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   บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรกับการสง เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางในการศึกษา ๕ ดาน คือ ๑ ดานความพอประมาณ  ๒ ดาน
ความมีเหตุผล  ๓ ดานมีภูมิคุมกัน ๔ ดานความรอบรู ๕ ดานคุณธรรม 
    วิธีด าเนินการวิจัยแบงออกเป็น ๒ ตอน โดยตอนท่ี ๑ คือการศึกษาบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร
กับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๒๘๗ คน กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม  
ไดแกนักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร ซ่ึงผูวิจัยไดก าหนดขนาดของกลุม ตัวอยาง  โดยใชตารางของ Krejcie & 
Morgan จะไดขนาดกลุมตัวอยาง จ านวน ๑๖๕ คน  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี คา
รอยละ คาเฉล่ีย ( X )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบคาที (t-test) ตอนท่ี ๒ การแกไขปใญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสัมภาษณแเก่ียวกับบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเก็บรวบรวมขอมูลท่ีการสัมภาษณแ
น ามาวิเคราะหแ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis techniques) 

  ผลการศึกษาพบว่า 
  ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางซ่ึงไดแสดงความคิดเห็นตอบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ดานความพอประมาณ (รูจักความ
พอดี อยูพอดี กินพอดีตามอัตภาพ พ่ึงตนเอง ไมเบียดเบียนผูอ่ืน มีคุณธรรมดวยความพอเพียง) ดานความมีเหตุผล 
(ความเขาใจดวยเหตุและผลอยางเหมาะสมจากความรู ภูมิปใญญา สังคม วัฒนธรรมในทองถ่ิน มาปรับแกปใญหาและ
พ่ึงตนเองใหไดอยางรอบคอบ) ดานความมีภูมิคุมกัน (การเตรียมพรอมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง ท่ีจะ
เกิดข้ึนตอโครงการกิจกรรมตาง ๆ และการด าเนินงานของชุมชนเพ่ือตอบสนองปใญหาโดยค านึงถึงความเป็นไปได
ของสถานการณแตาง ๆ อยางแทจริงท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตท้ังใกลและไกล) ดานความรอบรู (การมีความรูรวมกัน
ในการจัดการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจ ดิน น้ า ปุา ขาวปลาอาหาร การออม การผลิต การบริโภค การลงทุน สุขภาพ 
ส่ิงแวดลอมท้ังดานขาวสารและเทคโนโลยี) และดานคุณธรรม (การพ่ึงพาชวยเหลือกันมีความซ่ือสัตยแ สุจริต ความ
อดทน ความเพียร ใชสติปใญญาในการด าเนินชีวิต) 
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Abstract 

 This study attempted to investigate the role of Matthayom Buddhakaset School and 
life quality promotion and development of students based on Buddhist Philosophy of Sufficiency 
Economy in the following aspects: (1) modesty, (2) reasonableness, (3) self -immunity, (4) 
knowledge, and (5) virtue. 

  The research methodology was divided into two sections. The first section studied the 
roles of Matthayom Buddhakaset school and life quality promotion and development based on 
Buddhist Philosophy of Sufficiency Economy. The population of this study consisted of  287 
students of Matthayom Buddhakaset School in the academic year 2559. Samples who completed 
the questionnaire were 165 students. The sample size was examined by using the Table of 
Krejcie & Morgan. The statistics used for data analysis consisted of Frequency, Percentage, Mean (
X ) , Standard Deviation (S.D) and T-Test. The second section concerned the solution of 
problems, obstacles, and suggestions concerning the roles of school in promoting and developing 
life quality of students based on Buddhist Philosophy of Sufficiency Economy. Data collected 
from the interview was analyzed by using Content Analysis techniques. 

Results showed that: 

 The participants expressed attitudes towards the roles of Matthayom Buddhakaset 
School in promoting and developing life quality based on Buddhist Philosophy of Sufficiency 
Economy as follows: (1) In terms of moderation, they are moderate according to living, 
consumption, relying on one’s self, not overwhelming others, and having morality. (2) Concerning 
reasonableness, they have reasonableness in employing accumulated knowledge, local wisdom, 
culture for solving their problems and being relying on themselves. (3) In terms of self -immunity, 
they well prepare to deal with the unpredictable changes from various effects such as projects or 
community’s operation to respond to problems with awareness of the possibility of events. (4) In 
terms of knowledge, they are cooperated to cope with their livings e.g., economy, soil, water, 
forest, fish, food, saving, producing, investing, health, environment as well as information and 
technology. (5) In terms of virtue, they help each other and are honest, faithful, patient, diligent 
as well as use their wisdom for living. 

Keywords: Role, Buddhakaset Secondary School, Promoting, Philosophy of Sufficiency Economy 

 

๑. บทน า  

 การใชแนวทางการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัยไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงแกสังคมไทยอยางมากใน
ทุกดานไมวาจะเป็นดานเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมและส่ิงแวดลอมอีกท้ังกระบวนการของความเปล่ียนแปลง
มีความสลับซับซอนจนยากท่ีจะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธแไดเพราะการเปล่ียนแปลง ท้ังหมดตาง เป็นปใจจัย
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เช่ือมโยงซ่ึงกันและกันส าหรับผลของการพัฒนาในดานบวกนั้นไดแกการเพ่ิม ข้ึนของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจความเจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคตาง ๆ ระบบส่ือสารท่ีทันสมัยหรือการขยายปริมาณและกระจาย
การศึกษาอยางท่ัวถึงมากข้ึน  แตผลดานบวกเหลานี้สวนใหญกระจายไปถึงคนในชนบทหรือผูดอยโอกาสในสังคม
นอยแตวากระบวนการเปล่ียนแปลงของสังคมไดเกิดผลลบตามมาดวย 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มูลนิธิชัยพัฒนา.  ๒๕๕๘. ออนไลนแ) เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยูและ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตนแ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตองมีระบบภูมิคุม กันในตัวท่ีดี
พอสมควร ตอการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการน าวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกข้ันตอน 
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.  ๒๕๕๐ 
: ๓)  คือ การพัฒนาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การ
ตัดสินใจ และการกระท า ซ่ึงเศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกวางขวางครอบคลุม ถึง ๔ ดาน คือ ๑. มิติดานเศรษฐกิจ 
๒) มิติดานสังคม ๓) มิติดานจิตใจ และ ๔) มิติดานวัฒนธรรม ซ่ึงสอดคลองกับโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโ นน
เมือง ต าบลโนนเมือง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึง เนนกิจกรรมท่ีสอดคลอง กับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีกลาวแลวขางตน โดยมีกิจกรรมฝึกธรรมคุณภาพข้ันพ้ืนฐาน เชน กิจกรรมเขาคายคุณธรรม ปฏิบัติธรรม  
กิจกรรมเขาคายลูกเสือ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี กิจกรรมอบรมสวดมนตแ สรภัญญะ  ศาสนพิธี กิจกรรมสวด
มนตแ ท าวัตรเชา-เย็น กิจกรรมออกก าลังกาย เรียนธรรมศึกษา ศาสนาพาเพลิน 
  โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร (จ ารัส เซนนิล.  ๒๕๕๘.  ออนไลนแ) วัดโนนเมือง ต าบลโนนเมือง อ าเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไดรับเด็กเขามาเรียนและอุปการะ  โดยจะรับเฉพาะเด็กท่ีมีปใญหา ๕ ประเภท คือ 
เด็กก าพรา เด็กท่ีพอแมหยารางหรือแยกทางกัน เด็กยากจน เด็กเกเรหลงผิดด้ือและเด็กพอแมติดคุก โดยเอามาเล้ียง
ดูอยูประจ า ใหมีโอกาสเรียนหนังสืออบรมบมนิสัยใหเป็นคนดีมีคุณธรรม มีคุณภาพพ่ึงพาตัวเองได กิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมืองนั้น มีการเรียนการสอนท้ังวิชาการ คุณธรรมฝึกสมาธิ และรวมถึง
อาชีพ การพ่ึงพาตนเองท าการเกษตร ท าปุย ท าน้ ายาลางจาน สบู การท าอิฐ เล้ียงเป็ด เล้ียงไก เล้ียงหมู เ ล้ียงปลา 
ปลูกผัก ปลูกเห็ดสมุนไพร การท าไรนาสวนผสม รวมไปถึงการเก็บออม โดยการด าเนินการดังกลาวนั้นมีความ
สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท่ีขาดโอกาสในสังคม เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมีความรูควบคูคุณธรรม 
  จากความเป็นมาและปใญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตองการท่ีจะศึกษาบทบาทของโรงเรี ยนมัธยมพุทธ
เกษตร เพ่ือเป็นขอมูล ในการสงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โดยเปรียบเทียบ
แนวคิดทฤษฎีบทความและผลวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเป็นแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
ตอไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 การศึกษาในคร้ังนี้  ผูวิจัยมีความมุงหมายในการศึกษา ดังตอไปนี้ 
  ๑. เพ่ือศึกษาบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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                ๒. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรกับการสง เสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๓. เพ่ือศึกษาปใญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการพัฒนาบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร
กับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 

  การศึกษาในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดก าหนดขอบเขตของการวิจัยไวเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร 
วัดโนนเมือง ต าบลโนนเมือง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เทานั้น 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรกับการสง เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยไดใชวิธีด าเนินการวิจัยแบงออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้  
  ตอนท่ี ๔.๑  การศึกษาบทบาทของโรงเรียนพุทธเกษตรกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔.๑.๑  ประชากรและกลุมตัวอยาง   
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน 
๒๘๗ คน 
 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม  ไดแกนักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร ซ่ึงผูวิจัยไดก าหนดขนาดของ
กลุมตัวอยาง  โดยใชตารางของ Krejcie & Morgan   จะไดขนาดกลุมตัวอยางจ านวน ๑๖๕ คน โดยในการสุม
ตัวอยางนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน  (Multi stage random sampling)  มีการข้ันตอนการสุม
ตัวอยาง ดังนี้ 
 ข้ันท่ี  ๑  ก าหนดขนาดและกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie & Morgan ไดกลุมตัวอยาง   จ านวน 
๑๖๕ คน  
 ข้ันท่ี  ๒  แบงหองเรียนในโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร ตามจ านวนของนักเรียนในโรงเรียน ในแตละหอง 
ออกเป็น ๒ ขนาด คือขนาดเล็ก หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนอยูนอยกวา ๔๐ คน มีจ านวน ๓ หอง และ
ขนาดใหญ หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนในโรงเรียนอยูต้ังแต ๔๐ คนข้ึนไป มีจ านวน ๓ หอง 
  ข้ันท่ี ๓  การเทียบสัดสวนตามจ านวนกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางดังรายละเอียดท่ีไดแสดงไวในตาราง ท่ี 
๑ ดังนี้ 

ล าดับ ช้ันปี ประชากร กลุมตัวอยาง 
๑ ช้ันมัธยมท่ี ๑ ๖๘ ๓๘ 
๒ ช้ันมัธยมท่ี ๒ ๖๐ ๓๕ 
๓ ช้ันมัธยมท่ี ๓ ๕๔ ๓๒ 
๔ ช้ันมัธยมท่ี ๔ ๓๗ ๒๒ 
๕ ช้ันมัธยมท่ี ๕ ๓๕ ๒๐ 
๖ ช้ันมัธยมท่ี ๖ ๓๓ ๑๘ 
 รวม ๒๘๗ ๑๖๕ 
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 ๔.๑.๒  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

           เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณแ( Interview) 
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีลักษณะแบบสอบถาม
การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดังนี้  
  ตอนท่ี ๑  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
 ตอนท่ี ๒  ขอมูลเก่ียวกับบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยดาน ๕ ดานคือ 
  ๑) ดานความพอประมาณ ๒) ดานความมีเหตุผล ๓) ดานมีภูมิคุมกัน ๔) ดานความรอบรู ๕) ดานคุณธรรม 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
โดยมีเกณฑแการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน ๕ หมายถึง มีการสงเสริมมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน ๔ หมายถึง มีการสงเสริมมาก 
ระดับคะแนน ๓ หมายถึง มีการสงเสริมปานกลาง 
ระดับคะแนน ๒ หมายถึง มีการสงเสริมนอย 
ระดับคะแนน ๑ หมายถึง มีการสงเสริมนอยท่ีสุด  

  ตอนท่ี  ๓  ปใญหาอ่ืน ๆ 
 การสรางเคร่ืองมือเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดด าเนินการศึกษารายละเอียด
ขอมูลเก่ียวกับปใญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
    ๓.๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาเก่ียวกับบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสง เสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากหนังสือเอกสารและผลงานการวิจัยท่ีเ ก่ียวของ
แลวก าหนดเป็นกรอบใหครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคแท่ีท าการวิจัย 
   ๓.๒ สรางแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามกรอบท่ีก าหนดไว 
  ๓.๓ หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) 
 ๓.๔  น าแบบสอบถามท่ีไดแกไขตามท่ีคณะผูเช่ียวชาญเสนอแนะแลว แลวน าไปทดลองใช (Try out)  กับ
นักเรียนในโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จ านวน ๓๐ คน 
 ๓.๕ น าแบบสอบถามกลับมาค านวณหาความเช่ือมั่น  โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Alpha 
Coefficient)  ของครอนบาค  (Cronbach) ไดคาสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่นของแบบสอบถามตอนท่ี ๒ บทบาท
ของโรงเรียนพุทธเกษตรกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ท่ี
ความเช่ือมั่นเทากับ ๐.๙๓   
  ๓.๖ น าแบบสอบถามท่ีผานการหาคุณภาพแลว จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณแ 
เพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 ๔.๑.๓  การเก็บรวบรวมขอมูล 
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           ผูวิจัยด าเนินการตามล าดับข้ันตอนดังนี้ ขอหนังสือขอความอนุเคราะหแในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เพ่ือขอความอนุเคราะหแในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามใดไมไดรับคืนตามเวลาท่ีก าหนด ผู วิจัยด าเนินการ
ติดตอกับบุคคลนั้น  แลวเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดคืนมา  ท าการตรวจสอบความ
สมบูรณแเพ่ือด าเนินการตอไป 
 ๔.๑.๔  การวิเคราะหแขอมูล 
   - น าแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณแของการตอบแบบสอบถาม 
   - ด าเนินการวิเคราะหแขอมูลดวยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
           ๑. วิเคราะหแขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ 
     ๒. วิเคราะหแบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท้ังโดยภาพรวม ราย
ดานและเป็นรายขอ โดยมีเกณฑแการแปลความหมายคาเฉล่ีย ดังนี้     
                คาเฉล่ีย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ มีการสงเสริมในระดับมากท่ีสุด  
                คาเฉล่ีย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ มีการสงเสริมในระดับมาก 
                คาเฉล่ีย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ มกีารสงเสริมในระดับปานกลาง  
                คาเฉล่ีย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ มีการสงเสริมในระดับนอย  
                คาเฉล่ีย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐ มีการสงเสริมในระดับนอยท่ีสุด  
         ๓. เปรียบเทียบคาเฉล่ียบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามอายุของนักเรียนในโรงเรียนเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน   
โดยการทดสอบคาที (t-test)  ชนิด Independent Samples 
                   ๔. เปรียบเทียบคาเฉล่ียบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามระดับช้ันของนักเรียนในโรงเรียนเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
โดยการทดสอบคาที (t-test)  ชนิด Independent Samples 
         ๕. เปรียบเทียบคาเฉล่ียบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามประสบการณแในเขารวมกิจกรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน โดยการทดสอบคาที (t-test)  ชนิด Independent Samples 
        ๖. ขอมูลจากค าถามแบบปลายเปิด ปใญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ โดยการสัมภาษณแเ ก่ียวกับ
บทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผูวิจัยไดสัมภาษณแเชิงลึกดวยตัวเอง และเก็บรวบรวมขอมูลท่ีการสัมภาษณแน ามาวิเคราะหแ โดยใชเทคนิค
การวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis techniques) 
 
๕. ผลการวิจัย 

  จากการวิจัย เร่ืองบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร
ในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 
๓.๙๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน = ๔.๑๕, ๔.๐๖, ๔.๐๑, ๓.๙๒ ๓.๕๗ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ดานความพอประมาณ (รูจักความพอดี อยูพอดี กินพอดีตามอัตภาพ พ่ึงตนเอง ไมเบียดเบียนผู อ่ืน      
มีคุณธรรมดวยความพอเพียง) โดยรวมมีความคิดเห็นอยูระดับมาก ( = ๔.๐๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละขอ
พบวา นักเรียนมีระดับความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับปานกลาง ไดแก  การสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชพืชสมุนไพรใน
ชีวิตประจ าวัน การสงเสริมใหนักเรียนรูจักประหยัดน้ าและไฟฟูา สวนท่ีเหลือประชาชนมีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก 

 ดานความมีเหตุผล (ความเขาใจดวยเหตุและผลอยางเหมาะสมจากความรู ภูมิปใญญา สังคมวัฒนธรรม
ในทองถ่ิน มาปรับแกปใญหาและพ่ึงตนเองใหไดอยางรอบคอบ) โดยรวมมีความคิดเห็นอยูระดับมาก   (= ๔.๐๑) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแตละขอพบวา ในดานสงเสริมการสรางคานิยมใหนักเรียนยอมรับคุณคาความดีของบุคคลจาก
คุณธรรม จริยธรรมท่ีปรากฏไมใชการยกยองยอมรับนับถือ ตามฐานะและทรัพยแสิน อยูในระดับปานกลาง  ในสวน
ดานการสงเสริมใหนักเรียนจัดกิจกรรมสรางวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตท่ีถูกตองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อยูในระดับมากท่ีสุด  สวนท่ีเหลือมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 ดานความมีภูมิคุมกัน (การเตรียมพรอมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง ท่ีจะเกิดข้ึนตอโครงการ 
กิจกรรมตาง ๆ และการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือตอบสนองปใญหา โดยค านึงถึงความเป็นไปไดของสถานการณแ
ตาง ๆ อยางแทจริงท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตท้ังใกลและไกล) โดยรวมมีความคิดเห็นอยูระดับปานกลาง (= ๓.๕๐) 
เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละขอพบวา ในดานการสงเสริมใหนักเรียนรวมกลุมจัดต้ังกองทุนโรงเรียนและการ
สงเสริมนักเรียนจัดท าบัญชีการออมของนักเรียน อยูในระดับนอย ในดานการสง เสริมใหมีการแปรรูปวัตถุดิบใน
ทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมมูลคา  อยูในระดับปานกลาง ในสวนท่ีเหลือมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 ดานความรอบรู (การมีความรูรวมกันในการจัดการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจ  ดิน น้ า ปุา ขาวปลา อาหาร 
การออม การผลิต การบริโภค การลงทุน สุขภาพ ส่ิงแวดลอมท้ังดานขาวสารและเทคโนโลยี) โดยรวมมีความคิดเห็น
อยูระดับมาก (= ๓.๕๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละขอพบวา ในดานการสงเสริมใหนักเรียนผลิตวัสดุอุปกรณแ
เทคโนโลยีอยางงาย การสงเสริมใหนักเรียนต้ังกลุมเรียนรูทางภูมิปใญญาทอง ถ่ิน และการสง เสริมใหนักเรียนมี
การศึกษาทดลอง ทดสอบเพ่ือใหไดมา ซ่ึงเทคโนโลยีใหม ๆ  ท่ีสอดคลองกับสภาพของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 
ในดานการสงเสริมใหนักเรียนรูจักถายทอดและเผยแพรความรูใหไดรับประโยชนแใหกับชุมชนในเขตบริการ การ
สงเสริมและสรางวัฒนธรรมสังคมแหง การเรียนรูใหนักเรียน เชน รณรงคแกิจกรรม รักการอาน จัดสรางหองสมุด 
ชุมชน ศูนยแอินเตอรแเน็ตเพ่ือการเรียนรู และการสงเสริมใหนักเรียนสรางวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมในกิจกรรม
ประเพณีของชุมชน  อยูในระดับมาก ในดานการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู มีความเขาใจท่ีถูกตองเ ก่ียวกับการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมใหนักเรียนเสริมสรางสุขภาพ หางไกลจากยาเสพติด และ
การสงเสริมใหนักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตแใชในการด าเนินชีวิตประจ าวัน อยูในระดับมาก
ท่ีสุด 
 ดานคุณธรรม (การพ่ึงพาชวยเหลือกันมีความซ่ือสัตยแ สุจริต ความอดทน ความเพียร ใชสติปใญญาในการ
ด าเนินชีวิต) โดยรวมมีความคิดเห็นอยูระดับมาก (= ๔.๒๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละขอพบวา ในดานการ
สงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียนสรางคุณธรรมการรักษาการท างานเพ่ือการพ่ึงตนเอง อยูในระดับปานกลาง ในดาน
การสงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางถูกตอง การสงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียนปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของศาสนาในชีวิตประจ าวันอยางเครงครัด การสงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียนจัดกิจกรรมทาง
ประเพณีท่ีส าคัญอยางสม่ าเสมอ การสงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียนฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิม ท่ีมีคุณคาของ
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ชุมชนท่ีสูญหายหรือถูกลืมเลือน และการสงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียนยกยองเชิดชูบุคคลท่ีซ่ือสัตยแสุจริต อยูใน
ระดับมาก ในดานสงเสริมพัฒนาคุณภาพจิตใจของนักเรียนในโรงเรียนดวยกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา และวัน
ส าคัญ อ่ืน ๆ อาทิ เชน วันแม แหงชาติวันพอแหงชาติ การสงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียนรวมจัดสวัสดิการทางสังคม
ของโรงเรียนเชนคนพิการและผูดอยโอกาส และการสงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียนสรางจิตส านึกในการชวยเหลือ
ประชาชน และชุมชนเมื่อมีภัยพิบัติตาง ๆ อยูในระดับมากท่ีสุด 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๕.๑.๑ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยจากขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย จ านวน ๑๖๕ 
คน จ าแนกตามเพศแลว สวนใหญเป็นเพศหญิงจ านวน ๙๑ คน คิดเป็นรอยละ ๕๖.๙๗ และท่ีเหลือเป็นเพศชาย
จ านวน ๗๔ คน คิดเป็นรอยละ ๔๓.๐๓ 
 ในดานอายุของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  สวนใหญมีอายุต่ ากวา ๑๕ ปี  จ านวน ๑๐๕ คน คิดเป็น
รอยละ ๖๓.๖๔  ท่ีเหลือมีอายุมากกวา ๑๕ ปีข้ึนไป จ านวน ๖๐ คน คิดเป็นรอยละ ๓๖.๓๖ 
 ในดานระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  สวนใหญศึกษาในระดับมัธยมตน จ านวน 
๑๐๕ คน คิดเป็นรอยละ ๖๓.๖๔  ท่ีเหลือเป็นการศึกษาระดับมัธยมปลาย จ านวน ๖๐ คน คิดเป็นรอยละ ๓๖.๓๖ 
 ในดานตามประสบการณแในเขารวมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือการ
วิจัย  สวนใหญมีประสบการณแนอยกวา ๕ คร้ัง จ านวน ๘๕ คน คิดเป็นรอยละ ๕๑.๕๑  ท่ีเหลือเป็นผูมีประสบการณแ
มากกวา ๕ คร้ังข้ึนไป จ านวน ๘๐ คน คิดเป็นรอยละ ๔๘.๔๙ 
 ๕.๑.๒ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ความเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมและรายดาน คือ ดานความพอประมาณ ( รูจักความพอดี 
อยูพอดี กินพอดีตามอัตภาพพ่ึงตนเอง ไมเบียดเบียนผูอ่ืน มีคุณธรรมดวยความพอเพียง) , ดานความมีเหตุผล (ความ
เขาใจดวยเหตุและผลอยางเหมาะสมจากความรู ภูมิปใญญา สังคม วัฒนธรรมใ นทอง ถ่ิน มาปรับแกปใญหาและ
พ่ึงตนเองใหไดอยางรอบคอบ), ดานความมีภูมิคุมกัน (การเตรียมพรอมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง ท่ีจะ
เกิดข้ึนตอโครงการกิจกรรมตาง ๆ และการด าเนินงานของชุมชนเพ่ือตอบสนองปใญหาโดยค านึงถึงความเป็นไปได
ของสถานการณแตาง ๆ อยางแทจริงท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตท้ังใกลและไกล) , ดานความรอบรู (การมีความรู
รวมกันในการจัดการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจ ดิน น้ า ปุา ขาวปลาอาหาร การออม การผลิต การบริโภค การลงทุน 
สุขภาพ ส่ิงแวดลอมท้ังดานขาวสารและเทคโนโลยี) , ดานคุณธรรม (การพ่ึงพาชวยเหลือกันมีความซ่ือสัตยแ สุจริต 
ความอดทน ความเพียร ใชสติปใญญาในการด าเนินชีวิต) ซ่ึงผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยม
พุทธเกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดานความพอประมาณ (รูจักความพอดี อยูพอดี กินพอดีตามอัตภาพ พ่ึงตนเอง ไมเบียดเบียนผู อ่ืน มี
คุณธรรมดวยความพอเพียง) ระดับความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสง เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความพอประมาณ (รูจักความพอดี อยูพอดี กินพอดี
ตามอัตภาพ พ่ึงตนเอง ไมเบียดเบียนผูอ่ืน มีคุณธรรมดวยความพอเพียง) โดยรวมมีความคิดเห็นอยูระดับมาก (= 
๔.๐๐)  
  ดานความมีเหตุผล (ความเขาใจดวยเหตุและผลอยางเหมาะสมจากความรู ภูมิปใญญา สังคมวัฒนธรรม
ในทองถ่ิน มาปรับแกปใญหาและพ่ึงตนเองใหไดอยางรอบคอบ) ระดับความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธ
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เกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความมีเหตุผล (ความ
เขาใจดวยเหตุและผลอยางเหมาะสมจากความรู ภูมิปใญญา สังคมวัฒนธรรมในทอง ถ่ิน มาปรับแกปใญหาและ
พ่ึงตนเองใหไดอยางรอบคอบ) โดยรวมมีความคิดเห็นอยูระดับมาก (= ๔.๐๑)  
  ดานความมีภูมิคุมกัน (การเตรียมพรอมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง ท่ีจะเกิดข้ึนตอโครงการ 
กิจกรรมตาง ๆ และการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือตอบสนองปใญหา โดยค านึงถึงความเป็นไปไดของสถานการณแ
ตาง ๆ อยางแทจริงท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตท้ังใกลและไกล) ระดับความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธ
เกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความมีภูมิคุมกัน (การ
เตรียมพรอมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนตอโครงการ กิจกรรมตาง ๆ และการด าเนินงานของ
โรงเรียนเพ่ือตอบสนองปใญหา โดยค านึงถึงความเป็นไปไดของสถานการณแตาง ๆ อยางแทจริง ท่ีคาดวาจะเกิดใน
อนาคตท้ังใกลและไกล) โดยรวมมีความคิดเห็นอยูระดับปานกลาง (= ๓.๕๐) 
 ดานความรอบรู (การมีความรูรวมกันในการจัดการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจ  ดิน น้ า ปุา ขาวปลา อาหาร 
การออม การผลิต การบริโภค การลงทุน สุขภาพ ส่ิงแวดลอมท้ังดานขาวสารและเทคโนโลยี) ระดับความคิดเห็นของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานความรอบรู (การมีความรูรวมกันในการจัดการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจ  ดิน น้ า ปุา ขาวปลา อาหาร การออม การ
ผลิต การบริโภค การลงทุน สุขภาพ ส่ิงแวดลอมท้ังดานขาวสารและเทคโนโลยี) โดยรวมมีความคิดเห็นอยูระดับมาก 
(= ๓.๕๐)  
  ดานคุณธรรม (การพ่ึงพาชวยเหลือกันมีความซ่ือสัตยแ สุจริต ความอดทน ความเพียร ใชสติปใญญาในการ
ด าเนินชีวิต) ระดับความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานคุณธรรม (การพ่ึงพาชวยเหลือกันมีความซ่ือสัตยแ สุจริต ความอดทน 
ความเพียร ใชสติปใญญาในการด าเนินชีวิต) โดยรวมมีความคิดเห็นอยูระดับมาก  (= ๔.๒๐)  
 ๕.๑.๓ การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของนักเรียนต่อบทบาทของโรงเรียนมัธยม
พุทธเกษตรในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตาม
สถานภาพของบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางซ่ึงไดแสดงความคิดเห็นตอบทบาทของโรงเรียนมัธยม
พุทธเกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ดานความ
พอประมาณ (รูจักความพอดี อยูพอดี กินพอดีตามอัตภาพ พ่ึงตนเอง ไมเบียดเบียนผู อ่ืน มีคุณธรรมดวยความ
พอเพียง) ดานความมีเหตุผล (ความเขาใจดวยเหตุและผลอยางเหมาะสมจากความรู ภูมิปใญญา สังคม วัฒนธรรมใน
ทองถ่ิน มาปรับแกปใญหาและพ่ึงตนเองใหไดอยางรอบคอบ) ดานความมีภูมิคุมกัน (การเตรียมพรอมรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนตอโครงการกิจกรรมตาง ๆ และการด าเนินงานของชุมชนเพ่ือตอบสนองปใญหาโดย
ค านึงถึงความเป็นไปไดของสถานการณแตาง ๆ อยางแทจริงท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตท้ังใกลและไกล) ดานความรอบ
รู (การมีความรูรวมกันในการจัดการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจ ดิน น้ า ปุา ขาวปลาอาหาร การออม การผลิต การบริโภค 
การลงทุน สุขภาพ ส่ิงแวดลอมท้ังดานขาวสารและเทคโนโลยี) และดานคุณธรรม (การพ่ึงพาชวยเหลือกันมีความ
ซ่ือสัตยแ สุจริต ความอดทน ความเพียร ใชสติปใญญาในการด าเนินชีวิต) 
  จ าแนกตามปใจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณแ โดยการวิเคราะหแความ
แตกตางระหวางตัวแปรตามสมมติฐาน ดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี ๑ กลุมบุคคลท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมแตกตางกัน 
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 สมมติฐานท่ี ๒ กลุมบุคคลท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี ๓ กลุมบุคคลท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธ
เกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี ๔ กลุมบุคคลท่ีมีประสบการณแตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธ
เกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมแตกตางกัน 
 ๕.๑.๔ ป๎ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  นักเรียนกลุมตัวอยาง จ านวน ๑๖๕ คน ใหความคิดเห็นเก่ียวกับปใญหา อุปสรรค และ ขอเสนอแนะตอ
บทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 ป๎ญหา อุปสรรค ดานความพอประมาณ กลุมยังไมเขมแข็งเพราะขาดการติดตามผล และยังขาดความรู
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 
 ข้อเสนอแนะ จัดใหความรูในโรงเรียนหรือเชิญเจาหนาท่ี (วิทยากร) มาใหความรู  การประกอบของ
อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคณะกรรมการติดตามผลโดยมีการประกวดแขงขันแตละชุมชนมีราง วัล 
และประกาศเกียรติคุณ อยางตอเนื่อง 
 ป๎ญหา อุปสรรค ดานความมีเหตุผล ขาดความรูในการจะน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตแใชใหจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรหนวยงานตาง ๆ มาใหความรู น าไปปฏิบัติใหเป็นรูปธรรมในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเสริมท่ีใชวัสดุในพ้ืนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีแตละชุมชน 
 ข้อเสนอแนะ จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรหนวยงานตาง ๆ มาใหความรู น าไปปฏิบัติใหเป็นรูปธรรมใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเสริมท่ีใชวัสดุในพ้ืนที 
 ป๎ญหา อุปสรรค  ดานความมีภูมิคุมกัน ขาดเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ชาดการพัฒนาสรางความเขาใจท่ี
เกิดข้ึนอยางตอเนื่องขาดอาชีพเสริมท่ีมั่นคงขาดการน าเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใหทันสมัยนิยม  
 ข้อเสนอแนะ  น านักเรียนหรือกลุมแกนน าตาง ๆ  ในโรงเรียนโดยการพาไปดูงานหรืออบรม การด าเนิน
ชีวิตตามหลักขอเสนอแนะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ป๎ญหา อุปสรรค ดานความรอบรู นักเรียนขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการด าเนินชีวิต ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษแส่ิงแวดลอม การลงทุนตลอดจนรับรูขาวสารและเทคโนโลยีและเทาทันในการ
เปล่ียนแปลงของโลกภายนอก 
 ข้อเสนอแนะ จัดต้ังศูนยแเรียนรูการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรจาก
หนวยงานราชการ และจากเอกชน มีการสาธิตและปฏิบัติใหครบวงจร 
  ป๎ญหา อุปสรรค ดานคุณธรรม ประชาชนไปท างานตางจังหวัดท าวัตถุนิ ยม เขามามากข้ึน เด็กและ
เยาวชน ชักจูงไดงาย 
 ข้อเสนอแนะ จัดกิจกรรม ปลูกฝใงใหนักเรียนเป็นผูมีคุณธรรม จริยธรรม เชน กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตยแ 
ปฏิบัติธรรมเพ่ิมข้ึน 

๖. อภิปรายผล 
  การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะกลาวประเด็นท่ีส าคัญ และนาสนใจเก่ียวกับความคิดเห็นของ
นักเรียนของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน  ๑๖๕ คน โดยจะอภิปรายตามล าดับ ดังตอไปนี้ 
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 ๖.๒.๑ ความคิดเห็นของนักเรียนของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (= ๓.๙๕) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน = ๔.๐๑, ๔.๐๖, ๓.๕๗, ๓.๙๒, ๔.๑๕ ซ่ึงสอดคลอง
กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในสังคมปใจจุบัน ดังตอไปนี้คือ  
  ๑. แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจท่ีสามารถอุมชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับตัวเอง อยูได
โดยไมตองเดือดรอน โดยตองสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือต้ัง ตัวใหมี ความพอกินพอใช 
ไมใชมุงหวังแตจุทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูท่ีมีอาชีพและฐานะเพียง
พอท่ีจะพ่ึงตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนไป 
  ๒. สอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีปรากฏในคัมภีรแพุทธศาสนาเถรวาท คือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชนแ ๔ ประการ  คือ ๑) อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น ๒) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา ๓) 
กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเป็นมิตร คือ ๔) สมชีวิตา เ ล้ียง ชีวิตแตพอดี จากท่ีมีผู วิจัยมีความเก่ียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในดานตาง ๆ ก็คือการรูจักพอเพียง ซ่ึงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จ าเป็นท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกัน ในตัวท่ีดีพอสมควร ท้ังนี้จะตองเป็นผูมีความรอบรู รอบคอบ และความระมัดระวัง 
ในการรูจักการท ามาหากินเล้ียงชีพอยางมีสติ คือประกอบดวยหลักธรรมทางจิตใจ โดยใชความรู ความอดทน ความ
เพียร ไมใหตนเองเดือดรอนและไมไปท าใหคนอ่ืนเดือดรอน หรือพูดไดวา เศรษฐกิจพอเพียง คือการด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานของการรูจักตนเอง การคิดพ่ึงพาตนเอง และพ่ึงพาอาศัยซ่ึง กันและกันอยาง เ อ้ือเ ฟ้ือเ ผ่ือแผโดยใชชีวิต
พอเพียงสอดคลองกับหลักค าสอนของทุกศาสนาท่ีใหด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม ไมท าการใด ๆ เบียดเบียนตนเอง
หรือผูอ่ืน ไมฟูุงเฟูอท าอะไรท่ีเกินตน รูจักแบงปใน และชวยเหลือผูอ่ืนตามความเหมาะสมและก าลังความสามารถของ
ตน โดยด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง คือ ค านึงถึงความพอดี ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
  ๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑. การสงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและระดับครอบครัว 
โดยเฉพาะเกษตรกร ซ่ึงรายไดจากการขายสวนท่ีเหลือเป็นการสรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดข้ึนในระดับครอบครัว 
  ๒. การสงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนและร ะดับองคแกร 
สนับสนุนใหกลุมรวมพลังกันในรูปสหกรณแ หรือธุรกิจตาง ๆ รวมกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ เกิดความพอเพียง
ในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง 
  ๓. การสงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือสงเสริมใหชุมชน หรือเครือขาย
วิสาหกิจ 
  ๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  แนวทางเพ่ือใหเกิดรูปธรรมในการสงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเชิง
ปฏิบัติการในโรงเรียนหรือชุมชนตาง ๆ ควรด าเนินการคือ 
  ควรประสานกับทางโรงเรียนหรือชุมชนโดยมีการสงเสริมแกเด็กในโรงเรียนเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการปลูกฝใงและซึมซับเศรษฐกิจพอเพียงต้ังแตเด็ก ๆ จัดท าแผนสง เสริมใหตอเนื่องและมีความ
ชัดเจน มีงบประมาณสงเสริมสนับสนุนอยางเพียงพอ มีการติดตามผล แนะน าจากเจาหนาท่ี รวมถึงมีการประเมิน
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ความกาวหนาแตละหมูบาน โดยมีตัวช้ีวัดความส าเร็จโดยมีการรายงานผลทุกเดือน มีศูนยแสาธิตหรือถายทอด
เศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นสถานท่ีใหความรู มีการกระตุนโดยมีการประกวดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงดีเดนใน
ระดับโรงเรียน โดยมีรางวัลใหเป็นก าลังใจในการด าเนินการตอไป พาไปดูงานในสถานท่ีท่ีไดปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประสานสวนราชการหรือเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบงาน
เศรษฐกิจโดยตรงและมีความรูเพ่ือใหสามารถด าเนินการสงเสริมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการสงเสริมเชิงปฏิบัติแก
ประชาชนทุกกลุมเปูาหมายอยางตอเนื่องใหครอบคลุมในทุกหมูบาน 
  ๗.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ๑. ควรมีการวิจัยตอเนื่องเก่ียวกับบทบาทของโรงเรียนกับการสงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยเปล่ียนกลุมเปูาหมายจากกลุมเดิมไปเป็นกลุมกลุมอ่ืน ๆ ในโรงเรียนอ่ืน ๆ ตอไป 
  ๒. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนากิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมกับ
หมูบานแตละหมูบาน แตละแหงเป็นการเฉพาะ 
  ๓. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาและสงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
หรือชุมชนอ่ืนตอไป ในรายมิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม มิติดานจิตใจ และมิติดานวัฒนธรรม 
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แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

The Guideline for Development of Professional Administrative Attribute  
in Schools under Ministry of Education  

ผูชวยศาสตราจารยแ.ดร.ธีระศักด์ิ  บึงมุม* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มี วัตถุประสงค์ ๑) เ พ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูบริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 อําเภอ อําเภอน้ํา
พอง อําเภอกระนวน อําเภออุบลรัตน์  อําเภอเขาสวนกวาง  และอําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน  จํานวน  250  คน  
จําแนกเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน  120  คน  สถานศึกษาขนาดกลาง  จํานวน  110 คน  และ
สถานศึกษาขนาดใหญ 20 คน  ไดมาโดยวิธีสุมแบบแบงช้ัน  (Stratified  random  sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามาตราสวนประมาณคา (Rating  scale)  วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติรอยละ  ความถ่ี  
คาเฉล่ีย  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน                

 ผลการศึกษาพบว่า 
1. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูบริหารสถานศึกษ มืออาชีพ  กระทรวงศึกษาธิการ  5  

อําเภอ อําเภอน้ําพอง อําเภอกระนวน อําเภออุบลรัตน์ อําเภอเขาสวนกวาง และอําเภอซําสูง โดยภาพรวมมีระดับ
ปฏิบัติอยูระดับมาก และหลายดานเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้  ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานการบริหารแบบมีสวน
รวม ดานความซ่ือสัตย์ดานบุคลิกภาพท่ีดี ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค์ และดานวิสัยทัศน์ ตามลําดับ 

2. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูบริหารสถานศึกษ มืออาชีพ  กระทรวงศึกษาธิการ  5  
อําเภอ  อําเภอน้ําพอง อําเภอกระนวน  อําเภออุบลรัตน์ อําเภอเขาสวนกวาง  และอําเภอซําสูง   พบวาควรให
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามกรอบแนวคิด  ในการวิจัยเรียงจากมากไ ปหานอย 
ดังนี้ ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค์ดานความซ่ือสัตย์  ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานบุคลิกภาพท่ีดี   ดานวิสัยทัศน์  
และดานการบริหารแบบมีสวนรวม  ตามลําดับ 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะความเป็นผูบริหาร/แนวทางการพัฒนามืออาชีพ 

Abstract: 

               The objectives of the research was to study the Guideline for Development of 
Professional Administrative Attribute in Schools under Ministry of Education. The sampling were 
250 administrators in basic educational schools of 5 districts included: Namphong District, 
Kranuan District, Ubonrat District, Khao Suan Kwang District and Samsung District being classified 
in the followings; 120 small schools, 110 medium schools, and  20 large schools which were 
derived by stratified random sampling, the tools used for the research were questionnaires with 

                                                                 
* อาจารย์ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 
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rating scale, and data analysis was made by statistics such as Percentage, Frequency, and 
Standard Deviation. 
            The findings were as followed:  

1. Analytical result on the Guideline for Development of Professional  
Administrative Attribute in Schools under Ministry of Education was totally high operation, when 
prioritizing from high to low it was made in the followings; Morality and ethics, participation 
administration, honesty, good personality, creative thinking, and vision respectively. 

2. As for the result of analysis on  the Guideline for Development of  
Professional Administrative Attribute in Schools under Ministry of Education it was found that the 
Development of Professional Administrative Attribute in Schools under Ministry of Education 
should be made in accordance with the thinking frame for the research  and should be 
prioritized from high to low operation in the followings; Creative thinking, honesty, morality and 
ethics, good personality, vision and participation administration respectively.       
 

Keywords: Professional Administrative Attribute / Guideline for Development 

 
1. บทน า 
 การบริหารสถานศึกษาจัดเป็นวิชาชีพช้ันสูง (Professional)  อาชีพหนึ่ง  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา
จําเป็นตองมีคุณลักษณะมีองค์ความรู  ความสามารถ  มีวิสัยทัศน์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความเป็นผูนําโดยเฉพาะ
เป็นผูนําทางดานการบริหาร  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545  และ(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553  มาตรา  53  กําหนดใหมีองค์กรวิชาชีพครู  ผูบริ หารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษาใหมีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ  มีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐาน  
และจรรยาบรรณของวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรวมท้ังพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา  ดวยหลักการดังกลาวขางตน  

     ผูบริหารสถานศึกษาตองเป็นผูบริหารการศึกษามืออาชีพ  จึงจะบริหาร  และจัดการศึกษาประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวซ่ึงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารการศึกษา  และผูบริหารสถานศึกษา
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2 )  
พ.ศ. 2545  และ(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553  มาตรา  53  มีดาน  2  ดานหลัก  คือ  1)  การจัดการศึกษาใหเป็นไป
ตามจุดมุงหมาย  หลักการ  แนวทาง  รูปแบบการจักการศึกษา  หลักสูตร  และกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
2)  การบริหารการศึกษาใหเป็นไปตามแนวทาง  การบริหารท่ีกําหนดไว  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2545  โดยใหเนนการบริหารแบบมีสวนรวมของหลายฝุายรวมท้ังบิดามารดา  ผูปกครอง  องค์ของรัฐ  และ
เอกชน  ตลอดท้ังชมรมสมาคมในสังคม  บุญคํ่า  รักษาศรี,(2546 :18 ; อางถึง  นิตยา  ทองไทย : 2555 : 1–2)          

        จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของทําใหทราบวาความเป็นผูบริหารมืออาชีพ  นั้น
จะตองเป็นบุคคลท่ีมีวิสัยทัศน์มีคุณธรรมจริยธรรม  ท่ีปรากฏใหเห็น หรือคุณลักษณะประจําตัวผูบริหารท่ีมีการใช
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หลักวิชาประยุกต์ความสามารถ  ใชศิลปะควบคูกับยุทธศาสตร์ หรือหลักการตาง ๆ  ในการบริหารท่ีทําใหอง ค์กร
ประสบผลสําเร็จตามเปูาหมายเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลอยางแทจริง 

 จากความเป็นมา  และความสําคัญของปัญหาดังกลาวขางตนนั้น  ทําใหผูวิจัยในสถานศึกษาข้ันฐาน  จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะความเป็นผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารการศึกษา  และผูบริหารสถานศึกษา  
กระทรวงศึกษา  เพ่ือท่ีจะนําผลการศึกษา  ในคร้ังนี้เป็นขอมูลเพ่ือการพัฒนา  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาตอไป 

2. ค าถามการวิจัย    
1.  สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์คุณลักษณะความเป็นผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ

กระทรวงศึกษาธิการ ใน 5 อําเภอ  อําเภอน้ําพอง อําเภอกระนวน อําเภออุบลรัตน์ อําเภอเขาสวนกวาง  และ
อําเภอซําสูง  เป็นอยางไร  
          2.  ความตองการจําเป็น  ในการพัฒนาแนวทางท่ีพึงประสงค์คุณลักษณะความเป็นผูบริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ  กระทรวงศึกษาธิการ  ใน  5 อําเภอ  จังหวัดขอนแกน  เป็นอยางไร 

๓. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพกระทรวงศึกษาธิการ  
ใน  5 อําเภอ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย   อําเภอน้ําพอง  อําเภอกระนวน อําเภออุบลรัตน์  อําเภอเขาสวน
กวาง  และอําเภอซําสูง  

4. การด าเนินการวิจัย  
  1. ขอบเขตการวิจัย 

  1.1   การวิจัย แนวทาง พัฒนาคุณลักษณะความเ ป็นผู บริหารสถานศึกษามืออาชีพ   
กระทรวงศึกษาธิการ  ใน  5 อําเภอ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย   อําเภอน้ําพอง  อําเภอกระนวน อําเภออุบล
รัตน์  อําเภอเขาสวนกวาง  และอําเภอซําสูง  จํานวนกลุมตัวอยาง  250  คน  จําแนกเป็นผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก  จํานวน  120  คน  สถานศึกษาขนาดกลาง  จํานวน  110  คน  และสถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวน  
20  คน 

    1.2  ขอบเขตด้านเน้ือหา  ผูวิจัยไดทํากรอบแนวทางของ  ชนาภัทร  เกิดประกอบ  (2552 : 
5-7)  ประกอบดวย  6  ดาน  ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานการบริหารแบบมีสวนรวม  ดานความซ่ือสัตย์ดาน
บุคลิกภาพท่ีดี  ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค์  และดานวิสัยทัศน์ 
   1.3  การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ 
   1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะความเป็น
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
   2.  ศึกษาวิธีสรางเคร่ืองมือแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale)   ตามวิธี
ลิเคอร์ท (Liket)  และการสสรางแบบสอบถามปิด (open  ended)  จากตํารา  บุญชม  ศรีสะอาด(2553 : 70-74) 

1.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  วิเคราะห์ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับตําแหนง  และขนาดของของ

สถานศึกษาของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม  โดยหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ(Percentage) 
  2.  วิเคราะห์แนวทางพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูบริหารสถานศึกษา   มืออาชีพ   

กระทรวงศึกษาธิการ  ใน  5 อําเภอ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย  อําเภอน้ําพอง  อําเภอกระนวน อําเภออุบลรัตน์  
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อําเภอเขาสวนกวาง  และอําเภอซําสูง  โดยการหาคาเฉล่ีย (  )  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   แลวทํา
คาเฉล่ียมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์  มาตราสวนประมาณคา (Rating  scale) (บุญชม  ศรีสะอาด,2553 : 73-74) 

5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได ข อมู ลสา รสน เ ทศแนวทา ง พัฒนาคุณลักษณะ ความเ ป็นผู บ ริห ารสถาน ศึกษามื ออา ชีพ   
กระทรวงศึกษาธิการ  ใน  5 อําเภอ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย  อําเภอน้ําพอง  อําเภอกระนวน อําเภออุบลรัตน์  
อําเภอเขาสวนกวาง  และอําเภอซําสูง   
 2.ไดแนวทางในการพัฒนา  ปรับปรุงแนวคิด  ทฤษฏีเชิงปฏิบัติ  ในการบริหารสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ  และพัฒนาตนเองไปสูผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ  ตอไป 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
  1. จากการวิเคราะห์ขอมูลแนวทางพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ   
กระทรวงศึกษาธิการ  ใน  5 อําเภอ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย  อําเภอน้ําพอง  อําเภอกระนวน อําเภออุบล
รัตน์  อําเภอเขาสวนกวาง  และอําเภอซําสูง  ผลการวิเคราะห์พบวา  แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ  ระดับปฏิบัติท่ี  1  ดานคุณธรรมจริยธรรม  ระดับปฏิบัติท่ี  2  ดานการบริหารแบบ
มีสวนรวม  ระดับปฏิบัติท่ี  3  ดานความซ่ือสัตย์  ระดับปฏิบัติท่ี  4  ดานบุคลิกภาพท่ีดี  ระดับปฏิบัติท่ี  5  ดาน
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค์  และระดับปฏิบัติท่ี  6    ดานวิสัยทัศน์ 
  2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ   
กระทรวงศึกษาธิการ  ใน  5 อําเภอ  จังหวัดขอนแกน  พบวา  เ รียงจากคาความถ่ีจากมากไปหานอย  ดังนี้  
กลาวคือ  ตระหนักปลูกฝังดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค์  มีความถ่ีระดับ (179)  ดานความซ่ือสัตย์  มีความถ่ีระดับ 
(177)  ดานคุณธรรมจริยธรรม  มีความถ่ีระดับ (174)  ดานบุคลิกภาพท่ีดี  มีความถ่ีระดับ (173)  ดานวิสัยทัศน์  
มีความถ่ีระดับ (168)  และดานการบริหารแบบมีสวนรวม  มีความถ่ีระดับ (166)  ตามลําดับ 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเครา ะห์เ ก่ียวกับแนวทางพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ   
กระทรวงศึกษาธิการ  ใน  5 อําเภอ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย   อําเภอน้ําพอง  อําเภอกระนวน อําเภออุบล
รัตน์  อําเภอเขาสวนกวาง  และอําเภอซําสูง  มีประเด็นท่ีนาสนใจ  ผูวิจัยจึงนํามา  อภิปรายผล  ดังนี้ 

1. แนวทางพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ   กระทรวงศึกษาธิการ  ใน  5 
อําเภอ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย  อําเภอน้ําพอง  อําเภอกระนวน  อําเภออุบลรัตน์  อําเภอเขาสวนกวาง   
และอําเภอซําสูง  อยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน  ท้ังนี้เป็นเพราะวาผูบริหารมุงสงเสริมพัฒนาบริหาร
จัดการดําเนินการใหผูเรียนทุกคนไดเกิดการเรียนรูอยางมมีคุณภาพมุงมั่นในการท่ีจะจัดการการศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบ  
โดยใหเกิดผลในทุกมิติกับผูเรียน  เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนเป็นชุมชนท่ีสามารถพ่ึงตนเองได  นําไปสูความ
เป็นสถานศึกษาสมบูรณ์  คือ  สถานศึกษาท่ีมีความรมร่ืน  มีสภาพนาดู  นาอยู และนาเ รียน  โดยมีกระบวนการ
เรียนรูการบริหารจัดการท่ีเช่ือมโยงสอดคลองกับสภาพความเป็นจริงอยางมีคุณภาพทําใหผู เ รียนเป็นผูมี คุณภาพ         
ในลักษณะเกง  ดี  และมีความสุข  ทําใหครูมีคุณภาพ  ในลักษณะเกง  ดี  มีความสุข  และทํางานรวมกับผู อ่ืนได  
นําไปสูโรงเรียน  และชุมชนมีคุณภาพ  ผูบริหารมีความสามารถมีทักษะ  ในการกําหนดเปูาหมายในการทํางาน  
กําหนดนโยบาย  และวิธีการทํางานท่ีชัดเจน  สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  โดยการ
ใชศิลปะ  หรือยุทธ์ศิลปควบคูกับยุทธศาสตร์  หรือหลักการตาง ๆ ในการบริหารงานเพ่ือใหประสบความสําเร็จ  จึง
ทําใหคุณลักษณะ  ความเป็นผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ  กระทรวงศึกษาธิการ   ใน  5 อําเภอ  จังหวัดขอนแกน  
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ประกอบดวย  อําเภอ  น้ําพอง  อําเภอกระนวน  อําเภออุบลรัตน์  อําเภอเขาสวนกวาง  และอําเภอซําสูง   ท้ัง ใน
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชนาภัทร  เกิดประกอบ (2552 : 93)  ทําการ
วิจัยเร่ือง  การศึกษาความสัมพันธ์ระหวางแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผูบริหารศึกษามืออาชีพกับคุณ
คุณภาพงานวิชาการตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ างทอง  ผล
การศึกษา  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง  มีความคิดเห็นวาคุณลักษณะ
ของผูบริหารมืออาชีพ  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวาคุณลักษณะของผูบริหารมือ
อาชีพ  อยูในระดับมากท่ีสุด  3  ดานเรียงตามลําดับ  คือ  ดานความซ่ือสัตย์  ดานคุณธรรมจริยธรรม  และดานการ
บริหารแบบมีสวนรวม  อยูในระดับมาก  3  ดานเรียงตามลําดับ  คือ  ดานบุคลิกภาพท่ีดี  ดานวิสัยทัศน์  และดาน
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค์  สอดคลองกับงานวิจัยของกุสุมา  ย่ีภู (2553 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะผูบริหาร
มืออาชีพ  ในทรรศนะของครูชุมชนวัดบางไผ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี  เขต 2 ผลการวิจัยพบวา  
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพท่ีพึงประสงค์  ในทรรศนะของครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี  เขต  2  ในภาพรวม  5  ดาน  อยูในระดับมากท่ีสุด  โดยเรียง ลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ดังนี้  ดานวิสัยทัศน์  ดานความเป็นผูนํา  ดานวิชาชีพ  ดานทักษะในการบริหาร  อยูใน
ระดับมากท่ีสุด  และดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค์อยูในระดับมาก  ขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะผูบริหารมือ
อาชีพ  ในทรรศนะของครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี  เขต  2  พบวา  
ผูบริหารมืออาชีพควรปฏิบัติตนเป็นแบบอยางท่ีดี  ควรเป็นผูนําท่ีสรางสรรค์  ควรสรางโอกาสพัฒนาได  ในทุก
สถานการณ์  และควรแสวงหา  และใชขอมูลขาวสาร  ในการพัฒนา  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  โดยคํานึง ถึง
ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาบุคลากร  ผูเรียน  และชุมชน 

 2. จากการวิเคราะห์ขอมูล  พบวา  ดานคุณธรรมจริยธรรม  เป็นตน  ท่ีมีการปฏิบัติมาก  ในคุณลักษณะ
ความเป็นผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ  กระทรวงศึกษาธิการ  ใน  5 อําเภอ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย   
อําเภอน้ําพอง  อําเภอกระนวน  อําเภออุบลรัตน์  อําเภอเขาสวนกวาง และอําเภอซําสูง   ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวา  
ผูบริหารนับวาเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงตอองค์กรเนื่องจากเป็นผูท่ีมีบทบาท  ในการกําหนดนโยบาย  วาง
แผนการดําเนินงานแนวปฏิบัติ  และเป็นตัวอยางใหกับผูอ่ืนท่ีอยูภายในองค์กร  หากผูบริหารเป็นผู ท่ีมีจิตสํานึกใน
การวางแผนนโยบาย และยึดแนวทางในการปฏิบัติอยางมีคุณธรรม  อีกท้ังรูจักการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  และมี
คุณธรรมยอมสงผลดีมายังองค์กร  และสังคมโดยสวนรวม  และผูบริหารแสดงออกใหเห็นถึงการต้ังมั่นอยูบนพ้ืนฐาน
ของความซ่ือสัตย์สุจริต  เป็นแบบอยางท่ีดี  ในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชา  ใชเป็นแบบอยางโดยไม
ใชตําแหนงหนาท่ีในการแสวงหาผลประโยชน์ของผูเรียนเป็นสําคัญ  และไมเอารัดเอาเปรียบ  หรือเห็นแกไดโดยไม
นึกถึงความเดือดรอนของผูอ่ืนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ โรจนสิริ  มหาโพธ์ิ (2556 : 88)  ไดศึกษาปัญหาความ
ตองการ  และแนวทางการพัฒนาตนเองสูความเป็นผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  ผลการศึกษา  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา  และหัวหนากลุมงาน  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัญหาความเป็นผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา  ตามหลักคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ      
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  4  โดยรวมอยูในระดับ  “ปาน
กลาง”  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน  พบวา  ระดับมาก  ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ดานวิสัยทัศน์  รองมาคือ  ดาน
ซ่ือสัตย์  ระดับปานกลาง  ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ดานการบริหารแบบมีสวนรวม  รองลงมาดานบุคลิกภาพท่ี  
ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค์  และดานคุณธรรมจริยธรรม  ตามลําดับ                  
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8. ข้อเสนอแนะในการท าศึกษาคร้ังต่อไป 

      1. ควรศึกษาการบริหารตามหลักคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ  ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีประสบ
ความสําเร็จ  เพ่ือเป็นแบบอยางท่ีดีแกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสนใจนําไปใชประโยชน์  ในการบริหารตามหลัก
คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพท่ีดี 

      2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีดีสัมพันธ์กับการบริหารตามหลักคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4      

  3. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารตามหลักคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพในถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 
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