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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้รวมความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ โรงเรียนท่ีมีการ

จัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 104 โรงเรียน โดย

กลุมตัวอยางผูใหขอมูลประกอบดวย 2 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 คือ กลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 คน และกลุมท่ี 2 คือ กลุม

ผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 

336 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS 11.5 ใน

การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน และใชโปรแกรม LISREL 8.72 ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และองคประกอบเชิง

ยืนยันอันดับท่ีสอง 

  

ผลการวิจัยพบวา 

1.  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา ตัวบงชี้เด่ียวทุกตัวเปนตัวบงชี้ความสําเร็จในการดําเนินงาน

ของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวนท้ังหมด 82 ตัว 

ครอบคลุมองคประกอบหลัก 7 ดาน ไดแก ดานงานวิชาการ ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน 11 ตัว ดานงานงบประมาณ 

ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน 18 ตัว  ดานงานบุคคล ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน 7 ตัว  ดานงานบริหารทั่วไป 

ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน 7 ตัว  ดานการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน 14 ตัว  ดานการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน 12 ตัว  และดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ประกอบดวย

ตัวบงชี้ จํานวน 13 ตัว  

2.  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบงชี้รวมความสําเร็จในการดําเนินงานของ

โรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ(χ2=1.439, 

df=25, p=1.000, GFI=.998 , AGFI=.990, RMR=.006) น้ําหนักองคประกอบขององคประกอบยอยท้ัง 17 ตัว มีคาเปน

บวก มีขนาดต้ังแต .825 - .954 โดยองคประกอบยอยท่ีมีคานํ้าหนักองคประกอบมากท่ีสุด คือ การตรวจสอบรายงานผล

การใชเงินและผลการดําเนินงาน สวนคานํ้าหนักองคประกอบหลักความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 7 ดานน้ัน มีคาเปนบวก และมีขนาดต้ังแต .791 - .946  เรียงลําดับความสําคัญจาก

มากไปนอย ไดแก ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานงานบริหารท่ัวไป ดานงาน

วิชาการ ดานงานบุคคล  ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน และดานงานงบประมาณ โดยองคประกอบในแตละ

ดาน มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ .946, .942, .920, .906, .903, .879 และ .791 ตามลําดับและมีความแปรผัน

รวมกับโมเดลความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม ไดรอยละ 

89.50, 88.80, 84.70, 82, 81.50, 77.20 และ 62.60 ตามลําดับ  
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 The  purposes of this research were to develop of composite indicators for the success of the 

operation of Sufficiency Economy-based schools. The samples of this research were 104 schools which 

instructional management of Sufficiency Economy. The representative for data collection comprised 2 group 

which were 16 experts and 336 administrators and teachers from Sufficiency Economy-based schools. The 

research tools were the interview form and questionnaires. Data analyzed by descriptive statistics through 

SPSS for windows version 11.5, and LISREL 8.72 for confirmatory factor analysis and second order 

confirmatory factor analysis. 

 

 The research results were as follows: 

 1) The results confirmatory factor analysis were found the composite indicators for the success of 

the operation of Sufficiency Economy-based schools was fit to the empirical data consisted of 7 factors and 

82 indicators significant at .01 level. The 7 factor consisted of 11 indicators of academic work, 18 indicators 

of personal, 7 indicators of budgeting, 7 indicators of general administration, 14 indicators of teaching and 

learning management, 12 indicators of student development activities and 13 indicators of student’s 

characteristic. 

 2)  The results of second order confirmatory factor analysis of the model for the success of the 

operation of Sufficiency Economy-based schools were found the model was fit to the empirical data 

(χ2=1.439, df=25, p=1.000, GFI=.998, AGFI=.990, RMR=.006), factor loadings of 17 sub-factors were 

positive, their sizes were from .825 - .954. The highest factor loadings sub-factors were monitor and report of 

disbursement and performance. Factor loadings of the success of the operation of Sufficiency Economy-

base schools were positive, their sizes were from .791 - .946. The highest factor loading factors were student 

development activities, teaching and learning management, general administration, academic work, 

personal, student’s characteristic and budgeting which have factor loading values were .946, .942, .920, 

.906, .903, .879 and .791respectively. The model accounted for 89.50%, 88.80%, 84.70%, 82%, 81.50%, 

77.20% and 62.60% respectively of composite indicators for the success of the operation of Sufficiency 

Economy-based schools. 
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