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การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
Developing guidelines for managing curriculum and learning activities based on the
philosophy of sufficiency economy for Schools under Jurisdiction of
the Secondary Educational Service Area Office 27
จิราพร ผุยผง1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการหลักสูตรและ
การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ต ามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง สำหรับ โรงเรีย นสังกัด สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 27 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง สำหรับ โรงเรีย นสัง กัด สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 27 แบ่ง ออกเป็น 2 ระยะ
ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บ ริห ารและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 443 คน ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และเปิดตาราง
สำเร็จรูปของ เคจซีมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้ต ามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ผู้ท รงคุณ วุฒ ิจ ำนวน 9 คน ใช้ว ิธ ีก ารเลือ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ให้ข้อมูลแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม และแบบประเมิน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNI Modified) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า ด้านหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของ
1
2

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เศรษฐกิจพอเพียงมี 7 ตัวชี้วัด ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมี 9 ตัวชี้วัด ด้านการบูร
ณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 10 ตัวชี้วัด ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรีย นรู้ท ี่บ ูรณาการหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งของสถานศึก ษา มี 7 ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ความ
เหมาะสมและเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้,เศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
This research aimed to 1) to study a present and desirable characteristics of curriculum
management and learning activities in accordance with the philosophy of sufficiency economy. 2) To
develop a guideline curriculum management and learning activities in accordance with the philosophy of
sufficiency economy for Schools under Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 27,
divided into 2 phases. Phase 1) to study a present and desirable characteristics of curriculum management
and learning activities in accordance with the philosophy of sufficiency economy. The samples were
administrators and teachers. There were 443 students for Schools under Jurisdiction of the Secondary
Educational Service Area Office 27, using the Stratified Random Sampling technique and the Krejcie and
Morgan preliminaries. Phase 2) To develop a guideline curriculum management and learning activities in
accordance with the philosophy of sufficiency economy for Schools under Jurisdiction of the Secondary
Educational Service Area Office 27 There are 9 professors use the Purposive Sampling method to provide
information on how to develop curriculum management and learning activities in accordance with the
philosophy of sufficiency economy. Assess the appropriateness and feasibility of the curriculum
development guidelines and learning activities in the philosophy of Sufficiency Economy. Tools used were
interview questionnaires, group discussion logs. And evaluation form Statistics used for data analysis were
consistency, percentage, mean, standard deviation Pearson Product Moment Correlation Coefficient.
Cronbach's alpha coefficient. Required Needs Index (PNI Modified) and Content Analysis.
The results of the study revealed following:
1. The present characteristics status of curriculum management and learning activities.
Philosophy of sufficiency economy for Schools under Jurisdiction of the Secondary Educational Service
Area Office 27, overall and all aspects were at a high level. And desirable conditions of curriculum
management and learning activities in accordance with the philosophy of sufficiency economy. for Schools
under Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 27, at a high level.
2. The developmental guidelines for curriculum management and philosophical learning
activities. Of sufficiency economy for Schools under Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area
Office 27 The unit of learning, the philosophy of sufficiency economy, has seven main media and learning
indicators. Sufficiency Economy Philosophy There are 9 indicators for integrating Sufficiency Economy
Philosophy into Organize learning activities. There are 10 indicators of measurement and evaluation of
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integrated learning activities. The philosophy of sufficiency economy of the institution has 7 indicators of
suitability assessment. And it is possible to get the most out of the overall picture.
Keywords : Curriculum and Learning Activities , Sufficient economy
1. บทนำ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีแ นวพระราชดำริพ ระราชทานแก่ป วงชนชาวไทย
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา
ว่า “เศรษฐกิจ พอเพีย งเป็น เสมือ นรากฐานของชีว ิต
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูก
ตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคง
ได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่ละคนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและ
ลืม เสาเข็ม เสีย ด้ว ยซ้ำ ไป”(คณะอนุก รรมการขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจ พอเพีย ง 2550 : 10) ในส่ว นของการพัฒ นา
ประเทศชาติให้เจริญ รุ่งเรือ งนั้น พระองค์ท รงมีพ ระบรม
ราโชวาทไว้ว่า “การพัฒ นานั้นได้เป็นภารกิจและนโยบาย
สำคัญ ของการปกครองบริห ารประเทศของเรามานาน
พอสมควรแล้ว แต่กระนั้นก็เป็นที่ทราบกันว่า เรายังจะต้อง
พัฒนาไปอีกมาก ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภกับทุก
ท่านว่า การพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเป้าหมายได้มาก
น้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบการหลายอย่าง
อย่างแรกต้องมีคนดี คือ มีปัญญา มีความรับผิดชอบ มีความ
วิริยะอุตสาหะเป็นผู้ปฏิบัติ อย่างที่สอง ต้องมีวิทยากรที่ดี
เป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่างที่สาม ต้องมีการวางแผนที่
ดีให้พอเหมาะพอควรกับฐานะเศรษฐกิจและทรัพยากรที่มี
อยู่โดยคำนึงถึงประโยชน์อัน พึงประสงค์ของประเทศและ
ประชาชนเป็น หลักปฏิบ ัต”ิ (คณะอนุกรรมการขับ เคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 2550 : 126)
กระทรวงศึกษาธิการในฐานนะหน่วยงานหลักใน
การพัฒนาคนอันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศชาติได้
เริ่ม ดำเนิน การขับ เคลื่อ นปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งสู่
สถานศึก ษามาตั้ง แต่เดือ นพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดย
ร่ว มกับ หน่ว ยงานต่า ง ๆ ทั้ง ภาครัฐ และเอกชน อาทิ
คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
และเยาวชน โครงการวิจ ัย เศรษฐกิจ พอเพีย ง สำนัก งาน
คณ ะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ

และหน่วยงานอื่น ที่เป็น ภาคีร่วมการขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ
พอเพีย ง โดยกำหนดนโยบายให้ห น่ว ยงานในสัง กัด
กระทรวงศึก ษาธิก ารร่ว มดำเนิน การโครงการขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยนำเอาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
อัน ได้แ ก่ หลัก ความพอประมาณ หลัก ความมีเ หตุผ ล
หลัก การมีภ ูม ิค ุ้ม กัน ในตัวที่ด ีค วบคู่ก ับ มีค วามรู้แ ละการมี
คุณ ธรรมไปประยุก ต์ใช้ในการดำเนิน ชีวิต ของบุค คล การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในอนาคต
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนใน 3 ระดับ
คือ ระดับชาติ ระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ระดับปฏิบัติการ (ถวัลย์ มาศจรัศ 2550 : 10)
ดัง นั้น บทบาทหน้า ที่ข องการบริห ารจัด การ
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุก
ช่วงชั้นตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
พัฒ นาคุณ ธรรมนำความรู้ต ามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พ อเพ ีย ง ใช้ส ื่อ การเรีย นการสอนและแหล่ง เรีย นรู้
จัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒ นาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
(กระทรวงศึก ษาธิก าร 2550 : 29) ในการสอนสาระการ
เรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ ตามที่กำหนด ครูผู้รับผิดชอบในการสอน
สาระการเรียนรู้ใด ๆ ก็ตาม สามารถนำปรัชญาดังกล่าวเข้า
ไปบูรณาการ โดยสอดแทรกผสมผสานในการเรียนรู้สาระ
กลุ่ม ต่าง ๆ วิธีน ี้น ับ เป็น วิธีท ี่จ ะช่ว ยให้ผ ู้เรีย นมีโอกาสได้
เรีย นรู้ พัฒ นาทัก ษะการคิด การวางแผน และการ
ปฏิบ ัต ิง าน ตามหลัก ปรัช ญ าของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันหลากหลายได้
มากขึ้น (ทิศนา แขมมณี 2558 : 24)
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จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องพัฒนาแนวการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เพื่อที่จะ
นำไปใช้ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กรอบแนวคิดการวิจัย
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้
(กระทรวงศึกษาธิการ 2554 : 2) ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(3 ตัวบ่งชี)้
องค์ประกอบที่ 2 การบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (4 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 3 สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (3 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 4 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4 ตัวบ่งชี้)

3. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง สำหรับ โรงเรีย น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
และการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ต ามหลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัด
สำน ัก งาน เขตพ ื้น ท ี่ก ารศึก ษ ามัธ ยมศึก ษ า เขต 27
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1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
2. ศึกษาแนวทางโรงเรียนต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติดี
เยี่ยม (Best Practice)
3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 154 คน และครู
จำนวน 2,693 คน รวมทั้งสิ้น 2,847 คน
กลุ่ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา
จำนวน 108 คน และ ครู จำนวน 335 คน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประจำปีการศึกษา
2558 ซึ่งได้ม าโดยการคำนวณหาค่า จำนวนกลุ่ม ตัว อย่าง
ตามสัด ส่ว นประชากรที่ไ ด้ม าจากวิธ ีก ารสุ่ม แบบชั้น ภูม ิ
(Stratified Random Sampling) แล ้ว เท ีย บ ก ับ ต าราง
สำเร็จรูปของเคจซีมอร์แกน (Krejcie and Morgan , 1997)
(อ้างอิง มาจาก บุญ ชม ศรีส ะอาด 2553 : 102) ได้ก ลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 443 คน
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
และการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ต ามหลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 การศึกษาโรงเรียนต้นแบบที่
มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practices) ของโรงเรียนที่เป็น
ศูน ย์ก ารเรีย นรู้เศรษฐกิจ พอเพียงและโรงเรีย นที่ผ ่านการ
ประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวม 3 โรงเรียน
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จำนวน 6 คน ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน และครู
ผู้รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 คน นำร่าง
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ
เรีย นรู้ต ามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง สำหรับ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
27 มาประเมิน โดยผู้ท รงคุณ วุฒ ิจ ำนวน 9 คน โดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ประกอบด้ว ย ผู้บ ริห าร
สถานศึก ษา จำนวน 4 คน ศึก ษานิเทศก์ จำนวน 1 คน
อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน และครูโรงเรียนต้นแบบ
จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 1 ได้แก่
แบบประเมิน และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ เพื่อสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 2 ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์แ บบมีโครงสร้างจาก
โรงเรียนต้นแบบที่มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practices)
2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus
Group)
3. แบบประเมิน ความเหมาะสมและ
ความเป็น ไปได้ข องแนวทางและคู่ม ือ แนวทางการบริห าร
จัด การหลัก สูต รและการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ต ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธ ีร วบ รวม ข้อ ม ูล และสถิต ิท ี่ใ ช้ใ น การ
วิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดย
การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และส่งแบบสอบถามด้วย
ตัวเองไปยังกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ทั้ง 60 โรงเรียน
ระยะที่ 2 การพัฒ นาแนวทางการบริห าร
จัด การหลัก สูต รและการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ต ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสัม ภาษณ์แ บบมีโครงสร้า งการศึก ษาจากโรงเรีย น
ต้นแบบที่มีการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practices) ด้วยตนเอง
และเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากแบบบัน ทึก การสนทนากลุ่ม
(Focus Group) แบบประเมิน ความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของคู่มือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การจัด กิจกรรมการเรีย นรู้ต ามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากการจัดสนทนากลุ่ม
สถิต ิท ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข ้อ มูล ได้แ ก่ ร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
สรุปประเด็น และนำเสนอโดยการพรรณนา (Descriptive)
5. สรุปผลการวิจัย
การพัฒ นาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 สรุป ผลได้ด ังนี้ระยะที่ 1 การศึกษา
สภาพปัจ จุบ ัน และสภาพที่พ ึงประสงค์ ของการบริห าร
จัด การหลัก สูต รและการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ต ามหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง สำหรับ โรงเรีย นสัง กัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ
เรีย นรู้ต ามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง สำหรับ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับสภาพปัจจุบันจาก
มากไปหาน้อ ย ได้แ ก่ การบูร ณาการหลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการ
เรีย นรู้ป รัช ญ าของเศรษ ฐกิจ พ อเพ ีย ง การวัด และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ
2. สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
เรีย งลำดับ สภาพที่พ ึง ประสงค์จ ากมากไปหาน้อ ย ได้แ ก่
หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการ
หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งสู่ก ารจัด กิจ กรรมการ
เรีย นรู้ สื่อ และแหล่ง เรีย นรู้เ กี่ย วกับ หลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
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การเรีย นรู้ต ามหลัก ป รัช ญ าของเศรษ ฐกิจ พ อเพ ีย ง
ตามลำดับ
3. ความต้องการจำเป็น ในการพัฒนาแนว
ทางการบริห ารจัด การหลัก สูต รและการจัด กิจ กรรมการ
เรีย นรูต้ ามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งสำหรับ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
27 เรีย งลำดับ ความต้อ งการจำเป็น จากมากไปหาน้อ ย
ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สื่อ
และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้ต ามหลัก ป รัช ญ าของเศรษ ฐกิจ พ อเพ ีย ง
ตามลำดับ ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า
1. ด้านหลัก สูต ร/หน่วยการเรีย นรู้ป รัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด
2. ด้า นสื่อ และแหล่ง เรีย นรู้เกี่ย วกับ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด
3. ด้า นการบูร ณ าการหลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย
10 ตัวชี้วัด
4. ด้า นการวัด และป ระเมิน ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด
5. ประเมินแนวทางการพัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ผลการประเมินแนวทางพัฒ นาทางการบริห าร
จัด การหลัก สูต รและการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ต ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย คือ 4.71 และ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยคือ 4.92
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6. อภิปรายผล
จากผลวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒ นาแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีประเด็น
น่าสนใจนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันของการพัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ มาก ที่ผลการศึกษาเป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้
ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ได้มีการประสานงาน
กันเพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศได้น้อม
เอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และมี
การประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ทำให้
สถานศึกษามีความตระหนักและมองเห็นความสำคัญในเรื่อง
ดัง กล่า วสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ พรสกุล เขตจำนง
(2553 : 67-69) ศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สัง กัด สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาอุด รธานี เขต 4
ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากในทุกด้าน เรียงตามการปฏิบัติจากมากไปหา
น้อ ย คือ ด้า นการบ ริห ารวิช าการ ด้า นการบ ริห าร
งบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการบริหารงาน
บุคคล ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
ควรร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ พัฒนา
ครูให้มีความรู้ความสามารถเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ใน
การจัด กิจ กรรมการเรีย น รู้ใ น ชั้น เรีย น ควรจัด สรร
งบประมาณให้โรงเรียนในการออกแบบการเรียนรู้ที่บูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ
2. สภาพที่พ ึงประสงค์ข องการพัฒ นาแนว
ทางการบริห ารจัด การหลัก สูต รและการจัด กิจ กรรมการ
เรีย นรู้ต ามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง สำหรับ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
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27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ หน่ว ยการเรีย นรู้ป รัช ญ าของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด
กิจ กรรมการเรีย นรู้ สื่อ และแหล่ง เรีย นรู้เกี่ย วกับ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวัดและประเมินผลการ
จัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ต ามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามลำดับ เนื่องจากสถานศึกษาให้ความสำคัญใน
การน้อ มนำหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งสู่ก ารจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และส่ง เสริม คุณ ลัก ษณ ะอยู่อ ย่า งพอเพีย ง ตามหลัก
2 เงื่อ นไข 3 หลัก การ นำสู่ส มดุล 4 มิต ิ สอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ กำธร ทาเวียง (2553 : 120-123) ได้วิจัยเรื่อง
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการวิจ ัย พบว่า การขับ เคลื่อ นปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภาพรวมการขับเคลื่อนอยู่ที่
ระดับมาก
3. แนวทางการพัฒ นาการบริห ารจัด การ
จัด การหลัก สูต รและการจัด กิจ กรรมการเรีย นรูต้ ามหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง สำหรับ โรงเรีย นสัง กัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดังนี้
3.1 ด้า นหน่ว ยการเรีย นรู้ป รัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน
ตามหลัก สูต รการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน 2551 หลัก สูต รกลุ่ม
สาระการเรีย นรู้ห ลัก สูต รรายวิช า ที่บ ูร ณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ป รัช ญ าข อ งเศ รษ ฐก ิจ พ อ เพ ีย งส ู่ส ถ าน ศ ึก ษ าข อ ง
กระทรวงศึก ษาธิก าร ส่งเสริม ให้ค รูอ อกแบบหน่ว ยการ
เรีย นรู้ป รัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งตามมาตรฐานการ
เรีย นรู้ มีก ารนิเทศ ติด ตามประเมิน ผล ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจัย คำดี จันทะเกษ (2554 : 163-167) ได้วิจัยเรื่อง
การพัฒ นารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนใน
สัง กัด สำนัก งานคณ ะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
ผลการวิจ ัย รูป แบบของการบริห ารจัด การหลัก สูต ร
สถานศึกษาโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 1. การศึก ษาบริบ ท 2. การวิเคราะห์วางแผนการใช้
หลักสูตร 3. การดำเนินการใช้หลักสูตร 4.การนิเทศ ติดตาม
ส่งเสริม 5. การประเมิน ผลและพัฒ นาหลัก สูต ร และยัง
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ ณัฐ ฌา ขำศิร ิ (2560) พบว่า
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรควรนำ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปปรับปรุงและพัฒ นาสิ่งสนับสนุน
การเรีย นรู้ให้เพีย งพอและเหมาะสม เช่น หนัง สือ ตำรา
E-book วารสาร ห้องสัมมนาเฉพาะหลักสูตร
3.2 ด้า นสื่อ และแหล่ง เรีย นรู้เกี่ย วกับ
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาวางแผน
การจัด สรรงบประมาณสนับ สนุน ด้า นการจัด การและ
อุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับ ผู้เรียน จัดทำสื่อที่หลากหลาย
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย กำธร
ทาเวีย ง (2553 : 120-123) ได้ว ิจ ัย เรื่อ ง การขับ เคลื่อ น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ส ถานศึก ษ า สัง กัด สำนัก งานเขตพ ื้น ที่ก ารศึก ษ า
ประถมศึก ษานครปฐม เขต 2 คือ 1) จัด ให้ม ีห น่วยการ
เรีย น รู้ป รัช ญ าของเศ รษ ฐกิจ พ อเพ ีย งท ุก ระด ับ ชั้น
2) สนับ สนุน การบูร ณาการหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน 3) พัฒนาการจัดการและใช้สื่อ
แหล่ง เรีย นรู้เ กี่ย วกับ ปรัช ญ าของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
4) พัฒ นาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ด้านการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถานศึกษา
มีแ ผนการจัด การเรีย นรู้ท ี่บ ูร ณาการหลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครบทุก
ระดับชั้น มีการพัฒนาส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสารถใน
การจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอน โดยส่ง ครูเข้า อบรม
พัฒ นาการจัด กระบวนการเรีย นรู้ท ี่เน้น ให้ผ ู้เรีย นลงมือ
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ปฏิบ ัติจริง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการ
เรีย นรู้ สามารถถอดบทเรีย นจากการเรีย นรู้ต ามหลัก 2
เงื่อนไข 3 หลักการ นำสู่สมดุลใน 4 มิติ ได้โดยครูมีการบูร
ณาการแบบสอดแทรกใช้คำถามกระตุ้นคิด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุริยะ ลุนบง (2555 : 118-124) ได้วิจัยเรื่อง
การพัฒ นาการจัด กิจกรรมการเรีย นรู้แ บบบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกผักปลอด
สารพิษ ของนัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปีท ี่ 3 กลุ่ม สาระการ
เรียนรุ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า 1.
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ผลดี ควรคำนึงถึงองค์ประกอบ
ต่อไปนี้ 1.1 เนื้อหาที่ใช้ในการสอนควรเป็นเนื้อหาที่นักเรียน
สนใจและมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน จะทำให้
นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน ให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมและสารถประยุก ต์ใช้ค วามรู้ในชีวิต ประจำวัน ได้
1.2 ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น ผู้เรียนเป็น
สำคัญ ใช้คำถามที่เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับประสบการณ์
ของนัก เรีย น จัด กลุ่ม นัก เรีย นโดยคละความสามารถ
เลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
เนื้อ หาวิช าให้แ รงเสริม ทางบวก สนับ สนุน ให้น ัก เรีย นนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง และใช้การประเมินตามสภาพจริง
1.3 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ควรเลือ กบูร ณาการเฉพาะคุณ ลัก ษณะที่ส ามารถวัด และ
ประเมินได้จริงในขณะที่ทำการวิจัยนั้น
3.4 ด้านการวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ที่ห ลากหลายและสอดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ข องการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท ี่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นำผลที่ได้จากการวัดผลและการประเมิน ผลมา
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รณชัย ทิพย์อุทัย (2554 : 185-194) ได้ทำ
การวิจ ัย เรื่อ ง การนำปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งสู่
สถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพ รรณบุรี เขต 2 แนวทางการนำปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา พบว่า ควรกำหนดนโยบายหลักของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยมีศึกษานิเทศก์
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คอยให้คำปรึกษา ชี้แนะและให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษา
ควรมีการวางแผนการดำเนินการ นิเทศ ติดตาม สรุป รายงาน
และประเมิน ผลทุก ขั้น ตอนอย่า งเป็น ระบบ จริงจังและ
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อควรให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานในทุกขั้นตอนตามความเหมาะสม
7. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ได้สรุปและอภิปรายผลมานั้น
ผู้วิจัยมีแนวคิดเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้
1.1 ผลจากการศึก ษาสภาพปัจ จุบ ัน การ
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าด้านสื่อและแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ย
น้อ ยที่ส ุด และเมื่อ นำมาจัด ลำดับ ความต้อ งการจำเป็น
ปรากฏว่ามีความต้องการจำเป็นอยู่อับดับ 2 แสดงให้เห็นว่า
สื่อและแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนการสอน
ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาควรพิจารณา
สนับ สนุน งบประมาณเพิ่ม เติม ให้ก ับ โรงเรีย นเพื่อ พัฒ นา
สนับสนุนงานสวัสดิการนักเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้เรียน เพื่อให้คุณภาพการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
1.2 ควรนำแนวทางพัฒ นาการบริห าร
จัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลัก ปรัช ญ าของเศรษฐกิจ พอเพีย งไปใช้แ ละพัฒ นา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้
การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่ว นมีส ่ว นร่ว มในการดำเนิน การ เพื่อ เป็น การส่ง เสริม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน
2.2 ควรศึกษาโปรแกรมพัฒ นาครูด้านการ
จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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