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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ของสถานศึก ษา สังกั ดสานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษาอ่างทอง 2) เพื่ อ
เปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ที่มี
ขนาดเล็ กกั บ ขนาดใหญ่ กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้งนี้ ได้แ ก่ สถานศึ กษา จ านวน 110 แห่ ง โดยใช้ ผู้บ ริห าร
สถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล จานวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานศึกษา มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าสูงสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองลงมา
คือ ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา และด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก โดยค่าสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการศึกษา รองลงมา คือ ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 3)
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา ภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เท่ากันยกเว้น ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถานศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบัติ ต่ากว่า สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 4) สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาภาพรวม ไม่แตกต่างกัน โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการ
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการเท่ากัน แต่ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก มีการปฏิบัติ ต่า
กว่ า สถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ และด้ า นพั ฒ นาบุ ค ลกรของสถานศึ ก ษา สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก มี การปฏิ บั ติ มากกว่ า
สถานศึกษาขนาดใหญ่
คาสาคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้, เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
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Abstract

This research aimed to 1) study learning activity management and management of Philosophy of
Sufficiency Economy of schools under Angthong Primary Educational Service Area Office, and 2) compare learning
activity management and management of Philosophy of Sufficiency Economy of small schools and large schools.
The samples were 110 schools administrators from 110 schools. The instrument was a questionnaire. The data were
analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test. The findings revealed that: 1) as a whole, the schools
managed learning activities of Philosophy of Sufficiency Economy at a high level as following aspects: curriculums and
learning activities, learner development activities. The highest average was learner development activities, followed
by curriculums and learning activity management. 2) As a whole, the schools managed administrative activities of
Philosophy of Sufficiency Economy at a high level as following aspects: educational management and personnel
development. The highest average was educational management, followed by personnel development. 3) As a
whole, the small and large schools managed the same learning activities. They also performed equally learning
activities, except curriculums and learning activity management. The small schools performed less than the large
schools. 4) As a whole, both small schools and large schools had the same learning activity management. They also
performed equally learning activities. However, the small schools performed educational management less than the
large schools. The small schools performed personnel development more than the large schools.
Keywords: Learning Activity, Sufficiency Economy of Schools

1. บทนา

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดารัสชี้แนวทางดาเนินงานแก่พสกนิกร
ชาวไทยมาตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางแก้ไข เพื่อให้
รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิ วั ฒน์ และความเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดาเนินไปทาง
สายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เพื่อให้
ก้าวทันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ [2]
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เป็นเครือข่ายดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นสถานศึกษา
พอเพียง โดยจัดทายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา (พ.ศ.2555-2558) โดยการพัฒนารูปแบบ

การพั ฒนาสถานศึ กษาตามแนวทางปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อให้สถาน ศึกษาทุกแห่งได้พัฒนาการบริหารจัดการ
และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นสถานศึกษา
พอเพียง และจัดทาคู่มือการดาเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินสถานศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึ กษาพอเพี ยง [2] โดยใช้แบบประเมิ นการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการของสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและ
การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ และด้ านการจั ดกิ จกรรมพั ฒนา
ผู้เรียน การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
การบริ หารจั ดการศึ กษา และด้ านพั ฒนาบุ คลากรของ
สถานศึกษา
จากการด าเนิ นงานการน าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ได้มีการประเมินติดตามผล แต่ยังพบว่า
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการประเมินและผ่านการประเมินยังไม่
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ครบร้อยละ100 ของสถานศึกษาทั้งหมด และยังมีปัญหาการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาที่เหลือและยังไม่ขอรับการประเมิน
ภายใน พ.ศ. 2558 [2] ในฐานะผู้วิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจึง
เห็นความสาคัญที่ต้องศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริ หารจั ดการตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง และเห็ นว่ าสถานศึ กษาที่ มี ขนาดเล็กกั บขนาดใหญ่
น่าจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการบริหาร
จัดการที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นข้อมูล สารสนเทศในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จั ดการตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงให้ การจั ด
การศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่ อศึ กษาการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ และการบริ หาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
ที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่

3. วิธีการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย ครั้ งนี้ ได้ แก่ สถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ในปีการศึกษา 2556 จานวน 154 แห่ง โดยใช้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล จานวน 154 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ในปีการศึกษา 2556 จานวน 110 แห่ง โดยใช้ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาเป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จ านวน 110 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่ (Yamane) [3]
ที่ระดับความคาดเคลื่อน ∝ .05 และทาการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิตามสัดส่วน
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมู ลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย ตาแหน่ง
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ที่ตั้งของสถานศึกษา
ขนาดของโรงเรียน และระดับการจัดการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย 1)
การจั ด กิ จ กรรม การเรี ย นรู้ แล ะ 2) การจั ด กิ จ
กรรมการบริหารจัดการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating scale) ของ
ลิเคอร์ท (Likert) กาหนดระดับการปฏิบัติ 5 ระดับ [4]
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทาง
สังคมศาสตร์ ทาการวิเคราะห์ข้ อมูล ตามวัตถุ ประสงค์
แบบสอบถามและสมมติฐ าน โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และ ใช้
การทดสอบค่า t-test แบบสองกลุ่ม คือ สถานศึกษาขนาด
เล็กกับสถานศึกษาใหญ่ (Independent sample test)
4. ผลการวิจัย
4.1 สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก และเมื่ อพิจารณาเป็นราย
ด้านทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ คือ ด้าน
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และด้ า นหลั ก สู ต รและ
กิจกรรมการเรียนรู้
4.1.1 สถานศึกษามี การจัดกิ จกรรมการเรีย นรู้ ด้า น
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายการทุ ก
รายการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยค่าสูงสุด คือ มี
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และใช้หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุก
ระดั บ ชั้ นที่ เ ปิ ด สอนเป็ นแบบอย่า งให้ สถานศึ กษาอื่ น ๆ
นาไปปรับใช้ได้ รองลงมา คือ ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น ในชุ ม ชนที่ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่อ ให้ ผู้ เ รี ย นอยู่
อย่างพอเพียง ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมาอย่างน้อย 3 ปี
และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ /รายวิชาต่างๆ
ทุ ก ระดั บ ชั้ น ครบทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ / รายวิ ช า
สามารถนาไปเผยแพร่เป็นแบบอย่างได้ และค่าต่าสุด คือ
จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
ของผู้เรียนที่เกิดจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง (ผู้เรียนมีส่วนร่วม)
4.1.2 สถานศึกษามีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ ในระดั บ
มาก โดยค่าสูงสุด คือ มีโครงการ/กิจกรรมแนะแนว/ระบบ
ดู แ ลช่ วยเหลื อผู้ เ รี ยน ตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ภูมิสังคมของ
สถานศึ ก ษา/ชุ ม ชน จั ด กิ จกรรมลู ก เสื อ /เนตรนารี /ยุ ว
กาชาด หรือผู้บาเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ
แก้ปัญหา/พัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี แ ผนงาน/โครงการ ส่ งเสริ ม
กิจกรรมนักเรียน ให้อยู่อย่างพอเพียง และค่าต่าสุด คือ นา
ผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมการบริ ห ารจั ด การ
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ คือ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา และด้านพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา
4.2.1 หลักสูตรสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร
จัดการ ด้านการบริหารจัดการศึกษา ภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการทุกรายการ
มี การปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บ มาก โดยค่ าสู งสุ ดคื อ บริ หาร
อาคารสถานที่ จัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา มีการ
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บารุงรักษาอาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ประโยชน์ได้นาน กาหนด
นโยบายน้ อมน าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมา
ขับเคลื่อนในสถานศึกษา อย่ างชัดเจนและบู รณาการใน
แผนปฏิบัติงานประจาปี มีกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มงาน
อย่างเหมาะสมกั บสภาพความเป็ นจริงทางภู มิสังคมของ
สถานศึกษา มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่
ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนการสอน ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน ทุกระดับชั้น มีความ
ยืดหยุ่ นในทางปฏิ บั ติ เพื่ อรองรั บการเปลี่ ยนแปลงต่ างๆ
ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ เพื่อการอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา / ชุมชน
อย่ างสม่ าเสมอ และค่ าต่ าสุ ด คื อ น าผลการติ ดตามไป
พัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริม
การบู รณาการหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงสู่ การ
เรียนการสอน
4.2.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมบริหารจัดการ ด้าน
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการทุกรายการ มีการ
ปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก โดยค่ า สู งสุ ด คื อ มี แ ผนงาน/
โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้
ความเข้ า ใจ ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง ส่ งเสริ มให้ บุ คลากรแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่าเสมอ
จั ดกิ จกรรมส่ งเสริ มการด าเนิ นชี วิ ต การปฏิ บั ติ ภารกิ จ
หน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากร
ของสถานศึกษา และค่าต่าสุด คือ ขยายผล เผยแพร่ ผล
การดาเนินชีวิต การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบัติ
กิจกรรม เท่ากัน ยกเว้นด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
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การเรี ยนรู้ สถานศึ กษาขนาดเล็ ก มี การปฏิ บั ติ ต่ ากว่ า
สถานศึกษาขนาดใหญ่
4.3.1 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มี
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ า นหลั ก สู ต รและการจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก มี ก ารปฏิ บั ติ ด้ า น
หลั ก สู ต รและการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต่ ากว่ า
สถานศึกษาขนาดใหญ่
4.3.2 สถานศึกษาขนาดกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษา
ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เท่ากัน
4.4 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการจัด
กิจกรรมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติกิจกรรมการบริหารจัดการ เท่ากัน
4.4.1 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการ
จัดกิจกรรมการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
สถานศึ กษาขนาดเล็ ก มี การปฏิ บั ติ ด้ านการบริ หารจั ด
การศึกษา ต่ากว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่
4.4.2 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการ
จั ดกิ จกรรมการบริ หารจั ดการ ด้ านพั ฒนาบุ คลากรของ
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยสถานศึ กษาขนาดเล็ ก มี การปฏิ บั ติ ด้ านพั ฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา มากกว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่

5. อภิปรายผล
5.1 สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 2
ด้ าน อยู่ ในระดั บมาก เรี ยงตามล าดั บ คื อ ด้ านการจั ด
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านหลักสูตรและกิจกรรมการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อร่าม นุชพิทักษ์ [5] ได้
ศึกษาการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ของสถานศึกษาในอาเภอโนนสุวรรณ สังกัดสานักงานเจต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ผู้บริหารมีการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
โดยภาพรวม มี การปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บ มาก ได้ แก่ ด้ าน
หลั กสู ตรและการจั ดการเรี ยนการสอน และด้ านการจั ด
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ทั้ ง นี้ อ า จ เ ป็ น เ พ ร า ะ
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงได้มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึ กษาตั้ งแต่ พ.ศ.2550 ท าให้ สถานศึ กษาในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและสนองนโยบายของต้น
สั งกั ดดั งกล่ าว จึ งได้ น้ อมน าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมากาหนดเป็นนโยบาย แผนปฏิบัติงานประจาปีของ
สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1.1 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ า น
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายการทุ ก
รายการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก โดยค่าสูงสุด คือ มี
และใช้หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุก
ระดั บ ชั้ นที่ เ ปิ ด สอนเป็ นแบบอย่า งให้ สถานศึ กษาอื่ น ๆ
นาไปปรับใช้ได้ รองลงมา คือ ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น ในชุ ม ชนที่ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่อ ให้ ผู้ เ รี ย นอยู่
อย่างพอเพียง ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมาอย่างน้อย 3 ปี
และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ /รายวิชาต่างๆ
ทุ ก ระดั บ ชั้ น ครบทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ / รายวิ ช า
สามารถนาไปเผยแพร่เป็นแบบอย่างได้ และค่าต่าสุด คือ
จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
ของผู้เรียนที่เกิดจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ มาพร [6] ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพร้อมในการนาหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
5.1.2 สถานศึ กษามี จั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ด้ านการจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ ในระดั บ
มาก โดยค่าสูงสุด คือ มีโครงการ/กิจกรรมแนะแนว /ระบบ
ดู แ ลช่ วยเหลื อผู้ เ รี ยน ตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ภูมิสังคมของ
สถานศึ กษา /ชุ มชน จั ดกิ จกรรมลู กเสื อ/เนตรนารี /ยุ ว
กาชาด หรือผู้บาเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ
แก้ปัญหา/พัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี แ ผนงาน/โครงการ ส่ งเสริ ม
กิจกรรมนักเรียน ให้อยู่อย่างพอเพียง และค่าต่าสุด คือ นา
ผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อร่าม นุชพิทักษ์ [4] ที่พบว่า ผู้บริหารมีการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา ธีระทองดี [1]
ได้ศึกษาการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด
กิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด หรื อ ผู้ บ าเพ็ ญ
ประโยชน์ มีความคิดเห็นอยู่มาก
5.2 สถานศึ กษามี การจั ดกิ จกรรมการบริ หารจั ดการ
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน 2 ด้าน อยู่ในระดับ มาก เรียงตากลาดับ คือ ด้าน
การบริ หารจั ดการศึ กษา และด้ านพั ฒนาบุ คลากรของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของอร่าม นุชพิทักษ์ [5]
ที่ พ บว่ า ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารน าหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงสู่ การปฏิ บั ติ ของสถานศึกษาโดยภาพรวม มี การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการนาหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การจัดกิจกรรมการบริหาร
จั ดการ จึ งได้ มี การก าหนดยุ ทธศาสตร์ ขั บเคลื่ อนหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2550
ทาให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนัก
และสนองนโยบายของต้นสังกัดดังกล่าว จึงได้น้อมนาหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาก าหนดเป็ น นโยบาย
แผนปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการ
5.2.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการ ด้าน
การบริหารจัดการศึกษา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการทุกรายการ มีการปฏิบัติ
อยู่ ในระดั บ มาก โดยค่ าสู งสุ ดคื อ บริ หารอาคารสถานที่
จั ดการแหล่ งการเรี ยนรู้ ในสถานศึ กษา มี การบ ารุ งรั กษา
อาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
อย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ประโยชน์ได้นาน กาหนดนโยบายน้อม
น าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาขั บเคลื่ อนใน
สถานศึกษา อย่างชัดเจนและบูรณาการในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี มีกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มงานอย่างเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริงทางภูมิสังคมของสถานศึกษา มีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ด้ านวิ ชาการที่ส่ งเสริ มการบู รณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ครอบคลุม
ทุกกลุ่มงาน ทุกระดับชั้น มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอยู่อย่างพอเพียง
ในสถานศึกษา / ชุมชน อย่างสม่าเสมอ และค่าต่าสุด คือ นา
ผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้าน
วิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อร่าม
นุชพิทักษ์ [5] ที่พบว่า ผู้บริหารมีการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบัตขิ องสถานศึกษาโดยภาพรวม มี
การปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บ มาก ได้ แก่ ด้ านการบริ หารจั ด
การศึกษา ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการ
น าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ ใน การจั ด
กิจกรรมการ บริหารจัดการ จึงได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
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ตั้ งแต่ พ.ศ.2550 ท าให้ สถานศึ กษาในสั งกั ด กระทรวง
ศึ กษาธิ การได้ ตระหนั กและสนองนโยบายของต้ นสั งกั ด
ดังกล่าว จึงได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
กาหนดเป็นนโยบาย แผนปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษา
เพื่ อเป็ นแนวทางในการจั ด กิ จกรรมการการบริ หารจั ด
การศึกษา
5.2.2 สถานศึ กษามี การจั ดกิ จกรรมบริ หารจั ดการ ด้ าน
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการทุกรายการ มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก โดยค่าสูงสุดคือ มีแผนงาน/โครงการ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่าเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ดาเนินชีวิต การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา และค่า ตาสุด
คือ ขยายผล เผยแพร่ ผลการดาเนินชีวิต การปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา ธีระทองดี [1] ได้ศึกษา
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก
5.3 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 ไม่ ส อดคล้ อ ง กั บสมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ มาพร [6] ได้ศึกษา
เปรียบเทียบความพร้อมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ไปจัดการศึกษาตามขนาดของโรงเรียน พบว่าแตกต่างกัน
ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติงานสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ และส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง โดยสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก กั บ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติกิจกรรมด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบัติต่ากว่า
สถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ และสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก กั บ
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สถานศึ กษาขนาดใหญ่ มี การปฏิ บั ติ กิ จกรรมด้ านการจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เท่ากัน
5.4 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการจัด
กิจกรรมการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ มาพร [6] ได้ศึกษา
เปรียบเทียบความพร้อมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ไปจัดการศึกษาตามขนาดของโรงเรียน พบว่าแตกต่างกัน
ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติงานสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ และส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง โดยสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก กั บ
สถานศึ กษาขนาดใหญ่ มี การปฏิ บั ติ กิ จกรรมการบริ หาร
จัดการทั้ง 2 ด้านเท่ากัน

6. ข้อเสนอแนะ
6.1ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 สถานศึกษาควรทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับการ
จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของ
ผู้เรียนโดยสถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมที่เกิดจากการ
น าปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่ องซึ่ งต้ องก าหนดให้ มี การจั ดการเผยแพร่และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนภาคเรียนละ 1
6.1.2 สถานศึกษาควรมีการรายงานการติดตามปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ
6.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ควรมี บ ทบาททบทวน เรื่ อ ง การน าหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การสอน โดย
มีก ารจั ด ประชุม สัม มนาครู และผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา
เพื่ อ หาแนวทางในการน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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6.2 ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรมี การศึกษา สาเหตุ ปัญหาของสถานศึกษา
พอเพี ย งในการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
“สถานศึกษาพอเพียง” ของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
6.2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่างทอง

7. เอกสารอ้างอิง

[1] เพ็ญนภา ธีรทองดี, “การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาราชบุ รี เขต 2”,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2552.
[2] สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง,
“การด าเนิ นงานขั บ เคลื่ อนปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่สถานศึกษา”, หจก.ริมปิงการพิมพ์, 2556.
[3] Yamane Taro. Statistic : An Introductory Analysis.
Tokyo : Harper International Edition. 1970, p. 886.
[4] พวงรัตน์ ทวีรัตน์, “วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์”, กรุงเทพฯ : สานักทดสอบทาง
การศึ กษาจิ ตวิ ทยา มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
ประสานมิตร, 2540, หน้า 107 – 108.
[5] อร่าม นุชพิทักษ์, “การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยงสู่ การปฏิ บั ติ ของสถานศึ กษาในอ าเภอโนน
สุวรรณ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต
3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2552.

วารสารวิจยั ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558

[6] เสาวลักษณ์ มาพร, “ความพร้อมในการนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1”,
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.

