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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2) ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) ศึกษา
แนวทางการพัฒนาตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มตัวอย่าง 
คือโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 40 โรงเรียน โดยใช้ตารางเลขสุ่มการ
วิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบประเมินคุณภาพผู้เรียน แบบวัด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของครู  แบบประเมินสมรรถนะของครู แบบสอบถามความรับผิดชอบในหน้าที่ 
ของครู แบบสอบถามการปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมของผู้อ านวยการโรงเรียน  แบบสอบถามความ
เป็นผู้น าทางวิชาการของผู้อ านวยการโรงเรียน แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล ค านวณค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ       
                                                 
1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
3 (รองศาสตราจารย ์ดร.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
4 (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
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ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ ตัวแปรตามและตัวแปรต้น สหสัมพันธ์อย่างง่าย สหสัมพันธ์
พหุคูณ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัย 
 1. คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับสูง 
  2. ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของครูที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  = .01 โดยอธิบายความแปรปรวนของระดับ
คุณภาพผู้เรียนได้ร้อยละ 78.80 
 3. แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบในหน้าที่ของครูโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล  2) วัตถุประสงค์  3) สาระส าคัญ (1)ความรับผิดชอบด้านการ
ปฏิบัติงาน (2)ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติตน  4) แนวทางสู่การปฏิบัติ  5) เงื่อนไขความส าเร็จ 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพผู้เรียน  ความรับผิดชอบ  เศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the students quality of 
learning center School on the philosophy of sufficiency economy education under 
the Office of the Basic Education Commission. 2) to study factors affecting students 
quality of learning center School on the philosophy of sufficiency economy 
education under the Office of the Basic Education Commission. 3) to study the 
development of factors affecting students quality of learning center School on the 
philosophy of sufficiency economy education under the Office of the Basic Education 
Commission. The samples consisted of students from 40 schools of learning center 
School on the philosophy of sufficiency economy education under the Office of the 
Basic Education Commission, in the academic year 2016. The procedure of a research 
was divided into 2 parts. The first step was to study factors affecting students quality 
of learning center School on the philosophy of sufficiency economy education under 
the Office of the Basic Education Commission. The second step was to study the 
development of factors affecting students quality of learning center School on the 
philosophy of sufficiency economy education under the Office of the Basic Education 
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Commission. The instruments used in the study were 1) the evaluation of the 
student’s quality 2) the evaluation of teacher’s motivation 3) the evaluation of 
teacher’s competence 4) teacher’s responsibility questionnaire 5) school director’s 
competence questionnaire 6) school director’s instructional leadership questionnaire 
7) the evaluation of academic administration integrated with philosophy of 
sufficiency economy. The data were analyzed using means, standard deviation, 
coefficient of variation, multiple correlation and multiple regression analysis. 
 The research findings were as follow:  
 1. The student quality of learning center School on the philosophy of 
sufficiency economy education under the Office of the Basic Education Commission 
was in the high level. 
 2. The teacher’s responsibility level affecting to the students quality of 
learning center School on the philosophy of sufficiency economy education under 
the Office of the Basic Education Commission at the significant level of  = .01. The 
variation of the quality of students at 78.80 percent  
 3. A development of teacher’s responsibility in learning center School on the 
philosophy of sufficiency economy education under the Office of the Basic Education 
Commission. Was included 1) rationale 2) objective 3) content including (1) Job’s 
responsibility (2) To behave in work 4) method of operation 5) condition of success. 
 
Keywords : Students quality, Responsibility, Sufficiency economy 
 
บทน า 
 การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มี
ความเจริญงอกงามทุกด้านประเทศใดประชากรในประเทศมีคุณภาพการศึกษาสูงประเทศนั้นก็จะมี
ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ แต่การศึกษาไทยมีปัญหาเรื่องคุณภาพอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
ผลการประเมินในยุคสมัยใด คุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ ามาโดยตลอด เป็นปัญหาของ
การจัดการศึกษาที่ต่อเนื่องกันมายาวนาน (รุ่ง แก้วแดง, 2546: 29) ปัญหาดังกล่าวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาจึงได้ด าเนินการปรับและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหม่ที่เรียกว่าการปฏิรูป
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสามารถผลิตก าลังคนที่มี
คุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยปัจจุบันเป็นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552–
2561) มีจุดเน้นที่ส าคัญ 3 เรื่อง คือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ การเปิดโอกาสทางการ
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ศึกษาให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 2-4)  
 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาเป็นโรงเรียนที่
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเพ่ือเสริมหนุนการปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับผู้เรียน บุคลากรของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) แตกต่างกันไป 
โรงเรียนแต่แห่ง จัดกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมนักเรียนเน้นการฝึกปฏิบัติที่เสริมหนุนระบบเรียนรู้ 
ที่บ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียง จนเป็นกิจวัตรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและช่วยเหลือกันผลการด าเนินการ
ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีชีวิตเข้าสู่เส้นทางพอเพียงของผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น คุณภาพผู้เรียนดีขึ้น สภาพแวดล้อมของโรงเรียน               
น่าอยู่ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ปรียานุช ธรรมปิยา , 2557) จากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
พบว่า โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผ่านการรับรองทุกโรงเรียน (ส านักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.): 2558) ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 การศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่า การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังเช่น
งานวิจัยของจอห์นสัน (Johnson, 2011) วิจัยพบว่า โรงเรียนที่ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในการ
แสวงหากลยุทธ์ในการสอนมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน  ดีนนิน (Dinneen, 
2010) วิจัยพบว่า การส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดหลักในความพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้
ผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข สุรศักดิ์ มีโชค (2552) วิจัยพบว่า โรงเรียนที่
ด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ สุรินทร์ ภูสิงห์ (2552) วิจัยพบว่า โรงเรียนที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน จ าเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ (2553) วิจัยพบว่า
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปก าหนดเป็นปรัชญา การบริหารจัดการ ส่งผลให้สถาบันมี
การน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของการบริหารจัดการของสถาบัน น้ าฝน ผ่องสุพรรณ (2553) วิจัย
พบว่า การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ส่งผลต่อพัฒนาการ
ในด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านการเรียนรู้ค าดี จันทะเกษ (2554) วิจัยพบว่า รูปแบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อความส าเร็จในด้าน
การจัดการศึกษา  
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 จากงานวิจัยที่ประมวลมา พบว่า การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาตัวแปรด้านจิตพิสัยซึ่ง
เป็นเป็นตัวที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ประกอบด้วยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของครู สมรรถนะของครูผู้สอน 
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของครูการปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมของผู้อ านวยการโรงเรียน ความเป็น
ผู้น าทางวิชาการของผู้อ านวยการโรงเรียน การบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ว่าตัวแปรใดที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2 เพ่ือศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ โรงเรียนศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 100 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2559 จ านวน 40 โรงเรียน
ใช้การสุ่มอย่างง่าย (โดยใช้ตารางเลขสุ่ม) 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในแต่ละโรงเรียนมีผู้ให้ข้อมูล จ านวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 คน ใช้การสุ่มอย่างง่าย 
(โดยใช้ตาราง) รวมผู้ให้ข้อมูล 160 คน 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรตาม คือ คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์ การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ตัวแปรต้น ประกอบด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของครู 
สมรรถนะของครูผู้สอน ความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู  การปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้อ านวยการโรงเรียน การบริหารงานวิชาการโดย
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพผู้เรียน 33 ข้อ แบบวัดแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของครู 15 ข้อ แบบประเมินสมรรถนะของครู 17 ข้อ แบบสอบถามความรับผิดชอบ       
ในหน้าที่ของครู 18 ข้อ แบบสอบถามการปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมของผู้อ านวยการโรงเรียน             
14 ข้อ  แบบสอบถามความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน 15 ข้อ 
แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการ โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 17 ข้อ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ค านวณหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน
ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร
ต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ สหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง วิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
ผลการวิจัย 
  1. คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง ( X = 4.280) ลักษณะดังกล่าวนี้ของผู้เรียนแต่
ละโรงเรียนแตกต่างกันน้อย (C.V. = 8.060)   
 2. ตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อระดับ คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มีเพียงระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของครูตัวแปรเดียวที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ =.01 โดยอธิบายระดับคุณภาพผู้เรียนได้ร้อยละ 
78.80 
          3. แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน การศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระส าคัญ (1) ความรับผิดชอบด้าน             
การปฏิบัติงาน (2) ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติตน 4) แนวทางสู่การปฏิบัติ 5) เงื่อนไขความส าเร็จ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับสูง เป็นเพราะว่าโรงเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการเข้ากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมใน 4 มิติ คือ 
มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านจิตใจ มิติด้านสังคม และมิติด้านวัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเป็น
คนดี มีปัญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ใน 8 ประการ คือ (1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์สุจริต (3) มีวินัย (4) ใฝ่เรียนรู้             
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(5) อยู่อย่างพอเพียง (6) มุ่งมั่นในการท างาน (7) รักความเป็นไทย (8) มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ธีระ รุญเจริญ  และคณะ, 
2557) ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาอยู่ในระดับสูง สาเหตุอีกประการหนึ่งเพราะว่าโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินให้เป็นโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง
มาก่อน แล้วจึงผ่านการประเมินให้เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินเป็นเรื่องของคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นคุณภาพผู้เรียน
จึงอยู่ในระดับสูง 
 2. ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของครูที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ = .01 โดยอธิบายความแปรปรวนของระดับ
คุณภาพผู้เรียนได้ร้อยละ 78.80 เพราะว่า ความรับผิดชอบในหน้าที่ของครูเป็นการเพ่ิมสมรรถนะใน
การท างานของครู ท าให้ครูปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีเป้าหมาย (ธีรกรณ์ พรเสนา, 2557) ครูที่มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่สูง เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ในท างานและจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ท างานในหน้าที่อย่างมีเป้าหมาย สร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ปกครอง และชุมชนจัดการศึกษาโดย
เน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ ความเป็นเลิศทางด้านการเรียนรู้ (นิพล อินนอก, 2556) ดังที่สิงห์ แกรนด์วิลล์                    
และดิกกา (Singh, Granville and Dicka, 2002) กล่าวไว้ว่า ตัวแปรจิตพิสัยส่งผลอย่างมากต่อ
ความส าเร็จของการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลอันเป็นเป้าหมายที่มีคุณค่าสูงส าหรับการประเมินระดับ
ความสามารถของบุคคล ดังนั้นระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของครูส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของฟรานซิส (Francis, 2011) วีระศักดิ์ 
สุภาพ (2552) และพิมล วิเศษสังข์ (2554) ส่วนตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของครู สมรรถนะของ
ครูผู้สอน การปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมของผู้อ านวยการโรงเรียน  ความเป็นผู้น าทางวิชาการของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ส่งผลต่อ
ระดับคุณภาพผู้ เรียนของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
ด้านการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เป็น
เพราะว่า แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ของครู สมรรถนะของครูผู้สอน การปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมที่มีอยู่กับตัวของบุคคล ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ได้น าไปใช้ใน  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจึงไม่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างมีนัยส าคัญ ส าหรับตัวแปรการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิชาการไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อ
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ผู้เรียน ดังนั้นการบริหารงานวิชาการโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
 3. แนวทางการพัฒนาตัวแปรความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระส าคัญ (1) ความรับผิดชอบด้านการ
ปฏิบัติงาน (2) ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติตน 4) แนวทางสู่การปฏิบัติ 5) เงื่อนไขความส าเร็จ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน ประเมินว่าแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู โรงเรียนศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสอดคล้องกันในทุกรายการ และมีความเหมาะสมในระดับมาก เป็น
เพราะว่า สาระส าคัญของแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู ผู้วิจัยได้น าเอาข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงาน และมาตรฐานด้านการปฏิบัติตน มาเป็น
สาระส าคัญของแนวทางในการพัฒนาความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู เพราะมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง
สองด้านเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ใน การประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการประพฤติปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิด
คุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่า
เป็นบริการที่มีคุณภาพ  และเป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู ส่งผลทางบวกคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารระดับสูง
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรก าหนดนโยบาย
ในการส่งเสริมความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย  
  2.1 ควรวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู  
  2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนกับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
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