด้านการบริหารสถานศึกษา 2) ด้านการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน และ 3) ด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งบุคลากรที่จะทำาหน้าที่ขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงที่สำาคัญ คือ ครูซึ่งจะต้องมีความเข้าใจที่
ถกูต้อง ทำาตัวเปน็แบบอยา่งทีดี่ ในการดำาเนนิชีวติ
แบบพอเพียง จึงจะสามารถถ่ายทอด/ปลูกฝัง/
อบรมให้ผู้เรียนเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 

ปัจจุบันสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำาหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
เพื่อขยายผลสถานศึกษาพอเพียง ที่เรียกว่า ศูนย์

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา (ศรร.) โดยมีภาพความสำาเร็จของ
การนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน
ศึกษา ซ่ึงพิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้าน 
ไดแ้ก ่1) สถานศกึษานำาหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา จัดการ
ศึกษาและดำาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน 2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นแบบ
อย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3) นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ปฏิบัติตนและดำาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
4) ผู้ปกครอง ชุมชนดำาเนินชีวิตและมีการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คณะ
ทำางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน 
การสอน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 6)

ดงันัน้ การดำาเนนิงานขบัเคลือ่นใหส้ถาน
ศึกษาสามารถพัฒนาและบริหารจัดการนำาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้
บรรลุผลตามเป้าหมายได้นั้นเกิดจากปัจจัยหลาย
ประการดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
ปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในเขตภาคเหนือ 
เพื่อเสนอแนวคิด หลักการสู่การปฏิบัติในสถาน
ศกึษา การจัดการศกึษาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงเปน็แนวทางทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญ มุง่ให้
ผู้เรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละเกิดทกัษะจากการลงมอืปฏบัิติ
จริง ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยพอเพียง มีความรู้
คู่คุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล พอ
ประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน สามารถอยู่ร่วมกับ 
ผูอ้ืน่ สามารถนำาตนเอง มทีกัษะในการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจโดยยึด
หลกัคณุธรรมคำานงึถงึประโยชนส์ว่นรวม ดำารงชวิีต
ได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
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รวมทั้งเป็นกำาลังสำาคัญของชาติในการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
และยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์หลัก

เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพนักเรียนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในเขต
ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

1. เพือ่สงัเคราะห์ปจัจยัการบรหิารจดัการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพนักเรียน

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน

3. เพื่อประเมินเชิงยืนยันปัจจัยการ
บริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
การดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 

ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์ปัจจัยการบริหาร
จัดการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพนักเรียนจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่ศึกษาและสังเคราะห์ ได้แก่ 
ปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ และคุณภาพ
นกัเรยีน โดยศกึษาและสงัเคราะหจ์ากเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบของปจัจัยการ
บริหารจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน
ของศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหาร
จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในการ

วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่ส่ง
ผลต่อคุณภาพนักเรียนของศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ในเขตภาคเหนือ ดำาเนินการดังนี้

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

 2.1.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรจาก
สถานศึกษาในเขตภาคเหนือที่ผ่านการประเมิน
เปน็ศนูยก์ารเรยีนรู้ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงด้านการศึกษา ในปี พ.ศ.2558-2559 
จำานวน 350 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำานวน 35 คน หัวหน้าโครงการขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
จำานวน 35 คน และครหูวัหนา้กลุม่สาระการเรยีนรู ้
ทุกกลุ่มสาระ จำานวน 280 คน 

 2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร
จากสถานศึกษาในเขตภาคเหนือที่ผ่านการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในปี พ.ศ.2558 
– 2559 จำานวน 210 คน แบง่เปน็ ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา จำานวน 21 คน หัวหน้าโครงการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
จำานวน 21 คน และครหูวัหนา้กลุม่สาระการเรยีน
รูท้กุกลุม่สาระ จำานวน 210 คน ใชวิ้ธกีารสุม่อย่าง
ง่ายโดยสถานศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม

2.2 ตัวแปรที่ศึกษา มี 2 ตัว ได้แก่

 2.2.1 ตัวแปรพยากรณ์ คือ ปัจจัย
การบริหารจัดการเรียนรู้ จากการสังเคราะห์เอก
งานและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบด้วย 7 ปจัจยั 
ได้แก่ ปัจจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน (X

1
) 

ปัจจัยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (X
2
) ปัจจัยผู้บริหาร

และครู (X
3
) ปัจจัยระบบบริหารจัดการ (X

4
) 

ปัจจัยบรรยากาศและสภาพแวดล้อม (X
5
) ปัจจัย

วัฒนธรรมองค์กร (X
6
) ปัจจัยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน (X
7
) 
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 2.2.2 ตัวแปรเกณฑ์ คือ คุณภาพ
นักเรียน (Y)

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบ ตอนที่ 2 สอบถามปัจจัย
การบริหารจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 3 สอบถาม
คุณภาพนักเรียน วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยหาค่า 
IOC (Index of Item-Objective Congruence)  
รายข้อมีค่าอยู่ ระหว่าง 0.67-1.00 หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค และ
ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.99 และมีค่า
อำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.59-0.95 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำาหนด

2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้ดำาเนนิการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำานวน 210 
ฉบับ โดยใช้บริการทางไปรษณีย์ ได้รับคืน จำานวน 
200 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.24

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ดำาเนินการโดย 
1) การหาความถ่ีและค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิงสำารวจ โดยใช้การสกัดองค์ประกอบแบบ  
principle components analysis และหมุนแกน 
แบบต้ังฉากแบบ varimax rotation 3) การวเิคราะห ์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  
Analysis) ใชก้ารวเิคราะหแ์บบขัน้ตอน (stepwise)  
เพื่อหาสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด

2.6 การวิเคราะห์แนวทางการดำาเนิน
งานของปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ หลังจาก
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ข้อค้นพบคือ
ปจัจยัท่ีเปน็ตวัแปรพยากรณท่ี์ดีท่ีสง่ผลต่อคณุภาพ
นักเรียน จึงนำาข้อค้นพบดังกล่าวมาสร้างแบบ
สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาที่เป็น

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีงดา้นการศกึษาทีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่จีำานวน 
4 แห่ง นำามาวิเคราะห์แนวทางดำาเนินงานของ
ปจัจยัการบริหารจดัการเรยีนรู ้โดยใชก้ารวิเคราะห์
เนื้อหา

ข้ันตอนที่ 3 ประเมินเชิงยืนยันปัจจัย
ก�รบริห�รจัดก�รเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภ�พ
นักเรียน 

การวจิยัขัน้ตอนน้ีดำาเนนิการเพือ่ประเมนิ
เชิงยืนยันปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล 
ต่อคุณภาพนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้

3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย

 1) กลุม่ผู้ดำาเนนิการในสถานศกึษาที่
เปน็ศนูยก์ารเรยีนรู้ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงด้านการศึกษา จำานวน 30 คน ประกอบ
ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการขับ
เคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในสถาน
ศึกษา ตัวแทนครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน 
ผู้ปกครอง ของสถานศึกษาจำานวน 6 แห่ง ใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยสถานศึกษาเป็นหน่วยใน 
การสุ่ม 

 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน ได้
มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง จากผู้มีความรู้
ความเข้าใจและมีประสบการณ์/หรือมีส่วนร่วม
ในการดำาเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.2 ตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ ความเหมาะสม  
ความเปน็ไปได ้และความเปน็ประโยชน์ของปจัจยั
การบริหารจัดการเรียนรู้

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
ประเมิน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ เพ่ือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ และความเป็นประโยชน์ของปัจจัยการบริหาร
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จัดการเรียนรู้ที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่ส่งผล 
ต่อคุณภาพนักเรียน หาคุณภาพแบบประเมิน 
โดยหาค่า IOC (Index of Item-Objective  
Congruence) มีค่า 1.00 ทุกข้อ 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้ดำาเนนิการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยประสานงานกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ดำาเนิน
การในสถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง และเก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากผูท้รงคณุวฒิุโดยจดัสนทนากลุม่ ณ หอ้ง
ประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปัจจัยการบริหาร

จัดการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ
มาก ( =4.43) ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  
ปัจจัยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.61) รองลงมา คือ ปัจจัย
วัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.56) 
และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด คือ ปัจจัยการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับมาก ( =4.35)  
ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาพรวม

ร�ยก�ร
ระดับของปัจจัย (n = 200)

S.D. แปลผล

1. ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 4.61 0.44 มากที่สุด

2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร 4.56 0.44 มากที่สุด

3. ปัจจัยด้านผู้บริหารและครู 4.55 0.44 มากที่สุด

4. ปัจจัยด้านระบบบริหารจัดการ 4.49 0.47 มาก

5. ปัจจัยด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.44 0.45 มาก

6. ปัจจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 4.41 0.46 มาก

7. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.35 0.53 มาก

รวมเฉลี่ย 4.43 0.40 ม�ก

2 .  ผลการวิ เคราะห์อง ค์ประกอบ
ของคุณภาพนักเรียนพบว่า สามารถจัดกลุ่ม
คุณลักษณะนักเรียนเป็นองค์ประกอบ ได้จำานวน 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะการคิดและเรียนรู้  

คุณธรรมความพอเพียง สุขภาพกายและใจ  
จติสาธารณะ โดยองคป์ระกอบทกุตวัสามารถรว่ม
กันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพนักเรียน  
ได้ร้อยละ 71.53 (ตราราง 2)
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3. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่ง
ปจัจยัการบรหิารจดัการเรยีนรูก้บัคุณภาพนกัเรยีน 
พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้มีความ
สัมพันธ์กับคุณภาพนักเรียนอยู่ ในระดับมาก  

( =0.81) โดยปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
คุณภาพนักเรียนมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูง
ที่สุด ( =0.79) ดังตาราง 3

ต�ร�ง 2 จำานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน และค่าร้อยละของความแปรปรวนคุณภาพนักเรียน

องค์ประกอบ
จำ�นวนร�ยก�ร 

(ข้อ)
ค่�ไอเกน

ค่�ร้อยละของ 
คว�มแปรปรวน

1. ทักษะการคิดและเรียนรู้ 9 22.68 59.69

2. คุณธรรมความพอเพียง 13 1.92 5.06

3. สุขภาพกายและใจ 7 1.48 3.89

4. จิตสาธารณะ 9 1.10 2.90

คว�มแปรปรวนรวม 71.53

ต�ร�ง 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้กับคุณภาพนักเรียน

X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X Y

X
1

1.00

X
2

.80** 1.00

X
3

.71** .70** 1.00

X
4

.80** .77** .76** 1.00

X
5

.65** .66** .69** .71** 1.00

X
6

.69** .72** .77** .77** .75** 1.00

X
7

.70** .71** .59** .71** .62** .65** 1.00

X .88** .88** .87** .91** .82** .88** .82** 1.00

Y .74** .72** .67** .73** .71** .74** .79** .81** 1.00
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4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหาร
จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน พบว่า 
ปจัจยัท่ีเปน็ตวัแปรพยากรณท่ี์ดีท่ีสง่ผลต่อคณุภาพ
นกัเรียนอยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 ม ี4 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านหลักสูตร
และการเรียนการสอน และปัจจัยด้านบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม โดยมีค่าสัมประสิทธ์สห
สัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.86 มีค่าอำานาจใน
การพยากรณ์ (R

2
) ร้อยละ 74 ดังตาราง 4

ต�ร�ง 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise) ของปัจจัยการบริหารจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน

ปัจจัยที่เป็นตัวแปรพย�กรณ์ b S.E. β t p

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน (X
7
) 0.35 0.05 0.40 7.41 0.00

2. วัฒนธรรมองค์กร (X
6
) 0.22 0.06 0.22 3.60 0.00

3. หลักสูตรและการเรียนการสอน (X
1
) 0.19 0.06 0.20 3.44 0.00

4. บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (X
5
) 0.18 0.06 0.17 3.05 0.00

R = 0.86 R2 = 0.74SE. = 0.24a = 0.20

ซึ่งสามารถนำามาสร้างสมการพยากรณ์
คุณภาพนักเรียนในรูปคะแนนดิบ และคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

 = 0.20 + 0.35X
7
 + 0.22X

6
 + 0.19X

1
 

+ 0.18X
5

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

 = 0.40Zx
7
 + 0.22Zx

6
 + 0.20Zx

1
 

+ 0.17Zx
5

5. แนวทางดำาเนินงานของปัจจัยการ
บริหารจัดการเรียนรู้จากสถานศึกษาที่เป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา พบว่า (1) ปัจจัยด้านการมีส่วน
รว่มกบัชมุชนดำาเนนิงานโดยใช้การประสานงานกบั
หนว่ยงานภายนอก การสือ่สาร ความรว่มมอืจากผู้
ปกครอง หน่วยงานและองค์กรภายนอกทัง้ภาครฐั
และเอกชน (2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร โดย

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีเอกภาพ มีเป้าหมายชัดเจน
และทำางานในทิศทางเดียวกัน ทำางานโดยยึดหลัก 
3 ห่วง 2 เงื่อนไข และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(3) ปัจจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ใช้
การบูรณาการ การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องปัญหา
ของสถานศึกษา/ชุมชน จัดการเรียนการสอนโดย 
ผู้เ รียนเป็นสำาคัญเช่ือมโยงชีวิตจริง และฝึก
ปฏิบัติจนเกิดทักษะและเป็นนิสัย (4) ปัจจัยด้าน
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม สถานศึกษามคีวาม
สะอาด ร่มรื่น ความเป็นกัลยาณมิตรและสามัคคี 
มีการทำางานเป็นทีม 

6. ผลการประเมินเชิงยืนยันปัจจัยการ
บริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน 
โดยกลุม่ผูด้ำาเนนิการในสถานศกึษาและกลุม่ผูท้รง
คุณวุฒิ พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ 4 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านหลักสูตร
และการเรียนการสอน และปัจจัยด้านบรรยากาศ
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และสภาพแวดลอ้ม มคีวามความเหมาะสม ความ
เป็นไปได ้และความเปน็ประโยชนอ์ยูใ่นระดับมาก
ที่สุด 

อภิปรายผล
ข้อค้นพบจากการวิจัยมีประเด็นสำาคัญที่

นำามาอภิปรายดังนี้

1. ผลการศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการ
เรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่อง 
มาจากปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยนำาเข้าปัจจัย 
เก่ียวกับกระบวนการ ที่มีความสำาคัญในการ
บริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น 
จึงมีการดำาเนินการในปัจจัยทั้ง 7 อยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับแนวทางการนำาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
ท่ีเสนอแนวทางพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” โดยการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถาน
ศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังและหล่อหลอม 
ผู้เรยีน รวมทัง้เอือ้ตอ่การจดัการเรยีนการสอนตาม
หลักสูตรที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (คณะทำางานบูรณาการเศรษฐกิจ 
พอเพยีงสูก่ารเรยีนการสอน กระทรวงศกึษาธิการ, 
2554: 9) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธัชกร ธนวรมงคล (2555: 99-100) ที่ศึกษา
บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
พบว่า บทบาทของผู้บริหารศึกษาในการส่งเสริม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนที่มี
การปฏิบัติมากที่สุดคือ ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอร่าม  

นุชพิทักษ์ (2552: 123-124) ท่ีศึกษาการนำา
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏบิตัขิอง
สถานศกึษาในอำาเภอโนนสุวรรณ สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 แล้วพบว่า  
ผู้บริหารมีการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ใน
ด้านการบริหารจัดการ และด้านพัฒนาบุคลากร 
ส่วนการปฏิบัติงานของครูนั้นมีการการนำาหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏิบตังิานของ 
สถานศึกษา ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ผลการศกึษาองคป์ระกอบของคณุภาพ
นักเรียน พบว่า คุณภาพนักเรียนประกอบด้วย 
องค์ประกอบจำานวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ทกัษะการคดิและเรยีนรู ้2) คณุธรรมความพอเพยีง 
3) สุขภาพกายและใจ และ 4) จิตสาธารณะ ทั้งนี้
อาจเนือ่งมาจากการจดัการศกึษาของสถานศกึษา
โดยการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บูรณาการในหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำาเนินการ
ช่วยกล่อมเกลา ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและมี
คุณลักษณะพอเพียง อันเนื่องมาจากหลักคิด 3 
หว่ง 2 เง่ือนไข ไดแ้ก่ การพิจารณาถึงเหตผุล ความ
พอประมาณ การสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้ความรู้ 
และคุณธรรมกำากับในการทำากิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน โดยการได้ลงมือปฏิบัติจริงเช่ือมโยง
กับชีวิตจริง ฝึกแก้ปัญหาและทำางานร่วมกันจน
สำาเร็จ กิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจำาต่อเนื่อง
ยอ่มนำาไปสูก่ารพฒันากระบวนการคดิ การเรยีนรู ้ 
ทักษะชีวิตและอุปนิสัยพอเพียงอันเป็นเป้าหมาย 
สุดท้าย ซึ่งองค์ประกอบของคุณภาพนักเรียน 
ดงักลา่วสอดคลอ้งกบัทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษ
ที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
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คุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะของนักเรียนตามหลักสูตร
แกนกลาง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักปฏิบัติ
ตามรอยพอ่ ชวีติพอเพยีง โดยการคำานงึประโยชน์
ส่วนรวม มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรและ
ทรพัยส์นิของชมุชน คำานึงถงึความคุ้มคา่ของการใช้
ทรัพยากร (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียา
นุช ธรรมปิยา, 2557: 26) 

3. ปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด 7 
ปัจจัยพบว่าปัจจัยที่เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่  
ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีจำานวน 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ดา้นการมสีว่นรว่มของชุมชน ปจัจยัด้านวฒันธรรม
องคก์ร ปจัจยัดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 
และปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาที่นำาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้บรรลุ 
เป้าหมายและประสบความสำาเร็จได้นั้น คือ การ
มีส่วนร่วมและความช่วยเหลือด้านงบประมาณ
และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำาเป็นต่อการจัดกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน หน่วยงานทั้งในชุมชนและ
นอกชมุชน และปจัจยัด้านวฒันธรรมองค์กรซึง่เปน็
วิถีประพฤติปฏิบัติของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาท่ีร่วมมือร่วมใจ ทุ่มเท เสียสละ  
เพียรพยายามทำางานมุ่งสู่ความสำาเร็จ พัฒนางาน
ที่ทำาอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 

ส่วนปัจจัยด้านหลักสูตรและการเรียน
การสอน การวางแผน ออกแบบโครงการกิจกรรม 
ฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาให้นักเรียนได้
เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาและนำาสู่ชีวิตจริง 
ขยายสู่ชุมชน และปัจจัยบรรยากาศและสภาพ

แวดล้อม การสร้างบรรยากาศท่ีดีในสถานศึกษา 
มีธรรมชาติแวดล้อมย่อมเป็นส่วนสนับสนุนและ
สง่เสรมิทีส่ำาคญัทีท่ำาใหค้ร ูนกัเรยีนและชมุชนไดม้ี
แหลง่ฝกึปฏบิตัทิำาใหเ้กดิเขา้ใจ เรยีนรู ้และปลกูฝงั
คุณธรรมและทักษะในการดำารงชีวิตของนักเรียน 
ส่วนปัจจัยด้านผู้บริหารและครู ปัจจัยด้านระบบ
การบริหารจัดการ และปัจจัยด้านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ที่ถูกคัดออกจากสมการพยากรณ์ อาจ
เนื่องมาจากปัจจัยทั้ง 3 นี้เป็นปัจจัยต้นทางที่ส่ง
ผลต่อปัจจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร ปจัจยัดา้นบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงส่งผลทางอ้อมต่อ
คุณภาพนักเรียน ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับ
แนวทางการนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอน 
เสรมิสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ตอ่
การจดัการเรยีนรู ้อกีทัง้ใหผู้ป้กครองและชมุชนเขา้
มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาทกุขัน้ตอน (คณะ
ทำางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน 
การสอน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 13) 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
การนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน
ศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 
จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 
จังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง 
สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2553: 
14-20) ที่สามารถดำาเนินการสู่สถานศึกษาพอ
เพียงโดยมีปัจจัยสำาคัญ คือ ความร่วมมือร่วมใจ
ของผูป้กครองนกัเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาผู้เรียน 
การพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมฐานการเรียน
รูซ้ึง่เปน็การสง่เสรมิบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นสำาคัญ เป็น
ห้องเรียนธรรมชาติให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
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แกป้ญัหาและพฒันาตนทำาให้ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงคอ่ย ๆ  เขา้ไปเปน็หลกัคดิ หลักปฏบัิติของ
ท้ังครแูละนักเรยีน สง่ผลให้นกัเรยีนสามารถนำาไป
ปฏิบัติได้ทั้งที่โรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชน

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอนะในก�รนำ�ผลก�รวิจยัไปใช้

1.1 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชุน 
เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการ 
เ รียนรู้ ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้สำาเร็จ ดังนั้น ผู้บริหารสถาน
ศึกษาควรพัฒนาตนเองให้เป็นนักประสาน และ
มีทักษะในการส่ือสาร การสร้างความสัมพันธ์
กับองค์กร หน่วยงาน บุคคล ทั้งในชุมชน และ
นอกชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือและการระดม
ทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการพัฒนาผู้เรียน

1.2 ปัจจัยหลักสูตรและการเรียนการ
สอนก็เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีความสำาคัญต่อคุณภาพ
นักเรียน ดังน้ัน สถานศึกษาจึงควรปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดทำารายวิชาเพิ่มเติม
ทีส่อดคลอ้งกับปญัหาผูเ้รยีน หรอืบรบิทของชุมชน 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม ฐานการ

เรียนรู้ หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่นำาหลักคิด
หลกัปฏบิตัติามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
มาใชฝึ้กฝนผูเ้รยีน คณะคร ูใหเ้กดิอปุนสิยัพอเพยีง

1.3 ผลการวจิยัพบวา่ คณุภาพนกัเรยีนมี
องคป์ระกอบทีส่ำาคญัองคป์ระกอบหนึง่ คอื ทกัษะ
การคดิและเรยีนรูอ้นัเปน็คณุลกัษณะของผูเ้รยีนที่
เกิดจากการทำากิจกรรมและเรียนรู้ผ่านการฝึกฝน 
ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหา ดังนั้นสถานศึกษา
ควรจัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกการนำาหลักคิด 3 ห่วง 2 
เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นการเรยีนรู้และถอดบทเรยีนในทกุกิจกรรม

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหาร
หลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในสถานศึกษาขนาด
เล็ก

2.2 ควรศึกษารูปแบบการบริหารสถาน
ศกึษาบนพืน้ทีส่งูในถิน่ทรุกนัดารตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

2.3 ควรศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตขุองปจัจยัการบรหิารจดัการเรยีนรูต้ามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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