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บทคัดย่อ
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ผลการศึกษาพบว่า การสอนโดยครูจะต้องท าให้เด็กที่จะรักเราตลอดชีวิตและมีเป้าหมายในการสอนที่จะท าให้
เด็กมีทักษะชีวิตและทักษะด้านไอทีเป็นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกัน
ทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามศักยภาพของผู้เรียนยุคใหม่ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน รวมถึงการ
ปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียนด้วยจึงเป็นแนวทางส าคัญเพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนยุคใหม่ให้รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมของพลเมือง ให้สามารถอยู่รวมกันในสังคมด้วย
ความสงบสุขและเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติสืบต่อไป
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Abstract
This article has the objective, to annualize for Buddhist Learning Management

Learning in 21st Century. The result has found that, teaching by teacher should take children 
loving and joyful then has main point for teaching. Children who have skill in life and 
Information of technology can learning by doing oneself with continue by reform to concern 
at all both curriculum and learning to cover changing and according to with modern learning
to practices for good expert and happiness with their modern age potential for all part
physical mental emotion social and intelligence as well as promote for moral and ethics
cultivate for students, as well as promote democracy in school which have the important to
create consciousness for modern teenage to know all changing and have good attitude for 
taking Buddhist doctrine to apply in everyday life to cultivate civil behavior to live to each 
other in social with happiness and progress for nation lasting.

Keywords: Buddhist learning management, learning in 21st Century.
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บทน า 
การพัฒนาของสังคมโลกท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะโลกใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นโรคแห่งโลกาภิวัฒน์วิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ มิติเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงซึ่งจะมีความแตกต่างจากศตวรรษท่ี 19 และ 20 อย่างสิ้นเชิงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในอดีตได้ถูกแทนที่
ด้วยเศรษฐกิจและบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลความรู้และนวัตกรรมและไม่ว่าจะหันไปทางใดก็จะเห็นการน า
เทคโนโลยีไปใช้ในการเพ่ิมผลผลิตแทนการใช้แรงงานแบบเดิมจากสถานการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าคนที่จะ
ประสบความส าเร็จได้จะต้องมีทักษะในการเผชิญกับโลกท่ีซับซ้อนมากขึ้น (วสันต์ สว่างศรีงาม, 2556) สิ่งที่จะ
เป็นเครื่องมือหรือแนวทางที่จะช่วยคนประสบความส าเร็จก็คือการศึกษาด้วยเหตุนี้จึงน าสู่การสร้างกรอบ
ความคิดหมายของการศึกษาเพ่ือให้ ในการใช้เทคโนโลยี ภาพการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้
เกิดความคิดใหม่ด้านการศึกษาเพ่ือให้เหมาะสมกับโลกศตวรรษที่ 21 โดยเนื้อหาสาระกรอบความคิดนี้มองว่า
ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้มีทักษะที่เรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยทักษะชีวิตและการท างานทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมและทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

สังคมไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ มุ่งเน้นให้ศาสนิกชนปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยการน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเรื่อยมาตั้งแต่อดีตกาล อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไป
ด้วยสื่อ เทคโนโลยี และการสื่อสารที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อาทิ การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การเบียดเบียนซึ่งกัน
และกันการแก่งแย่งแข่งขัน การทะเลาะวิวาท การขาดระเบียบวินัย การขาดความรับผิดชอบ ฯลฯ เพ่ือสนอง
ความต้องการของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้ท าให้เด็กและเยาวชนได้เห็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการ
ขาดภูมิคุ้มกันในการเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี ก่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยลดลง (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550) 
นอกจากนี้แนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต, 2539) ได้กล่าวถึงการพัฒนามนุษย์ไว้ว่า จะต้อง
พัฒนาให้ครบพรอมกัน 3 ด้านคือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ทั้ง 3 ด้านเป็นการด าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์
อิงอาศัยเป็นปัจจัยส่งผลต่อกันและต้องพัฒนาไปด้วยกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 1) พฤติกรรม สาหรับ
พฤติกรรมที่ดีงาม เช่น ความมีวินัยไม่เบียดเบียน การประกอบสัมมาอาชีพการรูจักประมาณ เป็ นต้น เป็น
ช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม 2) จิตใจ ส าหรับจิตใจเป็นสิ่งส าคัญที่เป็นตัวชี้น าพฤติกรรม 
สภาพจิตที่พอใจมีความสุขท าให้พฤติกรรมความมั่นคง มีปัญญาที่จะได้ผลต้องอาศัยสภาพจิตใจที่พอเหมาะ 3) 
ปัญญา เป็นตัวแกปัญหาเป็นตัวจัดปรับพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตัวพอดี เป็นตัวนาสูจุดหมายแห่งอิสรภาพ
และสันติสุข ตองพัฒนาควบคูและอิงอาศัยการพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ เช่น 3.1) ชักน าผู้เรียนให้รูจักคิด
ถามคิดตอบในเรื่องที่ว่าคืออะไร เป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไร เป็นเพราะอะไร เพ่ืออะไร เป็นต้น 3.2) พฤติกรรม
ที่ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติหรือสอนให้ท าควรเป็นไปด้วยความรูความเข้าใจ เหตุผลคุณค่าหรือประโยชน์  ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการพัฒนาปัญญาแลวจะท าให้เกิดความพอใจ เต็มใจ ตั้งใจท า เกิดผลดีทางใจซึ่งท าให้
พฤติกรรมนั้นยั่งยืนมั่งคงด้วย 3.3) พัฒนาปัญญาที่รู้เข้าใจโลก 

การบูรณาการการศึกษาตามนัยพระพุทธศาสนา 
การบูรณาการตามนัยแห่งพุทธธรรม หมายถึง ระบบและกระบวนการของชีวิตซึ่งครอบคลุมหลักการ

พัฒนามนุษย์ที่ว่าด้วยไตรสิกขาและหลักธรรมที่ส าคัญในอันที่จะเป็นแนวปฏิบัติสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี มี
อิสรภาพ ส่วนบูรณาการทางการศึกษาตามนัยพุทธธรรมได้สรุปความคิดรวบยอดไว้เป็นแนวทางส าหรับการ
จัดระบบ หลักการ กระบวนการ และปัจจัยสนับสนุนการศึกษา โดยใช้ชีวิต วิถีชีวิต การพัฒนาชีวิตที่ดี เป็น

๓ 

โจทย์หลัก จึงครอบคลุมทุกมิติ ทุกแก่นสาระ ทุกพ้ืนฐานของสังคม บูรณาการทางการศึกษาจะเป็นการจัด
องค์ประกอบกลมกลืนได้สัดส่วน สมดุลและเชื่อมโยง จึงมีลักษณะที่เป็นองค์รวม หล่อหลอม เกิดประโยชน์ 
น าไปสู่การพัฒนา เป็นความเต็มในทุกมิติ ได้แก่ เต็มศักยภาพผู้เรียน พัฒนาทั่วทั้งกาย จิต และปัญญา ครูสอน
เต็มเวลาเต็มใจ เนื้อหาสาระสอดคล้องกลมกลืน เต็มตามที่ควรจะเป็น กระบวนการครบถ้วน เต็มที่ตามที่ควร
จะท า ผลการศึกษาตอบสนองการพัฒนาชีวิตตามวิถีทางที่ดี ถูกต้อง กลมกลืนกับความเป็นจริงของชีวิตและ
สังคม เป็นการศึกษาท่ีกระจ่างชัด แจ่มโลก ส่องชีวิต สว่างเย็น ดุจเดือนเพ็ญ 

การศึกษามีหน้าที่สร้างสรรค์ทั้งสองด้านไปพร้อมกัน คือ การพัฒนาชีวิตบุคคลให้ถึงความสมบูรณ์และ
สร้างสรรค์อารยธรรมที่ส่งเสริมให้ระบบความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งเจริญงอกงามไปในวิถีทางที่เกื้อกูลกันยิ่งขึ้น 
ๆ การศึกษาท่ีแท้คือการพัฒนาชีวิตบุคคลให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยกันกับการ 

สร้างสรรค์อารยธรรมที่ยั่งยืน นักการศึกษาที่ยึดมั่นในหลักของพระพุทธศาสนาก็พยายามพิจารณา
ตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ใช้หลักศาสนาน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษา โดยได้น าเอาหลักการของ
พระพุทธศาสนามาเป็นพื้นฐานในด้านการเรียนการสอน และการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษา
ระบบกัลยาณมิตรระหว่างครูกับศิษย์ ซึ่งในปัจจุบันครูกับศิษย์มีความปฏิสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ห่างกันมาก ครู
ท าหน้าที่เพียงบรรยาย (สิปปทายก) แล้วก็จบออกไป โอกาสที่ครูและศิษย์จะมีปฏิสัมพันธ์ทางความรู้ก็ไม่มี ซึ่ง
แตกต่างกับการศึกษาสมัยก่อนแบบตะวันออก เช่น การเรียนแพทย์ แพทย์ที่มีชื่อเสียง เช่น หมอชีวกโกมาร
ภัจจ์ ไปเรียนที่เมืองตักสิลา หลักสูตร 14 ปี ต้องเรียนวิชาการแพทย์ 7 ปีอยู่ปรนนิบัติรับใช้อาจารย์อีก 7 ปี 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความประทับใจในจรรยาบรรณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์ รวมทั้งศีลธรรมที่ได้รับ
การถ่ายทอดมาด้วยนี้คือการสอนแบบตะวันออกและเป็นระบบที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้ แต่ใน
ปัจจุบัน ระบบกัลยาณมิตรได้พังทลายแล้ว เพราะแนวคิดและค่านิยมแบบตะวันตก และการศึกษาสมัยใหม่เข้า
มามีบทบาทโดยเน้นปรัชญาการศึกษาตามรูปแบบทางตะวันตกมากเกินไป โดยไม่ค านึงถึงวัฒนธรรมพ้ืนฐาน
ของสังคมไทย (https://www.gotoknow.org/posts/444773, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561) 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ส าหรับครูสังคมศึกษา เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมของ

ครูที่มุ่งเน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สัมผัส รับรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จากการบูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ชั้นเรียน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เต็ม
ตามศักยภาพของผู้เรียนยุคใหม่ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับหลักการ
ภาวนา4 (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2547) อันประกอบด้วย พัฒนาการทางด้านกาย (กาย
ภาวนา) พัฒนาการทางจิต (จิตภาวนา) พัฒนาการทางด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) พัฒนาการทางด้านสังคม 
(สีลภาวนา) อันเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาชีวิตตามวิถีทางที่ดี  สอดคล้องกับความเป็นจริงในการด าเนินชีวิต
ของผู้เรียนในอนาคต โดยที่กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ มีนักวิชาการได้เสนอไว้มากมาย คือ 
(สิริวรรณ ศรีพหล, 2552) ได้เสนอ การจัดการเรียนรู้แบบเบญจขันธ์ที่เป็นการน าเอาหลักธรรมเรื่องขันธ์ 5 อัน
ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มาประยุกต์ในการสอน โดยเปรื่อง กุมุท ได้พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แบบเบญจขันธ์อย่างเป็น 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต, 2550) ได้เสนอ กระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขานั้น
จึงมีหลักการใหญ่ๆ 3 ประการ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การฝึกฝนอบรมในด้านความประพฤติระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ
เรียกว่าอธิสีลสิกขา (เรียกกันง่ายๆ ว่า ศีล) 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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บทน า 
การพัฒนาของสังคมโลกท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะโลกใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นโรคแห่งโลกาภิวัฒน์วิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ มิติเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงซึ่งจะมีความแตกต่างจากศตวรรษท่ี 19 และ 20 อย่างสิ้นเชิงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในอดีตได้ถูกแทนที่
ด้วยเศรษฐกิจและบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลความรู้และนวัตกรรมและไม่ว่าจะหันไปทางใดก็จะเห็นการน า
เทคโนโลยีไปใช้ในการเพ่ิมผลผลิตแทนการใช้แรงงานแบบเดิมจากสถานการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าคนที่จะ
ประสบความส าเร็จได้จะต้องมีทักษะในการเผชิญกับโลกท่ีซับซ้อนมากขึ้น (วสันต์ สว่างศรีงาม, 2556) สิ่งที่จะ
เป็นเครื่องมือหรือแนวทางที่จะช่วยคนประสบความส าเร็จก็คือการศึกษาด้วยเหตุนี้จึงน าสู่การสร้างกรอบ
ความคิดหมายของการศึกษาเพ่ือให้ ในการใช้เทคโนโลยี ภาพการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้
เกิดความคิดใหม่ด้านการศึกษาเพ่ือให้เหมาะสมกับโลกศตวรรษที่ 21 โดยเนื้อหาสาระกรอบความคิดนี้มองว่า
ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้มีทักษะที่เรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยทักษะชีวิตและการท างานทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมและทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

สังคมไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ มุ่งเน้นให้ศาสนิกชนปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยการน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเรื่อยมาตั้งแต่อดีตกาล อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไป
ด้วยสื่อ เทคโนโลยี และการสื่อสารที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อาทิ การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การเบียดเบียนซึ่งกัน
และกันการแก่งแย่งแข่งขัน การทะเลาะวิวาท การขาดระเบียบวินัย การขาดความรับผิดชอบ ฯลฯ เพ่ือสนอง
ความต้องการของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้ท าให้เด็กและเยาวชนได้เห็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการ
ขาดภูมิคุ้มกันในการเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี ก่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยลดลง (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550) 
นอกจากนี้แนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต, 2539) ได้กล่าวถึงการพัฒนามนุษย์ไว้ว่า จะต้อง
พัฒนาให้ครบพรอมกัน 3 ด้านคือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ทั้ง 3 ด้านเป็นการด าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์
อิงอาศัยเป็นปัจจัยส่งผลต่อกันและต้องพัฒนาไปด้วยกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 1) พฤติกรรม สาหรับ
พฤติกรรมที่ดีงาม เช่น ความมีวินัยไม่เบียดเบียน การประกอบสัมมาอาชีพการรูจักประมาณ เป็ นต้น เป็น
ช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม 2) จิตใจ ส าหรับจิตใจเป็นสิ่งส าคัญที่เป็นตัวชี้น าพฤติกรรม 
สภาพจิตที่พอใจมีความสุขท าให้พฤติกรรมความมั่นคง มีปัญญาที่จะได้ผลต้องอาศัยสภาพจิตใจที่พอเหมาะ 3) 
ปัญญา เป็นตัวแกปัญหาเป็นตัวจัดปรับพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตัวพอดี เป็นตัวนาสูจุดหมายแห่งอิสรภาพ
และสันติสุข ตองพัฒนาควบคูและอิงอาศัยการพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ เช่น 3.1) ชักน าผู้เรียนให้รูจักคิด
ถามคิดตอบในเรื่องที่ว่าคืออะไร เป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไร เป็นเพราะอะไร เพ่ืออะไร เป็นต้น 3.2) พฤติกรรม
ที่ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติหรือสอนให้ท าควรเป็นไปด้วยความรูความเข้าใจ เหตุผลคุณค่าหรือประโยชน์  ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการพัฒนาปัญญาแลวจะท าให้เกิดความพอใจ เต็มใจ ตั้งใจท า เกิดผลดีทางใจซึ่งท าให้
พฤติกรรมนั้นยั่งยืนมั่งคงด้วย 3.3) พัฒนาปัญญาที่รู้เข้าใจโลก 

การบูรณาการการศึกษาตามนัยพระพุทธศาสนา 
การบูรณาการตามนัยแห่งพุทธธรรม หมายถึง ระบบและกระบวนการของชีวิตซึ่งครอบคลุมหลักการ

พัฒนามนุษย์ที่ว่าด้วยไตรสิกขาและหลักธรรมที่ส าคัญในอันที่จะเป็นแนวปฏิบัติสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี มี
อิสรภาพ ส่วนบูรณาการทางการศึกษาตามนัยพุทธธรรมได้สรุปความคิดรวบยอดไว้เป็นแนวทางส าหรับการ
จัดระบบ หลักการ กระบวนการ และปัจจัยสนับสนุนการศึกษา โดยใช้ชีวิต วิถีชีวิต การพัฒนาชีวิตที่ดี เป็น

๓ 

โจทย์หลัก จึงครอบคลุมทุกมิติ ทุกแก่นสาระ ทุกพ้ืนฐานของสังคม บูรณาการทางการศึกษาจะเป็นการจัด
องค์ประกอบกลมกลืนได้สัดส่วน สมดุลและเชื่อมโยง จึงมีลักษณะที่เป็นองค์รวม หล่อหลอม เกิดประโยชน์ 
น าไปสู่การพัฒนา เป็นความเต็มในทุกมิติ ได้แก่ เต็มศักยภาพผู้เรียน พัฒนาทั่วทั้งกาย จิต และปัญญา ครูสอน
เต็มเวลาเต็มใจ เนื้อหาสาระสอดคล้องกลมกลืน เต็มตามที่ควรจะเป็น กระบวนการครบถ้วน เต็มที่ตามที่ควร
จะท า ผลการศึกษาตอบสนองการพัฒนาชีวิตตามวิถีทางที่ดี ถูกต้อง กลมกลืนกับความเป็นจริงของชีวิตและ
สังคม เป็นการศึกษาท่ีกระจ่างชัด แจ่มโลก ส่องชีวิต สว่างเย็น ดุจเดือนเพ็ญ 

การศึกษามีหน้าที่สร้างสรรค์ทั้งสองด้านไปพร้อมกัน คือ การพัฒนาชีวิตบุคคลให้ถึงความสมบูรณ์และ
สร้างสรรค์อารยธรรมที่ส่งเสริมให้ระบบความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งเจริญงอกงามไปในวิถีทางที่เกื้อกูลกันยิ่งขึ้น 
ๆ การศึกษาท่ีแท้คือการพัฒนาชีวิตบุคคลให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยกันกับการ 

สร้างสรรค์อารยธรรมที่ยั่งยืน นักการศึกษาที่ยึดมั่นในหลักของพระพุทธศาสนาก็พยายามพิจารณา
ตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ใช้หลักศาสนาน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษา โดยได้น าเอาหลักการของ
พระพุทธศาสนามาเป็นพื้นฐานในด้านการเรียนการสอน และการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษา
ระบบกัลยาณมิตรระหว่างครูกับศิษย์ ซึ่งในปัจจุบันครูกับศิษย์มีความปฏิสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ห่างกันมาก ครู
ท าหน้าที่เพียงบรรยาย (สิปปทายก) แล้วก็จบออกไป โอกาสที่ครูและศิษย์จะมีปฏิสัมพันธ์ทางความรู้ก็ไม่มี ซึ่ง
แตกต่างกับการศึกษาสมัยก่อนแบบตะวันออก เช่น การเรียนแพทย์ แพทย์ที่มีชื่อเสียง เช่น หมอชีวกโกมาร
ภัจจ์ ไปเรียนที่เมืองตักสิลา หลักสูตร 14 ปี ต้องเรียนวิชาการแพทย์ 7 ปีอยู่ปรนนิบัติรับใช้อาจารย์อีก 7 ปี 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความประทับใจในจรรยาบรรณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์ รวมทั้งศีลธรรมที่ได้รับ
การถ่ายทอดมาด้วยนี้คือการสอนแบบตะวันออกและเป็นระบบที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้ แต่ใน
ปัจจุบัน ระบบกัลยาณมิตรได้พังทลายแล้ว เพราะแนวคิดและค่านิยมแบบตะวันตก และการศึกษาสมัยใหม่เข้า
มามีบทบาทโดยเน้นปรัชญาการศึกษาตามรูปแบบทางตะวันตกมากเกินไป โดยไม่ค านึงถึงวัฒนธรรมพ้ืนฐาน
ของสังคมไทย (https://www.gotoknow.org/posts/444773, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561) 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ส าหรับครูสังคมศึกษา เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมของ

ครูที่มุ่งเน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สัมผัส รับรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จากการบูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ชั้นเรียน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เต็ม
ตามศักยภาพของผู้เรียนยุคใหม่ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับหลักการ
ภาวนา4 (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2547) อันประกอบด้วย พัฒนาการทางด้านกาย (กาย
ภาวนา) พัฒนาการทางจิต (จิตภาวนา) พัฒนาการทางด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) พัฒนาการทางด้านสังคม 
(สีลภาวนา) อันเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาชีวิตตามวิถีทางที่ดี  สอดคล้องกับความเป็นจริงในการด าเนินชีวิต
ของผู้เรียนในอนาคต โดยที่กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ มีนักวิชาการได้เสนอไว้มากมาย คือ 
(สิริวรรณ ศรีพหล, 2552) ได้เสนอ การจัดการเรียนรู้แบบเบญจขันธ์ที่เป็นการน าเอาหลักธรรมเรื่องขันธ์ 5 อัน
ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มาประยุกต์ในการสอน โดยเปรื่อง กุมุท ได้พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แบบเบญจขันธ์อย่างเป็น 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต, 2550) ได้เสนอ กระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขานั้น
จึงมีหลักการใหญ่ๆ 3 ประการ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การฝึกฝนอบรมในด้านความประพฤติระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ
เรียกว่าอธิสีลสิกขา (เรียกกันง่ายๆ ว่า ศีล) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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ขั้นที่ 2 การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพ
ของจิต เรียกว่า อธิจิตตสิกขา (เรียกง่ายๆ ว่า สมาธิ) 

ขั้นที่ 3 การฝึกฝนอบรมทางปัญญา ให้เกิดความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้ความเป็นไปตาม
เหตุปัจจัยที่ท าให้แก้ไขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทันโลกและชีวิต จนสามารถท าจิตใจให้บริสุทธิ์หลุด
พ้นจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ ดับกิเลส ดับทุกข์ได้ เป็นอยู่ด้วยจิตใจอิสระผ่องใสเบิกบาน เรียกว่าอธิ
ปัญญาสิกขา (เรียกกันง่ายๆ ว่า ปัญญา) 

(สุมน อมรวิวัฒน์ , 2513) ได้ ให้แนวของการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาว่า เป็นการสอนที่
ประกอบด้วยขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้น ได้แก ่

ขั้นที่ 1 ศีล เป็นการควบคุมให้ผู้เรียนอยู่ในระเบียบวินัยทั้งทางกาย และวาจาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
เป็นปกติ พร้อมที่จะเรียน 

ขั้นที่ 2 สมาธิ เป็นการให้ผู้เรียนรวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่เป็นจุดเดียว ผู้เรียนตัดสิ่งรบกวนอื่น 
ๆ ออกจากความคิดและจิตใจ 

ขั้นที่ 3 ปัญญา เป็นขั้นที่ผู้เรียนใช้สมาธิ การมีจิตแน่วแน่ ท าความเข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหาจนเกิด
ความรู้แจ้ง เข้าใจ แก้ปัญหาได้ เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาญาณขึ้นในตนเอง มีมโนทัศน์ในเรื่องนั้นได้ถูกต้อง
ตามเป็นจริง 

หลักการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์กล่าวได้ตามข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 พระพุทธศาสนามองมนุษย์ ทั้งในฐานะที่เป็นเอกัตบุคคล (As an Individual) และใน

ฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม ซึ่งต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น (กัลยาณมิตร) ตามหลักพระพุทธศาสนา บุคคลแต่ละคนมี
กรรมเป็นก้าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัย จักท้ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว จักเป็นผู้รับผลของ
กรรมนั้น หลักดังกล่าวนี้แสดงว่า การเรียนรู้ที่ได้ผลเกิดจากการที่ผู้สอนรู้จักนักเรียนแต่ละคนทั้งทางด้าน
บุคลิกลักษณะ นิสัย อุปนิสัย ความรู้สึกนึกคิด ความถนัด และผู้สอนต้องมุ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
นักเรียนแต่ละคนให้เต็มตามความสามารถของเขา 

ขั้นตอนที่ 2 มนุษย์เป็นเวไนยสัตว์ หรือ เวไนยบุคคล สามารถได้รับการสั่งสอน ฝึกฝนและอบรมบ่ม
นิสัยได้ ในการฝึกตนของบรรดาบุคคลทั้งหลายนั้น นอกจากจะค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลดังท่ี
ได้เปรียบว่า แผ่นดินย่อมไม่เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้ งหลายจะให้เหมือนกันหมดทุกคนไม่ได้ฉัน
นั้นเมื่อค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้พระพุทธศาสนา มองมนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิงว่าสามารถพัฒนา
ได้เช่นเดียวกัน ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “บุรุษเป็นบัณฑิตในทุกสถานก็หาไม่ สตรีมีปัญญาหยั่งเห็นในการณ์นั้นๆ 
ก็เป็นบัณฑิต (ขุ.ชา.(ไทย) 27/22/288) 

ขั้นตอนที่ 3 มนุษย์มีภาวะทางสติปัญญามาแต่ก าเนิด (สชาติกปัญญา) และแม้ว่ามนุษย์จะมีความ
แตกต่างกัน ก็จ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ (โยคปัญญา) 

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดปัญญานั้น หลักการนี้เน้นการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องยาวนาน  แม้
กระนั้น มนุษย์ก็เรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน เนื่องจากความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังพระคาถาในวิสุทธิมรรค มหาฎีกา 
ว่า “เหล่าสัตว์มีธุลีในดวงตาน้อยก็มี มีธุลีในดวงตามากก็มี มีอินทรีย์กล้าก็มี มีอินทรีย์อ่อนก็มี มีอาการดีก็มี มี
อาการทรามก็มี ที่จะสอนให้รู้ยากก็มี ตระหนักถึงภัยปรโลกก็มี”อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การจัดบุคคล 4 จ าพวก
ในอังฺคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (องฺ จตุกฺก. (ไทย) 21/133/202) จ าแนกความสามารถของการเรียนรู้ไว้ดังนี้   
1) อุคฆฏิตัญญู ผู้อาจรู้ธรรมเพียงท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง 2) วิปจิตัญญู ผู้อาจรู้ธรรมต่อเมื่อท่านอธิบายความ
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แห่งหัวข้อนั้น 3) เนยยะ ผู้พอจะแนะน าได้ คือ ต้องพร้ าสอนบ่อยๆ 4) ปทปรมะ ผู้มีบทอย่างยิ่ง คนกลุ่มนี้ได้
ฟังความต่างๆ เป็นอันมากแต่ไม่สามารถรับรู้ธรรมได้ในชาตินี้ แม้จะสอนอย่างไรก็ตาม 

ขั้นตอนที่ 4 พระพุทธศาสนาอธิบายหลักการเรียนรู้ของมนุษย์ว่าเกิดขึ้นในวิถีชีวิตมีลักษณะเป็นองค์
รวมของ รูป (กายภาพ: กาย-วาจา) กับนาม (จิตภาวะ) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ไปตามความเจริญเติบโต (พัฒนาการ) 
ของชีวิต 

ขั้นตอนที่ 5 การเรียนรู้ของมนุษย์มีแกนหลัก 3 แกน คือ 1) การฝึกฝนตนเองเรื่อง ศีล (Self–training 
in Morality) 2) การฝึกฝนตนเองเรื่องสมาธิ (Self–training in Mentality or Concentration) และ 3) การ
ฝึกฝนตนเองเรื่องปัญญา (Self–training in Wisdom) 

หลักการเรียนรู้ข้างต้นมีลักษณะเป็นหลักและแนวปฏิบัติที่บูรณาการพัฒนามนุษย์ในพระไตรปิฎก 
เรียกว่า ไตรสิกขา คือ การฝึกหัดอบรมกาย วาจา และจิตของมนุษย์ ให้สามารถค้นพบและควบคุมตนเอง 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยใช้ปัญญาเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ตามหลักการ
ศึกษา 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาปัญญา จุดหมายของการเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ การเกิดปัญญา ซึ่งต้องพัฒนาโดย
การแสวงหาความรู้ (สุตมยปัญญา) การฝึกฝนค้นคิด (จินตมยปัญญา) และการฝึกฝนตนเอง (ภาวนามยปัญญา)
โดยทั่วไปนักการศึกษาที่น าพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน มักจะเรียงล าดับ การเรียนรู้โดย
เริ่มต้นจาการแสวงหาความรู้ด้วยการฟัง การรับเอาจากผู้อ่ืนก่อน แล้วจึงน้ามาคิด ปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ 
แท้จริงแล้วกระบวนการพัฒนาปัญญา อาจเกิดขึ้นตามล าดับดังกล่าวก็ได้หรือเกิดขึ้นจาก จินตมยปัญญาก่อน 
คือ ค้นคิดเอง แล้วจึงแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมน ามาตรึกตรอง ปฏิบัติจนเกิดปัญญาขึ้น บางครั้งผู้ที่มีระบบ
สติปัญญาสูงอาจเริ่มต้นที่การทดลองปฏิบัติ คือ ภาวนามยปัญญา แล้วคิดค้นหาเหตุผลด้วยตนเอง แสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม จนเกิดปัญญารู้แจ้ง ก็สามารถเป็นไปได้ 

จากขั้นตอนการเรียนรู้ทั้ง 6 ขั้นตอน ดังกล่าว สามารถสรุปได้กว่า การเรียนรู้ตามหลักพุทธศาสตร์
เป็นไปเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ และปัญญา เน้นวิธีการเรียนรู้ การค้นพบด้วยตนเอง การประเมินตนเองและ
ปรับปรุงแก้ไขผลแห่งการปฏิบัตินั้นเป็นนิจ โดยมีครูเป็นกัลยาณมิตรคอยชี้แนะแนวทาง ช่วยสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเป็นเลิศด้านร่างกาย จิตใจ และปัญญาในศตวรรษที่ 21 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูจะต้องปรับแนวการสอนโดยครูจะต้องท าให้เด็กที่จะรักเราตลอดชีวิต

และมีเป้าหมายในการสอนที่จะท าให้เด็กมีทักษะชีวิตและทักษะด้านไอทีซึ่งในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าใช้
คอมพิวเตอร์เป็น แต่หมายถึงการที่เด็กรู้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรตามหาข้อมูล เหล่านั้นได้ที่ไหน และมาได้ข้อมูลมา
เด็กจะต้องวิเคราะห์ ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้น มีความเชื่อถือเพียงใดและสามารถเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้ได้ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะต้องเกิดจากการจากการฝึกฝนครูจะให้เด็กมีโอกาสทดลองด้วยตนเองการเลียนแบบพลิกกลับการ
เรียนแนวใหม่ ที่ฉีกต าราการสอนแบบเดิมๆ ไปโดยสิ้นเชิงและก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในโลก
ปัจจุบันที่การศึกษาและเทคโนโลยีแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันงานเดินแบบกลับหัวกลับหางหรือพลิก
กลับโดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนแบบเดิมเพ่ือเริ่มจากครูผู้สอนในห้องเรียนนักเรี ยนกลับ ไปท าการบ้านส่ง 
เปลี่ยนเป็นนักเรียนผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านเทคโนโลยี ที่ครูจัดหาให้ก่อนเข้าชั้นเรียน และมาท า
กิจกรรม โดยครูคอยแนะน าในชั้นเรียนแต่ในต่างประเทศวิธีการสอนแบบ  พลิกกลับ ก าลังเป็นที่แพร่หลายใน
วงกว้างมากขึ้น โดยสิ่งที่เป็นหัวใจส าคัญก็คือการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการให้นักเรียน
มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะกระตุ้นให้เกิด สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ใน
รูปแบบการเรียนการสอนวิธีนี้ถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่เป็นรูปประธรรมให้นักเรียนและป ฏิบัติจาก

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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ขั้นที่ 2 การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพ
ของจิต เรียกว่า อธิจิตตสิกขา (เรียกง่ายๆ ว่า สมาธิ) 

ขั้นที่ 3 การฝึกฝนอบรมทางปัญญา ให้เกิดความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้ความเป็นไปตาม
เหตุปัจจัยที่ท าให้แก้ไขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทันโลกและชีวิต จนสามารถท าจิตใจให้บริสุทธิ์หลุด
พ้นจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ ดับกิเลส ดับทุกข์ได้ เป็นอยู่ด้วยจิตใจอิสระผ่องใสเบิกบาน เรียกว่าอธิ
ปัญญาสิกขา (เรียกกันง่ายๆ ว่า ปัญญา) 

(สุมน อมรวิวัฒน์ , 2513) ได้ ให้แนวของการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาว่า เป็นการสอนที่
ประกอบด้วยขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้น ได้แก ่

ขั้นที่ 1 ศีล เป็นการควบคุมให้ผู้เรียนอยู่ในระเบียบวินัยทั้งทางกาย และวาจาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
เป็นปกติ พร้อมที่จะเรียน 

ขั้นที่ 2 สมาธิ เป็นการให้ผู้เรียนรวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่เป็นจุดเดียว ผู้เรียนตัดสิ่งรบกวนอื่น 
ๆ ออกจากความคิดและจิตใจ 

ขั้นที่ 3 ปัญญา เป็นขั้นที่ผู้เรียนใช้สมาธิ การมีจิตแน่วแน่ ท าความเข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหาจนเกิด
ความรู้แจ้ง เข้าใจ แก้ปัญหาได้ เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาญาณขึ้นในตนเอง มีมโนทัศน์ในเรื่องนั้นได้ถูกต้อง
ตามเป็นจริง 

หลักการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์กล่าวได้ตามข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 พระพุทธศาสนามองมนุษย์ ทั้งในฐานะที่เป็นเอกัตบุคคล (As an Individual) และใน

ฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม ซึ่งต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น (กัลยาณมิตร) ตามหลักพระพุทธศาสนา บุคคลแต่ละคนมี
กรรมเป็นก้าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัย จักท้ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว จักเป็นผู้รับผลของ
กรรมนั้น หลักดังกล่าวนี้แสดงว่า การเรียนรู้ที่ได้ผลเกิดจากการที่ผู้สอนรู้จักนักเรียนแต่ละคนทั้งทางด้าน
บุคลิกลักษณะ นิสัย อุปนิสัย ความรู้สึกนึกคิด ความถนัด และผู้สอนต้องมุ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
นักเรียนแต่ละคนให้เต็มตามความสามารถของเขา 

ขั้นตอนที่ 2 มนุษย์เป็นเวไนยสัตว์ หรือ เวไนยบุคคล สามารถได้รับการสั่งสอน ฝึกฝนและอบรมบ่ม
นิสัยได้ ในการฝึกตนของบรรดาบุคคลทั้งหลายนั้น นอกจากจะค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลดังท่ี
ได้เปรียบว่า แผ่นดินย่อมไม่เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้ งหลายจะให้เหมือนกันหมดทุกคนไม่ได้ฉัน
นั้นเมื่อค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้พระพุทธศาสนา มองมนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิงว่าสามารถพัฒนา
ได้เช่นเดียวกัน ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “บุรุษเป็นบัณฑิตในทุกสถานก็หาไม่ สตรีมีปัญญาหยั่งเห็นในการณ์นั้นๆ 
ก็เป็นบัณฑิต (ขุ.ชา.(ไทย) 27/22/288) 

ขั้นตอนที่ 3 มนุษย์มีภาวะทางสติปัญญามาแต่ก าเนิด (สชาติกปัญญา) และแม้ว่ามนุษย์จะมีความ
แตกต่างกัน ก็จ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ (โยคปัญญา) 

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดปัญญานั้น หลักการนี้เน้นการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องยาวนาน  แม้
กระนั้น มนุษย์ก็เรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน เนื่องจากความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังพระคาถาในวิสุทธิมรรค มหาฎีกา 
ว่า “เหล่าสัตว์มีธุลีในดวงตาน้อยก็มี มีธุลีในดวงตามากก็มี มีอินทรีย์กล้าก็มี มีอินทรีย์อ่อนก็มี มีอาการดีก็มี มี
อาการทรามก็มี ที่จะสอนให้รู้ยากก็มี ตระหนักถึงภัยปรโลกก็มี”อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การจัดบุคคล 4 จ าพวก
ในอังฺคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (องฺ จตุกฺก. (ไทย) 21/133/202) จ าแนกความสามารถของการเรียนรู้ไว้ดังนี้   
1) อุคฆฏิตัญญู ผู้อาจรู้ธรรมเพียงท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง 2) วิปจิตัญญู ผู้อาจรู้ธรรมต่อเมื่อท่านอธิบายความ

๕ 

แห่งหัวข้อนั้น 3) เนยยะ ผู้พอจะแนะน าได้ คือ ต้องพร้ าสอนบ่อยๆ 4) ปทปรมะ ผู้มีบทอย่างยิ่ง คนกลุ่มนี้ได้
ฟังความต่างๆ เป็นอันมากแต่ไม่สามารถรับรู้ธรรมได้ในชาตินี้ แม้จะสอนอย่างไรก็ตาม 

ขั้นตอนที่ 4 พระพุทธศาสนาอธิบายหลักการเรียนรู้ของมนุษย์ว่าเกิดขึ้นในวิถีชีวิตมีลักษณะเป็นองค์
รวมของ รูป (กายภาพ: กาย-วาจา) กับนาม (จิตภาวะ) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ไปตามความเจริญเติบโต (พัฒนาการ) 
ของชีวิต 

ขั้นตอนที่ 5 การเรียนรู้ของมนุษย์มีแกนหลัก 3 แกน คือ 1) การฝึกฝนตนเองเรื่อง ศีล (Self–training 
in Morality) 2) การฝึกฝนตนเองเรื่องสมาธิ (Self–training in Mentality or Concentration) และ 3) การ
ฝึกฝนตนเองเรื่องปัญญา (Self–training in Wisdom) 

หลักการเรียนรู้ข้างต้นมีลักษณะเป็นหลักและแนวปฏิบัติที่บูรณาการพัฒนามนุษย์ในพระไตรปิฎก 
เรียกว่า ไตรสิกขา คือ การฝึกหัดอบรมกาย วาจา และจิตของมนุษย์ ให้สามารถค้นพบและควบคุมตนเอง 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยใช้ปัญญาเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ตามหลักการ
ศึกษา 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาปัญญา จุดหมายของการเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ การเกิดปัญญา ซึ่งต้องพัฒนาโดย
การแสวงหาความรู้ (สุตมยปัญญา) การฝึกฝนค้นคิด (จินตมยปัญญา) และการฝึกฝนตนเอง (ภาวนามยปัญญา)
โดยทั่วไปนักการศึกษาที่น าพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน มักจะเรียงล าดับ การเรียนรู้โดย
เริ่มต้นจาการแสวงหาความรู้ด้วยการฟัง การรับเอาจากผู้อ่ืนก่อน แล้วจึงน้ามาคิด ปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ 
แท้จริงแล้วกระบวนการพัฒนาปัญญา อาจเกิดขึ้นตามล าดับดังกล่าวก็ได้หรือเกิดขึ้นจาก จินตมยปัญญาก่อน 
คือ ค้นคิดเอง แล้วจึงแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมน ามาตรึกตรอง ปฏิบัติจนเกิดปัญญาขึ้น บางครั้งผู้ที่มีระบบ
สติปัญญาสูงอาจเริ่มต้นที่การทดลองปฏิบัติ คือ ภาวนามยปัญญา แล้วคิดค้นหาเหตุผลด้วยตนเอง แสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม จนเกิดปัญญารู้แจ้ง ก็สามารถเป็นไปได้ 

จากขั้นตอนการเรียนรู้ทั้ง 6 ขั้นตอน ดังกล่าว สามารถสรุปได้กว่า การเรียนรู้ตามหลักพุทธศาสตร์
เป็นไปเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ และปัญญา เน้นวิธีการเรียนรู้ การค้นพบด้วยตนเอง การประเมินตนเองและ
ปรับปรุงแก้ไขผลแห่งการปฏิบัตินั้นเป็นนิจ โดยมีครูเป็นกัลยาณมิตรคอยชี้แนะแนวทาง ช่วยสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเป็นเลิศด้านร่างกาย จิตใจ และปัญญาในศตวรรษที่ 21 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูจะต้องปรับแนวการสอนโดยครูจะต้องท าให้เด็กที่จะรักเราตลอดชีวิต

และมีเป้าหมายในการสอนที่จะท าให้เด็กมีทักษะชีวิตและทักษะด้านไอทีซึ่งในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าใช้
คอมพิวเตอร์เป็น แต่หมายถึงการที่เด็กรู้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรตามหาข้อมูล เหล่านั้นได้ที่ไหน และมาได้ข้อมูลมา
เด็กจะต้องวิเคราะห์ ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้น มีความเชื่อถือเพียงใดและสามารถเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้ได้ซึ่งสิ่ง
เหล่าน้ีจะต้องเกิดจากการจากการฝึกฝนครูจะให้เด็กมีโอกาสทดลองด้วยตนเองการเลียนแบบพลิกกลับการ
เรียนแนวใหม่ ที่ฉีกต าราการสอนแบบเดิมๆ ไปโดยสิ้นเชิงและก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในโลก
ปัจจุบันที่การศึกษาและเทคโนโลยีแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันงานเดินแบบกลับหัวกลับหางหรือพลิก
กลับโดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนแบบเดิมเพ่ือเร่ิมจากครูผู้สอนในห้องเรียนนักเรียนกลับ ไปท าการบ้านส่ง 
เปลี่ยนเป็นนักเรียนผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านเทคโนโลยี ที่ครูจัดหาให้ก่อนเข้าชั้นเรียน และมาท า
กิจกรรม โดยครูคอยแนะน าในชั้นเรียนแต่ในต่างประเทศวิธีการสอนแบบ  พลิกกลับ ก าลังเป็นที่แพร่หลายใน
วงกว้างมากขึ้น โดยสิ่งที่เป็นหัวใจส าคัญก็คือการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการให้นักเรียน
มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะกระตุ้นให้เกิด สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ใน
รูปแบบการเรียนการสอนวิธีนี้ถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่เป็นรูปประธรรมให้นักเรียนและป ฏิบัติจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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ประสบการณ์จริง ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีการจดจ าและเกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดีกว่าที่เรียนแบบนามธรรม แต่ใน
มุมมองอีด้านหนึ่งที่กว่าจะสอนให้นักเรียนวิเคราะห์ เลือกใช้สื่อถูกต้อง รู้จักเลือกค้นหาในเรื่องต่างๆ ที่ตนเอง
สนใจนั้น ก็จะมีสื่อที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียนที่จะแทรกอยู่อยู่บนหน้าจอเหมือนกันดังนั้น รายการต่างๆ ในด้าน
ของไอทีก็ควรที่จะแนะน าอย่างแท้จริงและในระยะแรกก็ต้องมีผู้ผู้คอยแนะน าที่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ครูต้อง
มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนเหมือนกัน (วสันต์ สว่างศรีงาม, 2556) 

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในผู้เรียน 
การศึกษานับว่าเป็นกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนเมื่อต้องเผชิญ

กับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จึงต้องให้ผู้เรียนซึมซับ
อย่างต่อเนื่อง โดยครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน อีกทั้ง
ต้องการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมที่หลากหลายให้สอดคลองกับการจัดการเรียนรู้ในวิชา อาทิ การ
นิมนต์พระมาสอนธรรมะ พาผู้เรียนไปสวดมนต์ไหวพระท่ีวัด การฝึกนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้สวดมนต์
ก่อนนอนทุกวันเพ่ือการขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยน และส่งผลต่อการมีสมาธิในการเรียนหนังสือ การฝึกคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา ดั่งผลการวิจัยของ (ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ, 2558) 
พบว่า หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน นักศึกษามีความสามารถในการ
คิดขั้นสูงด้านการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับแนวคิดของ (กิตติชัย สุธาสิโนบล, 2558) ได้กล่าวถึง บทบาทของครูผู้สอนกับการจัดการเรียน
การสอนตามแบบพุทธะไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 1) จัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) 
ที่เป็นกัลยามิตรเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้อย่างเป็นองค์รวมเพ่ือพัฒนา
นักเรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญาผ่านระบบไตรสิกขาเพ่ือความงอกงามแห่งปัญญา 2 ) 
เตรียมนักเรียนเพ่ือให้เกิดความเชื่อและความรู้สึกซาบซึ้ง ซึ่งเกิดจากความมั่นใจในเหตุผลเท่าที่รู้เห็น มั่นใจว่า
เป็นไปได้ มีคุณค่า และมั่นใจว่าสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยการสวด
มนต์ ฝึกสมาธิในลักษณะต่าง ๆ และท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ได้ทดลองปฏิบัติจน
ประจักษ์ความรู้จริงด้วยตนเอง ด้วยการสนทนา อภิปราย ถามค าถามเพ่ือนาเข้าสู่บทเรียนและ 3)เตรียม
บุคลิกภาพที่เป็นกัลยาณมิตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน แสดงความรัก ความเมตตา ความจริงใจต่อ
นักเรียน โดยการท าให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้ปรากฏ ให้นักเรียนเห็นเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งแนวคิดของ 
(ประภาศรี สีหอาไพ, 2540) ได้เสนอว่า การพัฒนาคุณธรรมในการจัดการศึกษาด้านจริยธรรม ผู้สอนควร
ปลูกฝังแนวคิดที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ ดังนี้ 1) การยอมรับความแตกต่างระหว่างความดีกับความชั่ว 
ตระหนักว่า ความดีเป็นสิ่งที่ไม่ท าให้ตนและผู้อ่ืนเดือดร้อน คนดีย่อมเป็นที่ชื่นชอบ ยกย่อง ผลิตผลของความดี 
เป็นสิ่งที่นาความสุขใจมาให้ ความดีที่ประพฤติปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเป็นการสร้างคุณค่าของชีวิตและสังคม ในทาง
ตรงกันข้าม ความชั่วเป็นสิ่งที่น าความทุกข์กังวลใจมาให้ คนประพฤติชั่วย่อมได้รับผลของการกระท านั้น 2) 
หลักสากลในการพิจารณาสภาพการณ์ไกลโดยรอบ สามารถนาเกณฑ์แยกแยะความดีงาม ก าหนดเป็นกฎ
คุณธรรม ใช้ได้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นการประยุกต์ระบบคุณธรรมขึ้นมาใช้อย่างกว้างขวางจนเป็นหลัก
สากล (Universalization) 3) ความเข้าใจในคุณธรรม ซึมซับอยู่ในจิตใจ เมื่อมีเหตุการณ์หรือความปรารถนา
สามารถตัดสินใจเลือกประพฤติอยู่ในขอบเขตของความถูกต้อง สร้างค่านิยม ที่เสริมสร้างคุณธรรมด้วยความ
เข้าใจที่ถูกต้อง (Comprehensiveness) 4) ความต่อเนื่องสัมพันธ์กันของระบบที่สร้างเสริมคุณภาพ มีแก่น
สารที่เป็นหลักชัดเจน มีสัมพันธภาพติดต่อกันโดยลาดับ (Coherence) 5) การวิเคราะห์วิจารณ์ความประพฤติ
ได้ด้วยแนวทางของตนเอง เมื่อได้เลือกปฏิบัติสิ่งใดแล้วสามารถแยกแยะได้ว่าตนเองได้ กระท าดีตามที่เข้าใจ
สภาวะของคุณงามความดีได้มากน้อยเพียงไร การวิเคราะห์ตนเองช่วยให้คุณธรรมพัฒนางอกงามอย่างแท้จริง 

๗ 

สามารถวิจารณ์การกระท าของตนเองได้ (Self-Criticism) 6) การตัดสินคุณธรรม กล่าวได้ว่าเป็นพัฒนาการขั้น
สุดท้ายในการพัฒนาคุณธรรมจะเห็นได้วาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในผู้เรียนมีความส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับบุคคลทุกคนเพราะการอยูร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข บุคคลในสังคมต้องได้รับการชี้น า
ให้ปฏิบัติร่วมกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่ การรู้จักแยกแยะความดีกับความชั่ว การรู้จักสร้างค่านิยมที่
ถูกต้อง และการปฏิบัติตามคุณธรรมที่ดีงาม นอกจากนั้นแล้วสถาบันการศึกษาจะต้องสามารถหล่อหลอมให้
ผู้เรียนได้เรียนรูวิธีคิด วิธีการและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ และน าความรู้ที่มีในตนเองออกมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ระหว่างครูและผู้เรียน เช่น 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การสนทนา การอภิปราย การสาธิต การเป็นแบบอย่างที่ดี การ
ถามค าถามเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นต้น 
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การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชน จ าเป็นต้องเริ่มแต่เด็กจากบุคคลรอบข้างอย่าง
ต่อเนื่องผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นโรงเรียนควรมีหลักและวิธีการ รวมทั้งการจัดหาหัวข้อคุณธรรม 
จริยธรรมสาหรับใช้การอบรมสั่งสอนผู้เรียนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์
สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความประพฤติที่เหมาะสมกับกาลเทศะ ฯลฯ 
ดั่งแนวคิดของ (แสง จันทร์งาม, 2524) ได้สรุปเรื่องการอบรมจริยธรรมในโรงเรียนไว้ว่า ตอนเข้าแถวเคารพธง
ชาติ ครูใหญ่หรือผู้ได้รับมอบหมายควรหาเรื่องต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาเล่าให้ผู้เรียนฟังวันละเรื่อง และ
สรุปด้วยจริยธรรมที่ประทับใจถึงแม้จะเป็นจริยธรรมอันเดียวกันแต่เรื่องประกอบต่างกัน ก็เล่าช้ าได้ การที่
ผู้เรียนได้ยินอยู่เสมอแม้จะไม่ชอบหรือไม่อยากฟังก็จะ ค่อย ๆ ซึมซับเข้าไปอยู่ในจิตใต้สานึก และมีอิทธิพล
เหนือพฤติกรรมของผู้เรียนโดยไม่รู้สึกตัว การสั่งสอนที่ควรกระท าอยู่เสมอนั้นอาจจะไม่เห็นผลทันที แต่จะเห็น
ผลเมื่อถึงเวลานอกจากนี้ โรงเรียนควรจัดให้มีการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอโดยจัดเป็นโครงการต่างๆ ได้แก่ การอบรมหน้าเสาธงตอนเช้า การอบรมในชั่วโมงโฮมรูม การ
เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเกี่ยวกับการพยาบาลเบื้องต้น การอบรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การอบรมเกี่ยวกับการรักษาสาธารณสมบัติ การส่งเสริมการ
ประหยัดและการออมทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมในวันส า คัญทาง
ศาสนา กิจกรรมการใช้ห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
นอกจากนี้แนวคิดของ (พระพรหมคุณาภรณ์. ป.อ. ปยุตโต, 2539) ได้กล่าวถึงการพัฒนามนุษย์ไว้วา จะต้อง
พัฒนาให้ครบพรอมกัน 3 ด้านคือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ทั้ง 3 ด้านเป็นการด าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์
อิงอาศัยเป็นปัจจัยส่งผลต่อกันและต้องพัฒนาไปด้วยกัน ซึ่งสามารถสรุป ได้ดังนี้  1) พฤติกรรม ส าหรับ
พฤติกรรมที่ดีงาม เช่น ความมีวินัยไมเบียดเบียน การประกอบสัมมาอาชีพการรู้จักประมาณ เป็นต้น เป็น
ช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม 2) จิตใจ สาหรับจิตใจเป็นสิ่งส าคัญที่เป็นตัวชี้นาพฤติกรรม 
สภาพจิตที่พอใจมีความสุขท าให้พฤติกรรมความม่ันคง มีปัญญาที่จะได้ผลต้องอาศัยสภาพจิตใจที่พอเหมาะ 3) 
ปัญญา เป็นตัวแก้ปัญหาเป็นตัวจัดปรับพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตัวพอดี เป็นตัวน าสูจุดหมายแห่งอิสรภาพ
และสันติสุข ต้องพัฒนาควบคู่และอิงอาศัยการพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ เช่น 3.1) ชักนาผู้เรียนให้รู้จักคิด
ถามคิดตอบในเรื่องที่ว่าคืออะไร เป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไร เป็นเพราะอะไร เพ่ืออะไร เป็นต้น 3.2) พฤติกรรม
ที่ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติหรือสอนให้ท าควรเป็นไปด้วยความรูความเข้าใจ เหตุผลคุณค่าหรือประโยชน ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการพัฒนาปัญญาแลวจะท าให้เกิดความพอใจ เต็มใจ ตั้งใจท า เกิดผลดีทางใจซึ่งท าให้
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ประสบการณ์จริง ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีการจดจ าและเกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดีกว่าที่เรียนแบบนามธรรม แต่ใน
มุมมองอีด้านหนึ่งที่กว่าจะสอนให้นักเรียนวิเคราะห์ เลือกใช้สื่อถูกต้อง รู้จักเลือกค้นหาในเรื่องต่างๆ ที่ตนเอง
สนใจนั้น ก็จะมีสื่อที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียนที่จะแทรกอยู่อยู่บนหน้าจอเหมือนกันดังนั้น รายการต่างๆ ในด้าน
ของไอทีก็ควรที่จะแนะน าอย่างแท้จริงและในระยะแรกก็ต้องมีผู้ผู้คอยแนะน าที่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ครูต้อง
มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนเหมือนกัน (วสันต์ สว่างศรีงาม, 2556) 

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในผู้เรียน 
การศึกษานับว่าเป็นกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนเมื่อต้องเผชิญ

กับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จึงต้องให้ผู้เรียนซึมซับ
อย่างต่อเนื่อง โดยครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน อีกทั้ง
ต้องการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมที่หลากหลายให้สอดคลองกับการจัดการเรียนรู้ในวิชา อาทิ การ
นิมนต์พระมาสอนธรรมะ พาผู้เรียนไปสวดมนต์ไหวพระท่ีวัด การฝึกนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้สวดมนต์
ก่อนนอนทุกวันเพ่ือการขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยน และส่งผลต่อการมีสมาธิในการเรียนหนังสือ การฝึกคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา ดั่งผลการวิจัยของ (ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ, 2558) 
พบว่า หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน นักศึกษามีความสามารถในการ
คิดขั้นสูงด้านการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับแนวคิดของ (กิตติชัย สุธาสิโนบล, 2558) ได้กล่าวถึง บทบาทของครูผู้สอนกับการจัดการเรียน
การสอนตามแบบพุทธะไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 1) จัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) 
ที่เป็นกัลยามิตรเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมุ่งศึกษา แก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้อย่างเป็นองค์รวมเพ่ือพัฒนา
นักเรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญาผ่านระบบไตรสิกขาเพ่ือความงอกงามแห่งปัญญา 2 ) 
เตรียมนักเรียนเพ่ือให้เกิดความเชื่อและความรู้สึกซาบซึ้ง ซึ่งเกิดจากความมั่นใจในเหตุผลเท่าที่รู้เห็น มั่นใจว่า
เป็นไปได้ มีคุณค่า และมั่นใจว่าสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยการสวด
มนต์ ฝึกสมาธิในลักษณะต่าง ๆ และท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ได้ทดลองปฏิบัติจน
ประจักษ์ความรู้จริงด้วยตนเอง ด้วยการสนทนา อภิปราย ถามค าถามเพ่ือนาเข้าสู่บทเรียนและ 3)เตรียม
บุคลิกภาพที่เป็นกัลยาณมิตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน แสดงความรัก ความเมตตา ความจริงใจต่อ
นักเรียน โดยการท าให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้ปรากฏ ให้นักเรียนเห็นเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งแนวคิดของ 
(ประภาศรี สีหอาไพ, 2540) ได้เสนอว่า การพัฒนาคุณธรรมในการจัดการศึกษาด้านจริยธรรม ผู้สอนควร
ปลูกฝังแนวคิดที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ ดังนี้ 1) การยอมรับความแตกต่างระหว่างความดีกับความชั่ว 
ตระหนักว่า ความดีเป็นสิ่งที่ไม่ท าให้ตนและผู้อ่ืนเดือดร้อน คนดีย่อมเป็นที่ชื่นชอบ ยกย่อง ผลิตผลของความดี 
เป็นสิ่งที่นาความสุขใจมาให้ ความดีที่ประพฤติปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเป็นการสร้างคุณค่าของชีวิตและสังคม ในทาง
ตรงกันข้าม ความชั่วเป็นสิ่งที่น าความทุกข์กังวลใจมาให้ คนประพฤติชั่วย่อมได้รับผลของการกระท านั้น 2) 
หลักสากลในการพิจารณาสภาพการณ์ไกลโดยรอบ สามารถนาเกณฑ์แยกแยะความดีงาม ก าหนดเป็นกฎ
คุณธรรม ใช้ได้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นการประยุกต์ระบบคุณธรรมขึ้นมาใช้อย่างกว้างขวางจนเป็นหลัก
สากล (Universalization) 3) ความเข้าใจในคุณธรรม ซึมซับอยู่ในจิตใจ เมื่อมีเหตุการณ์หรือความปรารถนา
สามารถตัดสินใจเลือกประพฤติอยู่ในขอบเขตของความถูกต้อง สร้างค่านิยม ที่เสริมสร้างคุณธรรมด้วยความ
เข้าใจที่ถูกต้อง (Comprehensiveness) 4) ความต่อเนื่องสัมพันธ์กันของระบบที่สร้างเสริมคุณภาพ มีแก่น
สารที่เป็นหลักชัดเจน มีสัมพันธภาพติดต่อกันโดยลาดับ (Coherence) 5) การวิเคราะห์วิจารณ์ความประพฤติ
ได้ด้วยแนวทางของตนเอง เมื่อได้เลือกปฏิบัติสิ่งใดแล้วสามารถแยกแยะได้ว่าตนเองได้ กระท าดีตามที่เข้าใจ
สภาวะของคุณงามความดีได้มากน้อยเพียงไร การวิเคราะห์ตนเองช่วยให้คุณธรรมพัฒนางอกงามอย่างแท้จริง 

๗ 

สามารถวิจารณ์การกระท าของตนเองได้ (Self-Criticism) 6) การตัดสินคุณธรรม กล่าวได้ว่าเป็นพัฒนาการขั้น
สุดท้ายในการพัฒนาคุณธรรมจะเห็นได้วาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในผู้เรียนมีความส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับบุคคลทุกคนเพราะการอยูร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข บุคคลในสังคมต้องได้รับการชี้น า
ให้ปฏิบัติร่วมกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่ การรู้จักแยกแยะความดีกับความชั่ว การรู้จักสร้างค่านิยมที่
ถูกต้อง และการปฏิบัติตามคุณธรรมที่ดีงาม นอกจากนั้นแล้วสถาบันการศึกษาจะต้องสามารถหล่อหลอมให้
ผู้เรียนได้เรียนรูวิธีคิด วิธีการและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ และน าความรู้ที่มีในตนเองออกมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ระหว่างครูและผู้เรียน เช่น 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การสนทนา การอภิปราย การสาธิต การเป็นแบบอย่างที่ดี การ
ถามค าถามเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นต้น 
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การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชน จ าเป็นต้องเริ่มแต่เด็กจากบุคคลรอบข้างอย่าง
ต่อเนื่องผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นโรงเรียนควรมีหลักและวิธีการ รวมทั้งการจัดหาหัวข้อคุณธรรม 
จริยธรรมสาหรับใช้การอบรมสั่งสอนผู้เรียนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์
สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความประพฤติที่เหมาะสมกับกาลเทศะ ฯลฯ 
ดั่งแนวคิดของ (แสง จันทร์งาม, 2524) ได้สรุปเรื่องการอบรมจริยธรรมในโรงเรียนไว้ว่า ตอนเข้าแถวเคารพธง
ชาติ ครูใหญ่หรือผู้ได้รับมอบหมายควรหาเรื่องต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาเล่าให้ผู้เรียนฟังวันละเรื่อง และ
สรุปด้วยจริยธรรมที่ประทับใจถึงแม้จะเป็นจริยธรรมอันเดียวกันแต่เรื่องประกอบต่างกัน ก็เล่าช้ าได้ การที่
ผู้เรียนได้ยินอยู่เสมอแม้จะไม่ชอบหรือไม่อยากฟังก็จะ ค่อย ๆ ซึมซับเข้าไปอยู่ในจิตใต้สานึก และมีอิทธิพล
เหนือพฤติกรรมของผู้เรียนโดยไม่รู้สึกตัว การสั่งสอนที่ควรกระท าอยู่เสมอนั้นอาจจะไม่เห็นผลทันที แต่จะเห็น
ผลเมื่อถึงเวลานอกจากนี้ โรงเรียนควรจัดให้มีการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอโดยจัดเป็นโครงการต่างๆ ได้แก่ การอบรมหน้าเสาธงตอนเช้า การอบรมในชั่วโมงโฮมรูม การ
เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมเกี่ยวกับการพยาบาลเบื้องต้น การอบรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การอบรมเกี่ยวกับการรักษาสาธารณสมบัติ การส่งเสริมการ
ประหยัดและการออมทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมในวันส า คัญทาง
ศาสนา กิจกรรมการใช้ห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
นอกจากนี้แนวคิดของ (พระพรหมคุณาภรณ์. ป.อ. ปยุตโต, 2539) ได้กล่าวถึงการพัฒนามนุษย์ไว้วา จะต้อง
พัฒนาให้ครบพรอมกัน 3 ด้านคือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ทั้ง 3 ด้านเป็นการด าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์
อิงอาศัยเป็นปัจจัยส่งผลต่อกันและต้องพัฒนาไปด้วยกัน ซึ่งสามารถสรุป ได้ดังนี้  1) พฤติกรรม ส าหรับ
พฤติกรรมที่ดีงาม เช่น ความมีวินัยไมเบียดเบียน การประกอบสัมมาอาชีพการรู้จักประมาณ เป็นต้น เป็น
ช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม 2) จิตใจ สาหรับจิตใจเป็นสิ่งส าคัญที่เป็นตัวชี้นาพฤติกรรม 
สภาพจิตที่พอใจมีความสุขท าให้พฤติกรรมความม่ันคง มีปัญญาที่จะได้ผลต้องอาศัยสภาพจิตใจที่พอเหมาะ 3) 
ปัญญา เป็นตัวแก้ปัญหาเป็นตัวจัดปรับพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตัวพอดี เป็นตัวน าสูจุดหมายแห่งอิสรภาพ
และสันติสุข ต้องพัฒนาควบคู่และอิงอาศัยการพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ เช่น 3.1) ชักนาผู้เรียนให้รู้จักคิด
ถามคิดตอบในเรื่องที่ว่าคืออะไร เป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไร เป็นเพราะอะไร เพ่ืออะไร เป็นต้น 3.2) พฤติกรรม
ที่ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติหรือสอนให้ท าควรเป็นไปด้วยความรูความเข้าใจ เหตุผลคุณค่าหรือประโยชน ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการพัฒนาปัญญาแลวจะท าให้เกิดความพอใจ เต็มใจ ตั้งใจท า เกิดผลดีทางใจซึ่งท าให้
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พฤติกรรมนั้นยั่งยืนมั่งคงด้วย 3.3) พัฒนาปัญญาที่รูเขใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง เข้าถึงความเป็นจริง
ของธรรมชาติไมยึดติดสิ่งปรุงแต่ง ท าจิตใจให้เป็นอิสระ มีความสุขเต็มอ่ิมในตัวโดยไมต้องอาศัยสิ่งภายนอก 
และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ตนและโลกจาก 

การเสริมสร้างจริยธรรมในเด็กไทยสรุปได้ว่า การด าเนินการอบรมสั่ งสอนจริยธรรมในผู้เรียนควร
มุ่งเน้นทั้งในและนอกห้องเรียนให้ประพฤติปฎิบัติ โดยครูสังคมศึกษาท าหน้าที่คอยให้ค าแนะนาสิ่งที่ดีงาม
อย่างสม่าเสมอทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติครอบคลุม 3 ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญาเพ่ือให้ผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมจนเป็นนิสัยติดตัว ด้วยวิธีการนาสื่อและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ การจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่นการน าข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันมาชวนคิด ชวนสนทนาเพ่ือฝึกฝนการรู้จักแยกแยะ การจาลอง
สถานการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหา การใช้การสืบสวนสอบสวน การส่งเสริมการอ่านหนังสือธรรมะ การประกวด
มารยาทไทย การจัดโครงการคุณธรรมและจริยธรรม การเล่นเกมแข่งขันตอบค าถามธรรมะ ฯลฯ อีกท้ังการ
ประเมินผลและวัดผลการจัดและการสอนจริยศึกษาทุกระยะตามสภาพจริง โดยให้สถาบันครอบครัว กลุ่ม
เพ่ือน สื่อสารมวลชน และสถาบันอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการหล่อหลอมหรือวัดผลและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียน เป็นต้น 

สรุป 
หลักค าสอนในพุทธศาสนากับการจัดการเรียนการสอนมีนัยที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกันได้ กล่าวคือ

เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทุกข้ันตอนการศึกษา ส่วนหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
ก็มีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาตามนั้นด้วย ซึ่งตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนานั้น ครูผู้สอนต้อง
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ใช่มุ่งเน้นหารายได้จากการท าชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนดังที่เกิดขึ้นอยู่
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ครูผู้สอนจ าต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้ลูกศิษย์ได้ใช้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
ในอนาคตด้วย การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 มีจุดมุ่งหมายโดยน าการจัดการเรียนรู้
แบบเบญจขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณและการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
และปัญญา มาสังเคราะห์เพ่ือเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้ครบทั้ง 4 ด้าน อัน
ประกอบด้วย พัฒนาการทางด้านกาย (กายภาวนา) พัฒนาการทางด้านสังคม (สีลภาวนา) พัฒนาการทางจิต 
(จิตภาวนา) และพัฒนาการทางด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) อีกทั้งการเน้นผู้เรียนให้ท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ผู้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๘ 

พฤติกรรมนั้นยั่งยืนมั่งคงด้วย 3.3) พัฒนาปัญญาที่รูเขใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง เข้าถึงความเป็นจริง
ของธรรมชาติไมยึดติดสิ่งปรุงแต่ง ท าจิตใจให้เป็นอิสระ มีความสุขเต็มอ่ิมในตัวโดยไมต้องอาศัยสิ่งภายนอก 
และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ตนและโลกจาก 

การเสริมสร้างจริยธรรมในเด็กไทยสรุปได้ว่า การด าเนินการอบรมสั่ งสอนจริยธรรมในผู้เรียนควร
มุ่งเน้นทั้งในและนอกห้องเรียนให้ประพฤติปฎิบัติ โดยครูสังคมศึกษาท าหน้าที่คอยให้ค าแนะนาสิ่งที่ดีงาม
อย่างสม่าเสมอทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติครอบคลุม 3 ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญาเพ่ือให้ผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมจนเป็นนิสัยติดตัว ด้วยวิธีการนาสื่อและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ การจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่นการน าข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันมาชวนคิด ชวนสนทนาเพ่ือฝึกฝนการรู้จักแยกแยะ การจาลอง
สถานการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหา การใช้การสืบสวนสอบสวน การส่งเสริมการอ่านหนังสือธรรมะ การประกวด
มารยาทไทย การจัดโครงการคุณธรรมและจริยธรรม การเล่นเกมแข่งขันตอบค าถามธรรมะ ฯลฯ อีกทั้งการ
ประเมินผลและวัดผลการจัดและการสอนจริยศึกษาทุกระยะตามสภาพจริง โดยให้สถาบันครอบครัว กลุ่ม
เพ่ือน สื่อสารมวลชน และสถาบันอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการหล่อหลอมหรือวัดผลและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียน เป็นต้น 

สรุป 
หลักค าสอนในพุทธศาสนากับการจัดการเรียนการสอนมีนัยที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกันได้ กล่าวคือ

เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทุกข้ันตอนการศึกษา ส่วนหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
ก็มีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาตามนั้นด้วย ซึ่งตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนานั้น ครูผู้สอนต้อง
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ใช่มุ่งเน้นหารายได้จากการท าชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนดังที่เกิดขึ้นอยู่
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ครูผู้สอนจ าต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้ลูกศิษย์ได้ใช้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
ในอนาคตด้วย การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 มีจุดมุ่งหมายโดยน าการจัดการเรียนรู้
แบบเบญจขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณและการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
และปัญญา มาสังเคราะห์เพ่ือเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้ครบทั้ง 4 ด้าน อัน
ประกอบด้วย พัฒนาการทางด้านกาย (กายภาวนา) พัฒนาการทางด้านสังคม (สีลภาวนา) พัฒนาการทางจิต 
(จิตภาวนา) และพัฒนาการทางด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) อีกทั้งการเน้นผู้เรียนให้ท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ผู้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอการประยุกต์หลักพละ ๕ เพ่ือมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย
จะน าเสนอใน ๓ ประเด็น คือ ๑) การสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ๒) พละ ๕ และ ๓) การประยุกต์ใช้
พละ ๕ กับการสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 จากผลการศึกษาพบว่า หลักธรรมพละ ๕ สามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ได้ดังนี้  ๑. สัทธา (ความเชื่อ — confidence) เมื่อผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตัวผู้สอน สาระความส าคัญองค์ความรู้ และ
ประโยชน์ที่ได้จากรายวิชาที่เขาเรียน ผู้เรียนจะมีความตั้งใจและสนใจเป็นพิเศษ  ซึ่งจะส่งผลไปสู่ขั้นของความพยายามที่
อยากจะเรียนให้เข้าใจอย่างแท้จริง  ๒. วิริยะ (ความเพียร — energy; effort) เมื่อผู้เรียนมีศรัทธาเต็มที่ตามข้อที่ ๑ แล้ว 
การใช้ความพยายามก็มีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการเรียนรู้รายวิชานั้น  ๆประสบความส าเร็จได้ผลดี และเป็นตัวส่งผลไปยัง
ขั้นของอารมณ์ที่จิตใจระลึกอยู่กับสิ่งที่ก าลังเรียนได้มาก  ๓. สติ (ความระลึกได้ — mindfulness) เมื่อผู้เรียนมีสติจิตใจ
ระลึกอยู่ว่าตอนนี้ก าลังเรียนควรมีความตั้งใจ เอาใจจดจ่อในการเรียนรายวิชานั้นๆ  ซึ่งส่งผลไปยังขั้นที่จิตใจตั้งมั่น แนว
แน่กับการเรียนรายวิชานั้นๆ  ๔. สมาธิ (ความตั้งจิตมั่น — concentration) เมื่อผู้เรียนมีจิตเป็นสมาธิ มีความตั้งมั่นแนว
แน่ ไม่วอกแวกไปที่อ่ืน สนใจมุ่งมั่นในการเรียนอย่างเดียว  ย่อมเกิดประสิทธิภาพในการเรียน และส่งผลไปยังขั้นของการ
เกิดปัญญารู้เข้าใจในรายวิชาที่เรียนได้เป็นอย่างดี  ๕. ปัญญา (ความรู้ทั่วชัด — wisdom; understanding) เมื่อผู้เรียน
มาถึงขั้นการเกิดปัญญาได้แล้ว เขาจะเข้าใจถึงสาระส าคัญและประโยชน์ของรายวิชาที่เขาก าลังเรียน เขาจะตระหนักเห็น
คุณค่าของการเรียนในรายวิชานั้น  ๆได้เป็นอย่างดี  
 ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้โดยใช้หลักพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา จึงเหมาะที่จะน ามาเป็นเครื่องมือใน
การเรียนการสอนและสร้างลักษณะที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในโลกยุคปัจจุบัน 
 
ค าส าคัญ : พละ๕, การสร้างแรงจูงใจ, การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑, 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 This article presents the application of Five Balas (5 Powers) in creating learning 
motivation in 21st century. It will be presented in 3 areas: 1) Motivation for learning in 21st 
century, 2) Five Balas (5 Powers), and 3) application of Five Balas with 21st century learning 
motivation.  
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อยากจะเรียนให้เข้าใจอย่างแท้จริง  ๒. วิริยะ (ความเพียร — energy; effort) เมื่อผู้เรียนมีศรัทธาเต็มที่ตามข้อที่ ๑ แล้ว 
การใช้ความพยายามก็มีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการเรียนรู้รายวิชานั้น  ๆประสบความส าเร็จได้ผลดี และเป็นตัวส่งผลไปยัง
ขั้นของอารมณ์ที่จิตใจระลึกอยู่กับสิ่งที่ก าลังเรียนได้มาก  ๓. สติ (ความระลึกได้ — mindfulness) เมื่อผู้เรียนมีสติจิตใจ
ระลึกอยู่ว่าตอนนี้ก าลังเรียนควรมีความตั้งใจ เอาใจจดจ่อในการเรียนรายวิชานั้นๆ  ซึ่งส่งผลไปยังขั้นที่จิตใจตั้งมั่น แนว
แน่กับการเรียนรายวิชานั้นๆ  ๔. สมาธิ (ความตั้งจิตมั่น — concentration) เมื่อผู้เรียนมีจิตเป็นสมาธิ มีความตั้งมั่นแนว
แน่ ไม่วอกแวกไปที่อ่ืน สนใจมุ่งมั่นในการเรียนอย่างเดียว  ย่อมเกิดประสิทธิภาพในการเรียน และส่งผลไปยังขั้นของการ
เกิดปัญญารู้เข้าใจในรายวิชาที่เรียนได้เป็นอย่างดี  ๕. ปัญญา (ความรู้ทั่วชัด — wisdom; understanding) เมื่อผู้เรียน
มาถึงขั้นการเกิดปัญญาได้แล้ว เขาจะเข้าใจถึงสาระส าคัญและประโยชน์ของรายวิชาที่เขาก าลังเรียน เขาจะตระหนักเห็น
คุณค่าของการเรียนในรายวิชานั้น  ๆได้เป็นอย่างดี  
 ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้โดยใช้หลักพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา จึงเหมาะที่จะน ามาเป็นเครื่องมือใน
การเรียนการสอนและสร้างลักษณะที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในโลกยุคปัจจุบัน 
 
ค าส าคัญ : พละ๕, การสร้างแรงจูงใจ, การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑, 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 This article presents the application of Five Balas (5 Powers) in creating learning 
motivation in 21st century. It will be presented in 3 areas: 1) Motivation for learning in 21st 
century, 2) Five Balas (5 Powers), and 3) application of Five Balas with 21st century learning 
motivation.  
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 For the study, it found that Five Balas principle could be applied in 21st century 
learning motivation as follows: 1. Confidence; when the learner has confidence in the 
teacher, learner will have special intentions and interests and gains knowledge and benefits. 
This will result in the level of effort they need to understand truly. 2. Energy; effort: when 
learner is fully faithful to the first item, then the effort will be effective and learner will get 
successful results and it is effects the emotional state of mind in recollecting the knowledge 
they learned. 3. Mindfulness: when the leaners is conscious, they will remember things they 
learned. 4. Concentration: when learner is concentrate, no distraction, it will result in 
effective learning and understand the course they learn. 5. Wisdom; understanding: when 
learner comes to the stage of wisdom, he/she will understand the essence and benefit of 
the course he/she learning. He/she will realize the value of studying wisely.  
 Hence, creating learning motivation applying Five Balas in Buddhism is suitable in 
teaching and learning and creates good appearance for children and young people in 
today’s world.  
 
Keywords: Five Balas, Motivation, 21st century learning.  
 
บทน า 
 เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนที่มี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เป็น
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับเข้าถึงเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียน
แนวใหม่ ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องหลักการจัดการศึกษา
ตาม มาตรา ๒๒ ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒) กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความ
หลากหลายในวิธีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากวิธีการสอนที่กล่าวมาแล้ว ผู้เขียนได้
มองเห็นอีกวิธีการเรียนการสอนที่จะเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ โดยการน าเอาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หลักธรรมนั้นก็ คือ พละ๕  ดังที่
จะได้อธิบายเป็นล าดับต่อไป 
 
หลักธรรมพละ ๕ (ธรรมอันเป็นก าลัง — Five Balas (5 Powers)) มีความหมาย ดังนี้ 
ความหมายของพละ ๕   
 พละ หมายถึง ก าลังแรง ความเขมแข็ง ที่ท าใหขมขจัดไดแมแตก าลังแหงมาร ท าใหสามารถด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามปลอดโปรงเปนสุข บ าเพ็ญกิจดวยบริสุทธิ์และเต็มท่ี ไมมีกิเลสหรือความทุกขใดๆ จะสามารถบีบคั้น

ครอบง าจิตได อันไดแก วิมุตติ คือ ความหลุดพนและความหมดสิ้นอาสวะ หมวดธรรมนี้  เรียกวา พละ ๕ 
เพราะความหมายวาเปนพลัง ท าใหเกิดความม่ันคงทางจิต เกิดความศรัทธาในสัมมาทิฏฐิ เกิดแรงกระตุนหนุนสง 
ความเพียร เปนตน ประกอบด้วย ดังนี้ 
 ๑. สัทธา (ความเชื่อ — confidence) 
 ๒. วิริยะ (ความเพียร — energy; effort) 
 ๓. สติ (ความระลึกได้ — mindfulness) 
 ๔. สมาธิ (ความตั้งจิตมั่น — concentration) 
 ๕. ปัญญา (ความรู้ทัว่ชัด — wisdom; understanding) 
 ธรรม ๕ อย่างนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อินทรีย์ ๕ (ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน — controlling faculty) ที่
เรียกว่า อินทรีย์ เพราะความหมายว่า เป็นใหญ่ในการกระท าหน้าที่แต่ละอย่างๆ ของตน คือ เป็นเจ้าการในการ
ครอบง าเสียซึ่งความไร้ศรัทธา ความเกียจคร้าน ความประมาท ความฟุ้งซ่าน และความหลงตามล าดับที่เรียกว่า พละ 
เพราะความหมายว่า เป็นพลังท าให้เกิดความมั่นคง ซึ่งความไร้ศรัทธา เป็นต้น แต่ละอย่างจะเข้าครอบง าไม่ได้  
ความส าคัญของพละ ๕   
 ในประเด็นของความส าคัญของพละ ๕ นี้ ผูเขียนจะขอน าเสนอขอความที่ปรากฏใน พระสุตตันต ปฎก วาเมื่อ
เจริญพละ ๕ ประการ ท าพละ ๕  ประการใหมาก ยอมนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน กลาวคือ  
(๑) เจริญสัทธาพละอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย นิโรธ นอมไปในโวสสัคคะ  (๒) เจริญวิริยพละ  (๓) เจริญสติ
พละ (๔) เจริญสมาธิพละ (๕) เจริญปญญาพละอันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธไปในโวสสัคคะการสละคืน 
(ส .ม. (ไทย) ๑๙/๗๐๕-๗๑๖/๓๖๙.)   
 จะเห็นไดวา  พละ ๕ เปนหลักธรรมที่เปนก าลังส าคัญในการบรรลุถึง พระนิพพาน  ซึ่งเปนพระประสงคของ
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ตองการโปรดเวไนยสัตวใหหลุดพนจากกองทุกข หลุดพนจากภพ ชาติ ชรา มรณะ และเปนจุด
หมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา และจะได้อธิบายรายละเอียดของพละ ๕ ดังนี้ 
 
ประเภทของพละ ๕  
 ๑. สัทธาพละ ก าลังคือศรัทธา   
 ศรัทธา  แปลวา ความเชื่อ หมายถึง ความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ออันประกอบดวยปญญา เปนความเชื่อที่
ประกอบดวยเหตุผล ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม ความเลื่อมใสซาบซึ้งชื่นใจ สนิทใจเชื่อมั่นมีใจ โนมนอมมุงแลนไปตาม
ไปรับคุณความดีในบุคคลหรือสิ่งนั้นๆ ความมั่นใจในความจริง ความดี สิ่งดีงามและในการท าความดีที่ไมลูไหลตื่น
ตูมไปตามลักษณะอาการภายนอก (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๑, หนา ๔๒๘.) 
 ความเชื่อมั่นนี้จะตองเกิดจากความรูและความเขาใจของผูเชื่อมั่นเอง โดยใชปญญาของตนพิจารณาไตรตรอง
ในเรื่องนั้นๆ ดวยเหตุผลอยางรอบครอบ และรูเห็นเองแลวตามความเปนจริง ดวยปญญาที่เปนเครื่องชวยกล่ันกรอง
ความถูกตอง มิใชสักแตวาเชื่อตามๆ กันมา   
 ความส าคัญของศรัทธา  
 ศรัทธามีความส าคัญแตกตางกันตามความหมายและหนาที่ เพ่ือใหเขาใจถึงความส าคัญของศรัทธานั้น                
จึงสามารถแบงตาม ความหมายและหนาที่ได ๓ ประการ คือ  
  ๑. ศรัทธาเปนพื้นฐานในกระบวนการพัฒนาสูปญญา ปุถุชนที่ยังไมสามารถเขาถึง ปญญาได
ศรัทธาในขั้นพ้ืนฐานมีความส าคัญมาก  ศรัทธาเปนอุปกรณชักน าใหเดินหนาตอไปใน การพัฒนาเปนปญญา เม่ือใชถูกต
องจึงเปนการเริ่มตนที่ดี ท าใหการกาวหนาไปสูจุดหมายไดผล รวดเร็วขึ้น เพราะในระดับปุถุชนยัง ตองอาศัยศรัทธา

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................

_____________________  
12 



 For the study, it found that Five Balas principle could be applied in 21st century 
learning motivation as follows: 1. Confidence; when the learner has confidence in the 
teacher, learner will have special intentions and interests and gains knowledge and benefits. 
This will result in the level of effort they need to understand truly. 2. Energy; effort: when 
learner is fully faithful to the first item, then the effort will be effective and learner will get 
successful results and it is effects the emotional state of mind in recollecting the knowledge 
they learned. 3. Mindfulness: when the leaners is conscious, they will remember things they 
learned. 4. Concentration: when learner is concentrate, no distraction, it will result in 
effective learning and understand the course they learn. 5. Wisdom; understanding: when 
learner comes to the stage of wisdom, he/she will understand the essence and benefit of 
the course he/she learning. He/she will realize the value of studying wisely.  
 Hence, creating learning motivation applying Five Balas in Buddhism is suitable in 
teaching and learning and creates good appearance for children and young people in 
today’s world.  
 
Keywords: Five Balas, Motivation, 21st century learning.  
 
บทน า 
 เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓) การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนที่มี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เป็น
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับเข้าถึงเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียน
แนวใหม่ ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องหลักการจัดการศึกษา
ตาม มาตรา ๒๒ ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒) กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความ
หลากหลายในวิธีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากวิธีการสอนที่กล่าวมาแล้ว ผู้เขียนได้
มองเห็นอีกวิธีการเรียนการสอนที่จะเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ โดยการน าเอาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หลักธรรมนั้นก็ คือ พละ๕  ดังที่
จะได้อธิบายเป็นล าดับต่อไป 
 
หลักธรรมพละ ๕ (ธรรมอันเป็นก าลัง — Five Balas (5 Powers)) มีความหมาย ดังนี้ 
ความหมายของพละ ๕   
 พละ หมายถึง ก าลังแรง ความเขมแข็ง ที่ท าใหขมขจัดไดแมแตก าลังแหงมาร ท าใหสามารถด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามปลอดโปรงเปนสุข บ าเพ็ญกิจดวยบริสุทธิ์และเต็มท่ี ไมมีกิเลสหรือความทุกขใดๆ จะสามารถบีบคั้น

ครอบง าจิตได อันไดแก วิมุตติ คือ ความหลุดพนและความหมดสิ้นอาสวะ หมวดธรรมนี้  เรียกวา พละ ๕ 
เพราะความหมายวาเปนพลัง ท าใหเกิดความม่ันคงทางจิต เกิดความศรัทธาในสัมมาทิฏฐิ เกิดแรงกระตุนหนุนสง 
ความเพียร เปนตน ประกอบด้วย ดังนี้ 
 ๑. สัทธา (ความเชื่อ — confidence) 
 ๒. วิริยะ (ความเพียร — energy; effort) 
 ๓. สติ (ความระลึกได้ — mindfulness) 
 ๔. สมาธิ (ความตั้งจิตมั่น — concentration) 
 ๕. ปัญญา (ความรู้ทัว่ชัด — wisdom; understanding) 
 ธรรม ๕ อย่างนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อินทรีย์ ๕ (ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน — controlling faculty) ที่
เรียกว่า อินทรีย์ เพราะความหมายว่า เป็นใหญ่ในการกระท าหน้าที่แต่ละอย่างๆ ของตน คือ เป็นเจ้าการในการ
ครอบง าเสียซึ่งความไร้ศรัทธา ความเกียจคร้าน ความประมาท ความฟุ้งซ่าน และความหลงตามล าดับที่เรียกว่า พละ 
เพราะความหมายว่า เป็นพลังท าให้เกิดความมั่นคง ซึ่งความไร้ศรัทธา เป็นต้น แต่ละอย่างจะเข้าครอบง าไม่ได้  
ความส าคัญของพละ ๕   
 ในประเด็นของความส าคัญของพละ ๕ นี้ ผูเขียนจะขอน าเสนอขอความที่ปรากฏใน พระสุตตันต ปฎก วาเมื่อ
เจริญพละ ๕ ประการ ท าพละ ๕  ประการใหมาก ยอมนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน กลาวคือ  
(๑) เจริญสัทธาพละอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย นิโรธ นอมไปในโวสสัคคะ  (๒) เจริญวิริยพละ  (๓) เจริญสติ
พละ (๔) เจริญสมาธิพละ (๕) เจริญปญญาพละอันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธไปในโวสสัคคะการสละคืน 
(ส .ม. (ไทย) ๑๙/๗๐๕-๗๑๖/๓๖๙.)   
 จะเห็นไดวา  พละ ๕ เปนหลักธรรมที่เปนก าลังส าคัญในการบรรลุถึง พระนิพพาน  ซึ่งเปนพระประสงคของ
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ตองการโปรดเวไนยสัตวใหหลุดพนจากกองทุกข หลุดพนจากภพ ชาติ ชรา มรณะ และเปนจุด
หมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา และจะได้อธิบายรายละเอียดของพละ ๕ ดังนี้ 
 
ประเภทของพละ ๕  
 ๑. สัทธาพละ ก าลังคือศรัทธา   
 ศรัทธา  แปลวา ความเชื่อ หมายถึง ความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ออันประกอบดวยปญญา เปนความเชื่อที่
ประกอบดวยเหตุผล ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม ความเลื่อมใสซาบซึ้งชื่นใจ สนิทใจเชื่อมั่นมีใจ โนมนอมมุงแลนไปตาม
ไปรับคุณความดีในบุคคลหรือสิ่งนั้นๆ ความมั่นใจในความจริง ความดี สิ่งดีงามและในการท าความดีที่ไมลูไหลตื่น
ตูมไปตามลักษณะอาการภายนอก (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๑, หนา ๔๒๘.) 
 ความเชื่อมั่นนี้จะตองเกิดจากความรูและความเขาใจของผูเชื่อมั่นเอง โดยใชปญญาของตนพิจารณาไตรตรอง
ในเรื่องนั้นๆ ดวยเหตุผลอยางรอบครอบ และรูเห็นเองแลวตามความเปนจริง ดวยปญญาที่เปนเครื่องชวยกลั่นกรอง
ความถูกตอง มิใชสักแตวาเชื่อตามๆ กันมา   
 ความส าคัญของศรัทธา  
 ศรัทธามีความส าคัญแตกตางกันตามความหมายและหนาที่ เพ่ือใหเขาใจถึงความส าคัญของศรัทธานั้น                
จึงสามารถแบงตาม ความหมายและหนาที่ได ๓ ประการ คือ  
  ๑. ศรัทธาเปนพื้นฐานในกระบวนการพัฒนาสูปญญา ปุถุชนที่ยังไมสามารถเขาถึง ปญญาได
ศรัทธาในขั้นพ้ืนฐานมีความส าคัญมาก  ศรัทธาเปนอุปกรณชักน าใหเดินหนาตอไปใน การพัฒนาเปนปญญา เมื่อใชถูกต
องจึงเปนการเริ่มตนที่ดี ท าใหการกาวหนาไปสูจุดหมายไดผล รวดเร็วขึ้น เพราะในระดับปุถุชนยัง ตองอาศัยศรัทธา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  

_____________________  
13 



จากคนอ่ืนกอน จึงจะสามารถพัฒนาใหเปนปญญาและสรางความสัมพันธในฐานะเปนปจจัยเกื้อกูลตอการเขาถึงเปา
หมายได  
  สรุปไดวา มนุษยมีความสามารถและสติปญญาท่ติดตัวมาแตเกิดตางกัน ปุถุชน ธรรมดาจะเขาถึง 
ปญญาไดอาจเปนเรื่องยาก แตเมื่อเขาไดยินได ฟงเร่องราวตาง ๆ จากบุคคลอ่ืน แลว จึงจะท าใหเขาเกิดความสนใจ
และเกิดศรัทธาในเรื่องนั้นๆ ศรัทธา เปนพ้ืนฐานใหเขาไดคนหา ขอมูลตอไป จนสามารถไดรูเห็นตามความเปนจริง จน
เขาถึงขั้นเปนปญญาแลวสามารถพัฒนา ตอไปจนถึงเปาหมายได ในทางพระพุทธศาสนาไดใหความส าคัญตอปญญาเปนอยา
งมาก เพราะ เปนศาสนาแหงปญญา แตในบุคคลทั่วไปที่ยังไมสามารถไดมาซึ่งปญญา ในสวนของศรัทธานั้นจะ เปนสิ่ง
ที่ส าคัญมาก เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางใหเกิดปญญา และตองเปนศรัทธาที่เปนแบบน าสูปญญาเทานั้น จึงจะ              
เปนศรัทธาที่ถูกตองตามหลักพุทธศาสนาเพ่ือสรางความสัมพันธตอไปใหถึงเปาหมายได  
  ๒. ศรัทธา เปนพื้นฐานในกระบวนการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม การปฏิบัติ วิปสสนากรรมฐาน 
เปนวิธีฝก อบรมเพ่ือการใหเกิดความรูแจง เปนกระบวนการปฏิบัติที่มุงไปสูการ บรรลุธรรม ตั้งแตขั้นรูเห็นถูกตองตาม
ความเปนจริง ไปจนถึงการหลุดพนจากวัฏฏทุกข คือพระ นิพพาน ในกระบวนการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน มีหมวด
ธรรมที่ส าคัญตอการปฏิบัติคือ อินทรีย ๕ กับพละ ๕ องคประกอบของหลักธรรมทั้งสองเหมือนกัน คือ ศรัทธา วิริยะ 
สติ สมาธิ ปญญา แตมีสวนตางกันคือหนาที่ที่ตองเปนไปตามหลักธรรมนั้นๆ พละธรรมเปนก าลังเกื้อหนุนแก
อริยมรรคใหเกิดความเขมแข็งมั่นคง ซึ่งธรรมที่ตรงขามแตละอยางจะ เขาครอบง าไมได อินทรีย ธรรมเปนเจาการใน
การครอบง าซึ่งธรรมที่ตรงขามแตละอยาง คือความไรศรัทธา ความเกียจคราน ความประมาท ความฟุงซาน และความ
หลงงมงาย (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๕๕๕.) พระผูมีพระ
ภาคเจาไดตรัสธรรมหมวดพละ ๕ กับพระภิกษุท้ังหลายวา  
  พละ ๕ ประการ คือ สัทธาพละ เปนผูมีศรัทธา เชื่อปญญาเคร่ืองตรัสรูของตถาคตเปน ก าลัง มีวิริย
พละ  เปนผูปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือใหกุศลธรรมเกิดมีความ เขมแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอด
ธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู เปนผูมีสติเปนก าลัง  ประกอบดวยสติปญญาเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่
ท าค าที่พูดแมนานได มี สมาธิพละเปนผูสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมี ปญญาพละ คือประกอบดวย 
ปญญาเปนเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิด และความดับอันเปนอริยะ ช าแรกกิเลสใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ                  
(ดูรายละเอียดใน องฺ.ป  ฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๑๗-๑๘.)  ผูเขียนเห็นไดวา ศรัทธาในหมวดธรรมทั้ง ๒ เมื่อท าตามหนาที่
แลว ศรัทธามีความส าคัญ ตามหนาที่ คือ เมื่อเปนอินทรียก็สรางความเปนใหญในกิจนั้นๆ และเมื่อเปนพละก็เปน 
ก าลังแหง จิตใจในการท ากิจนั้น ๆ เพ่ือใหองคธรรมนั้นเกิดความสัมพันธกันในหมวดธรรม และเกื้อกูล สงเสริมใหการ
ปฏิบัติธรรมเจริญวิปสสนาเกิดความส าเร็จจนเกิดปญญารูแจงเห็นจริงในสัจจะธรรม 
  ๓. ศรัทธาเปนปจจัยสนับสนุนสวนประกอบในหมวดธรรมตางๆ ใหสมบูรณ  ศรัทธา เปนองค
ธรรมที่ชักน าบุคคลใหเชื่อมั่นเลื่อมใสในการเขาสูกระบวนการฝกฝนตนและสนับสนุนองคธรรมอ่ืนที่เขาประกอบ ดวยให
ท าหนาที่ ดวยความมั่นใจวาจะเกิดผลดีตอการกระท ากิจนั้นๆ ซึ่งในหมวดธรรมใดที่มีศรัทธาประกอบอยูมักตองมีป
ญญาประกอบอยูดวยเพ่ือควบคุมศรัทธาใหอยูในความหมายที่ถูกตอง  
  ในหมวดธรรมที่ชื่อวา อินทรีย ๕ หรือที่ชื่อวา พละ ๕ เปนธรรมที่เปนใหญในกิจของตน เปนหลัก
ปฏิบัติทางจิตใจใหถึงความหลุดพนโดยตรง ซึ่งมีองคธรรมอยู ๕ ประการ ไดแก สัทธา ความเชื่อ, วิริยะ ความเพียร, 
สติ ความระลึกได, สมาธิ ความตั้งจิตมั่น, และปญญา ความรูทั่วชัด  ธรรมทั้ง ๕ ประการนี้  เปนชุดเดียวกัน แตมีชื่อ
เรียกตางกัน เพราะวาใหความหมายไปตามหนาที่ที่ท า     
  สรุปความไดวา ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดใหความหมายของ ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อที่มี 
ปญญาประกอบและกลั่นกรองในการตัดสินใจหมายถึงความเชื่อในพระ รัตนตรัย ที่มีการเกี่ยวของกับการบรรลุธรรม 
สรางปญญาใหเกิดขึ้น และเปนปจจัยเกื้อกูลตอการ เขาถึงเปาหมาย คือนิพพาน ศรัทธามีความท าใหใจผองใส              

เปนลักษณะ ท าใหบุคคลมีความคิด ถูกตองตามความเปนจริงเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้น มีความท าใหแลนไปดวยดีเป
นลักษณะในการกระท า ความเพียรเพ่ือใหถึง เพ่ือบรรลุ เพ่ือท าใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมไดท าใหแจง 
 ๒. วิริยพละ ก าลังคือวิริยะ    
 วิริยะ หมายถึง ความเพียร ความกลา ความเขมแข็ง มีรูปวิเคราะหวา วิราน  ภาโว กมฺม  วา วิริย   ภาวะที่
พึงใหเปนไปตามวิธี (พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี  สุรเตโช), ๒๕๕๐, หนา ๖๒๑.)   
 ลักษณะของวิริยะ  ลักขณาทิจตุกะ ของ วิริยเจตสิก แบงอยางละเอียดได ๔ ลักษณะ คือมีความ อุตสาหะ 
เปนลักษณะอยาง ๑ มีการอุดหนุนค้ าชูสหชาตธรรมเปนกิจอยาง ๑ มีการไม  ยอทอถดถอย เปนผลอยาง ๑ มีความ
สลดสังเวชเปนเหตุใกลอยาง ๑ วิริยะหรือความเพียรมีลักษณะมีกิจมีผลปรากฏและเหตุใกล ดังนี้ คือ ๑. มีความ
อดทนตอสูกับความล าบาก เปนลักษณะ ๒. มีความอุดหนุนธรรมที่เกิดพรอมกับตน ไมใหถอยหลัง เปนกิจ ๓. มีการ
ไมทอถอย เปนผลปรากฏ ๔. มีความสลด คือสังเวควัตถุ ๘ คือ  ชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข ทุกขจากความ ปวยไข
มรณทุกข นิรยทุกข เปตติทุกข อสุรกายทุกข ดิรัจฉานทุกข ทุกขจากการเกิดในสภาพท่ีไม ดีตาง ๆ เปนเหตุใกล หรือ
มีวิริยารัมภวัตถุ ๘ วัตถุอัน  เปนอารมณ ใหเกิดการปรารภความเพียร เชน การงาน การเดินทาง สุขภาพ อาหาร           
เปนเหตุใกล (วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี รวบรวม, ๒๕๔๗, หนา ๒๘-๒๙.)             
 ความเพียร เปนคุณธรรมที่จะน าผูปฏิบัติใหพนจาก ความทุกขความเดือด รอนในชีวิตได ตั้งแตความทุกข
หรือความเดือดรอนในระดับตน ๆ ซ่ึง เปนความเดือดรอนหรือความทุกขในชีวิตประจ าวันจนสามารถน าพาใหพนจาก
ความทุกข อยางสิ้นเชิง คือบรรลุพระนิพพานได ก็เพราะอาศัยความเพียร แตหากบุคคลใดไม ประกอบดวยวิริยะคือ
ความพากเพียรแลว ยอมท าใหบุคคลนั้นประสบกับความเสื่อมของ ชีวิต ท าใหชีวิตนั้นไรคาที่เรียกวา โมฆะชีวิต ซึ่ง
พระพุทธองคตรัสไววา กุสีโต ความเกียจ  ครานและ หีนวิริโย ผูมีความเพียรเลว บุคคลใดก็ตามที่ประกอบไปดวย
คุณลักษณะ ๒  ประการนี้ ทานจัดวา เปนชีวิตที่เสื่อม  (มิลินทปญหา ฉบับแปลในมหามกุฎราชวิทยาลัย, พิมพครั้งที่ 
๔, หนา ๕๗.) 
 สรุปไดวา วิริยะ หมายถึง ความเพียร ความกลา ความเขมแข็ง มีความอดทน ตอสูกับความล าบากเปนลัก
ขณะ มีความอุดหนุนธรรมที่เกิดพรอมกับตนไมใหถอยหลังเปนกิจ มี การไมถอถอยเปนผลปรากฏ มีความสลด คือสัง
เวควัตถุ ๘ มีชาติทุกข เปนตน เปนอารมณใหเกิด การปรารถนาความเพียร เปนเหตุใกล  มีการค ้าจุนไวเปนลักษณะ
กุศลธรรมเหลานั้นทั้งส้น อัน ความเพียรค้าจุนไวแลวยอมไมเสื่อม แตหากบุคคลใดไมประกอบดวยวิริยะ คือความเพียร
แลวยอม ท าใหบุคคลนั้นประสบความเสื่อมของชีวิต ท าใหชีวิตนั้นไรคา ที่เรียกวาโมฆะชีวิต    
 ๓. สติพละ ก าลังคือสติ   
 สติ หมายถึง ความระลึกได ความนึกขึ้นได สติคือการที่จิตนึก ถึงสิ่งท าจะพูดจะ ท าได นึกถึงสิ่งจะท าค าที่
พูดไวแลวได เปนอาการที่จิตไมหลงลืม ไมเผลอไผลฉุกคิดขึ้นได ระงับ ยับยั้งใจได เรียกอีกหนึ่งวาความไมประมาท สติ
เปนธรรมมีอุปการะมาก คือใหตื่นตัวอยูเสมอ  ท าใหไมเลินเลอพลั้งเผลอ ปองกันความเสียหายเปนตน เปนเหตุใหฉุก
คิด ยับยั้งชั่งใจ และกระตุนท า ใหนึกถึงชีวิตท าใหเสียสละท าความดีตางๆ ได แตหากขาดสติแลว จะเปนเหตุใหท า
อะไรผิด และ เสียหายร่ าไป สติ เปนคุณที่เกิดเองไมได ตองท าใหเกิดดวยการฝกจิตรวบรวมจิตใหนิ่งดวยวิธีตางๆ เชน 
ท าสมาธิ สวดมนตภาวนา (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา 
๓๕๙.)    
 จากที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา สติเปนธรรมมีอุปการะมากท าใหตื่นอยูตัวเสมอ ท าใหเลินเลอไมพลั้งเผลอ 
ปองกันความเสียหาย ยับยั้งชั่งใจและกระตุนใหนึกถึงชีวิต ท าให เสียสละท าความดีตางๆ สติ เปนคุณที่เกิดเองไมได
ตองท าใหเกิดดวยการฝกจิต รวบรวมจิตใหนิ่ง ดวยวิธีตางๆ มีการท าสมาธิเจริญภาวนาเปนตน  
 ๔. สมาธิพละ ก าลังคือสมาธิ  สมาธิเปนสิ่งจ าเปนมากที่สุดส าหรับการเรียนการท างานและแมในการศึกษา
ธรรมะ ถาขาดสมาธิก็เรียนไมรูเรื่องท างานไมไดดีและศึกษาธรรมะนี้ไมเขาใจ ซึ่งตามปกติเรามักมีสมาธิกันไมสมบูรณ

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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จากคนอ่ืนกอน จึงจะสามารถพัฒนาใหเปนปญญาและสรางความสัมพันธในฐานะเปนปจจัยเกื้อกูลตอการเขาถึงเปา
หมายได  
  สรุปไดวา มนุษยมีความสามารถและสติปญญาท่ติดตัวมาแตเกิดตางกัน ปุถุชน ธรรมดาจะเขาถึง 
ปญญาไดอาจเปนเรื่องยาก แตเมื่อเขาไดยินได ฟงเร่องราวตาง ๆ จากบุคคลอ่ืน แลว จึงจะท าใหเขาเกิดความสนใจ
และเกิดศรัทธาในเรื่องนั้นๆ ศรัทธา เปนพ้ืนฐานใหเขาไดคนหา ขอมูลตอไป จนสามารถไดรูเห็นตามความเปนจริง จน
เขาถึงขั้นเปนปญญาแลวสามารถพัฒนา ตอไปจนถึงเปาหมายได ในทางพระพุทธศาสนาไดใหความส าคัญตอปญญาเปนอยา
งมาก เพราะ เปนศาสนาแหงปญญา แตในบุคคลทั่วไปที่ยังไมสามารถไดมาซึ่งปญญา ในสวนของศรัทธานั้นจะ เปนสิ่ง
ที่ส าคัญมาก เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางใหเกิดปญญา และตองเปนศรัทธาที่เปนแบบน าสูปญญาเทานั้น จึงจะ              
เปนศรัทธาที่ถูกตองตามหลักพุทธศาสนาเพ่ือสรางความสัมพันธตอไปใหถึงเปาหมายได  
  ๒. ศรัทธา เปนพื้นฐานในกระบวนการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม การปฏิบัติ วิปสสนากรรมฐาน 
เปนวิธีฝก อบรมเพ่ือการใหเกิดความรูแจง เปนกระบวนการปฏิบัติที่มุงไปสูการ บรรลุธรรม ตั้งแตขั้นรูเห็นถูกตองตาม
ความเปนจริง ไปจนถึงการหลุดพนจากวัฏฏทุกข คือพระ นิพพาน ในกระบวนการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน มีหมวด
ธรรมที่ส าคัญตอการปฏิบัติคือ อินทรีย ๕ กับพละ ๕ องคประกอบของหลักธรรมทั้งสองเหมือนกัน คือ ศรัทธา วิริยะ 
สติ สมาธิ ปญญา แตมีสวนตางกันคือหนาที่ที่ตองเปนไปตามหลักธรรมนั้นๆ พละธรรมเปนก าลังเกื้อหนุนแก
อริยมรรคใหเกิดความเขมแข็งมั่นคง ซึ่งธรรมที่ตรงขามแตละอยางจะ เขาครอบง าไมได อินทรีย ธรรมเปนเจาการใน
การครอบง าซึ่งธรรมที่ตรงขามแตละอยาง คือความไรศรัทธา ความเกียจคราน ความประมาท ความฟุงซาน และความ
หลงงมงาย (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๕๕๕.) พระผูมีพระ
ภาคเจาไดตรัสธรรมหมวดพละ ๕ กับพระภิกษุท้ังหลายวา  
  พละ ๕ ประการ คือ สัทธาพละ เปนผูมีศรัทธา เชื่อปญญาเครื่องตรัสรูของตถาคตเปน ก าลัง มีวิริย
พละ  เปนผูปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือใหกุศลธรรมเกิดมีความ เขมแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอด
ธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู เปนผูมีสติเปนก าลัง  ประกอบดวยสติปญญาเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่
ท าค าที่พูดแมนานได มี สมาธิพละเปนผูสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมี ปญญาพละ คือประกอบดวย 
ปญญาเปนเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิด และความดับอันเปนอริยะ ช าแรกกิเลสใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ                  
(ดูรายละเอียดใน องฺ.ป  ฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๑๗-๑๘.)  ผูเขียนเห็นไดวา ศรัทธาในหมวดธรรมทั้ง ๒ เมื่อท าตามหนาที่
แลว ศรัทธามีความส าคัญ ตามหนาที่ คือ เมื่อเปนอินทรียก็สรางความเปนใหญในกิจนั้นๆ และเมื่อเปนพละก็เปน 
ก าลังแหง จิตใจในการท ากิจนั้น ๆ เพ่ือใหองคธรรมนั้นเกิดความสัมพันธกันในหมวดธรรม และเกื้อกูล สงเสริมใหการ
ปฏิบัติธรรมเจริญวิปสสนาเกิดความส าเร็จจนเกิดปญญารูแจงเห็นจริงในสัจจะธรรม 
  ๓. ศรัทธาเปนปจจัยสนับสนุนสวนประกอบในหมวดธรรมตางๆ ใหสมบูรณ  ศรัทธา เปนองค
ธรรมที่ชักน าบุคคลใหเชื่อมั่นเลื่อมใสในการเขาสูกระบวนการฝกฝนตนและสนับสนุนองคธรรมอ่ืนที่เขาประกอบ ดวยให
ท าหนาที่ ดวยความมั่นใจวาจะเกิดผลดีตอการกระท ากิจนั้นๆ ซึ่งในหมวดธรรมใดที่มีศรัทธาประกอบอยูมักตองมีป
ญญาประกอบอยูดวยเพ่ือควบคุมศรัทธาใหอยูในความหมายที่ถูกตอง  
  ในหมวดธรรมที่ชื่อวา อินทรีย ๕ หรือที่ชื่อวา พละ ๕ เปนธรรมที่เปนใหญในกิจของตน เปนหลัก
ปฏิบัติทางจิตใจใหถึงความหลุดพนโดยตรง ซึ่งมีองคธรรมอยู ๕ ประการ ไดแก สัทธา ความเชื่อ, วิริยะ ความเพียร, 
สติ ความระลึกได, สมาธิ ความตั้งจิตมั่น, และปญญา ความรูทั่วชัด  ธรรมทั้ง ๕ ประการนี้  เปนชุดเดียวกัน แตมีชื่อ
เรียกตางกัน เพราะวาใหความหมายไปตามหนาที่ที่ท า     
  สรุปความไดวา ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดใหความหมายของ ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อท่ีมี 
ปญญาประกอบและกลั่นกรองในการตัดสินใจหมายถึงความเชื่อในพระ รัตนตรัย ที่มีการเกี่ยวของกับการบรรลุธรรม 
สรางปญญาใหเกิดขึ้น และเปนปจจัยเกื้อกูลตอการ เขาถึงเปาหมาย คือนิพพาน ศรัทธามีความท าใหใจผองใส              

เปนลักษณะ ท าใหบุคคลมีความคิด ถูกตองตามความเปนจริงเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้น มีความท าใหแลนไปดวยดีเป
นลักษณะในการกระท า ความเพียรเพ่ือใหถึง เพ่ือบรรลุ เพ่ือท าใหแจงซึ่งธรรมที่ยังไมไดท าใหแจง 
 ๒. วิริยพละ ก าลังคือวิริยะ    
 วิริยะ หมายถึง ความเพียร ความกลา ความเขมแข็ง มีรูปวิเคราะหวา วิราน  ภาโว กมฺม  วา วิริย   ภาวะที่
พึงใหเปนไปตามวิธี (พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี  สุรเตโช), ๒๕๕๐, หนา ๖๒๑.)   
 ลักษณะของวิริยะ  ลักขณาทิจตุกะ ของ วิริยเจตสิก แบงอยางละเอียดได ๔ ลักษณะ คือมีความ อุตสาหะ 
เปนลักษณะอยาง ๑ มีการอุดหนุนค้ าชูสหชาตธรรมเปนกิจอยาง ๑ มีการไม  ยอทอถดถอย เปนผลอยาง ๑ มีความ
สลดสังเวชเปนเหตุใกลอยาง ๑ วิริยะหรือความเพียรมีลักษณะมีกิจมีผลปรากฏและเหตุใกล ดังนี้ คือ ๑. มีความ
อดทนตอสูกับความล าบาก เปนลักษณะ ๒. มีความอุดหนุนธรรมที่เกิดพรอมกับตน ไมใหถอยหลัง เปนกิจ ๓. มีการ
ไมทอถอย เปนผลปรากฏ ๔. มีความสลด คือสังเวควัตถุ ๘ คือ  ชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข ทุกขจากความ ปวยไข
มรณทุกข นิรยทุกข เปตติทุกข อสุรกายทุกข ดิรัจฉานทุกข ทุกขจากการเกิดในสภาพที่ไม ดีตาง ๆ เปนเหตุใกล หรือ
มีวิริยารัมภวัตถุ ๘ วัตถุอัน  เปนอารมณ ใหเกิดการปรารภความเพียร เชน การงาน การเดินทาง สุขภาพ อาหาร           
เปนเหตุใกล (วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี รวบรวม, ๒๕๔๗, หนา ๒๘-๒๙.)             
 ความเพียร เปนคุณธรรมที่จะน าผูปฏิบัติใหพนจาก ความทุกขความเดือด รอนในชีวิตได ตั้งแตความทุกข
หรือความเดือดรอนในระดับตน ๆ ซึ่ง เปนความเดือดรอนหรือความทุกขในชีวิตประจ าวันจนสามารถน าพาใหพนจาก
ความทุกข อยางส้ินเชิง คือบรรลุพระนิพพานได ก็เพราะอาศัยความเพียร แตหากบุคคลใดไม ประกอบดวยวิริยะคือ
ความพากเพียรแลว ยอมท าใหบุคคลนั้นประสบกับความเสื่อมของ ชีวิต ท าใหชีวิตนั้นไรคาที่เรียกวา โมฆะชีวิต ซ่ึง
พระพุทธองคตรัสไววา กุสีโต ความเกียจ  ครานและ หีนวิริโย ผูมีความเพียรเลว บุคคลใดก็ตามที่ประกอบไปดวย
คุณลักษณะ ๒  ประการนี้ ทานจัดวา เปนชีวิตที่เสื่อม  (มิลินทปญหา ฉบับแปลในมหามกุฎราชวิทยาลัย, พิมพครั้งที่ 
๔, หนา ๕๗.) 
 สรุปไดวา วิริยะ หมายถึง ความเพียร ความกลา ความเขมแข็ง มีความอดทน ตอสูกับความล าบากเปนลัก
ขณะ มีความอุดหนุนธรรมที่เกิดพรอมกับตนไมใหถอยหลังเปนกิจ มี การไมถอถอยเปนผลปรากฏ มีความสลด คือสัง
เวควัตถุ ๘ มีชาติทุกข เปนตน เปนอารมณใหเกิด การปรารถนาความเพียร เปนเหตุใกล  มีการค ้าจุนไวเปนลักษณะ
กุศลธรรมเหลานั้นทั้งส้น อัน ความเพียรค้าจุนไวแลวยอมไมเสื่อม แตหากบุคคลใดไมประกอบดวยวิริยะ คือความเพียร
แลวยอม ท าใหบุคคลนั้นประสบความเสื่อมของชีวิต ท าใหชีวิตนั้นไรคา ที่เรียกวาโมฆะชีวิต    
 ๓. สติพละ ก าลังคือสติ   
 สติ หมายถึง ความระลึกได ความนึกขึ้นได สติคือการที่จิตนึก ถึงสิ่งท าจะพูดจะ ท าได นึกถึงสิ่งจะท าค าที่
พูดไวแลวได เปนอาการที่จิตไมหลงลืม ไมเผลอไผลฉุกคิดขึ้นได ระงับ ยับยั้งใจได เรียกอีกหนึ่งวาความไมประมาท สติ
เปนธรรมมีอุปการะมาก คือใหตื่นตัวอยูเสมอ  ท าใหไมเลินเลอพลั้งเผลอ ปองกันความเสียหายเปนตน เปนเหตุใหฉุก
คิด ยับยั้งชั่งใจ และกระตุนท า ใหนึกถึงชีวิตท าใหเสียสละท าความดีตางๆ ได แตหากขาดสติแลว จะเปนเหตุใหท า
อะไรผิด และ เสียหายร่ าไป สติ เปนคุณที่เกิดเองไมได ตองท าใหเกิดดวยการฝกจิตรวบรวมจิตใหนิ่งดวยวิธีตางๆ เชน 
ท าสมาธิ สวดมนตภาวนา (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา 
๓๕๙.)    
 จากที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา สติเปนธรรมมีอุปการะมากท าใหตื่นอยูตัวเสมอ ท าใหเลินเลอไมพลั้งเผลอ 
ปองกันความเสียหาย ยับยั้งชั่งใจและกระตุนใหนึกถึงชีวิต ท าให เสียสละท าความดีตางๆ สติ เปนคุณที่เกิดเองไมได
ตองท าใหเกิดดวยการฝกจิต รวบรวมจิตใหนิ่ง ดวยวิธีตางๆ มีการท าสมาธิเจริญภาวนาเปนตน  
 ๔. สมาธิพละ ก าลังคือสมาธิ  สมาธิเปนสิ่งจ าเปนมากที่สุดส าหรับการเรียนการท างานและแมในการศึกษา
ธรรมะ ถาขาดสมาธิก็เรียนไมรูเรื่องท างานไมไดดีและศึกษาธรรมะนี้ไมเขาใจ ซึ่งตามปกติเรามักมีสมาธิกันไมสมบูรณ
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คือมีไมตอเนื่องหรือขาดๆ หายๆ อยูเสมออยางที่เรียกวาสมาธิสั้น การฝกสมาธิที่เรียกวาอานาปานสติเปนวิธีที่จะ          
ชวยใหผูฝกปฏิบัติเปนผูมีสติตอเนื่องกันไดนานๆ นั่นเอง  ดังนั้น ผูฝกปฏิบัติจึงจ าเปนตองศึกษาหลักการและขั้นตอน
อยางละเอียดและตองฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
 ความหมายของสมาธิ  
 อภิธรรมปฎก ใหความหมายสมาธิวา “ความตั้งอยูแหงจิต ความด ารงอยู ความไม ซัดสาย สมถะ สมาธินท
รีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงคที่เปนองคแหงมรรค นับเนื่อง ในมรรคในสมัยนั้น นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ” 
(อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๓๐๔/๙๕.)   
 คัมภีรวิสุทธิมรรคใหค านิยามไววา “ภาวะที่จิตมีอารมณอันเดียวฝายกุศลชื่อวา สมาธิ”  (พระพุทธโฆสา
จารย, คัมภีรวิสุทธิมรรค, ๒๕๕๑, หนา ๑๓๔.)   
 สรุปไดวา สมาธิ หมายถึง ความตั้งอยูแหงจิตความด ารงอยู ความไมกระสับกระสายในจิต ภาวะที่จิตมีอา
รมณเปนหนึ่งคือ การที่จิตก าหนด แนวแนกับสิ่งใดสิ่ง หนึ่งไมฟุง ซานหรือสายไป เรียกวา เอกัคคตา สมาธิมีความจ า
เปนมากที่สุด ส าหรับการเรียน การ ท างานและแมในการศึกษาธรรมะ ถาขาดสติก็เรียนไมรูเรื่อง ท างานไมไดดี และ
ศึกษาธรรมะไมเขาใจ  
 ๕. ปญญาพละก าลังคือปญญา  
 ปญญา คือ ความรอบรู เขาใจซึ้งในเหตุผลดีชั่ว ประโยชน มิใชประโยชน เปนตน  รู คิด รูวินิจฉัย และรูที่จะจัดการ   
ในพระไตรปฎกใหความหมายของปญญาวา “ปญญา คือ ความรูทั่ว กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกเฟน ความ
สอดสองธรรม ความก าหนดหมาย ความเขาไปก าหนด ความเขา ไปก าหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู
ละเอียด ความรูอยางแจมแจงความคิดคน ความ ใครครวญ” พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธ
ศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๒๓๑.  
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายใหเห็นถึงความหมายของปญญาวา “ความรูทั่ว ปรีชาหยั่งรูเหตุผล 
ความรูเขาใจชัดเจน ความรูเขาใจหยั่งแยกไดในเหตุผล ดีชั่ว คุณ โทษ ประโยชนมิใชประโยชน เปนตน และรูที่จะจัดแจง 
จัดสรร จัดการ, ความรอบรูในกองสังขาร มองเห็นตามเปนจริง” (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม
พุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๒๓๑.)   
 ความส าคัญของปญญา ปญญา มีความส าคัญตอมนุษย เพราะเปนสิ่งที่ขาดไมไดถือเปนเครื่องมือใน
การ จัดการที่มีความจ าเปนตอการด าเนินชีวิตของมนุษยในหลายดาน ไมวาจะ  เปนการศึกษา การเรียนรู การใชชีวิต 
หากมนุษยด าเนินชีวิตอยางขาดปญญาจะท าใหพบกับปญหาและความทุกขมากมาย 
 ดังนั้น มนุษยจึงตองอาศัยปญญาเปนเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยมีลักษณะส าคัญของกระบวนการ
ด าเนินชีวิตดวยการพัฒนาศักยภาพการด าเนินชีวิต ใหสามารถอยูรอดอยางดีงาม มีความสุข มีการเรียนรูที่จะฝกตัว
เอง พัฒนาชีวิตตนเองใหมีความสามารถที่จะเปนอยูไดอยางดี ซึ่งชีวิตของมนุษยนั้นโดยปกติจะสัมพันธกับโลกใน ๓  
ดาน คือ ดานพฤติกรรมหรือดานศีล หมายถึง ความสัมพันธกับผูคน เพ่ือนมนุษย สรรพสัตว และสิ่งแวดลอมตาง ๆ    
ดานจิตใจหรือดาน สมาธิ หมายถึง การท างานของจิตใจ ตั้งแตเจตนา แรงจูงใจ ความสามารถหรือความออนดอย          
พรอมทั้งความรูสึกสุข ทุกข เฉยๆ และปฏิกิริยา ตอจากสุข ทุกข นั้น และทางดานปญญา ไดแก ความรู ความเขาใจ 
ตั้งแต่การอาน การฟง จนถึงการพัฒนาทุกอยางในจินตาวิสัยและญาณวิสัย เชน แนวคิด ทิฎฐิ ทัศนคติ คานิยม แงมุม
ในการมอง การพิจารณาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งจะเห็นไดวาความสัมพันธทั้ง ๓ ดานนี้ มีผลตอเราทุกคนในการด าเนิน
ชีวิตหากขาดปญญาเสียแลว (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา 
๒๓๑.)  
 สรุปไดวา ปญญา คือ ความรอบรูในเหตุผลดีชั่ว รูคิด รูวินิจฉัยและรูที่จะจัดการ ปญญามีความส าคัญตอม
นุษย มนุษยจ าตองอาศัยปญญาเปนเครื่องมือ ในการด าเนินชีวิต ซึ่งชีวิตของมนุษยนั้นโดยปกติจะสัมพันธกับโลกใน 

๓ ดาน คือ ดานพฤติกรรม ดานจิตใจ ดานปญญา หากขาด ปญญาเสียแลวอาจจะน ามาซึ่งความทุกข ไมสามารถควบ
คลุม สติสัมปชัญญะ 
การสร้างแรงจูงใจ 
ความหมายของแรงจูงใจ และการจูงใจ (Definition of motive and motivation) 
        แรงจูงใจ  (motive) เป็นค าที่ ได้ความหมายมาจากค าภาษาละตินที่ ว่า movere ซึ่ งหมายถึง 
"เคลื่อนไหว (move) " ดังนั้น ค าว่าแรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้ต่างๆ กัน ดังนี้ 
        ๑. แรงจูงใจ หมายถึง "บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผลท าให้บุคคลต้องกระท า หรือ
เคลื่อนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะที่มีเป้าหมาย" (Walters.1978 : 218) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือแรงจูงใจ
เป็นเหตุผลของการกระท านั่นเอง 
        ๒. แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลัง ท าให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ไปในทิศทางที่มี
เป้ าหมาย  ที่ ได้ เลื อก ไว้แล้ ว  ซึ่ งมั กจะเป็ น เป้ าหมายที่ มี อยู่ นภาวะสิ่ งแวดล้ อม " (Loundon and 
Bitta.1988:368) 
 จากความหมายนี้จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจจะเก่ียวข้องกับองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ 
  (๑) เป็นกลไกที่ไปกระตุ้นพลังของร่างกายให้เกิดการกระท า และ 
  (๒) เป็นแรงบังคับให้กับพลังของร่างกายที่จะกระท าอย่างมีทิศทาง 
       การจูงใจ (motivation) เป็นเงื่อนไขของการได้รับการกระตุ้นโดยมีการให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
        ๑. การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในของบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคลมีการกระท า" (Schiffman and 
Kanuk. 1991:69) 
        ๒. การจูงใจ เป็นภาวะภายในของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้กระท าพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง 
(แอนนิต้า อี วูลฟอล์ค Anita E. Woolfolk 1995) 
        ๓. การจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรม การกระท าหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจ กระท า
พฤติกรรม นั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ ต้องการ (ไมเคิล ดอมแจน Domjan 1996) 
        สรุปได้ว่า การจูงใจ เป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจ ให้กระท าหรือดิ้นรนเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมที่เกิดจาก การจูงใจ เป็น พฤติกรรม ที่มิใช่เป็นเพียงการ
ตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา แต่ต้องเป็นพฤติกรรมที่มีความเข้มข้น มีทิศทางจริงจัง มีเป้าหมายชัดเจนว่า
ต้องการไปสู่จุดใด และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจาก แรงผลักดัน หรือ แรงกระตุ้น ที่เรียกว่า 
แรงจูงใจ ด้วย 
ความส าคัญของการจูงใจ 
         การจูงใจมีอิทธิผลต่อผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดี มีปริมาณมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการ
จูงใจในการท างาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจว่าอะไร คือแรงจูงใจที่จะท าให้
พนักงานท างานอย่างเต็มที่ และไม่ใช่เรื่องง่ายในการจูงใจพนักงาน เพราะ พนักงานตอบสนองต่องานและวิธี
ท างานขององค์กรแตกต่างกัน การจูงใจพนักงานจึงมี ความส าคัญ สามารถสรุปความส าคัญของการจูงใจใน
การท างานได้ดังนี้ 
        ๑. พลัง (Energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการกระท า หรือ พฤติกรรมของมนุษย์ ในการท างาน
ใดๆ ถ้าบุคคลมี แรงจูงใจ ในการท างานสูง ย่อมท าให้ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น กระท าให้ส าเร็จ ซึ่งตรงกันข้าม
กับ บุคคลที่ท างานประเภท "เช้าชาม เย็นชาม" ที่ท างานเพียงเพ่ือให้ผ่านไปวันๆ 
        ๒. ความพยายาม (Persistence) ท าให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการน าความรู้
ความสามารถ และ ประสบการณ์ของตน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากที่สุ ด ไม่ท้อถอยหรือละความ
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คือมีไมตอเนื่องหรือขาดๆ หายๆ อยูเสมออยางที่เรียกวาสมาธิสั้น การฝกสมาธิที่เรียกวาอานาปานสติเปนวิธีท่ีจะ          
ชวยใหผูฝกปฏิบัติเปนผูมีสติตอเนื่องกันไดนานๆ นั่นเอง  ดังนั้น ผูฝกปฏิบัติจึงจ าเปนตองศึกษาหลักการและขั้นตอน
อยางละเอียดและตองฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
 ความหมายของสมาธิ  
 อภิธรรมปฎก ใหความหมายสมาธิวา “ความตั้งอยูแหงจิต ความด ารงอยู ความไม ซัดสาย สมถะ สมาธินท
รีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงคที่เปนองคแหงมรรค นับเนื่อง ในมรรคในสมัยนั้น นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ” 
(อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๓๐๔/๙๕.)   
 คัมภีรวิสุทธิมรรคใหค านิยามไววา “ภาวะที่จิตมีอารมณอันเดียวฝายกุศลชื่อวา สมาธิ”  (พระพุทธโฆสา
จารย, คัมภีรวิสุทธิมรรค, ๒๕๕๑, หนา ๑๓๔.)   
 สรุปไดวา สมาธิ หมายถึง ความตั้งอยูแหงจิตความด ารงอยู ความไมกระสับกระสายในจิต ภาวะที่จิตมีอา
รมณเปนหนึ่งคือ การที่จิตก าหนด แนวแนกับสิ่งใดสิ่ง หนึ่งไมฟุง ซานหรือสายไป เรียกวา เอกัคคตา สมาธิมีความจ า
เปนมากที่สุด ส าหรับการเรียน การ ท างานและแมในการศึกษาธรรมะ ถาขาดสติก็เรียนไมรูเรื่อง ท างานไมไดดี และ
ศึกษาธรรมะไมเขาใจ  
 ๕. ปญญาพละก าลังคือปญญา  
 ปญญา คือ ความรอบรู เขาใจซึ้งในเหตุผลดีชั่ว ประโยชน มิใชประโยชน เปนตน  รู คิด รูวินิจฉัย และรูที่จะจัดการ   
ในพระไตรปฎกใหความหมายของปญญาวา “ปญญา คือ ความรูทั่ว กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกเฟน ความ
สอดสองธรรม ความก าหนดหมาย ความเขาไปก าหนด ความเขา ไปก าหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู
ละเอียด ความรูอยางแจมแจงความคิดคน ความ ใครครวญ” พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธ
ศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๒๓๑.  
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายใหเห็นถึงความหมายของปญญาวา “ความรูทั่ว ปรีชาหยั่งรูเหตุผล 
ความรูเขาใจชัดเจน ความรูเขาใจหยั่งแยกไดในเหตุผล ดีชั่ว คุณ โทษ ประโยชนมิใชประโยชน เปนตน และรูที่จะจัดแจง 
จัดสรร จัดการ, ความรอบรูในกองสังขาร มองเห็นตามเปนจริง” (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม
พุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๒๓๑.)   
 ความส าคัญของปญญา ปญญา มีความส าคัญตอมนุษย เพราะเปนสิ่งที่ขาดไมไดถือเปนเครื่องมือใน
การ จัดการที่มีความจ าเปนตอการด าเนินชีวิตของมนุษยในหลายดาน ไมวาจะ  เปนการศึกษา การเรียนรู การใชชีวิต 
หากมนุษยด าเนินชีวิตอยางขาดปญญาจะท าใหพบกับปญหาและความทุกขมากมาย 
 ดังนั้น มนุษยจึงตองอาศัยปญญาเปนเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยมีลักษณะส าคัญของกระบวนการ
ด าเนินชีวิตดวยการพัฒนาศักยภาพการด าเนินชีวิต ใหสามารถอยูรอดอยางดีงาม มีความสุข มีการเรียนรูที่จะฝกตัว
เอง พัฒนาชีวิตตนเองใหมีความสามารถที่จะเปนอยูไดอยางดี ซึ่งชีวิตของมนุษยนั้นโดยปกติจะสัมพันธกับโลกใน ๓  
ดาน คือ ดานพฤติกรรมหรือดานศีล หมายถึง ความสัมพันธกับผูคน เพ่ือนมนุษย สรรพสัตว และสิ่งแวดลอมตาง ๆ    
ดานจิตใจหรือดาน สมาธิ หมายถึง การท างานของจิตใจ ตั้งแตเจตนา แรงจูงใจ ความสามารถหรือความออนดอย          
พรอมทั้งความรูสึกสุข ทุกข เฉยๆ และปฏิกิริยา ตอจากสุข ทุกข นั้น และทางดานปญญา ไดแก ความรู ความเขาใจ 
ตั้งแต่การอาน การฟง จนถึงการพัฒนาทุกอยางในจินตาวิสัยและญาณวิสัย เชน แนวคิด ทิฎฐิ ทัศนคติ คานิยม แงมุม
ในการมอง การพิจารณาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งจะเห็นไดวาความสัมพันธทั้ง ๓ ดานนี้ มีผลตอเราทุกคนในการด าเนิน
ชีวิตหากขาดปญญาเสียแลว (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา 
๒๓๑.)  
 สรุปไดวา ปญญา คือ ความรอบรูในเหตุผลดีชั่ว รูคิด รูวินิจฉัยและรูที่จะจัดการ ปญญามีความส าคัญตอม
นุษย มนุษยจ าตองอาศัยปญญาเปนเครื่องมือ ในการด าเนินชีวิต ซึ่งชีวิตของมนุษยนั้นโดยปกติจะสัมพันธกับโลกใน 

๓ ดาน คือ ดานพฤติกรรม ดานจิตใจ ดานปญญา หากขาด ปญญาเสียแลวอาจจะน ามาซึ่งความทุกข ไมสามารถควบ
คลุม สติสัมปชัญญะ 
การสร้างแรงจูงใจ 
ความหมายของแรงจูงใจ และการจูงใจ (Definition of motive and motivation) 
        แรงจูงใจ  (motive) เป็นค าที่ ได้ความหมายมาจากค าภาษาละตินที่ ว่า movere ซึ่ งหมายถึง 
"เคลื่อนไหว (move) " ดังนั้น ค าว่าแรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้ต่างๆ กัน ดังนี้ 
        ๑. แรงจูงใจ หมายถึง "บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผลท าให้บุคคลต้องกระท า หรือ
เคลื่อนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะที่มีเป้าหมาย" (Walters.1978 : 218) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือแรงจูงใจ
เป็นเหตุผลของการกระท านั่นเอง 
        ๒. แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลัง ท าให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ไปในทิศทางที่มี
เป้ าหมาย  ที่ ได้ เลื อก ไว้แล้ ว  ซึ่ งมั กจะเป็ น เป้ าหมายที่ มี อยู่ นภาวะสิ่ งแวดล้ อม " (Loundon and 
Bitta.1988:368) 
 จากความหมายนี้จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจจะเก่ียวข้องกับองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ 
  (๑) เป็นกลไกที่ไปกระตุ้นพลังของร่างกายให้เกิดการกระท า และ 
  (๒) เป็นแรงบังคับให้กับพลังของร่างกายที่จะกระท าอย่างมีทิศทาง 
       การจูงใจ (motivation) เป็นเงื่อนไขของการได้รับการกระตุ้นโดยมีการให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
        ๑. การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในของบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคลมีการกระท า" (Schiffman and 
Kanuk. 1991:69) 
        ๒. การจูงใจ เป็นภาวะภายในของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้กระท าพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง 
(แอนนิต้า อี วูลฟอล์ค Anita E. Woolfolk 1995) 
        ๓. การจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรม การกระท าหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจ กระท า
พฤติกรรม นั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ ต้องการ (ไมเคิล ดอมแจน Domjan 1996) 
        สรุปได้ว่า การจูงใจ เป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจ ให้กระท าหรือดิ้นรนเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมที่เกิดจาก การจูงใจ เป็น พฤติกรรม ที่มิใช่เป็นเพียงการ
ตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา แต่ต้องเป็นพฤติกรรมที่มีความเข้มข้น มีทิศทางจริงจัง มีเป้าหมายชัดเจนว่า
ต้องการไปสู่จุดใด และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจาก แรงผลักดัน หรือ แรงกระตุ้น ที่เรียกว่า 
แรงจูงใจ ด้วย 
ความส าคัญของการจูงใจ 
         การจูงใจมีอิทธิผลต่อผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดี มีปริมาณมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการ
จูงใจในการท างาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจว่าอะไร คือแรงจูงใจที่จะท าให้
พนักงานท างานอย่างเต็มที่ และไม่ใช่เรื่องง่ายในการจูงใจพนักงาน เพราะ พนักงานตอบสนองต่องานและวิธี
ท างานขององค์กรแตกต่างกัน การจูงใจพนักงานจึงมี ความส าคัญ สามารถสรุปความส าคัญของการจูงใจใน
การท างานได้ดังนี้ 
        ๑. พลัง (Energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการกระท า หรือ พฤติกรรมของมนุษย์ ในการท างาน
ใดๆ ถ้าบุคคลมี แรงจูงใจ ในการท างานสูง ย่อมท าให้ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น กระท าให้ส าเร็จ ซึ่งตรงกันข้าม
กับ บุคคลที่ท างานประเภท "เช้าชาม เย็นชาม" ที่ท างานเพียงเพ่ือให้ผ่านไปวันๆ 
        ๒. ความพยายาม (Persistence) ท าให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการน าความรู้
ความสามารถ และ ประสบการณ์ของตน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากที่สุ ด ไม่ท้อถอยหรือละความ
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พยายามง่ายๆ แม้งาน จะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานได้รับผลส าเร็จ ด้วยดีก็มักคิดหาวิธีการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ  
        ๓. การเปลี่ยนแปลง (variability) รูปแบบการท างานหรือวิธีท างานในบางครั้ง ก่อให้เกิดการค้นพบ
ช่องทาง ด าเนินงาน ที่ดีกว่า หรือประสบ ผลส าเร็จมากกว่า นักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลง เป็น
เครื่องหมายของ ความเจริญ ก้าวหน้า ของบุคคล แสดงให้เห็นว่า บุคคลก าลังแสวงหาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้
ชีวิต บุคคลที่มี แรงจูงใจ ในการท างานสูง เมื่อดิ้นรน เพ่ือจะบรรลุ วัตถุประสงค์ใดๆ หากไม่ส าเร็จบุคคล ก็มัก
พยายามค้นหา สิ่งผิดพลาด และพยายามแก้ไข ให้ดีขึ้นในทุกวิถีทาง ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการท างาน
จน ในที่สุดท าให้ค้นพบแนวทางท่ีเหมาะสมซึ่ง อาจจะต่างไปจากแนวเดิม 
        ๔. บุคคลที่มีแรงจูงใจในการท างาน จะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นท างานให้ เกิดความเจริญก้าวหน้า และการ
มุ่งมั่นท างานที่ตนรับผิดชอบ ให้เจริญก้าวหน้า จัดว่าบุคคลผู้นั้นมี จรรยาบรรณในการท างาน (work ethics)  
ผู้มีจรรยาบรรณในการท างาน จะเป็นบุคคล ที่ มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหน้าที่  มีวินัยในการท างาน          
ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผู้มีลักษณะ ดังกล่าวนี้ มักไม่มีเวลาเหลือพอที่จะคิดและท าใน
สิ่งที่ไม่ด ี
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ “ครู” ต้องเปลี่ยนบทบาทเป็น “โค้ช ” ด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน 
ความรู้มีมาก ครูจะจัดการอย่างไรเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้หมด ผลวิจัยแนะน าว่า ให้สอนเฉพาะที่ส าคัญๆ 
ผู้เรียนสามารถน าความรู้นั้นไปบูรณาการและต่อยอดได้  ส่วนความรู้ที่ไม่ได้สอน ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้เอง        
สิ่งส าคัญในการเรียนการสอนในทศวรรษที่ ๒๑ คือ ต้องเปลี่ยนวิธีการของการศึกษา คือเปลี่ยนเป้าหมายจาก  
“ให้ความรู้” ไปสู่ “ให้ทักษะ”เปลี่ยนจาก “ครูเป็นหลัก” เป็น “ผู้เรียนเป็นหลัก” (วิจารณ์ พานิช, ๒๕๕๖) 
ครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ได้เป็นผู้ให้ความรู้แต่ต้องช่วยแก้ไขความรู้ผิดๆ ของผู้เรียน เนื่องจากสังคมเปลี่ยน 
ท าให้ผู้เรียนเปลี่ยน ผู้เรียนสมัยนี้ไม่ได้เรียนความรู้และข้อมูลส าคัญเฉพาะจากโรงเรียนอีกต่อไป  หรือกล่าวได้
ว่าสมัยนี้ผู้เรียนรับความรู้จากโรงเรียนเป็นแหล่งรองไม่ใช่แหล่งหลัก แหล่งหลัก คือ การรับจากสังคมโดยรอบ 
โดยเฉพาะ จากสื่อมวลชน และอินเทอร์เน็ต ความรู้จากแหล่งต่างๆ นอกโรงเรียนนั้น ผู้เรียนรับมาอย่างถูกต้อง
บ้างรับมาแบบเข้าใจผิดบ้าง (วิจารณ์ พานิช, ๒๕๕๖) ในท านองเดียวกันกับ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ๒๕๔๐) มี
ความเชื่อมั่นว่าความรู้เกิดจากการสร้างขึ้นโดยตัวผู้เรียน ครูต้องมีบทบาทในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
การจัดโอกาสให้ผู้เรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ การคิดของผู้เรียนสอดคล้องกับความจ าเป็น ความ
ต้องการ และความเป็นไปได้ในปัจจุบันของพวกเขา การให้การศึกษาจึงต้องค านึงถึงการคิดของผู้เรียนในแต่ละ
ขั้นตอนของการพัฒนาความรู้ และโลกของผู้เรียนจะถูกสร้างขึ้น และสร้างใหม่ไปเรื่อยๆ ตามประสบการณ์
ส่วนตัวของเขา ครูต้องใช้การ “เล่นเพ่ือรู้” เป็นวิธีการส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน 
ศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ค าถามส าคัญที่ก าลังอยู่ในใจครูทุกคน คือ เราก าลังจะพบกับศิษย์ แบบไหนในอนาคต ศิษย์ของเราในวันนี้
เป็นอย่างไร ศิษย์ที่เป็นเด็กสมัยใหม่ หรือเป็นคนของศตวรรษที่ ๒๑ จะมีลักษณะอย่างไรนั้น ครูในศตวรรษที่ ๒๑  
เองก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ด้วย   
 หนังสือ 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times ระบุลักษณะ ๘ ประการของเด็กสมัยใหม่
ไว้ดังนี้ 
 ๑. มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงความเห็น และลักษณะเฉพาะของตน 
 ๒. ต้องการดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ตรงตามความพอใจและความต้องการของตน (ustomization & 
personalization) 

 ๓. ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลัง (scrutiny) 
 ๔. เป็นตัวของตัวเองและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เพ่ือรวมตัวกันเป็นองค์กร เช่น ธุรกิจ รัฐบาล และ
สถาบันการศึกษา 
 ๕. ความสนุกสนานและการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงาน การเรียนรู้และชีวิตทางสังคมการร่วมมือ และ
ความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม 
 ๖. ต้องการความเร็วในการสื่อสาร การหาข้อมูล และตอบค าถาม 
 ๗. สร้างนวัตกรรมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เราไม่จ าเป็นต้องเชื่อหนังสือฝรั่ง เราอาจช่วยกันหาข้อมูล
อย่างเป็นรูปธรรมว่าเด็กไทยสมัยใหม่เป็นอย่างไร นี่คือโจทย์หนึ่งส าหรับให้ชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (ชร. 
คศ.) ช่วยกันรวบรวม 
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นให้ทั้งผู้เรียนและครูก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ไปพร้อมๆ 
กัน ผู้ที่ต้องพัฒนาไม่ใช่เพียงผู้เรียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงครูด้วยที่ต้องปรับบทบาทเป็นครูในศตวรรษท่ี ๒๑ โดย
การไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่เป็น “ผู้เรียนรู้” เรียนไปพร้อมกับผู้เรียน ปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็น “สอน
น้อย เรียนมาก” เรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้จากชีวิตจริง เรียนรู้จากความซับซ้อนและไม่ชัดเจนของโลกและ
สังคม รวมไปถึงสร้างความรู้ขึ้นใช้เองและส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ขึ้นใช้เองเช่นกัน  ครูต้องพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็น “โค้ช” และการออกแบบการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
พละ๕ กับการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนศตวรรษที่ ๒๑ 
 ในการเรียนการสอนนั้น สิ่งส าคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ ส่งเสริมให้เด็กเกิดมีแรงจูงใจขึ้น ถ้าสามารถท าได้
ควรส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงจูงใจภายใน แต่แรงจูงใจภายในนั้นปลูกฝังได้ยาก ครูทั่วไปจึงมักใช้แรงจูงใจภายนอกเข้า
ช่วย แรงจูงใจภายนอกที่ครูใช้อยู่เป็นประจ า เช่น การให้รางวัล ความส าเร็จในการเรียน การยกย่องชมเชย การต าหนิ 
การแข่งขัน ความช่วยเหลือการรู้จักความก้าวหน้าของตน การรู้จักวัตถุประสงค์ของการเรียน สิ่งเหล่านี้เป็น
องค์ประกอบในการสร้างแรงจูงใจของเด็กในการเรียนแต่ละรายวิชา ผู้เขียนได้มองเห็นความส าคัญของหลักธรรมที่ชื่อ
ว่า พละ๕ ที่สามารถเป็นตัวเสริมสร้างแรงจูงใจภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ส าคัญมากและครูผู้สอน
ส่วนมาก ท าได้ยาก หลักธรรมพละ๕ สามารถน ามาประยุกต์เป็นตัวเสริมสร้างแรงจูงใจ จะได้อธิบายการประยุกต์ใช้
ดังนี้ 
 ๑. สัทธา (ความเชื่อ — confidence) เมื่อผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตัวผู้สอน สาระความส าคัญองค์ความรู้ 
และประโยชน์ที่ได้จากรายวิชาที่เขาเรียน ผู้เรียนจะมีความตั้งใจและสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งจะส่งผลไปสู่ขั้นของความ
พยายามที่อยากจะเรียนให้เข้าใจอย่างแท้จริง  
 ๒. วิริยะ (ความเพียร — energy; effort) เมื่อผู้เรียนมีศรัทธาเต็มที่ตามข้อที่ ๑ แล้ว การใชค้วามพยายามก็
มีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการเรียนรู้รายวิชานั้นๆ ประสบความส าเร็จได้ผลดี และเป็นตัวส่งผลไปยังขั้นของอารมณ์ที่
จิตใจระลึกอยู่กับสิ่งที่ก าลังเรียนได้มาก 
 ๓. สติ (ความระลึกได้ — mindfulness) เมื่อผู้เรียนมีสติจิตใจระลึกอยู่ว่าตอนนี้ก าลังเรียนควรมีความตั้งใจ 
เอาใจจดจ่อในการเรียนรายวิชานั้นๆ ซึ่งส่งผลไปยังขั้นที่จิตใจตั้งมั่น แนวแน่กับการเรียนรายวิชานั้นๆ  
 ๔. สมาธิ (ความตั้งจิตมั่น — concentration) เมื่อผู้เรียนมีจิตเป็นสมาธิ มีความตั้งมั่นแนวแน่ ไม่วอกแวก
ไปที่อ่ืน สนใจมุ่งมั่นในการเรียนอย่างเดียว ย่อมเกิดประสิทธิภาพในการเรียน และส่งผลไปยังขั้นของการเกิดปัญญารู้
เข้าใจในรายวิชาที่เรียนได้เป็นอย่างดี 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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พยายามง่ายๆ แม้งาน จะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานได้รับผลส าเร็จ ด้วยดีก็มักคิดหาวิธีการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ  
        ๓. การเปลี่ยนแปลง (variability) รูปแบบการท างานหรือวิธีท างานในบางครั้ง ก่อให้เกิดการค้นพบ
ช่องทาง ด าเนินงาน ที่ดีกว่า หรือประสบ ผลส าเร็จมากกว่า นักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลง เป็น
เครื่องหมายของ ความเจริญ ก้าวหน้า ของบุคคล แสดงให้เห็นว่า บุคคลก าลังแสวงหาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้
ชีวิต บุคคลที่มี แรงจูงใจ ในการท างานสูง เมื่อดิ้นรน เพ่ือจะบรรลุ วัตถุประสงค์ใดๆ หากไม่ส าเร็จบุคคล ก็มัก
พยายามค้นหา สิ่งผิดพลาด และพยายามแก้ไข ให้ดีขึ้นในทุกวิถีทาง ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการท างาน
จน ในที่สุดท าให้ค้นพบแนวทางท่ีเหมาะสมซึ่ง อาจจะต่างไปจากแนวเดิม 
        ๔. บุคคลที่มีแรงจูงใจในการท างาน จะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นท างานให้ เกิดความเจริญก้าวหน้า และการ
มุ่งมั่นท างานที่ตนรับผิดชอบ ให้เจริญก้าวหน้า จัดว่าบุคคลผู้นั้นมี จรรยาบรรณในการท างาน (work ethics)  
ผู้มีจรรยาบรรณในการท างาน จะเป็นบุคคล ที่ มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหน้าที่  มีวินัยในการท างาน          
ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ผู้มีลักษณะ ดังกล่าวนี้ มักไม่มีเวลาเหลือพอที่จะคิดและท าใน
สิ่งที่ไม่ด ี
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ “ครู” ต้องเปลี่ยนบทบาทเป็น “โค้ช ” ด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน 
ความรู้มีมาก ครูจะจัดการอย่างไรเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้หมด ผลวิจัยแนะน าว่า ให้สอนเฉพาะที่ส าคัญๆ 
ผู้เรียนสามารถน าความรู้นั้นไปบูรณาการและต่อยอดได้  ส่วนความรู้ที่ไม่ได้สอน ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้เอง        
สิ่งส าคัญในการเรียนการสอนในทศวรรษที่ ๒๑ คือ ต้องเปลี่ยนวิธีการของการศึกษา คือเปลี่ยนเป้าหมายจาก  
“ให้ความรู้” ไปสู่ “ให้ทักษะ”เปลี่ยนจาก “ครูเป็นหลัก” เป็น “ผู้เรียนเป็นหลัก” (วิจารณ์ พานิช, ๒๕๕๖) 
ครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ได้เป็นผู้ให้ความรู้แต่ต้องช่วยแก้ไขความรู้ผิดๆ ของผู้เรียน เนื่องจากสังคมเปลี่ยน 
ท าให้ผู้เรียนเปลี่ยน ผู้เรียนสมัยนี้ไม่ได้เรียนความรู้และข้อมูลส าคัญเฉพาะจากโรงเรียนอีกต่อไป  หรือกล่าวได้
ว่าสมัยนี้ผู้เรียนรับความรู้จากโรงเรียนเป็นแหล่งรองไม่ใช่แหล่งหลัก แหล่งหลัก คือ การรับจากสังคมโดยรอบ 
โดยเฉพาะ จากสื่อมวลชน และอินเทอร์เน็ต ความรู้จากแหล่งต่างๆ นอกโรงเรียนนั้น ผู้เรียนรับมาอย่างถูกต้อง
บ้างรับมาแบบเข้าใจผิดบ้าง (วิจารณ์ พานิช, ๒๕๕๖) ในท านองเดียวกันกับ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ๒๕๔๐) มี
ความเชื่อมั่นว่าความรู้เกิดจากการสร้างขึ้นโดยตัวผู้เรียน ครูต้องมีบทบาทในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
การจัดโอกาสให้ผู้เรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ การคิดของผู้เรียนสอดคล้องกับความจ าเป็น ความ
ต้องการ และความเป็นไปได้ในปัจจุบันของพวกเขา การให้การศึกษาจึงต้องค านึงถึงการคิดของผู้เรียนในแต่ละ
ขั้นตอนของการพัฒนาความรู้ และโลกของผู้เรียนจะถูกสร้างขึ้น และสร้างใหม่ไปเรื่อยๆ ตามประสบการณ์
ส่วนตัวของเขา ครูต้องใช้การ “เล่นเพ่ือรู้” เป็นวิธีการส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน 
ศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ค าถามส าคัญที่ก าลังอยู่ในใจครูทุกคน คือ เราก าลังจะพบกับศิษย์ แบบไหนในอนาคต ศิษย์ของเราในวันน้ี
เป็นอย่างไร ศิษย์ที่เป็นเด็กสมัยใหม่ หรือเป็นคนของศตวรรษที่ ๒๑ จะมีลักษณะอย่างไรนั้น ครูในศตวรรษที่ ๒๑  
เองก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ด้วย   
 หนังสือ 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times ระบุลักษณะ ๘ ประการของเด็กสมัยใหม่
ไว้ดังนี้ 
 ๑. มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงความเห็น และลักษณะเฉพาะของตน 
 ๒. ต้องการดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ตรงตามความพอใจและความต้องการของตน (ustomization & 
personalization) 

 ๓. ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลัง (scrutiny) 
 ๔. เป็นตัวของตัวเองและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เพ่ือรวมตัวกันเป็นองค์กร เช่น ธุรกิจ รัฐบาล และ
สถาบันการศึกษา 
 ๕. ความสนุกสนานและการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงาน การเรียนรู้และชีวิตทางสังคมการร่วมมือ และ
ความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม 
 ๖. ต้องการความเร็วในการสื่อสาร การหาข้อมูล และตอบค าถาม 
 ๗. สร้างนวัตกรรมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เราไม่จ าเป็นต้องเชื่อหนังสือฝรั่ง เราอาจช่วยกันหาข้อมูล
อย่างเป็นรูปธรรมว่าเด็กไทยสมัยใหม่เป็นอย่างไร นี่คือโจทย์หนึ่งส าหรับให้ชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (ชร. 
คศ.) ช่วยกันรวบรวม 
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นให้ทั้งผู้เรียนและครูก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ไปพร้อมๆ 
กัน ผู้ที่ต้องพัฒนาไม่ใช่เพียงผู้เรียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงครูด้วยที่ต้องปรับบทบาทเป็นครูในศตวรรษท่ี ๒๑ โดย
การไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่เป็น “ผู้เรียนรู้” เรียนไปพร้อมกับผู้เรียน ปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็น “สอน
น้อย เรียนมาก” เรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้จากชีวิตจริง เรียนรู้จากความซับซ้อนและไม่ชัดเจนของโลกและ
สังคม รวมไปถึงสร้างความรู้ขึ้นใช้เองและส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ขึ้นใช้เองเช่นกัน  ครูต้องพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็น “โค้ช” และการออกแบบการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
พละ๕ กับการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนศตวรรษที่ ๒๑ 
 ในการเรียนการสอนนั้น สิ่งส าคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ ส่งเสริมให้เด็กเกิดมีแรงจูงใจขึ้น ถ้าสามารถท าได้
ควรส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงจูงใจภายใน แต่แรงจูงใจภายในนั้นปลูกฝังได้ยาก ครูทั่วไปจึงมักใช้แรงจูงใจภายนอกเข้า
ช่วย แรงจูงใจภายนอกที่ครูใช้อยู่เป็นประจ า เช่น การให้รางวัล ความส าเร็จในการเรียน การยกย่องชมเชย การต าหนิ 
การแข่งขัน ความช่วยเหลือการรู้จักความก้าวหน้าของตน การรู้จักวัตถุประสงค์ของการเรียน สิ่งเหล่านี้เป็น
องค์ประกอบในการสร้างแรงจูงใจของเด็กในการเรียนแต่ละรายวิชา ผู้เขียนได้มองเห็นความส าคัญของหลักธรรมที่ชื่อ
ว่า พละ๕ ที่สามารถเป็นตัวเสริมสร้างแรงจูงใจภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ส าคัญมากและครูผู้สอน
ส่วนมาก ท าได้ยาก หลักธรรมพละ๕ สามารถน ามาประยุกต์เป็นตัวเสริมสร้างแรงจูงใจ จะได้อธิบายการประยุกต์ใช้
ดังนี้ 
 ๑. สัทธา (ความเชื่อ — confidence) เมื่อผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตัวผู้สอน สาระความส าคัญองค์ความรู้ 
และประโยชน์ที่ได้จากรายวิชาที่เขาเรียน ผู้เรียนจะมีความตั้งใจและสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งจะส่งผลไปสู่ขั้นของความ
พยายามที่อยากจะเรียนให้เข้าใจอย่างแท้จริง  
 ๒. วิริยะ (ความเพียร — energy; effort) เมื่อผู้เรียนมีศรัทธาเต็มที่ตามข้อที่ ๑ แล้ว การใช้ความพยายามก็
มีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการเรียนรู้รายวิชานั้นๆ ประสบความส าเร็จได้ผลดี และเป็นตัวส่งผลไปยังขั้นของอารมณ์ที่
จิตใจระลึกอยู่กับสิ่งที่ก าลังเรียนได้มาก 
 ๓. สติ (ความระลึกได้ — mindfulness) เมื่อผู้เรียนมีสติจิตใจระลึกอยู่ว่าตอนนี้ก าลังเรียนควรมีความตั้งใจ 
เอาใจจดจ่อในการเรียนรายวิชานั้นๆ ซึ่งส่งผลไปยังขั้นที่จิตใจตั้งมั่น แนวแน่กับการเรียนรายวิชานั้นๆ  
 ๔. สมาธิ (ความตั้งจิตมั่น — concentration) เมื่อผู้เรียนมีจิตเป็นสมาธิ มีความตั้งมั่นแนวแน่ ไม่วอกแวก
ไปที่อ่ืน สนใจมุ่งมั่นในการเรียนอย่างเดียว ย่อมเกิดประสิทธิภาพในการเรียน และส่งผลไปยังขั้นของการเกิดปัญญารู้
เข้าใจในรายวิชาที่เรียนได้เป็นอย่างดี 
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 ๕. ปัญญา (ความรู้ทั่วชัด — wisdom; understanding) เมื่อผู้เรียนมาถึงขั้นการเกิดปัญญาได้แล้ว เขาจะ
เข้าใจถึงสาระส าคัญและประโยชน์ของรายวิชาที่เขาก าลังเรียน เขาจะตระหนักเห็นคุณค่าของการเรียนในรายวิชา
นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 
 สรุปได้ว่า หลักธรรมพละ ๕ เมื่อน ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างจริงจังและให้ความส าคัญ 
ประสิทธิผลในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ย่อมเกิดผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนก็จะเห็นความส าคัญ คุณค่า 
ประโยชน์ของการเรียนในแต่ละวิชา เป็นต้น 
 
สรุป    
 

 พละธรรม ๕ นี้ เป็นหลักธรรมที่ผู้เจริญวิปัสสนาพึงรู้ ศรัทธาต้องปรับให้สมดุลกับปัญญา วิริยะต้องปรับให้
สมดุลกับสมาธิ ส่วนสติพึงเจริญให้มากเนื่องจากเป็นหลักที่มีสภาวะปรับสมดุลของจิตภายในตัวเองอยู่แล้ว เป็น
หลักธรรมที่คู่กับอินทรีย์ ๕ คือ ศรัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ โดยมีความเหมือนความ
แตกต่างและความเกี่ยวเนื่อง คือ พละ ๕ เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแก่จิตในปัจจุบันที่ท าให้เกิดมีข้ึน ส่วนอินทรีย์คือพละ ๕ ที่
สะสมจนตกผลึก เหมือนกับนิสัยหรือสันดาน เช่น ผู้มีสมาธิทรีย์มากก็อาจท าสมาธิได้ง่ายกว่าผู้มีน้อยกว่า ผู้มีปัญญินท
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 ๕. ปัญญา (ความรู้ทั่วชัด — wisdom; understanding) เมื่อผู้เรียนมาถึงขั้นการเกิดปัญญาได้แล้ว เขาจะ
เข้าใจถึงสาระส าคัญและประโยชน์ของรายวิชาที่เขาก าลังเรียน เขาจะตระหนักเห็นคุณค่าของการเรียนในรายวิชา
นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 
 สรุปได้ว่า หลักธรรมพละ ๕ เมื่อน ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างจริงจังและให้ความส าคัญ 
ประสิทธิผลในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ย่อมเกิดผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนก็จะเห็นความส าคัญ คุณค่า 
ประโยชน์ของการเรียนในแต่ละวิชา เป็นต้น 
 
สรุป    
 

 พละธรรม ๕ นี้ เป็นหลักธรรมที่ผู้เจริญวิปัสสนาพึงรู้ ศรัทธาต้องปรับให้สมดุลกับปัญญา วิริยะต้องปรับให้
สมดุลกับสมาธิ ส่วนสติพึงเจริญให้มากเนื่องจากเป็นหลักที่มีสภาวะปรับสมดุลของจิตภายในตัวเองอยู่แล้ว เป็น
หลักธรรมที่คู่กับอินทรีย์ ๕ คือ ศรัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ โดยมีความเหมือนความ
แตกต่างและความเกี่ยวเนื่อง คือ พละ ๕ เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแก่จิตในปัจจุบันที่ท าให้เกิดมีข้ึน ส่วนอินทรีย์คือพละ ๕ ที่
สะสมจนตกผลึก เหมือนกับนิสัยหรือสันดาน เช่น ผู้มีสมาธิทรีย์มากก็อาจท าสมาธิได้ง่ายกว่าผู้มีน้อยกว่า ผู้มีปัญญินท
รีย์มาก ก็มีปกติเป็นคนฉลาด พละ ๕ อาจเกิดขึ้นได้ดีและสั่งสมเป็นอินทรีย์ได้ไวขึ้น ซึ่งเป็นผลดีในการน ามาประยุกต์ใช้
ในการเสริมแรงจูงใจการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  
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การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ กับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
Learning by four Noble Truths of education in the 21st century. 

 
พระมาวิน  กาญฺจโน (โทแก้ว) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์นครพนม 

โทร ๐๘๒ ๑๔๖ ๘๖๖๔ 

Email : marwinthokew@gmail.com 
บทคัดย่อ 

 การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ กับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ มีประเด็นน าเสนอ ดังนี้ ๑) การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ๒) การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔  ๓) การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 จากผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น ได้แก่ การประเมินค่า ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้เพื่อเตรียมตัวไปใช้ในชีวิตจริง เป็นต้น 
เน้นการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนมีความเป็นคนเจ้า
คิดเจ้าปัญญา 
 ซึ่งมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔  เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา โดยผู้สอนก าหนดและน าเสนอปัญหาอย่างละเอียด วิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาและตั้งสมมุติฐานพิจารณาด้วยตนเองว่าสาเหตุของปัญหาที่ยกขึ้นมาด าเนินการอย่างไร    
เพ่ือแก้ปัญหาที่ผ่านการทดลองและเก็บข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลก็น ามาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล น าไปสู่ความรู้
ใหม่และหนทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ขั้นก าหนดปัญหา (ทุกข์) ๒) ขั้นตั้งสมมติฐาน 
(สมุทัย) ๓) ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล (นิโรธ) ๔) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (มรรค) เป็นต้น 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ ในศตวรรษที่ ๒๑ จะเป็นการจัดการเรียนรู้โดยการน าทักษะที่
ควรพัฒนาในศตวรรษที่  ๒๑ มาก าหนดลงในทุกๆ ขั้นตอน โดยมีทักษะที่อยู่ในขั้นตอนการสอน ดังนี้          
๑) ขั้นก าหนดปัญหา (ทุกข์) คือ การอ่าน (Reading) ค านึงความแตกต่างของวัฒนธรรม (Cross-Cultural 
Understanding) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  และแก้ไขปัญหาได้ (Critical Thinking and Problem Solving)       
๒) ขั้นตั้งสมมติฐาน (สมุทัย) คือ มีภาวะผู้น า (Collaboration Teamwork and Leadership) ที่ทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ (Creativity and Innovation) ๓) ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล (นิโรธ) คือ  
การบันทึก ((W)Riting: เขียนได้) และหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์แหล่งข้อมูลจริงเท็จอย่างไร 
(Computing and ICT Literacy) สามารถค านวณ ((A)Rithmatic) น ามาสู่การวิเคราะห์ที่มีกระบวนการสื่อสารอย่าง  
มีประสิทธิภาพ (Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ)    
๔) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (มรรค) คือ ทักษะการเรียนรู้ในการด ารงชีวิต (Career and Learning 
Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ) (Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย) 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้, อริยสัจ ๔, ศตวรรษท่ี ๒๑ 
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การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ กับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
Learning by four Noble Truths of education in the 21st century. 

 
พระมาวิน  กาญฺจโน (โทแก้ว) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์นครพนม 

โทร ๐๘๒ ๑๔๖ ๘๖๖๔ 

Email : marwinthokew@gmail.com 
บทคัดย่อ 

 การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ กับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ มีประเด็นน าเสนอ ดังนี้ ๑) การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ๒) การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔  ๓) การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 จากผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น ได้แก่ การประเมินค่า ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้เพื่อเตรียมตัวไปใช้ในชีวิตจริง เป็นต้น 
เน้นการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนมีความเป็นคนเจ้า
คิดเจ้าปัญญา 
 ซึ่งมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔  เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา โดยผู้สอนก าหนดและน าเสนอปัญหาอย่างละเอียด วิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาและตั้งสมมุติฐานพิจารณาด้วยตนเองว่าสาเหตุของปัญหาที่ยกขึ้นมาด าเนินการอย่างไร    
เพ่ือแก้ปัญหาที่ผ่านการทดลองและเก็บข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลก็น ามาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล น าไปสู่ความรู้
ใหม่และหนทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ขั้นก าหนดปัญหา (ทุกข์) ๒) ขั้นตั้งสมมติฐาน 
(สมุทัย) ๓) ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล (นิโรธ) ๔) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (มรรค) เป็นต้น 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ ในศตวรรษที่ ๒๑ จะเป็นการจัดการเรียนรู้โดยการน าทักษะที่
ควรพัฒนาในศตวรรษที่  ๒๑ มาก าหนดลงในทุกๆ ขั้นตอน โดยมีทักษะที่อยู่ในขั้นตอนการสอน ดังนี้          
๑) ขั้นก าหนดปัญหา (ทุกข์) คือ การอ่าน (Reading) ค านึงความแตกต่างของวัฒนธรรม (Cross-Cultural 
Understanding) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  และแก้ไขปัญหาได้ (Critical Thinking and Problem Solving)       
๒) ขั้นตั้งสมมติฐาน (สมุทัย) คือ มีภาวะผู้น า (Collaboration Teamwork and Leadership) ที่ทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ (Creativity and Innovation) ๓) ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล (นิโรธ) คือ  
การบันทึก ((W)Riting: เขียนได้) และหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์แหล่งข้อมูลจริงเท็จอย่างไร 
(Computing and ICT Literacy) สามารถค านวณ ((A)Rithmatic) น ามาสู่การวิเคราะห์ที่มีกระบวนการสื่อสารอย่าง  
มีประสิทธิภาพ (Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ)    
๔) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (มรรค) คือ ทักษะการเรียนรู้ในการด ารงชีวิต (Career and Learning 
Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ) (Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย) 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้, อริยสัจ ๔, ศตวรรษท่ี ๒๑ 
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Abstract 
  Knowledge Management along with the Four Noble Truths and the 21st Century 
education has the following points: 1) the 21st century learning management; 2) knowledge 
management along with the Four Noble Truths; and 3) knowledge management along with 
the Four Noble Truths in the 21st century 
 The results showed that 21st century learning management is designed to develop 
learners’ higher-level learning skills such as assessment, use creative knowledge, learn to 
apply in daily life etc. It focuses on lifelong education with flexible teaching methods. It 
motivates learners to be wise. 
 This is consistent with the knowledge management in accordance with the Four 
Noble Truths, because it is a learning management to develop students to analyze the 
problem. Here, the instructor defines and presents the problem in detail and analyze the 
cause of the problem and hypothesize that the cause of the problem to solve it. After 
collecting the information, analyze and conclude the result and it leads to the new 
knowledge and ways in solving problems. There are 4 procedures, namely, 1) Problem 
(Dukkha), 2) Hypothesize (Samudhaya), 3) experiment and collect data (Nirodha), and 4) 
analyze and conclude (Makha) etc.  
 Knowledge management along with the Four Noble Truths in the 21st century is a 
learning process that brings together the 21st century skills to be developed at every step 
with the skills in the instructional process as follows: 1) Problem (Dukkha); reading, cross-
cultural understanding, critical thinking and problem solving, 2) Hypothesize (Samudhaya); 
collaboration teamwork and leadership, creativity and innovation, 3) experiment and collect 
data (Nirodha); writing, computing and ICT literacy, Arithmatic, communication information 
and Media literacy, and 4) analyze and conclude (Makha); career and learning skills and 
compassion.  
 
Key words: Knowledge Management, Four Noble Truths, 21st century 
 
บทน า 
 ศตวรรษที่ ๒๑ (๒๐๐๑-๒๑๐๐) ยุคเริ่มต้นแห่งเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของการติดต่อสื่อสารที่ไร้
พรมแดนที่ประชากรทุกคนในโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อจ ากัดหากมีความสามารถ
ทางด้านภาษา และทักษะการสื่อสาร ซึ่งจะท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างง่ายและมีจ านวนมาก  
ทั้งส่วนที่จริงและเท็จผ่านเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้เรียนขาดทักษะส าคัญในการเรียนรู้ 
พิจารณา วิเคราะห์ และน าไปใช้ ผลกระทบจากการขาดทักษะนั้นจะเป็นปัญหาหลักส าคัญของระบบสังคม
และวัฒนธรรม เพราะการใช้ระบบดิจิตอลจากข้อเท็จจริงที่ว่าข้อมูลแบบเสมือนสามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดทาง
กายภาพ ซึ่งระบบข้อมูลสมัยใหม่ไม่ต้องพึงพาการจัดระบบค าศัพท์ที่ตายตัวเพียงวิธีเดียวในการจัดความรู้     
(D. Weinberge อ้างใน วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเจริญและ อธิป  จิตตฤกษ์, ๒๕๕๖, หน้า ๑๕๒) ซึ่งระบบดังกล่าว
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ภายในสังคมรวมไปถึงระบบของการศึกษาด้วย 

 การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้จากสถานการณ์ทางตรงและทางอ้อมหรือผ่าน
การเรียนรู้จากการเรียนการสอน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ “การจัดการเรียนรู้” ที่เป็นกระบวนการหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยที่ครูมิได้มีบทบาทเพ่ือสอนและให้ความรู้ แต่ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรม สื่อ ใบงาน 
และอ่ืน ๆ ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ โดยครูเป็นผู้แนะน า และมีลักษณะเดียวกันกับ “การสอน” 
กระบวนการต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่กับครูเพียงอย่างเดียวในกระบวนการทั้งหมด เป็นการสอนเพ่ือบอกกล่าวให้ผู้เรียน
ได้ความรู้และจดจ า ท าให้ผู้เรียนขาดกระบวนการคิดในแต่ละขั้นตอนของการใช้ความรู้ ในการวิเคราะห์ 
แยกแยะ กับปัญหาในการด ารงชีวิต นั้นแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากกระบวนการศึกษาที่ชัดเจน 
 ดังนั้น ในยุคสมัยแห่งแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและการเรียนการสอนที่อยู่
ภายในต าราเริ่มหายไป ปัญหาแห่งการจัดการเรียนรู้จึงมีผลกระทบกับครูและผู้เรียน เพ่ือให้เกิดแนวทางการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะการคิด การท างาน 
และการปฏิสัมพันธ์ โดยเฉพาะวิธีในการตัดสินใจและรับข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อดิจิตอล และปัญหาต่อการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการเรียนจากอุปสรรคและหาแนวทางในการแก้ไขด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้ผู้เขียน
จึงน าหลักอริยสัจ ๔ มาปรับให้เป็นแนวทางเพ่ือการแก้ปัญหาและแนวทางแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (สถาบันวิจัยการเรียนรู้, ๒๕๖๑, หน้า ๑๕๐) 
 การเรียนรู้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ทั้งทางตรง (จากการพบเห็น
หรือค้นพบด้วยตนเองจากสถานการณ์จริง) และทางอ้อม (จากต ารา และการสอนจากครู) ทั้งที่เกิดจากความ
บังเอิญ และจงใจ ซึ่งในปัจจุบัน (ศตวรรษที่ ๒๑) ความรู้มีอยู่มากมายที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าแต่ก่อนที่
อะไร ๆ ก็ต้องรอแต่ครูเป็นผู้สอนและบอกกล่าว แต่นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะดีที่สุดเพราะหากบุคคลขาดทักษะการ
เรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ถึงเหตุและผลที่ตามมาก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรที่รอแต่จะให้มีคนงานป้อนค าสั่ง 
ซึ่งการเรียนรู้ตามหลักจิตวิทยา เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมา
จากการฝึกฝน   หรือการมีประสบการณ์ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงที่ไม่จัดว่าเกิดจากการเรียนรู้  (ธนศักดิ์  อัศว
จุฬามณี, ๒๕๕๒) ได้แก่ ความเหน็ดเหนื่อย ผลจากการกินยา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากวุฒิ
ภาวะ เป็นต้น (จิราภา  เต็งไตรรัตน์, ๒๕๕๔, หน้า ๓๗) 
 อย่างไรก็ตามการเรียนรู้จ าเป็นต้องเกิดให้ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ (บลูม (Bloom) อ้างใน ลักขณา  
สิริวัฒน์, ๒๕๕๗, หน้า ๑๕๒) 
  ๑. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นความสามารถทางสมองครอบคลุมพฤติกรรม ประเภท
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินผล 
  ๒. ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้สึก ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท
ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ การประเมินค่าและค่านิยม 
  ๓. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นความสามารถด้านปฏิบัติการครอบคลุม
พฤติกรรมประเภทการเคลื่อนไหว การกระท า การปฏิบัติงาน การมีทักษะ และความช านาญ 
 โดยจะเน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น (higher order learning skills) โดยเฉพาะทักษะการประเมิน
ค่า (evaluating skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการน าเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (ability to use 
new knowledge in a creative way)  ในอดีตที่ผ่านมา นักเรียนไปโรงเรียนเพ่ือใช้เวลาในการเรียนรายวิชา
ต่าง ๆ เพื่อรับเกรด และเพ่ือให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบันจะพบปรากฏการณ์ใหม่ที่แตกต่างไป เช่น การเรียน
การสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพ่ือใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง (life in the real world) เน้นการศึกษา
ตลอดชีวิต (lifelong learning) ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น (flexible in how we teach) มีการกระตุ้น
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Abstract 
  Knowledge Management along with the Four Noble Truths and the 21st Century 
education has the following points: 1) the 21st century learning management; 2) knowledge 
management along with the Four Noble Truths; and 3) knowledge management along with 
the Four Noble Truths in the 21st century 
 The results showed that 21st century learning management is designed to develop 
learners’ higher-level learning skills such as assessment, use creative knowledge, learn to 
apply in daily life etc. It focuses on lifelong education with flexible teaching methods. It 
motivates learners to be wise. 
 This is consistent with the knowledge management in accordance with the Four 
Noble Truths, because it is a learning management to develop students to analyze the 
problem. Here, the instructor defines and presents the problem in detail and analyze the 
cause of the problem and hypothesize that the cause of the problem to solve it. After 
collecting the information, analyze and conclude the result and it leads to the new 
knowledge and ways in solving problems. There are 4 procedures, namely, 1) Problem 
(Dukkha), 2) Hypothesize (Samudhaya), 3) experiment and collect data (Nirodha), and 4) 
analyze and conclude (Makha) etc.  
 Knowledge management along with the Four Noble Truths in the 21st century is a 
learning process that brings together the 21st century skills to be developed at every step 
with the skills in the instructional process as follows: 1) Problem (Dukkha); reading, cross-
cultural understanding, critical thinking and problem solving, 2) Hypothesize (Samudhaya); 
collaboration teamwork and leadership, creativity and innovation, 3) experiment and collect 
data (Nirodha); writing, computing and ICT literacy, Arithmatic, communication information 
and Media literacy, and 4) analyze and conclude (Makha); career and learning skills and 
compassion.  
 
Key words: Knowledge Management, Four Noble Truths, 21st century 
 
บทน า 
 ศตวรรษที่ ๒๑ (๒๐๐๑-๒๑๐๐) ยุคเริ่มต้นแห่งเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของการติดต่อสื่อสารที่ไร้
พรมแดนที่ประชากรทุกคนในโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อจ ากัดหากมีความสามารถ
ทางด้านภาษา และทักษะการสื่อสาร ซึ่งจะท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างง่ายและมีจ านวนมาก  
ทั้งส่วนที่จริงและเท็จผ่านเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้เรียนขาดทักษะส าคัญในการเรียนรู้ 
พิจารณา วิเคราะห์ และน าไปใช้ ผลกระทบจากการขาดทักษะนั้นจะเป็นปัญหาหลักส าคัญของระบบสังคม
และวัฒนธรรม เพราะการใช้ระบบดิจิตอลจากข้อเท็จจริงที่ว่าข้อมูลแบบเสมือนสามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดทาง
กายภาพ ซึ่งระบบข้อมูลสมัยใหม่ไม่ต้องพึงพาการจัดระบบค าศัพท์ที่ตายตัวเพียงวิธีเดียวในการจัดความรู้     
(D. Weinberge อ้างใน วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเจริญและ อธิป  จิตตฤกษ์, ๒๕๕๖, หน้า ๑๕๒) ซึ่งระบบดังกล่าว
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ภายในสังคมรวมไปถึงระบบของการศึกษาด้วย 

 การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้จากสถานการณ์ทางตรงและทางอ้อมหรือผ่าน
การเรียนรู้จากการเรียนการสอน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ “การจัดการเรียนรู้” ที่เป็นกระบวนการหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยที่ครูมิได้มีบทบาทเพ่ือสอนและให้ความรู้ แต่ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรม สื่อ ใบงาน 
และอ่ืน ๆ ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ โดยครูเป็นผู้แนะน า และมีลักษณะเดียวกันกับ “การสอน” 
กระบวนการต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่กับครูเพียงอย่างเดียวในกระบวนการทั้งหมด เป็นการสอนเพ่ือบอกกล่าวให้ผู้เรียน
ได้ความรู้และจดจ า ท าให้ผู้เรียนขาดกระบวนการคิดในแต่ละขั้นตอนของการใช้ความรู้ ในการวิเคราะห์ 
แยกแยะ กับปัญหาในการด ารงชีวิต นั้นแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากกระบวนการศึกษาที่ชัดเจน 
 ดังนั้น ในยุคสมัยแห่งแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและการเรียนการสอนที่อยู่
ภายในต าราเริ่มหายไป ปัญหาแห่งการจัดการเรียนรู้จึงมีผลกระทบกับครูและผู้เรียน เพ่ือให้เกิดแนวทางการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะการคิด การท างาน 
และการปฏิสัมพันธ์ โดยเฉพาะวิธีในการตัดสินใจและรับข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อดิจิตอล และปัญหาต่อการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการเรียนจากอุปสรรคและหาแนวทางในการแก้ไขด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้ผู้เขียน
จึงน าหลักอริยสัจ ๔ มาปรับให้เป็นแนวทางเพ่ือการแก้ปัญหาและแนวทางแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (สถาบันวิจัยการเรียนรู้, ๒๕๖๑, หน้า ๑๕๐) 
 การเรียนรู้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ทั้งทางตรง (จากการพบเห็น
หรือค้นพบด้วยตนเองจากสถานการณ์จริง) และทางอ้อม (จากต ารา และการสอนจากครู) ทั้งที่เกิดจากความ
บังเอิญ และจงใจ ซึ่งในปัจจุบัน (ศตวรรษที่ ๒๑) ความรู้มีอยู่มากมายที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าแต่ก่อนที่
อะไร ๆ ก็ต้องรอแต่ครูเป็นผู้สอนและบอกกล่าว แต่นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะดีที่สุดเพราะหากบุคคลขาดทักษะการ
เรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ถึงเหตุและผลที่ตามมาก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรที่รอแต่จะให้มีคนงานป้อนค าสั่ง 
ซึ่งการเรียนรู้ตามหลักจิตวิทยา เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมา
จากการฝึกฝน   หรือการมีประสบการณ์ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงที่ไม่จัดว่าเกิดจากการเรียนรู้  (ธนศักดิ์  อัศว
จุฬามณี, ๒๕๕๒) ได้แก่ ความเหน็ดเหนื่อย ผลจากการกินยา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากวุฒิ
ภาวะ เป็นต้น (จิราภา  เต็งไตรรัตน์, ๒๕๕๔, หน้า ๓๗) 
 อย่างไรก็ตามการเรียนรู้จ าเป็นต้องเกิดให้ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ (บลูม (Bloom) อ้างใน ลักขณา  
สิริวัฒน์, ๒๕๕๗, หน้า ๑๕๒) 
  ๑. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นความสามารถทางสมองครอบคลุมพฤติกรรม ประเภท
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินผล 
  ๒. ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้สึก ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท
ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ การประเมินค่าและค่านิยม 
  ๓. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นความสามารถด้านปฏิบัติการครอบคลุม
พฤติกรรมประเภทการเคลื่อนไหว การกระท า การปฏิบัติงาน การมีทักษะ และความช านาญ 
 โดยจะเน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น (higher order learning skills) โดยเฉพาะทักษะการประเมิน
ค่า (evaluating skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการน าเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (ability to use 
new knowledge in a creative way)  ในอดีตที่ผ่านมา นักเรียนไปโรงเรียนเพ่ือใช้เวลาในการเรียนรายวิชา
ต่าง ๆ เพื่อรับเกรด และเพ่ือให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบันจะพบปรากฏการณ์ใหม่ที่แตกต่างไป เช่น การเรียน
การสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพ่ือใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง (life in the real world) เน้นการศึกษา
ตลอดชีวิต (lifelong learning) ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น (flexible in how we teach) มีการกระตุ้น
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และจูงใจให้ผู้เรียนมีความเป็นคนเจ้าคิดเจ้าปัญญา (resourceful) ที่ยังคงแสวงหาการเรียนรู้แม้จะจบ
การศึกษาออกไป (สถาบันวิจัยการเรียนรู้, ๒๕๖๑, หน้า ๑๕๔) 
 ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑ จะเป็นหลักสูตรที่เน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ (critical attributes) 
เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based) และขับเคลื่อนด้วยการวิจัย 
(research-driven) เชื่อมโยงท้องถิ่นชุมชนเข้ากับภาค ประเทศ และโลก ในบางโอกาสนักเรียนสามารถ
ร่วมมือ (collaboration) กับโครงงานต่าง ๆ ได้ทั่วโลก เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง พหุปัญญา 
เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรู้พ้ืนฐานเชิงพหุส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ และการประเมินผลตามสภาพจริง 
รวมทั้งการเรียนรู้จากการให้บริการ (service) ก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
 จากแนวความคิดและหลักการดังกล่าวความแตกต่างของโรงเรียนจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่
จะเรียนในห้องสี่เหลียม ภาพเหล่านั้นจะค่อย ๆ หายไป เพราะจะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ในทุก ๆ ที่ไม่จ ากัด
อยู่แค่สถานที่เดียว และโดยบทบาทครูจะเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นผู้ถ่ายทอดจะกลายเป็นเหมือนสะพานที่
เชื่อมโยงระหว่างนักเรียนและชุมชน เข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลก และเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียน
สามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์ เป็นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น (create a culture of inquiry) 
 ภาพของห้องเรียน จะขยายกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น (greater community) นักเรียนมีคุณลักษณะ
เป็นผู้ชี้น าตนเองได้ (self-directed) มีการท างานทั้งอย่างเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกันคนอ่ืน หลักสูตรและ
การสอนจะมีลักษณะท้าทายส าหรับนักเรียนทุกคน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักสูตรจะไม่
เน้นการยึดต าราเป็นตัวขับเคลื่อน (textbook-driven) หรือแบบแยกส่วน (fragmented) เช่นในอดีต แต่จะ
เป็นหลักสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอนทักษะและเนื้อหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง    
(as an end) เช่นที่เคยเป็นมา แต่นักเรียนจะต้องมีการเรียนรู้ผ่านการวิจัยและการปฏิบัติ ในโครงงาน การ
เรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ความรู้ (knowledge) จะไม่หมายถึงการจดจ าข้อเท็จจริงหรือ
ตัวเลข แต่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เก่าที่มีอยู่ 
และมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติในโครงงาน จะไม่จบลงตรงที่การได้รับทักษะและเนื้อหาแล้วเท่านั้น         
การประเมินผลจะเปลี่ยนจากการประเมินความจ าและความไม่เกี่ยวโยงกับความเข้าใจต่อการน าไปปฏิบัติได้
จริงไปเป็นการประเมินที่ผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองด้วย (self-assessment) 
 ดังนั้น การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จากกระบวน
ทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ให้โลกของนักเรียนและ
โลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่าย ๆ 
ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก 
ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความ
เชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม  และเหนืออ่ืนใด คือ 
ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle knowledge effectively in order to use 
it creatively) ถือเป็นทักษะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายใน
การที่จะพัฒนาเรียนเพื่ออนาคต  ให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพ่ือเผชิญกับ
อนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ที่มีทั้งความส าเร็จและมีความสุข (สถาบันวิจัยการเรียนรู้, ๒๕๖๑, 
หน้า ๑๕๘) 
 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าที่ของครูและผู้เรียน
จะเปลี่ยนไปจากเดิม โดยที่ไม่ค านึงถึงหลักการเรียนรู้และรูปแบบเดิมที่เน้นความรู้ แต่จะเน้นทักษะของผู้เรียน
ในการใช้ความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายมาประยุกต์ใช้และสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งผลลัพธ์นี้ที่ครูคาดว่าจะ
เกิดขึ้นกับผู้เรียนนั้นจะเป็นผลที่เกิดจากการลงมือท าเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ใช้ได้จริง และ
แก้ปัญหาได้จริง ด้วยความจริงนี้ผู้เขียนจึงมองเห็นว่าสิ่งส าคัญที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนได้นั้นก็คือ กระบวนการเรียนรู้ 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีปัญหาเป็นฐาน โครงงานเป็นฐาน หรือแม้แต่วิจัยเป็นฐาน รูปแบบต่าง ๆ นี้
ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ใหม่ และเข้าใจกระบวนการในการแก้ปัญหาทั้งสิ้น 
 เมื่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีความเจริญจนเราแทบตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เด่นชัด และแหล่งความรู้มีมากมาย รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้ครูผู้สอนและระบบการศึกษาต้องมานั่ง
ทบทวนใหม่ว่า กระบวนการเรียนรู้เดิมที่ใช้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใด และมีจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และจุดที่ควรพัฒนาอย่างไร จากข่าวไทยรัฐออนไลน์ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาได้มีรายงาน
ข่าวว่า “กระทรวงแรงออกมาเปิดตัวเลขคนที่จบปริญญาตรีปีละ ๓ แสนคนแต่กว่าครึ่งต้องออกมาเตะฝุ่น 
เพราะเรียนจบมาไม่ตรงกับตลาดแรงงาน”(ไทยรัฐ, ๒๕๖๑, ออนไลน์) ในกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการเรียนจบสูง
ใช่ว่าจะหางานท าและเป็นที่ต้องการของตลาดอีกต่อไป แล้วจะท าอย่างไรในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอนาคตของชาติในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ที่ไม่ว่าจะเรื่องใด ๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีมาเป็นส่วนเกี่ยวข้อง  
 ด้วยเหตุดังกล่าว นักการศึกษาในปัจจุบันต่างก็มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะส าคัญท่ีเด็กและเยาวชนพึงมีใน 
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจะมีความสอดคลองกันโดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะใน
การแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะในการ
อ่าน การเขียนและการคิดค านวณ ซึ่งถ้าบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีทักษะส าคัญดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อผู้เรียน ดังนี้ (สุคนธ์  สินธพานนท์, ๒๕๕๘, หน้า ๑๑๓) 
 ๑. ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น เพราะได้รับการฝึกทักษะการคิดในระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในด้าน
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ผู้เรียนสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ส่งผลให้การตัดสินในการท ากิจการงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสม เมื่อมีปัญหาใดเกิดขึ้นก็
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ไม่กระท าการพลาดพลั้งโดยขาดความยับยั้งหรือคิดไม่เป็น 
 ๒. เป็นผู้ที่รู้ เท่าทันเทคโนโลยีต่าง ๆ ใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ      
และรู้เท่าทันสื่อ รู้จักเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในการเรียน   
การท ากิจกรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 ๓. ผู้เรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นทีม รู้จักแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมี
เหตุผล ผลัดกันเป็นผู้น า แสดงออกถึงน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีวินัยและรับผิดชอบ เป็น
ส่วนหนึ่งของการมีวิถีการด ารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 
 ๔. ผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีความเข้าใจและมีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งในสังคมโลกยุคปัจจุบันทุกคนจะต้องปรับตนให้เข้ากับสังคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ๕. ผู้เรียนจะมีความสามารถในการสื่อสารทั้งในด้านการพูด การเขียน การอ่าน การแสดง ท่าทาง 
เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารกับบุคคลต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งในสังคมระดับครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน ประเทศ และสังคมระหว่างชาติทั่วโลกได้ 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................

_____________________  
26 



และจูงใจให้ผู้เรียนมีความเป็นคนเจ้าคิดเจ้าปัญญา (resourceful) ที่ยังคงแสวงหาการเรียนรู้แม้จะจบ
การศึกษาออกไป (สถาบันวิจัยการเรียนรู้, ๒๕๖๑, หน้า ๑๕๔) 
 ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑ จะเป็นหลักสูตรที่เน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ (critical attributes) 
เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based) และขับเคลื่อนด้วยการวิจัย 
(research-driven) เชื่อมโยงท้องถิ่นชุมชนเข้ากับภาค ประเทศ และโลก ในบางโอกาสนักเรียนสามารถ
ร่วมมือ (collaboration) กับโครงงานต่าง ๆ ได้ทั่วโลก เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง พหุปัญญา 
เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรู้พ้ืนฐานเชิงพหุส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ และการประเมินผลตามสภาพจริง 
รวมทั้งการเรียนรู้จากการให้บริการ (service) ก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
 จากแนวความคิดและหลักการดังกล่าวความแตกต่างของโรงเรียนจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่
จะเรียนในห้องสี่เหลียม ภาพเหล่านั้นจะค่อย ๆ หายไป เพราะจะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ในทุก ๆ ที่ไม่จ ากัด
อยู่แค่สถานที่เดียว และโดยบทบาทครูจะเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นผู้ถ่ายทอดจะกลายเป็นเหมือนสะพานที่
เชื่อมโยงระหว่างนักเรียนและชุมชน เข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลก และเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียน
สามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์ เป็นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น (create a culture of inquiry) 
 ภาพของห้องเรียน จะขยายกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น (greater community) นักเรียนมีคุณลักษณะ
เป็นผู้ชี้น าตนเองได้ (self-directed) มีการท างานทั้งอย่างเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกันคนอ่ืน หลักสูตรและ
การสอนจะมีลักษณะท้าทายส าหรับนักเรียนทุกคน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักสูตรจะไม่
เน้นการยึดต าราเป็นตัวขับเคลื่อน (textbook-driven) หรือแบบแยกส่วน (fragmented) เช่นในอดีต แต่จะ
เป็นหลักสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอนทักษะและเนื้อหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง    
(as an end) เช่นที่เคยเป็นมา แต่นักเรียนจะต้องมีการเรียนรู้ผ่านการวิจัยและการปฏิบัติ ในโครงงาน การ
เรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ความรู้ (knowledge) จะไม่หมายถึงการจดจ าข้อเท็จจริงหรือ
ตัวเลข แต่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เก่าที่มีอยู่ 
และมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติในโครงงาน จะไม่จบลงตรงที่การได้รับทักษะและเนื้อหาแล้วเท่านั้น         
การประเมินผลจะเปลี่ยนจากการประเมินความจ าและความไม่เกี่ยวโยงกับความเข้าใจต่อการน าไปปฏิบัติได้
จริงไปเป็นการประเมินที่ผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองด้วย (self-assessment) 
 ดังนั้น การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จากกระบวน
ทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ให้โลกของนักเรียนและ
โลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่าย ๆ 
ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก 
ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความ
เชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม  และเหนืออ่ืนใด คือ 
ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle knowledge effectively in order to use 
it creatively) ถือเป็นทักษะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายใน
การที่จะพัฒนาเรียนเพื่ออนาคต  ให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพ่ือเผชิญกับ
อนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ที่มีทั้งความส าเร็จและมีความสุข (สถาบันวิจัยการเรียนรู้, ๒๕๖๑, 
หน้า ๑๕๘) 
 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าที่ของครูและผู้เรียน
จะเปลี่ยนไปจากเดิม โดยที่ไม่ค านึงถึงหลักการเรียนรู้และรูปแบบเดิมที่เน้นความรู้ แต่จะเน้นทักษะของผู้เรียน
ในการใช้ความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายมาประยุกต์ใช้และสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งผลลัพธ์นี้ที่ครูคาดว่าจะ
เกิดขึ้นกับผู้เรียนนั้นจะเป็นผลที่เกิดจากการลงมือท าเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ใช้ได้จริง และ
แก้ปัญหาได้จริง ด้วยความจริงนี้ผู้เขียนจึงมองเห็นว่าสิ่งส าคัญที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนได้นั้นก็คือ กระบวนการเรียนรู้ 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีปัญหาเป็นฐาน โครงงานเป็นฐาน หรือแม้แต่วิจัยเป็นฐาน รูปแบบต่าง ๆ นี้
ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ใหม่ และเข้าใจกระบวนการในการแก้ปัญหาทั้งสิ้น 
 เมื่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีความเจริญจนเราแทบตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เด่นชัด และแหล่งความรู้มีมากมาย รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้ครูผู้สอนและระบบการศึกษาต้องมานั่ง
ทบทวนใหม่ว่า กระบวนการเรียนรู้เดิมที่ใช้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้มากน้อยเพียงใด และมีจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และจุดที่ควรพัฒนาอย่างไร จากข่าวไทยรัฐออนไลน์ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาได้มีรายงาน
ข่าวว่า “กระทรวงแรงออกมาเปิดตัวเลขคนที่จบปริญญาตรีปีละ ๓ แสนคนแต่กว่าครึ่งต้องออกมาเตะฝุ่น 
เพราะเรียนจบมาไม่ตรงกับตลาดแรงงาน”(ไทยรัฐ, ๒๕๖๑, ออนไลน์) ในกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการเรียนจบสูง
ใช่ว่าจะหางานท าและเป็นที่ต้องการของตลาดอีกต่อไป แล้วจะท าอย่างไรในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอนาคตของชาติในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ที่ไม่ว่าจะเรื่องใด ๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีมาเป็นส่วนเกี่ยวข้อง  
 ด้วยเหตุดังกล่าว นักการศึกษาในปัจจุบันต่างก็มีแนวคิดเกี่ยวกับทักษะส าคัญท่ีเด็กและเยาวชนพึงมีใน 
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจะมีความสอดคลองกันโดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะใน
การแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะในการ
อ่าน การเขียนและการคิดค านวณ ซ่ึงถ้าบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีทักษะส าคัญดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อผู้เรียน ดังนี้ (สุคนธ์  สินธพานนท์, ๒๕๕๘, หน้า ๑๑๓) 
 ๑. ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น เพราะได้รับการฝึกทักษะการคิดในระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในด้าน
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ผู้เรียนสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ส่งผลให้การตัดสินในการท ากิจการงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสม เมื่อมีปัญหาใดเกิดขึ้นก็
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ไม่กระท าการพลาดพลั้งโดยขาดความยับยั้งหรือคิดไม่เป็น 
 ๒. เป็นผู้ที่รู้ เท่าทันเทคโนโลยีต่าง ๆ ใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ      
และรู้เท่าทันสื่อ รู้จักเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในการเรียน   
การท ากิจกรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 ๓. ผู้เรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นทีม รู้จักแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมี
เหตุผล ผลัดกันเป็นผู้น า แสดงออกถึงน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีวินัยและรับผิดชอบ เป็น
ส่วนหนึ่งของการมีวิถีการด ารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 
 ๔. ผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีความเข้าใจและมีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งในสังคมโลกยุคปัจจุบันทุกคนจะต้องปรับตนให้เข้ากับสังคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ๕. ผู้เรียนจะมีความสามารถในการสื่อสารทั้งในด้านการพูด การเขียน การอ่าน การแสดง ท่าทาง 
เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารกับบุคคลต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งในสังคมระดับครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน ประเทศ และสังคมระหว่างชาติทั่วโลกได้ 
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 ๖. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานส าคัญในการประกอบอาชีพ ทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมย่อมท าให้เกิดแนวคิดหรือวิธีการใหม่ในการท ากิจการต่าง ๆ อยู่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอาชีพ
ของตนในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชาติ เช่น ร่วมกันหาแนวทางอนุรักษ์สภาพแวดล้อม      
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมด้วยวิธีการพูด ยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของชุมชน 
 จากความส าคัญของการผู้เรียนให้มีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียน
เป็นไปเพ่ือเตรียมเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีทักษะส าคัญในการเผชิญชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โดยเน้นที่ทักษะการคิดเป็น ท าเป็น ตัดสินใจอย่างถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาได้โดยวิธีการที่เหมาะสมในทุก
สถานการณ์ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข บนพ้ืนฐานของการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาความเจริญในด้านต่าง ๆ ให้แก่สังคม 
 อย่างไรก็ตามการพัฒนาผู้เรียนและครูหากเป็นเพียงความคิดโดยขาดแนวคิด ทฤษฎีการด าเนินงาน 
ร่วมไปถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศชั้นน าที่มีคุณภาพการศึกษาสูง และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการ 
ศึกษาของ UNESCO ทั้ง ๔ ด้าน คือ (สุคนธ์  สินธพานนท์, ๒๕๕๘, หน้า ๑๑๔)  
 Learning to know หมายถึง การเรียนเพ่ือให้มีความรู้ในสิ่งต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป ได้แก่ 
การรู้จักการ แสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นใหม่ 
 Learning to do หมายถึง การเรียนเพ่ือการปฏิบัติหรือลงมือท า ซึ่งน าไปสู่การประกอบอาชีพจาก
ความรู้ ได้ศึกษามา รวมทั้งการปฏิบัติเพ่ือสร้างประโยชน์ให้สังคม 
 Learning to live together หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมี
ความสุขทั้งการด าเนิน ในการเรียน ครอบครัว สังคม และการท างาน 
 Learning to be หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือให้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจ ของตนเอง สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการ 
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อ การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองได้ 
 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔  
 อริยสัจ ๔ เป็นหลักค าสอนหนึ่งของพระโคตมพุทธเจ้า ที่แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ซึ่งเป็นแนวทางที่ว่าด้วยการออกจากทุกข์ หรือ
สภาพที่ทนได้ยากรวมทั้งปัญหาของชีวิตในทุกกรณี มีจ านวน ๔ ข้อ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรท และมรรค 
อย่างไรก็ตาม ในต าราเอกสารทางพระพุทธศาสนาได้อธิบายขยายความ ไว้ดังนี้ 
 พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวถึงอริยสัจ ๔ ในเรื่องสัจจะดังนี้ 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙, หน้า ๘๕-๘๗) 
 ทุกข์ คือ ชาติเป็นทุกข์ ชราเป็นทุกข์ มรณะเป็นทุกข์ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุปายาสเป็นทุกข์ 
การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์ การไม่ได้สิ่งที่
ต้องการเป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ นี้เรียกว่าทุกข์ 
 ทุกข์ คือ สภาวะที่ทนได้ยาก เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอในชั่วอายุของตน หากมองถึงสิ่งที่ต้องประสบ
พบเจอในการด ารงชีวิตของมนุษย์ นั้นก็คือปัญหา ดังนั้น ผู้เขียนจึงมองว่าในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ขั้นแรก
จะต้องเป็นการสร้างหรือก าหนดปัญหาให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยก่อน โดยครูต้องท าความเข้าใจกับผู้ เรียนให้
เป็นไปในท านองเดียวกัน (ข้ันก าหนดปัญหา) 
 

 ทุกขสมุทัย คือ ตัณหาอันท าให้เกิดอีก ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความก าหนดมีปกติให้
เพลิดเพลินในอารมณ์นั้น ๆ ได้แก่ กามตัณหา (ความทะยานอยากในกาม) ภวตัณหา (ความทะยานอยากเป็น
นั่นเป็นนี่) วิภาวตัณหา (ความทะยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่) นี้เรียกว่าทุกขสมุทัย 
 เมื่อเด็กเกิดความสงสัยในปัญหาที่ก าหนดจากขั้นตอนแรก (ทุกข์) ครูผู้สอนต้องใช้หลักการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความอยากและสงสัย โดยการให้เด็กระดมความคิดกัน หลังจากนั้นร่วมกันก าหนดประเด็นที่ผู้เรียน
ทุกคนต้องไปศึกษาร่วมกันเพ่ือหาค าตอบนั้นโดยการตั้งสมมติฐานนั้นเอง (ข้ันสมมติฐาน) 
 ทุกขนิโรธ คือ ความดับตัณหาไม่เหลือวิราคะ ความสละ ความสละคืน ความพ้น ความไม่อาลัยใน
ตัณหา นี้เรียกว่าทุกขนิโรธ 
 ในส่วนของนิโรทเป็นขั้นดับทุกข์เป็นการหาหนทางเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผ่านการทดลองและ
หาแหล่งข้อมูลเพื่อมาอ้างอิงและสร้างองค์ความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันภายในชั้นเรียน (ข้ันทดลอง) 
 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฎฐิ, สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจา, 
สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ, นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 หลังจากที่ผู้เรียนทดลองเรียบร้อยแล้วครูมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการระดมความคิดและการสรุป
องค์ความรู้ที่ได้จากการทดลองในขั้นนิโรท มาเป็นแนวทางการแก้ปัญหาใหม่และใช้ได้จริงนั้นคือ ขั้นสรุปผล
และอภิปราย 
 จากความหมายดังกล่าว เมื่อน ามาวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบของอริยสัจ ๔ ก็จะเห็นได้ว่า
หลักธรรมของพระพุทธองค์เป็นหลักธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกอย่างในกิจกรรมการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ แม้กระทั้งสามารถประยุกต์เป็นรูปแบบการสอนได้ ซึ่งมี ๔ ขั้นตอนได้แก่ ขั้นก าหนดปัญหา (ทุกข์) ขั้น
สมมติฐาน (สมุทัย) ขั้นทดลอง (นิโรท) และขั้นสรุปและอภิปรายผล (มรรค) ซึ่งจะสอดคล้องกับรูปแบบการ
สอนตามหลักอริยสัจ ๔ ของสาโรช บัวศรี (สาโรช บัวศรี อ้างอิงใน พรศรี อุ่นตุ้ม, ๒๕๕๘, หน้า ๑๗๕) ทีเ่ป็นผู้
ริเริ่มความคิดในการน าหลักพุทธรรมมาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา โดยประยุกต์หลักอริยสัจ ๔ อันได้แก่ ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค มาใช้ควบคู่กับ “กิจในอริยสัจ ๔” อันประกอบด้วยปริญญา (การก าหนดรู้) ปหานะ (การ
ละ) สัจฉิกิริยา (การท าให้แจ้ง) และภาวนา (การเจริญหรือลงมือปฏิบัติ) จากหลักการดังกล่าว สาโรช บัวศรี ได้
เสนอแนะกระบวนการแก้ปัญหาในการเรียนการสอน ดังนี้ 
 ๑. ขั้นก าหนดปัญหา (ข้ันทุกข์) คือ การระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
 ผู้สอนก าหนดและน าเสนอปัญหาอย่างละเอียด พยายามให้ผู้เรียนท าความเข้าใจต่อปัญหานั้นตรงกัน 
และพยายามเร้าความรู้สึกให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักว่าสิ่งที่ผู้สอนน าเสนอนั้นเป็นปัญหาของทุกคนทุกคนมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น และทุกคนจะต้องร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหา เพ่ือความสุขของทุกคนผู้สอนช่วยให้
ผู้เรียนให้ได้ศึกษาพิจารณาดูปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ด้วยความรอบคอบและพยายามก าหนดขอบเขตของ
ปัญหาซึ่งผู้เรียนจะต้องคิดแก้ให้ได้ 

๒. ขั้นตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและตั้งสมมุติฐาน 
ผู้สอนช่วยผู้เรียนให้ได้พิจารณาด้วยตนเองว่าสาเหตุของปัญหาที่ยกขึ้นมากล่าวในขั้นที่ ๑ นั้นมี

อะไรบ้างผู้สอนช่วยผู้เรียนให้ได้เกิดความเข้าใจตระหนักว่าในการแก้ปัญหาใด ๆ นั้น  จะต้องก าจัดหรือดับ
ผู้สอนช่วยผู้เรียนให้ได้คิดว่าในการแก้ปัญหาที่สาเหตุนั้นอาจจะกระท าอะไรได้บ้าง คือ ให้ก าหนดสิ่งที่จะ
กระท านี้เป็นข้อ ๆ ไป อาจจะใช้ค าถามหรือการอภิปรายในการเชื่อมโยง 
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 ๖. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานส าคัญในการประกอบอาชีพ ทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมย่อมท าให้เกิดแนวคิดหรือวิธีการใหม่ในการท ากิจการต่าง ๆ อยู่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอาชีพ
ของตนในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชาติ เช่น ร่วมกันหาแนวทางอนุรักษ์สภาพแวดล้อม      
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมด้วยวิธีการพูด ยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของชุมชน 
 จากความส าคัญของการผู้เรียนให้มีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียน
เป็นไปเพ่ือเตรียมเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีทักษะส าคัญในการเผชิญชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โดยเน้นที่ทักษะการคิดเป็น ท าเป็น ตัดสินใจอย่างถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาได้โดยวิธีการที่เหมาะสมในทุก
สถานการณ์ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข บนพ้ืนฐานของการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาความเจริญในด้านต่าง ๆ ให้แก่สังคม 
 อย่างไรก็ตามการพัฒนาผู้เรียนและครูหากเป็นเพียงความคิดโดยขาดแนวคิด ทฤษฎีการด าเนินงาน 
ร่วมไปถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศชั้นน าที่มีคุณภาพการศึกษาสูง และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการ 
ศึกษาของ UNESCO ทั้ง ๔ ด้าน คือ (สุคนธ์  สินธพานนท์, ๒๕๕๘, หน้า ๑๑๔)  
 Learning to know หมายถึง การเรียนเพ่ือให้มีความรู้ในสิ่งต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป ได้แก่ 
การรู้จักการ แสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นใหม่ 
 Learning to do หมายถึง การเรียนเพ่ือการปฏิบัติหรือลงมือท า ซึ่งน าไปสู่การประกอบอาชีพจาก
ความรู้ ได้ศึกษามา รวมทั้งการปฏิบัติเพ่ือสร้างประโยชน์ให้สังคม 
 Learning to live together หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมี
ความสุขทั้งการด าเนิน ในการเรียน ครอบครัว สังคม และการท างาน 
 Learning to be หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือให้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจ ของตนเอง สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการ 
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อ การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองได้ 
 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔  
 อริยสัจ ๔ เป็นหลักค าสอนหนึ่งของพระโคตมพุทธเจ้า ที่แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ซึ่งเป็นแนวทางที่ว่าด้วยการออกจากทุกข์ หรือ
สภาพที่ทนได้ยากรวมทั้งปัญหาของชีวิตในทุกกรณี มีจ านวน ๔ ข้อ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรท และมรรค 
อย่างไรก็ตาม ในต าราเอกสารทางพระพุทธศาสนาได้อธิบายขยายความ ไว้ดังนี้ 
 พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวถึงอริยสัจ ๔ ในเรื่องสัจจะดังนี้ 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙, หน้า ๘๕-๘๗) 
 ทุกข์ คือ ชาติเป็นทุกข์ ชราเป็นทุกข์ มรณะเป็นทุกข์ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุปายาสเป็นทุกข์ 
การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์ การไม่ได้สิ่งที่
ต้องการเป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ นี้เรียกว่าทุกข์ 
 ทุกข์ คือ สภาวะที่ทนได้ยาก เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอในชั่วอายุของตน หากมองถึงสิ่งที่ต้องประสบ
พบเจอในการด ารงชีวิตของมนุษย์ นั้นก็คือปัญหา ดังนั้น ผู้เขียนจึงมองว่าในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ขั้นแรก
จะต้องเป็นการสร้างหรือก าหนดปัญหาให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยก่อน โดยครูต้องท าความเข้าใจกับผู้ เรียนให้
เป็นไปในท านองเดียวกัน (ข้ันก าหนดปัญหา) 
 

 ทุกขสมุทัย คือ ตัณหาอันท าให้เกิดอีก ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความก าหนดมีปกติให้
เพลิดเพลินในอารมณ์นั้น ๆ ได้แก่ กามตัณหา (ความทะยานอยากในกาม) ภวตัณหา (ความทะยานอยากเป็น
นั่นเป็นนี่) วิภาวตัณหา (ความทะยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่) นี้เรียกว่าทุกขสมุทัย 
 เมื่อเด็กเกิดความสงสัยในปัญหาที่ก าหนดจากขั้นตอนแรก (ทุกข์) ครูผู้สอนต้องใช้หลักการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความอยากและสงสัย โดยการให้เด็กระดมความคิดกัน หลังจากนั้นร่วมกันก าหนดประเด็นที่ผู้เรียน
ทุกคนต้องไปศึกษาร่วมกันเพ่ือหาค าตอบนั้นโดยการตั้งสมมติฐานนั้นเอง (ข้ันสมมติฐาน) 
 ทุกขนิโรธ คือ ความดับตัณหาไม่เหลือวิราคะ ความสละ ความสละคืน ความพ้น ความไม่อาลัยใน
ตัณหา นี้เรียกว่าทุกขนิโรธ 
 ในส่วนของนิโรทเป็นขั้นดับทุกข์เป็นการหาหนทางเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผ่านการทดลองและ
หาแหล่งข้อมูลเพื่อมาอ้างอิงและสร้างองค์ความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันภายในชั้นเรียน (ข้ันทดลอง) 
 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฎฐิ, สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจา, 
สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ, นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 หลังจากที่ผู้เรียนทดลองเรียบร้อยแล้วครูมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการระดมความคิดและการสรุป
องค์ความรู้ที่ได้จากการทดลองในขั้นนิโรท มาเป็นแนวทางการแก้ปัญหาใหม่และใช้ได้จริงนั้นคือ ขั้นสรุปผล
และอภิปราย 
 จากความหมายดังกล่าว เมื่อน ามาวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบของอริยสัจ ๔ ก็จะเห็นได้ว่า
หลักธรรมของพระพุทธองค์เป็นหลักธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกอย่างในกิจกรรมการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ แม้กระทั้งสามารถประยุกต์เป็นรูปแบบการสอนได้ ซึ่งมี ๔ ขั้นตอนได้แก่ ขั้นก าหนดปัญหา (ทุกข์) ขั้น
สมมติฐาน (สมุทัย) ขั้นทดลอง (นิโรท) และขั้นสรุปและอภิปรายผล (มรรค) ซึ่งจะสอดคล้องกับรูปแบบการ
สอนตามหลักอริยสัจ ๔ ของสาโรช บัวศรี (สาโรช บัวศรี อ้างอิงใน พรศรี อุ่นตุ้ม, ๒๕๕๘, หน้า ๑๗๕) ทีเ่ป็นผู้
ริเริ่มความคิดในการน าหลักพุทธรรมมาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา โดยประยุกต์หลักอริยสัจ ๔ อันได้แก่ ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค มาใช้ควบคู่กับ “กิจในอริยสัจ ๔” อันประกอบด้วยปริญญา (การก าหนดรู้) ปหานะ (การ
ละ) สัจฉิกิริยา (การท าให้แจ้ง) และภาวนา (การเจริญหรือลงมือปฏิบัติ) จากหลักการดังกล่าว สาโรช บัวศรี ได้
เสนอแนะกระบวนการแก้ปัญหาในการเรียนการสอน ดังนี้ 
 ๑. ขั้นก าหนดปัญหา (ข้ันทุกข์) คือ การระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
 ผู้สอนก าหนดและน าเสนอปัญหาอย่างละเอียด พยายามให้ผู้เรียนท าความเข้าใจต่อปัญหานั้นตรงกัน 
และพยายามเร้าความรู้สึกให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักว่าสิ่งที่ผู้สอนน าเสนอนั้นเป็นปัญหาของทุกคนทุกคนมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น และทุกคนจะต้องร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหา เพ่ือความสุขของทุกคนผู้สอนช่วยให้
ผู้เรียนให้ได้ศึกษาพิจารณาดูปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ด้วยความรอบคอบและพยายามก าหนดขอบเขตของ
ปัญหาซึ่งผู้เรียนจะต้องคิดแก้ให้ได้ 

๒. ขั้นตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและตั้งสมมุติฐาน 
ผู้สอนช่วยผู้เรียนให้ได้พิจารณาด้วยตนเองว่าสาเหตุของปัญหาที่ยกขึ้นมากล่าวในขั้นที่ ๑ นั้นมี

อะไรบ้างผู้สอนช่วยผู้เรียนให้ได้เกิดความเข้าใจตระหนักว่าในการแก้ปัญหาใด ๆ นั้น  จะต้องก าจัดหรือดับ
ผู้สอนช่วยผู้เรียนให้ได้คิดว่าในการแก้ปัญหาที่สาเหตุนั้นอาจจะกระท าอะไรได้บ้าง คือ ให้ก าหนดสิ่งที่จะ
กระท านี้เป็นข้อ ๆ ไป อาจจะใช้ค าถามหรือการอภิปรายในการเชื่อมโยง 
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๓. ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) คือ การก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลองเพ่ือพิสูจน์
สมมุติฐานและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยครูผู้สอนอาจจะใช้เทคนิคการแบ่งงาน และการท างานเป็นกลุ่มและ
เสนอแนะวิธีการจดบันทึกข้อมูลผู้สอนอาจให้ผู้เรียนช่วยกันเสนอว่าจะจดบันทึกข้อมูลอย่ างไร หรือช่วยกัน
ออกแบบตารางบันทึกข้อมูล 

๔. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ข้ันมรรค) คือ การน า ข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจและสรุปได้ว่าในบรรดาการทดลองหรือการกระท าด้วยตนเองหลาย ๆ อย่างนั้น บางอย่างก็
แก้ปัญหาไม่ได้ บางอย่างก็แก้ปัญหาได้ชัดเจน การแก้ปัญหาให้ส าเร็จจะต้องท าอย่างไรแน่เมื่อลงข้อสรุปวิธี
แก้ปัญหาได้แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันก าหนดแนวทางในการปฏิบัติและลงมือปฏิบัติตามแนวทางนั้นโดยทั่วกัน 
รวมทั้งให้ผู้เรียนช่วยกันคิดว่าวิธีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติเมื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ ด้วย 
 จากรูปแบบการสอนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเป็นรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิด
วิเคราะห์ในการแก้ปัญหา โดยผู้สอนก าหนดและน าเสนอปัญหาอย่างละเอียด พยายามให้ผู้เรียนท าความเข้าใจ
ต่อปัญหานั้นตรงกัน และพยายามเร้าความรู้สึกให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักว่าสิ่งที่ผู้สอนน าเสนอนั้นเป็นปัญหา
ของทุกคน และการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและตั้งสมมุติฐานพิจารณาด้วยตนเองว่าสาเหตุของปัญหาที่
ยกขึ้นมาด าเนินการอย่างไร เพ่ือแก้ปัญหาที่ผ่านการทดลองและเก็บข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลก็น ามาวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล น าไปสู่ความรู้ใหม่และหนทางในการแก้ไขปัญหา 
 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ ในศตวรรษที่ ๒๑ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ แบบดังเดิมตามที่ สาโรช บัวศรี ได้ประยุกต์หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใช้ เป็นรูปแบบการสอนที่มี  ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ทุกข์  (ก าหนดปัญหา) สมุทัย 
(ตั้งสมมติฐาน) นิโรธ (ทดลองและเก็บข้อมูล) และมรรค (วิเคราะห์และสรุปผล) เป็นต้น ในแต่ละขั้นตอนได้มี
การก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน มีรูปแบบลักษณะเหมือนขั้นตอนการวิจัย และเป็นวิธีการ
สร้างความรู้ใหม่ที่ชัดเจน ผู้เขียนจึงมองว่าหลักการสอนที่ดีต้องสามารถปรับใช้ได้ตามยุคดังนั้นจึงพิจารณาถึง
ปัจจัยหลักส าคัญที่ควรจะพัฒนาให้เด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ท าให้ทักษะในการ
ด ารงชีวิตมีความส าคัญมากขึ้น และทุกภาคส่วนที่เน้นกระบวนการมากขึ้น มุ่งเน้นที่การท าเป็นและคิดเป็น 
สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม มุ่งสู่การเป็นผู้น า  

ซึ่งสอดคล้องกับ ดร.ฮาเวิร์ด ยังส์ ที่เปิดเผยว่า การเรียนรู้สู่ภาวะความเป็นผู้น า เป็นการพัฒนา
ความคิดและนวัตกรรมร่วมกันเพ่ืออนาคต สนับสนุนการสอนที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นไปที่การคิดเชิงนวัตกรรม 
สร้างความเป็นผู้น าด้านการเรียนการสอน รวมไปถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจากการวิจัยความเป็นผู้น าด้าน
การศึกษาจากทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า “ผู้น าและกรรมการสถานศึกษาที่ดีจะต้องเปิดใจและเคารพต่อการ
เรียนรู้” การปฏิรูปหรือการพัฒนาด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนและปรับปรุงการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ เพราะครูและต าราเรียนในโรงเรียน ไม่ได้เป็นแหล่งความรู้เพียงอย่างเดียวที่นักเรียนจะ
หาความรู้ได้ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อข้อมูลได้จากทั่วโลก ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเปิด
โอกาสให้ครูและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดเพ่ืออนาคต และการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ บนพื้นฐาน
ของสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองมีอยู่ก่อนจะน ามาพัฒนาชุมชนและอาชีพของพวกเขาในอนาคต “ทั้งนี้ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนต้องการ เปิดใจยอมรับในการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูผู้สอนด้วย” เพ่ือ
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ไทยทริบูน, ๒๕๖๑, ออนไลน์) 

ส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ ในศตวรรษที่ ๒๑  เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ทักษะในการด ารงชีวิตต้องเป็นรูปแบบที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเงื่อนไขในการเรียน 3R8C ที่
ครูผู้สอนต้องเตรียมให้กับผู้เรียน ซึ่งสรุปเป็นรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ได้ดังนี้ 
 ๑. ขั้นก าหนดปัญหา (ข้ันทุกข์) คือ การระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
 ผู้สอนก าหนดและน าเสนอปัญหาอย่างละเอียด โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านการอ่าน 
(Reading) พยายามให้ผู้เรียนท าความเข้าใจต่อปัญหานั้นตรงกัน และความแตกต่างของวัฒนธรรม (Cross-
Cultural Understanding) และพยายามเร้าความรู้สึกให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักว่าสิ่งที่ผู้สอนน าเสนอนั้น
เป็นปัญหาของทุกคน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ (Critical 
Thinking and Problem Solving)  

๒. ขั้นตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและตั้งสมมุติฐาน โดยผู้เรียน
แบ่งกลุ่มท างานและให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมและมีภาวะผู้น า (Collaboration Teamwork and 
Leadership) ซ่ึงทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ (Creativity and Innovation)  

๓. ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) คือ การก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลองเพ่ือพิสูจน์
สมมุติฐานและเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านการบันทึก ((W)Riting: เขียนได้) และหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ 
วิเคราะห์แหล่งข้อมูลจริงเท็จได้ (Computing and ICT Literacy) ค านวณได้ ((A)Rithmatic) น ามาสู่การ
วิเคราะห์ที่ มีกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Information and Media 
Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ) 

๔. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ข้ันมรรค) คือ การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจและสรุปได้ว่าในบรรดาการทดลองหรือการกระท าด้วยตนเองหลาย ๆ อย่าง สามารถต่อยอดจาก
การแก้ปัญหาไม่ได้ บางอย่างก็แก้ปัญหาได้ชัดเจนจนเกิดการเรียนรู้ในการด ารงชีวิต (Career and Learning 
Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ) สรุปวิธีแก้ปัญหาได้แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติและลงมือปฏิบัติตามแนวทางนั้นโดยทั่วกัน รวมทั้งให้ผู้เรียนช่วยกันคิดว่าวิธีการควบคุม
และติดตามการปฏิบัติ เมื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ โดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย)  

จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ข้างต้นที่ผู้เขียนประยุกต์หลักอริยสัจ ๔ เข้ากับทักษะที่ผู้เรียนควรมีใน
ศตวรรษที่ ๒๑ จะเห็นได้ว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึ้น และสอดคล้องตามความ
ต้องการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ 3R8C ที่ส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีอันล้ ายุคใน
ศตวรรษนี้ 

 
สรุป 
 หลักธรรมของพระพุทธองค์ถึงแม้จะเกิดขึ้นมานานนับ ๑,๐๐๐ ปี แต่สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็สามารถ
น ามาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด หลักอริยสัจ ๔ ก็เช่นเดียวกันที่มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง ผู้เขียนจึงได้น าเสนอ
ทัศนคติของตนเองผ่านงานเขียนชิ้นนี้ โดยการน ารูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจ ๔ เดิมมาประยุกต์เข้ากับ
ทักษะที่ควรพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ 3R8C ที่มี ๔ ขั้นตอนดังเดิมแต่เพ่ิมทักษะที่ควรพัฒนาเข้าไปในขั้นตอน
การสอนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความทันสมัยและตอบโจทย์กับยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างแท้จริง 
 
 
 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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๓. ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) คือ การก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลองเพ่ือพิสูจน์
สมมุติฐานและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยครูผู้สอนอาจจะใช้เทคนิคการแบ่งงาน และการท างานเป็นกลุ่มและ
เสนอแนะวิธีการจดบันทึกข้อมูลผู้สอนอาจให้ผู้เรียนช่วยกันเสนอว่าจะจดบันทึกข้อมูลอย่ างไร หรือช่วยกัน
ออกแบบตารางบันทึกข้อมูล 

๔. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ข้ันมรรค) คือ การน า ข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจและสรุปได้ว่าในบรรดาการทดลองหรือการกระท าด้วยตนเองหลาย ๆ อย่างนั้น บางอย่างก็
แก้ปัญหาไม่ได้ บางอย่างก็แก้ปัญหาได้ชัดเจน การแก้ปัญหาให้ส าเร็จจะต้องท าอย่างไรแน่เมื่อลงข้อสรุปวิธี
แก้ปัญหาได้แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันก าหนดแนวทางในการปฏิบัติและลงมือปฏิบัติตามแนวทางนั้นโดยทั่วกัน 
รวมทั้งให้ผู้เรียนช่วยกันคิดว่าวิธีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติเมื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ ด้วย 
 จากรูปแบบการสอนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเป็นรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิด
วิเคราะห์ในการแก้ปัญหา โดยผู้สอนก าหนดและน าเสนอปัญหาอย่างละเอียด พยายามให้ผู้เรียนท าความเข้าใจ
ต่อปัญหานั้นตรงกัน และพยายามเร้าความรู้สึกให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักว่าสิ่งที่ผู้สอนน าเสนอนั้นเป็นปัญหา
ของทุกคน และการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและตั้งสมมุติฐานพิจารณาด้วยตนเองว่าสาเหตุของปัญหาที่
ยกขึ้นมาด าเนินการอย่างไร เพ่ือแก้ปัญหาที่ผ่านการทดลองและเก็บข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลก็น ามาวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล น าไปสู่ความรู้ใหม่และหนทางในการแก้ไขปัญหา 
 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ ในศตวรรษที่ ๒๑ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ แบบดังเดิมตามที่ สาโรช บัวศรี ได้ประยุกต์หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใช้ เป็นรูปแบบการสอนที่มี  ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ทุกข์  (ก าหนดปัญหา) สมุทัย 
(ตั้งสมมติฐาน) นิโรธ (ทดลองและเก็บข้อมูล) และมรรค (วิเคราะห์และสรุปผล) เป็นต้น ในแต่ละขั้นตอนได้มี
การก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน มีรูปแบบลักษณะเหมือนขั้นตอนการวิจัย และเป็นวิธีการ
สร้างความรู้ใหม่ที่ชัดเจน ผู้เขียนจึงมองว่าหลักการสอนที่ดีต้องสามารถปรับใช้ได้ตามยุคดังนั้นจึงพิจารณาถึง
ปัจจัยหลักส าคัญที่ควรจะพัฒนาให้เด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ท าให้ทักษะในการ
ด ารงชีวิตมีความส าคัญมากขึ้น และทุกภาคส่วนที่เน้นกระบวนการมากขึ้น มุ่งเน้นที่การท าเป็นและคิดเป็น 
สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม มุ่งสู่การเป็นผู้น า  

ซึ่งสอดคล้องกับ ดร.ฮาเวิร์ด ยังส์ ที่เปิดเผยว่า การเรียนรู้สู่ภาวะความเป็นผู้น า เป็นการพัฒนา
ความคิดและนวัตกรรมร่วมกันเพ่ืออนาคต สนับสนุนการสอนที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นไปที่การคิดเชิงนวัตกรรม 
สร้างความเป็นผู้น าด้านการเรียนการสอน รวมไปถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจากการวิจัยความเป็นผู้น าด้าน
การศึกษาจากทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า “ผู้น าและกรรมการสถานศึกษาที่ดีจะต้องเปิดใจและเคารพต่อการ
เรียนรู้” การปฏิรูปหรือการพัฒนาด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนและปรับปรุงการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ เพราะครูและต าราเรียนในโรงเรียน ไม่ได้เป็นแหล่งความรู้เพียงอย่างเดียวที่นักเรียนจะ
หาความรู้ได้ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อข้อมูลได้จากทั่วโลก ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเปิด
โอกาสให้ครูและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดเพ่ืออนาคต และการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ บนพื้นฐาน
ของสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองมีอยู่ก่อนจะน ามาพัฒนาชุมชนและอาชีพของพวกเขาในอนาคต “ทั้งนี้ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนต้องการ เปิดใจยอมรับในการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูผู้สอนด้วย” เพ่ือ
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ไทยทริบูน, ๒๕๖๑, ออนไลน์) 

ส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ ในศตวรรษที่ ๒๑  เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ทักษะในการด ารงชีวิตต้องเป็นรูปแบบที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเงื่อนไขในการเรียน 3R8C ที่
ครูผู้สอนต้องเตรียมให้กับผู้เรียน ซึ่งสรุปเป็นรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ได้ดังนี้ 
 ๑. ขั้นก าหนดปัญหา (ข้ันทุกข์) คือ การระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
 ผู้สอนก าหนดและน าเสนอปัญหาอย่างละเอียด โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านการอ่าน 
(Reading) พยายามให้ผู้เรียนท าความเข้าใจต่อปัญหานั้นตรงกัน และความแตกต่างของวัฒนธรรม (Cross-
Cultural Understanding) และพยายามเร้าความรู้สึกให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักว่าสิ่งที่ผู้สอนน าเสนอนั้น
เป็นปัญหาของทุกคน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ (Critical 
Thinking and Problem Solving)  

๒. ขั้นตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย) คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและตั้งสมมุติฐาน โดยผู้เรียน
แบ่งกลุ่มท างานและให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมและมีภาวะผู้น า (Collaboration Teamwork and 
Leadership) ซ่ึงทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ (Creativity and Innovation)  

๓. ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) คือ การก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลองเพ่ือพิสูจน์
สมมุติฐานและเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านการบันทึก ((W)Riting: เขียนได้) และหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ 
วิเคราะห์แหล่งข้อมูลจริงเท็จได้ (Computing and ICT Literacy) ค านวณได้ ((A)Rithmatic) น ามาสู่การ
วิเคราะห์ที่ มีกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Information and Media 
Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ) 

๔. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ข้ันมรรค) คือ การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจและสรุปได้ว่าในบรรดาการทดลองหรือการกระท าด้วยตนเองหลาย ๆ อย่าง สามารถต่อยอดจาก
การแก้ปัญหาไม่ได้ บางอย่างก็แก้ปัญหาได้ชัดเจนจนเกิดการเรียนรู้ในการด ารงชีวิต (Career and Learning 
Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ) สรุปวิธีแก้ปัญหาได้แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติและลงมือปฏิบัติตามแนวทางนั้นโดยทั่วกัน รวมทั้งให้ผู้เรียนช่วยกันคิดว่าวิธีการควบคุม
และติดตามการปฏิบัติ เมื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ โดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย)  

จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ข้างต้นที่ผู้เขียนประยุกต์หลักอริยสัจ ๔ เข้ากับทักษะที่ผู้เรียนควรมีใน
ศตวรรษที่ ๒๑ จะเห็นได้ว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึ้น และสอดคล้องตามความ
ต้องการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ 3R8C ที่ส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีอันล้ ายุคใน
ศตวรรษนี้ 

 
สรุป 
 หลักธรรมของพระพุทธองค์ถึงแม้จะเกิดขึ้นมานานนับ ๑,๐๐๐ ปี แต่สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็สามารถ
น ามาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด หลักอริยสัจ ๔ ก็เช่นเดียวกันที่มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง ผู้เขียนจึงได้น าเสนอ
ทัศนคติของตนเองผ่านงานเขียนชิ้นนี้ โดยการน ารูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจ ๔ เดิมมาประยุกต์เข้ากับ
ทักษะที่ควรพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ 3R8C ที่มี ๔ ขั้นตอนดังเดิมแต่เพ่ิมทักษะที่ควรพัฒนาเข้าไปในขั้นตอน
การสอนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความทันสมัยและตอบโจทย์กับยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างแท้จริง 
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Abstract 

 Meditation; especially insight meditation, is the most importance activities and studies in 

Buddhist doctrines.  Moreover, insight meditation is a heart of the way of practicing Buddhism. A 

study of the patterns of the temples development to the vipassana meditation center has set 

three objectives of study. Firstly, the patterns of development of teaching Dhamma of the 

temples in Chacheongsao Province has been studied. Secondly, the analytical studies of the 

patterns of the development of temples to vipassana meditation center has been analyzed.  

 This research found that the patterns of the development of the temples to vipassana 

meditation center is not much distributed in Chacheongsao Provinces. However, the great 

distributors of the meditation activities have been the meditation center which allowed by the 

authority of the provinces and meditation centers which run by the private section who 

faithfully believe in the Lord Buddha. So, the unification of meditation practice in Chacheongsao 

province is not united but diversified. Therefore, the three samples of the temples which are 

Suvarnamart Temple, Bansong Temple, and the Temple of Paknam Blangkla, they need to 

develop their temple to be the center of meditation. Additionally, there are five factors to 

develop the needs which are; firstly, the internal need of the temple; secondly, the need to 

develop the efficiency of the inside monks to be the meditation masters; thirdly, the needs of 

the practitioners, fourthly; the needs from the communities and the organizations surrounded 

the temples; lastly, the participation from the people to develop the temples to be the 

vipassana meditation center. 

 As a result of study, the analytical part showed that the communities and peoples 

around the temples need to develop their temples to be the center of vipassana meditation. 

Moreover, the communities have been supported the circumstances which environmentally 

related to the vipassana meditation practices such as foods, places, building and  participating 

in setting up and develop the program for practicing vipassana meditation. 
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๑. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมปจจุบันเปนยุคของการบริโภคนิยม ทําใหผูคนตองสนองความตองการทางดานวัตถุ หรือที่เรียกไดวา 
เปนยุคของวัตถุนิยม การศึกษาที่เปนอยูในปจจุบัน ลวนเปนการศึกษาเพ่ือแสวงหาความรู และทําความเขาใจกับ
สิ่งที่อยูภายในตัวตนของแตละบุคคล จึงขาดการพัฒนาจิตใจอยางเปนระบบ และเกิดปญหาในการพัฒนาดาน
จิตใจและการพัฒนาทางดานปญญาที่ไมเทากัน การพัฒนาที่เนนเฉพาะทางดานวัตถุ สงผลกระทบตอผูคนในยุค
ปจจุบันมาก กอใหเกิดปญหาสุขภาพโดยเฉพาะในสวนของสุขภาพจิต อันสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต ไมวาจะ
เปนความเครียด วิตกกังวล ซึมเศรา ฟุงซาน สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม 

พระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดคนพบธุระอันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา อันไดแก คันถธุระและวิปสสนาธุระ ซ่ึงเปนหนทางในการแสวงหาทางออกจากความทุกข 
พระองคทรงไดแสดงใหเห็นถึงวิธีและแนวทางในการดับทุกขไว ดังท่ีพระองคไดตรัสไวในสติปฏฐานสูตรวา เอกาย
โน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺมาย ทุกขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย 
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกรณตฺถาย ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏานํ แปลความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายทางนี้เปนทางเดียว เพ่ือ
ความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว เพ่ือลวงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจง
ซึ่งพระนิพพาน ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ 

อยางไรก็ตาม การสอนวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปฏฐานสี่ เกิดขึ้นอยางกวางขวางและแพรหลายใน
ยุคปจจุบัน ท้ังนี้ การสอนและหลักสูตรไมมีความชัดเจนเพียงพอ เกิดความหลากหลายในการตีความและการ
ปฏิบัติ เฉกเชนสายวิปสสนาวงศในประเทศไทย ซึ่งเกิดแนวทางในการปฏิบัติอยางนอย ๕ รูปแบบ ไดแก แนว    

พุทฺโธ แนวอานาปานสติ แนวพองหนอ ยุบหนอ แนวรูปนาม และแนวสัมมาอรหัง๓ ทั้งนี้ การปฏิบัติวิปสสนา

กัมมัฏฐานเกิดขึ้นทั้งในสถานที่ที่หลากหลายแตกตางกันออกไป ไดแก การปฏิบัติธรรมในหางสรรพสินคา การเกิด
สํานักปฏิบัติธรรมตามที่พักตากอากาศ รีสอรท การขยายตัวของสํานักปฏิบัติจากกรุงเทพมหานครสูพ้ืนที่ตางๆ 
หรือการเกิดขึ้นของสํานักปฏิบัติธรรมในตางประเทศ ซึ่งลวนสะทอนใหเห็นถึงความตองการพัฒนาปญญาและ
จิตใจของผูคนในสังคมมากขึ้น 

ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของสํานักปฏิบัติธรรม หรือหลักสูตรการอบรมวิปสสนากัมมัฏฐานของสํานักเหลานั้น 
ลวนแตเปนไป เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูคนสมัยใหม ไดแก การอบรมวิปสสนากัมมัฏฐานในระยะสั้น 
ซึ่งเปนระยะเวลาที่การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใหความสนใจศึกษา แตทั้งนี้ เนื่องจากความหลากหลายและความ
แตกตางของหลักสูตร ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการสอนวิปสสนากัมมัฏฐานสําหรับ
การปฏิบัติระยะสั้น เพ่ือตอบสนองตอการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับผูปฏิบัติใหมากที่สุด ทั้งนี้ ยังรวมถึงการ
พัฒนาหลักสูตรตางๆที่บกพรองอยู ไมวาจะเปนเงื่อนไขของสัปปายะ อันไดแก อาวาสหรือเสนาสนะ โคจรคาม ภัส
สะหรือธัมมัสสวนะ บุคคล โภชนะหรืออาหาร ฤดูและอิริยาบถ ทั้งนี้ เพ่ือสนองตอบตอความเรงรัดในการปฏิบัติ
วิปสสนากัมมัฏฐานของผูคนในสังคมสมัยใหม 
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Abstract 

 Meditation; especially insight meditation, is the most importance activities and studies in 

Buddhist doctrines.  Moreover, insight meditation is a heart of the way of practicing Buddhism. A 

study of the patterns of the temples development to the vipassana meditation center has set 

three objectives of study. Firstly, the patterns of development of teaching Dhamma of the 

temples in Chacheongsao Province has been studied. Secondly, the analytical studies of the 

patterns of the development of temples to vipassana meditation center has been analyzed.  

 This research found that the patterns of the development of the temples to vipassana 

meditation center is not much distributed in Chacheongsao Provinces. However, the great 

distributors of the meditation activities have been the meditation center which allowed by the 

authority of the provinces and meditation centers which run by the private section who 

faithfully believe in the Lord Buddha. So, the unification of meditation practice in Chacheongsao 

province is not united but diversified. Therefore, the three samples of the temples which are 

Suvarnamart Temple, Bansong Temple, and the Temple of Paknam Blangkla, they need to 

develop their temple to be the center of meditation. Additionally, there are five factors to 

develop the needs which are; firstly, the internal need of the temple; secondly, the need to 

develop the efficiency of the inside monks to be the meditation masters; thirdly, the needs of 

the practitioners, fourthly; the needs from the communities and the organizations surrounded 

the temples; lastly, the participation from the people to develop the temples to be the 

vipassana meditation center. 

 As a result of study, the analytical part showed that the communities and peoples 

around the temples need to develop their temples to be the center of vipassana meditation. 

Moreover, the communities have been supported the circumstances which environmentally 

related to the vipassana meditation practices such as foods, places, building and  participating 

in setting up and develop the program for practicing vipassana meditation. 
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๑. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมปจจุบันเปนยุคของการบริโภคนิยม ทําใหผูคนตองสนองความตองการทางดานวัตถุ หรือที่เรียกไดวา 
เปนยุคของวัตถุนิยม การศึกษาที่เปนอยูในปจจุบัน ลวนเปนการศึกษาเพ่ือแสวงหาความรู และทําความเขาใจกับ
สิ่งที่อยูภายในตัวตนของแตละบุคคล จึงขาดการพัฒนาจิตใจอยางเปนระบบ และเกิดปญหาในการพัฒนาดาน
จิตใจและการพัฒนาทางดานปญญาที่ไมเทากัน การพัฒนาที่เนนเฉพาะทางดานวัตถุ สงผลกระทบตอผูคนในยุค
ปจจุบันมาก กอใหเกิดปญหาสุขภาพโดยเฉพาะในสวนของสุขภาพจิต อันสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต ไมวาจะ
เปนความเครียด วิตกกังวล ซึมเศรา ฟุงซาน สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม 

พระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดคนพบธุระอันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา อันไดแก คันถธุระและวิปสสนาธุระ ซึ่งเปนหนทางในการแสวงหาทางออกจากความทุกข 
พระองคทรงไดแสดงใหเห็นถึงวิธีและแนวทางในการดับทุกขไว ดังท่ีพระองคไดตรัสไวในสติปฏฐานสูตรวา เอกาย
โน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺมาย ทุกขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย 
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกรณตฺถาย ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏานํ แปลความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายทางนี้เปนทางเดียว เพ่ือ
ความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว เพ่ือลวงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจง
ซึ่งพระนิพพาน ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ 

อยางไรก็ตาม การสอนวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปฏฐานสี่ เกิดขึ้นอยางกวางขวางและแพรหลายใน
ยุคปจจุบัน ท้ังนี้ การสอนและหลักสูตรไมมีความชัดเจนเพียงพอ เกิดความหลากหลายในการตีความและการ
ปฏิบัติ เฉกเชนสายวิปสสนาวงศในประเทศไทย ซึ่งเกิดแนวทางในการปฏิบัติอยางนอย ๕ รูปแบบ ไดแก แนว    

พุทฺโธ แนวอานาปานสติ แนวพองหนอ ยุบหนอ แนวรูปนาม และแนวสัมมาอรหัง๓ ทั้งนี้ การปฏิบัติวิปสสนา

กัมมัฏฐานเกิดขึ้นทั้งในสถานที่ที่หลากหลายแตกตางกันออกไป ไดแก การปฏิบัติธรรมในหางสรรพสินคา การเกิด
สํานักปฏิบัติธรรมตามที่พักตากอากาศ รีสอรท การขยายตัวของสํานักปฏิบัติจากกรุงเทพมหานครสูพ้ืนที่ตางๆ 
หรือการเกิดข้ึนของสํานักปฏิบัติธรรมในตางประเทศ ซึ่งลวนสะทอนใหเห็นถึงความตองการพัฒนาปญญาและ
จิตใจของผูคนในสังคมมากขึ้น 

ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของสํานักปฏิบัติธรรม หรือหลักสูตรการอบรมวิปสสนากัมมัฏฐานของสํานักเหลานั้น 
ลวนแตเปนไป เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูคนสมัยใหม ไดแก การอบรมวิปสสนากัมมัฏฐานในระยะสั้น 
ซึ่งเปนระยะเวลาที่การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใหความสนใจศึกษา แตทั้งนี้ เนื่องจากความหลากหลายและความ
แตกตางของหลักสูตร ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการสอนวิปสสนากัมมัฏฐานสําหรับ
การปฏิบัติระยะสั้น เพ่ือตอบสนองตอการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับผูปฏิบัติใหมากที่สุด ทั้งนี้ ยังรวมถึงการ
พัฒนาหลักสูตรตางๆที่บกพรองอยู ไมวาจะเปนเงื่อนไขของสัปปายะ อันไดแก อาวาสหรือเสนาสนะ โคจรคาม ภัส
สะหรือธัมมัสสวนะ บุคคล โภชนะหรืออาหาร ฤดูและอิริยาบถ ทั้งนี้ เพ่ือสนองตอบตอความเรงรัดในการปฏิบัติ
วิปสสนากัมมัฏฐานของผูคนในสังคมสมัยใหม 
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ทั้งนี้ วัดจํานวนมากในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดทําหนาที่อันสําคัญในทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอด แต

อยางไรก็ตาม การทําหนาที่ดังกลาวยังไมสามารถบรรลุถึงแกนแกนอันเปนสาระสําคญัในทางพระพุทธศาสนา อัน

ไดแก การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ทั้งนี้ งานศึกษาของ ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์๔ เรื่อง รูปแบบผสมผสานการปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐานตามหลักสติปฏฐาน พบวา วิปสสนากรรมฐานเปนวิธิการฝกใหเกิดปญญารูเทาทันความจริงเพ่ือ

ความดับทุกข พระคัมภีรที่ใหแนวทางในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไดแก มหาสติปฏฐานสูตร ที่กลาวถึงการมสีติ

ระลึกไปในกาย เวทนา จิต ธรรม ซึ่งรูปแบบตางๆที่นิยมปฏิบัติกันในปจจุบัน แมจะมีอุบายในการสอนหรือมีวิธีการ

สอนเพ่ือเขาถึงสติปฏฐานไมเหมือนกัน หรือเนนบรรพะในสติปฏฐานทั้ง ๔ ตางบรรพะกันก็ตาม แตสิ่งที่เหมือนกัน

ซึ่งสามารถนํามาใชผสานการปฏิบัติใหมีเอกภาพได คือ การกําหนดสติระลึกรูสภาวะตามความเปนจริงของรูป-นาม 

และไตรลักษณ อันเปนความแทจริงที่ไมผันแปรไปตามสมมตบิัญญัติ หรือรูปแบบใดใด ดังนั้น ไมวาจะปฏิบัติใน

รูปแบบใดๆก็ตาม หากรูปแบบที่นําผูปฏิบัติใหเขาถึงสภาวะที่เปนจริงทั้งสองนี้ ก็นับวาไดปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน

อยางถูกตอง เพราะเขาถึงหัวใจของกรรมฐาน คือคาที่เปนจริงของอารมณไดเหมือนกัน 

 รูปแบบการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานแบบผสมผสาน สามารถเพ่ิมความเขาใจในการปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐานตามหลักสติปฏฐานแกผูเขาอบรมไดดียิ่งขึ้น และสามารถสรางสัมฤทธิผลในการปฏิบัติใหแกผูเขาอบรม

ไดตามลําดับแหงวิปสสนาญาณเบื้องตน เพ่ือการพัฒนาปญญาจากขั้นตนสูข้ันปลาย คือ เห็นอริยสัจ ๔ ก็สามารถ

บรรลุเปาหมายสูงสุดคือทําลายกิเลสดับทุกขทั้งปวงถึงพระนิพพานในที่สุด ดังนั้น รูปแบบการปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐานแบบผสมผสาน จึงนาจะเปนทางเลือกของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และเปนทางออกในการสราง

เอกภาพในวงการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในประเทศไทยตอไป 

ดังนั้น เปาหมายของการทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 
จึงเปนไปเพ่ือการสงเสริมใหวัดตอบสนองความตองการทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนผูศรัทธาในการปฏิบัติธรรมที่
เรียกวา การปฏิบัติวิปสสนาธุระ เพื่อใหการปฏิบัติธรรมนั้น เกิดสัมฤทธิผลและสามารถพัฒนาปญญาและจิตใจ
ไดมากท่ีสุด ดังนั้น การพัฒนาวัดเพื่อใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน จึงเปนไปการถายทอด
การศึกษาอันสําคัญของพระพุทธศาสนาใหทําหนาที่เยียวยาคนสมัยใหมในสังคมไทย 

 

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑) เพ่ือศึกษารูปแบบการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒) เพ่ือวิเคราะหใหเห็นปจจัยพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางในการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 

 

 

                                                           
๔ ภัทรนิทธ์ิ วิสุทธิศักดิ์. รูปแบบการผสมผสานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามหลักสติปฏฐาน. ดุษฎีนิพนธสาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐, บทคัดยอ. 

๓. ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน

คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังตอไปนี้ 

๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

     ขอบเขตดานเนื้อหาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดกําหนดการศึกษาเนื้อหาของการปฏิบัติ

วิปสสนากัมมัฏฐานตามที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก คัมภีรวิสุทธิมรรค คัมภีรอรรถกถา คัมภีรฎีกา รวมทั้งการ

ตีความ และขยายความของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในยุคหลัง รวมท้ังการศึกษารูปแบบการสอนวิปสสนา

กัมมัฏฐานระยะสั้น ของสถานที่ที่เปนกลุมตัวอยาง ทั้งนี้ มุงประเมินรูปแบบหลักสูตรและการอบรมวิปสสนา

กัมมัฏฐาน 

 

๓.๒ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูล 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จากกลุมประชากรสํานักปฏิบัติธรรม

ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา  

กลุมตัวอยางที่คัดเลือกจํานวน ๓ สํานัก อันไดแก ๑) วัดสุวรรณมาตร ตําบลคลองอุดมชลธร อําเภอเมือง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒) วัดปากน้ํา ตําบลบางคลา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓)วัดบานซอง ตําบลบานซอง 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณพระวิปสสนาจารยจํานวนวัดละ ๕ รูป และแจก

แบบสอบถามประชาชนผูเขาปฏิบัติธรรม จํานวนวัดละ ๑๐ คน 

๓.๓ ขอบเขตดานพื้นท่ี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูทําวิจัยจัดเก็บรวบรวมสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพ่ือยกระดบัวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 

  

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานหลายรูปแบบการวิจัย (Mixed methods 
research) เขาไวดวยกลาวคือการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) อันไดแก การ
เก็บรวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตรเพ่ือนํามาวิเคราะหและสังเคราะหความรู การเก็บรวบรวมขอมูลเปนการ
วิจัยแบบสังเกตการณ (Observatory research) การลงพื้นที่เก็บขอมูลหรือที่เรียกวาการวิจัยภาคสนาม (Field 
research) การวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory research) รวมถึงการจัดกลุมศึกษาเรียนรูรวมกัน (Focus 
group) ซึ่งแสดงใหเห็นวาการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการบูรณาการหลากหลายวิธีเขาดวยกันเพื่อแสวงหาผลสัมฤทธิ์
จากการศกึษาอันไดแก  

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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ทั้งนี้ วัดจํานวนมากในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดทําหนาที่อันสําคัญในทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอด แต

อยางไรก็ตาม การทําหนาที่ดังกลาวยังไมสามารถบรรลุถึงแกนแกนอันเปนสาระสําคญัในทางพระพุทธศาสนา อัน

ไดแก การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ทั้งนี้ งานศึกษาของ ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์๔ เรื่อง รูปแบบผสมผสานการปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐานตามหลักสติปฏฐาน พบวา วิปสสนากรรมฐานเปนวิธิการฝกใหเกิดปญญารูเทาทันความจริงเพ่ือ

ความดับทุกข พระคัมภีรที่ใหแนวทางในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไดแก มหาสติปฏฐานสูตร ที่กลาวถึงการมสีติ

ระลึกไปในกาย เวทนา จิต ธรรม ซึ่งรูปแบบตางๆที่นิยมปฏิบัติกันในปจจุบัน แมจะมีอุบายในการสอนหรือมีวิธีการ

สอนเพ่ือเขาถึงสติปฏฐานไมเหมือนกัน หรือเนนบรรพะในสติปฏฐานทั้ง ๔ ตางบรรพะกันก็ตาม แตสิ่งที่เหมือนกัน

ซึ่งสามารถนํามาใชผสานการปฏิบัติใหมีเอกภาพได คือ การกําหนดสติระลึกรูสภาวะตามความเปนจริงของรูป-นาม 

และไตรลักษณ อันเปนความแทจริงที่ไมผันแปรไปตามสมมตบิัญญัติ หรือรูปแบบใดใด ดังนั้น ไมวาจะปฏิบัติใน

รูปแบบใดๆก็ตาม หากรูปแบบที่นําผูปฏิบัติใหเขาถึงสภาวะที่เปนจริงทั้งสองนี้ ก็นับวาไดปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน

อยางถูกตอง เพราะเขาถึงหัวใจของกรรมฐาน คือคาที่เปนจริงของอารมณไดเหมือนกัน 

 รูปแบบการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานแบบผสมผสาน สามารถเพ่ิมความเขาใจในการปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐานตามหลักสติปฏฐานแกผูเขาอบรมไดดียิ่งขึ้น และสามารถสรางสัมฤทธิผลในการปฏิบัติใหแกผูเขาอบรม

ไดตามลําดับแหงวิปสสนาญาณเบื้องตน เพ่ือการพัฒนาปญญาจากขั้นตนสูข้ันปลาย คือ เห็นอริยสัจ ๔ ก็สามารถ

บรรลุเปาหมายสูงสุดคือทําลายกิเลสดับทุกขทั้งปวงถึงพระนิพพานในที่สุด ดังนั้น รูปแบบการปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐานแบบผสมผสาน จึงนาจะเปนทางเลือกของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และเปนทางออกในการสราง

เอกภาพในวงการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในประเทศไทยตอไป 

ดังนั้น เปาหมายของการทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 
จึงเปนไปเพ่ือการสงเสริมใหวัดตอบสนองความตองการทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนผูศรัทธาในการปฏิบัติธรรมที่
เรียกวา การปฏิบัติวิปสสนาธุระ เพื่อใหการปฏิบัติธรรมนั้น เกิดสัมฤทธิผลและสามารถพัฒนาปญญาและจิตใจ
ไดมากท่ีสุด ดังน้ัน การพัฒนาวัดเพ่ือใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน จึงเปนไปการถายทอด
การศึกษาอันสําคัญของพระพุทธศาสนาใหทําหนาที่เยียวยาคนสมัยใหมในสังคมไทย 

 

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑) เพ่ือศึกษารูปแบบการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒) เพ่ือวิเคราะหใหเห็นปจจัยพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางในการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 

 

 

                                                           
๔ ภัทรนิทธ์ิ วิสุทธิศักดิ์. รูปแบบการผสมผสานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามหลักสติปฏฐาน. ดุษฎีนิพนธสาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐, บทคัดยอ. 

๓. ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน

คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังตอไปนี้ 

๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

     ขอบเขตดานเนื้อหาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดกําหนดการศึกษาเนื้อหาของการปฏิบัติ

วิปสสนากัมมัฏฐานตามที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก คัมภีรวิสุทธิมรรค คัมภีรอรรถกถา คัมภีรฎีกา รวมทั้งการ

ตีความ และขยายความของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในยุคหลัง รวมท้ังการศึกษารูปแบบการสอนวิปสสนา

กัมมัฏฐานระยะสั้น ของสถานที่ที่เปนกลุมตัวอยาง ทั้งนี้ มุงประเมินรูปแบบหลักสูตรและการอบรมวิปสสนา

กัมมัฏฐาน 

 

๓.๒ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูล 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จากกลุมประชากรสํานักปฏิบัติธรรม

ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา  

กลุมตัวอยางที่คัดเลือกจํานวน ๓ สํานัก อันไดแก ๑) วัดสุวรรณมาตร ตําบลคลองอุดมชลธร อําเภอเมือง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒) วัดปากน้ํา ตําบลบางคลา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓)วัดบานซอง ตําบลบานซอง 

อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณพระวิปสสนาจารยจํานวนวัดละ ๕ รูป และแจก

แบบสอบถามประชาชนผูเขาปฏิบัติธรรม จํานวนวัดละ ๑๐ คน 

๓.๓ ขอบเขตดานพื้นท่ี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูทําวิจัยจัดเก็บรวบรวมสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพ่ือยกระดบัวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 

  

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานหลายรูปแบบการวิจัย (Mixed methods 
research) เขาไวดวยกลาวคือการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) อันไดแก การ
เก็บรวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตรเพ่ือนํามาวิเคราะหและสังเคราะหความรู การเก็บรวบรวมขอมูลเปนการ
วิจัยแบบสังเกตการณ (Observatory research) การลงพื้นที่เก็บขอมูลหรือที่เรียกวาการวิจัยภาคสนาม (Field 
research) การวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory research) รวมถึงการจัดกลุมศึกษาเรียนรูรวมกัน (Focus 
group) ซึ่งแสดงใหเห็นวาการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการบูรณาการหลากหลายวิธีเขาดวยกันเพื่อแสวงหาผลสัมฤทธิ์
จากการศกึษาอันไดแก  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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 ๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล จากเอกสาร

และหลักฐานที่เก่ียวของพระไตรปฎก หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ภาพถาย เอกสารแสดง

ความสัมพันธที่แสดงใหเห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบ ความสัมพันธ หลักสูตร กระบวนการสราง

รูปแบบการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน  ดังนี้ 

   (๑) ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหนังสือ 

รายงานการวิจัย และเอกสารอื่นๆ โดยวิเคราะหลักการหลักสูตร รูปแบบ และแนวทางการปฏิบัติวิปสสนา

กัมมัฏฐานเปนกรอบในการศกึษา  

   (๒) ทําการศึกษาวิเคราะหกระบวนการสรางสํานักและแนวทางการปฏิบัติวิปสสนา

กัมมัฏฐานเปนกรอบในการศกึษา  

   (๓) ศึกษาวิเคราะหรูปแบบ กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานจาก

สํานักปฏิบัติธรรมเปนกรอบในการศึกษา และความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาในมิติตางๆ  

   (๔) สรุปผลการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบการ

ประยุกตใชหลักสูตรการปฏิบัติธรรมของสํานักตาง ๆ 

  ๒) การศึกษาในภาคสนาม (Field Study)เพ่ือทราบถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบ 

ความสัมพันธ กระบวนการสรางสํานักปฏิบัติธรรม และแนวทางการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมใหวัดเปนศูนยกลาง 

โดยมีขั้นตอนการศึกษาคนควา ดังนี้ 

   (๑)  ทําการศึกษาและคัดเลือกสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน ๓ 

แหง โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความสําคัญของสํานัก คือ เปนเปนสํานักปฏิบัติธรรมท่ี

มีบทบาท มีการจัดปฏิบัติธรรมตลอดป  

   (๒) ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การประชุมกลุมยอยรวมกับเจาสํานัก

คณะผูปฏิบัติธรรมสํานักละ ๓-๕ ราย 

   (๓) ดําเนินการศึกษาวิเคราะหแนวคิด รูปแบบ การจัดการ สํานักปฏิบัติธรรมและแนว

ทางการประยุกตใชองคความรู และกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมในลักษณะ

ของการวิเคราะหเชิงลึก โดยเนนกระบวนการมสีวนรวมของผูที่เก่ียวของในการดําเนินการศกึษาวิจัย 

  (๔) สรุปและนําเสนอผลการศึกษาที่ไดทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม 
โดยนํามาวิเคราะหตามประเด็นที่สําคัญ คือแนวคิด หลักการ ความเปนมา หลักสูตร ทั้งนี้ เนนการนําผลการ
ศึกษาวิจัยมาเผยแพรให คณะสงฆ ผูที่มีสวนเก่ียวของของในระดับพระสังฆาธิการไดรับทราบ 
 ๓) วิเคราะหใหเห็นปจจัยในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานในระดับ

จังหวัด 

 ๔) สรุปผลการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
๕. ผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางในการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ผลการศึกษา สามารถ

สรุปนิยามความหมายของคําวา “ศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ไดวา การพัฒนาจากวัดจากนิยาม

ความหมายเกา อันไดแก วัดที่ทําหนาที่ในการแสดงพระธรรมเทศนาสูการพัฒนาไปสูการแสดงพระธรรมเทศนา

ควบคูไปกับการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน” อยางไรก็ตาม การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนา

กัมมัฏฐานดังกลาว ยังคงตองการปจจัยตางๆที่เอ้ือตอการพัฒนารูปแบบการแสดงพระธรรมเทศนาของวัดไปสูการ

เปนสํานักปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ที่พรอมทั้งรูปแบบ วิธีการดําเนินการปฏิบัติ พระวิปสสนาจารย และชุมชนที่

เอ้ือตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมฏัฐาน ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาวัดอันเปนกลุมตัวอยาง อันไดแก วัดสุวรรณมาตร วัด

ปากน้ําบางคลา และวัดบานซอง ซึ่งเปนวัดท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อันถือไดวาเปน

จังหวัดท่ีมีแรงศรัทธาตอการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่หนาแนน เพ่ือพัฒนาใหไปสูแกนแกนของการ

ปฏิบัติวิปสสนาธุระในทางพระพุทธศาสนา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหงายตอการเขาถึงหลักอริยสัจ ๔ และ

หนทางแหงการพนทุกข 

วัดทั้ง ๓ เปนวัดท่ีมีที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ที่แตกตางกันออกไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลาวคือ วัดสุวรรณมาตร 

ตั้งอยูที่ตําบลอุดมชลธาร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  วัดปากน้ําบางคลา ตั้งอยูที่ตําบลบางคลา อําเภอบาง

คลา จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดบานซอง ตําบลบานซอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเปนตัวอยาง

ที่แสดงใหเปนปจจัยในการเอ้ือใหการพัฒนาวัดที่ทําหนาที่เปนสถานที่การแสดงพระธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรม 

การสวดมนต การไหวพระ การปฏิบัติกิจของพุทธศาสนิกชน สูการเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ซึ่ง

ผลการการวิจัย พบปจจัย ดังตอไปนี้ 

  

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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 ๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล จากเอกสาร

และหลักฐานท่ีเก่ียวของพระไตรปฎก หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ภาพถาย เอกสารแสดง

ความสัมพันธที่แสดงใหเห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบ ความสัมพันธ หลักสูตร กระบวนการสราง

รูปแบบการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน  ดังนี้ 

   (๑) ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหนังสือ 

รายงานการวิจัย และเอกสารอื่นๆ โดยวิเคราะหลักการหลักสูตร รูปแบบ และแนวทางการปฏิบัติวิปสสนา

กัมมัฏฐานเปนกรอบในการศกึษา  

   (๒) ทําการศึกษาวิเคราะหกระบวนการสรางสํานักและแนวทางการปฏิบัติวิปสสนา

กัมมัฏฐานเปนกรอบในการศกึษา  

   (๓) ศึกษาวิเคราะหรูปแบบ กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานจาก

สํานักปฏิบัติธรรมเปนกรอบในการศึกษา และความสัมพันธทางพระพุทธศาสนาในมิติตางๆ  

   (๔) สรุปผลการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบการ

ประยุกตใชหลักสูตรการปฏิบัติธรรมของสํานักตาง ๆ 

  ๒) การศึกษาในภาคสนาม (Field Study)เพ่ือทราบถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมา รูปแบบ 

ความสัมพันธ กระบวนการสรางสํานักปฏิบัติธรรม และแนวทางการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมใหวัดเปนศูนยกลาง 

โดยมีขั้นตอนการศึกษาคนควา ดังนี้ 

   (๑)  ทําการศึกษาและคัดเลือกสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน ๓ 

แหง โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความสําคัญของสํานัก คือ เปนเปนสํานักปฏิบัติธรรมท่ี

มีบทบาท มีการจัดปฏิบัติธรรมตลอดป  

   (๒) ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การประชุมกลุมยอยรวมกับเจาสํานัก

คณะผูปฏิบัติธรรมสํานักละ ๓-๕ ราย 

   (๓) ดําเนินการศึกษาวิเคราะหแนวคิด รูปแบบ การจัดการ สํานักปฏิบัติธรรมและแนว

ทางการประยุกตใชองคความรู และกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมในลักษณะ

ของการวิเคราะหเชิงลึก โดยเนนกระบวนการมสีวนรวมของผูที่เก่ียวของในการดําเนินการศกึษาวิจัย 

  (๔) สรุปและนําเสนอผลการศึกษาที่ไดทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม 
โดยนํามาวิเคราะหตามประเด็นที่สําคัญ คือแนวคิด หลักการ ความเปนมา หลักสูตร ทั้งนี้ เนนการนําผลการ
ศึกษาวิจัยมาเผยแพรให คณะสงฆ ผูที่มีสวนเก่ียวของของในระดับพระสังฆาธิการไดรับทราบ 
 ๓) วิเคราะหใหเห็นปจจัยในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานในระดับ

จังหวัด 

 ๔) สรุปผลการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
๕. ผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางในการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ผลการศึกษา สามารถ

สรุปนิยามความหมายของคําวา “ศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ไดวา การพัฒนาจากวัดจากนิยาม

ความหมายเกา อันไดแก วัดที่ทําหนาที่ในการแสดงพระธรรมเทศนาสูการพัฒนาไปสูการแสดงพระธรรมเทศนา

ควบคูไปกับการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน” อยางไรก็ตาม การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนา

กัมมัฏฐานดังกลาว ยังคงตองการปจจัยตางๆที่เอ้ือตอการพัฒนารูปแบบการแสดงพระธรรมเทศนาของวัดไปสูการ

เปนสํานักปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ที่พรอมทั้งรูปแบบ วิธีการดําเนินการปฏิบัติ พระวิปสสนาจารย และชุมชนที่

เอ้ือตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมฏัฐาน ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาวัดอันเปนกลุมตัวอยาง อันไดแก วัดสุวรรณมาตร วัด

ปากน้ําบางคลา และวัดบานซอง ซึ่งเปนวัดท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อันถือไดวาเปน

จังหวัดท่ีมีแรงศรัทธาตอการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่หนาแนน เพ่ือพัฒนาใหไปสูแกนแกนของการ

ปฏิบัติวิปสสนาธุระในทางพระพุทธศาสนา และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหงายตอการเขาถึงหลักอริยสัจ ๔ และ

หนทางแหงการพนทุกข 

วัดทั้ง ๓ เปนวัดท่ีมีที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ที่แตกตางกันออกไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลาวคือ วัดสุวรรณมาตร 

ตั้งอยูที่ตําบลอุดมชลธาร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  วัดปากน้ําบางคลา ตั้งอยูที่ตําบลบางคลา อําเภอบาง

คลา จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดบานซอง ตําบลบานซอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเปนตัวอยาง

ที่แสดงใหเปนปจจัยในการเอ้ือใหการพัฒนาวัดที่ทําหนาที่เปนสถานที่การแสดงพระธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรม 

การสวดมนต การไหวพระ การปฏิบัติกิจของพุทธศาสนิกชน สูการเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ซึ่ง

ผลการการวิจัย พบปจจัย ดังตอไปนี้ 
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การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลาง กรณีวัดสุวรรณมาตร 

 
 จากการศึกษา วัดสุวรรณมาตร พบวา การดําเนินกิจกรรมตางๆภายในวัด เปนไปเพื่อการทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา อันไดแก คันถธุระ ทั้งนี้ วัดก็มีความตองการพัฒนาวัดสุวรรณมาตรใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติ

วิปสสนากัมมัฏฐานมาจากความตองการของวัด ความตองการของพระสงฆภายในวัด หนวยงานรอบวัด และชุมชน

รอบขางวัด  

จากผลการศึกษา พบวา พระสงฆ กรรมการวัด ชุมชนรอบขางวัดมีความตองการในการพัฒนาวัดสุวรรณ

มาตรใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ทั้งนี้ เพ่ือเอ้ือตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานของผูคนใน

ชุมชนและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

อยางไรก็ตาม การพัฒนาพระสงฆภายในวัดใหสามารถนําการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานก็มีความสําคัญ 

ดังนั้น การใหความรูและการพัฒนาพระสงฆใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเปนพระวิปสสนาจารยก็มีความ

จําเปนและมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหโยคีผูมาปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานสามารถเกิดสัมฤทธิผลไดมากที่สุด 

  

วดัสวุรรณ

มาตร

ชมุชน

หน่วยงาน

พระสงฆ์

ภายในวดั

กรรมการ

วดั

 

การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลาง กรณีวัดวัดปากน้ํา 

 
 

จากการศึกษา วัดปากน้ําบางคลา พบวา วัดปากน้ําบางคลา ไดรับความศรัทธาอยางมากจากประชาชนทั้ง

ในพ้ืนที่รอบขางและประชาชนจากภายนอกวัด รวมถึงเปนสถานที่ทองเที่ยวอันสําคัญย่ิงของอําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา การปฏิบัติกิจของพระสงฆก็ไดรับความเชื่อถือศรทัธาอยางแรงกลาจากชุมชน 

จากผลการศึกษา พบวา การพัฒนาวัดปากน้ําบางคลาเกิดจากความตองการของชุมชนรอบขาง และความ

ตองการพัฒนาศักยภาพของพระภายในวัด เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อใหเปนพระวิปสสนาจารย นอกจากนี้

แลว ความศรัทธาตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ไดมีการเตรียมพ้ืนที่สําหรับการพัฒนาเพ่ือเปนสํานักปฏิบัติ

วิปสสนากัมมัฏฐาน ทั้งนี้ ชุมชนยังมีสวนเอ้ือใหเกิดสัปปายะ การเอ้ือเฟอตออาหาร การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติ

วิปสสนากัมมัฏฐาน การมีสวนรวมในการจัดอบรมและจัดหลักสูตรการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานที่เอ้ือตอชุมชน

และโยคีผูมาปฏิบัติธรรม  

ทั้งนี้ การยกระดับของวัดปากน้ําบางคลาใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานมีความพรอมมาก 

รวมทั้ง ความพรอมในเรื่องสถานที่อันเอื้อตอการปฏิบัติธรรม ความพรอมของพระวิปสสนาจารย อยางไรก็ตาม 

ความจําเปนในการยกระดับการปฏิบัติใหมีรูปแบบที่ชัดเจน และสามารถเห็นผลไดจากการปฏิบัติวิปสสนา

กัมมัฏฐานก็มีความจําเปนตอการพัฒนาวัดปากน้ําบางคลาใหกลายเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนาธุระที่สําคัญ

อีกแหงหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

•ความต้องการของชนุ

ชนและการสนบัสนนุ

ของชมุชน 

•โรงเรียน หน่วยงานของ

รัฐ กรรมการของวดั

•เพิ�มพนูศกัยภาพ

พระสงฆ์ในวดั เพื�อให้

เป็นพระวิปัสสนาจารย์

•การขยายพื �นที�รอบวดั

เพื�อการสร้างสถาน

ปฏิบติัธรรม

ศรัทธา วดั

ชมุชน
การมีส่วน

ร่วม

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลาง กรณีวัดสุวรรณมาตร 

 
 จากการศึกษา วัดสุวรรณมาตร พบวา การดําเนินกิจกรรมตางๆภายในวัด เปนไปเพื่อการทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา อันไดแก คันถธุระ ทั้งนี้ วัดก็มีความตองการพัฒนาวัดสุวรรณมาตรใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติ

วิปสสนากัมมัฏฐานมาจากความตองการของวัด ความตองการของพระสงฆภายในวัด หนวยงานรอบวัด และชุมชน

รอบขางวัด  

จากผลการศึกษา พบวา พระสงฆ กรรมการวัด ชุมชนรอบขางวัดมีความตองการในการพัฒนาวัดสุวรรณ

มาตรใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ทั้งนี้ เพ่ือเอ้ือตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานของผูคนใน

ชุมชนและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

อยางไรก็ตาม การพัฒนาพระสงฆภายในวัดใหสามารถนําการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานก็มีความสําคัญ 

ดังนั้น การใหความรูและการพัฒนาพระสงฆใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเปนพระวิปสสนาจารยก็มีความ

จําเปนและมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหโยคีผูมาปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานสามารถเกิดสัมฤทธิผลไดมากที่สุด 

  

วดัสวุรรณ

มาตร

ชมุชน

หน่วยงาน

พระสงฆ์

ภายในวดั

กรรมการ

วดั

 

การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลาง กรณีวัดวัดปากน้ํา 

 
 

จากการศึกษา วัดปากน้ําบางคลา พบวา วัดปากน้ําบางคลา ไดรับความศรัทธาอยางมากจากประชาชนทั้ง

ในพ้ืนท่ีรอบขางและประชาชนจากภายนอกวัด รวมถึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวอันสําคัญย่ิงของอําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา การปฏิบัติกิจของพระสงฆก็ไดรับความเชื่อถือศรทัธาอยางแรงกลาจากชุมชน 

จากผลการศึกษา พบวา การพัฒนาวัดปากน้ําบางคลาเกิดจากความตองการของชุมชนรอบขาง และความ

ตองการพัฒนาศักยภาพของพระภายในวัด เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อใหเปนพระวิปสสนาจารย นอกจากนี้

แลว ความศรัทธาตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ไดมีการเตรียมพ้ืนที่สําหรับการพัฒนาเพ่ือเปนสํานักปฏิบัติ

วิปสสนากัมมัฏฐาน ทั้งนี้ ชุมชนยังมีสวนเอ้ือใหเกิดสัปปายะ การเอ้ือเฟอตออาหาร การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติ

วิปสสนากัมมัฏฐาน การมีสวนรวมในการจัดอบรมและจัดหลักสูตรการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานที่เอ้ือตอชุมชน

และโยคีผูมาปฏิบัติธรรม  

ทั้งนี้ การยกระดับของวัดปากน้ําบางคลาใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานมีความพรอมมาก 

รวมทั้ง ความพรอมในเรื่องสถานที่อันเอื้อตอการปฏิบัติธรรม ความพรอมของพระวิปสสนาจารย อยางไรก็ตาม 

ความจําเปนในการยกระดับการปฏิบัติใหมีรูปแบบท่ีชัดเจน และสามารถเห็นผลไดจากการปฏิบัติวิปสสนา

กัมมัฏฐานก็มีความจําเปนตอการพัฒนาวัดปากน้ําบางคลาใหกลายเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนาธุระที่สําคัญ

อีกแหงหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

•ความต้องการของชนุ

ชนและการสนบัสนนุ

ของชมุชน 

•โรงเรียน หน่วยงานของ

รัฐ กรรมการของวดั

•เพิ�มพนูศกัยภาพ

พระสงฆ์ในวดั เพื�อให้

เป็นพระวิปัสสนาจารย์

•การขยายพื �นที�รอบวดั

เพื�อการสร้างสถาน

ปฏิบติัธรรม

ศรัทธา วดั

ชมุชน
การมีส่วน

ร่วม
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การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลาง กรณีวัดบานซอง 

 
จากการศึกษา พบวา วัดบานซอง เปนวัดที่มีการปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาอยาง

สม่ําเสมอ พรอมทั้งมีการสงเสริมใหประชาชนรอบขางมีสวนรวมในวัดสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

จากผลการศึกษา พบวา การพัฒนาวัดบานซองใหกลายเปนศนูยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมฏัฐาน เกิด

มาจากการความตองการของวัด ความศรัทธาของโยคีผูมาฟงและปฏิบัติธรรมและฟงธรรม และสุดทายความ

ตองการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาวัดของตนเองใหเปนสถานปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานที่สําคัญของจังหวัด 

รวมทั้งการบํารุงรักษาพระพุทธศาสนาใหดํารงมั่นคงสืบไป 

อยางไรก็ตาม วัดบานซองมีความตองการในการพัฒนาพระสงฆใหมีความเขาใจเรื่อง การปฏิบัติวิปสสนา

กัมมัฏฐาน พรอมทั้งการพัฒนาพระสงฆในวัดใหกลายเปนพระวิปสสนาจารยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ

ถายทอดคําสอนอันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ไดพบ ปจจัยอัน

สําคัญที่เอื้อตอการพัฒนาวัดในทางพระพุทธศาสนาที่ทําหนาที่คันถธุระ ใหมีหนาที่ควบคูไปทั้งคันถธุระและ

วิปสสนาธุระ  

 จากการศึกษาวัดตัวอยางทั้งสามวัด ไดแก วัดสุวรรณมาตร วัดปากน้ําบางคลาและวัดบานซอง พบปจจัย

รวมกันในการพัฒนาวัดใหกลายเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ไดแก ๑) วัด ๒) พระสงฆ ๓) ชุมชน  

๔) ผูมาปฏิบัติธรรม ๕) หนวยงานหรือองคกรที่อยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับวัด ดังแผนภาพแสดงความสัมพันธของ

ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางในการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 

วดั

ศรัทธา

ชมุชน

 
 

๖. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา พบวา รูปแบบของการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไมคอยแพรหลาย

มากนักตามวัดทั่วไป แตปรากฏวาการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดและสํานัก

ปฏิบัติของเอกชนผูมีความศรัทธาในการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามแนวทางขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังนั้น 

รูปแบบของการปฏิบัติกัมมัฏฐานจึงไมมีความเปนหนึ่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ จากการศึกษาวัดตัวอยาง 

อันไดแก วัดสุวรรณมาตร วัดบานซอง และวัดปากน้ําบางคลา ทั้งสามวัดตัวอยางมีความตองการในการพัฒนาวัด

ใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ปจจัยที่เอื้อใหเกิดความตองการไดแก ประการแรก ความตองการ

พัฒนารูปแบบของการปฏิบัติธรรมภายในวัด ประการที่สอง ความตองการพัฒนาศักยภาพของพระภายในวัดให

เปนพระวิปสสนาจารย  ประการที่สาม ความตองการของผูมาปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปของวัด ประการที่สี่ ความ

ตองการของชุมชนรอบขางวัดหรือความตองการของหนวยงานที่มีความเก่ียวของกับวัด ประการที่หา ความ

ตองการมสีวนรวมของชุมชนในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 

ดังนั้น จากการศึกษาวิเคราะหไดวา วัดและชุมชนรอบขางมีความตองการพัฒนาศักยภาพของวัดให

กลายเปนศูนยกลางของการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน และชุมชนยังมีสวนเอ้ือใหเกิดสัปปายะในการปฏิบัติ

วิปสสนากัมมัฏฐานดวย ไดแก การเอ้ือเฟอตออาหาร การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน การมีสวนรวม

ในการจัดอบรมและจัดหลักสูตรการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานที่เอ้ือตอชุมชนและโยคีผูมาปฏิบัติธรรม  

 

 

  

วดั

พระสงฆ์

ชมุชนผู้มาปฏิบติั

หน่วยงาน
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การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลาง กรณีวัดบานซอง 

 
จากการศึกษา พบวา วัดบานซอง เปนวัดที่มีการปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาอยาง

สม่ําเสมอ พรอมทั้งมีการสงเสริมใหประชาชนรอบขางมีสวนรวมในวัดสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

จากผลการศึกษา พบวา การพัฒนาวัดบานซองใหกลายเปนศนูยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมฏัฐาน เกิด

มาจากการความตองการของวัด ความศรัทธาของโยคีผูมาฟงและปฏิบัติธรรมและฟงธรรม และสุดทายความ

ตองการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาวัดของตนเองใหเปนสถานปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานที่สําคัญของจังหวัด 

รวมทั้งการบํารุงรักษาพระพุทธศาสนาใหดํารงมั่นคงสืบไป 

อยางไรก็ตาม วัดบานซองมีความตองการในการพัฒนาพระสงฆใหมีความเขาใจเรื่อง การปฏิบัติวิปสสนา

กัมมัฏฐาน พรอมทั้งการพัฒนาพระสงฆในวัดใหกลายเปนพระวิปสสนาจารยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ

ถายทอดคําสอนอันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ไดพบ ปจจัยอัน

สําคัญที่เอื้อตอการพัฒนาวัดในทางพระพุทธศาสนาที่ทําหนาที่คันถธุระ ใหมีหนาที่ควบคูไปทั้งคันถธุระและ

วิปสสนาธุระ  

 จากการศึกษาวัดตัวอยางทั้งสามวัด ไดแก วัดสุวรรณมาตร วัดปากน้ําบางคลาและวัดบานซอง พบปจจัย

รวมกันในการพัฒนาวัดใหกลายเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ไดแก ๑) วัด ๒) พระสงฆ ๓) ชุมชน  

๔) ผูมาปฏิบัติธรรม ๕) หนวยงานหรือองคกรที่อยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับวัด ดังแผนภาพแสดงความสัมพันธของ

ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางในการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 

วดั

ศรัทธา

ชมุชน

 
 

๖. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา พบวา รูปแบบของการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไมคอยแพรหลาย

มากนักตามวัดทั่วไป แตปรากฏวาการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดและสํานัก

ปฏิบัติของเอกชนผูมีความศรัทธาในการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามแนวทางขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังนั้น 

รูปแบบของการปฏิบัติกัมมัฏฐานจึงไมมีความเปนหนึ่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ จากการศึกษาวัดตัวอยาง 

อันไดแก วัดสุวรรณมาตร วัดบานซอง และวัดปากน้ําบางคลา ทั้งสามวัดตัวอยางมีความตองการในการพัฒนาวัด

ใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ปจจัยที่เอื้อใหเกิดความตองการไดแก ประการแรก ความตองการ

พัฒนารูปแบบของการปฏิบัติธรรมภายในวัด ประการที่สอง ความตองการพัฒนาศักยภาพของพระภายในวัดให

เปนพระวิปสสนาจารย  ประการที่สาม ความตองการของผูมาปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปของวัด ประการที่สี่ ความ

ตองการของชุมชนรอบขางวัดหรือความตองการของหนวยงานท่ีมีความเกี่ยวของกับวัด ประการที่หา ความ

ตองการมสีวนรวมของชุมชนในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 

ดังนั้น จากการศึกษาวิเคราะหไดวา วัดและชุมชนรอบขางมีความตองการพัฒนาศักยภาพของวัดให

กลายเปนศูนยกลางของการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน และชุมชนยังมีสวนเอ้ือใหเกิดสัปปายะในการปฏิบัติ

วิปสสนากัมมัฏฐานดวย ไดแก การเอ้ือเฟอตออาหาร การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน การมีสวนรวม

ในการจัดอบรมและจัดหลักสูตรการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานที่เอ้ือตอชุมชนและโยคีผูมาปฏิบัติธรรม  

 

 

  

วดั

พระสงฆ์

ชมุชนผู้มาปฏิบติั

หน่วยงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  

_____________________  
43 



 

บรรณานุกรม 

ธนิต อยูโพธิ์.วิปสสนานิยม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
ภัทรนิทธ์ิ วิสุทธิศักดิ์. รูปแบบการผสมผสานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามหลักสติปฏฐาน. ดุษฎีนิพนธสาขา 

พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
พระครูภาวนาวิริยานุโยค(บุญยงค ถาวโร). กระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปสสนากัมมัฏฐานของ  

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย.วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

พระปญญาวโรภิกฺขุ. หลักการปฏิบัติวิปสสนาภาวนาเบื้องตน.กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). มหาสติปฏฐานสูตร.กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ประยูรสาสนไทย  
การพิมพ, ๒๕๕๕. 

___________________________.ธัมมจักกัปปวัตนสูตร.กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ประยูรสานสไทย  
การพิมพ, ๒๕๕๕. 

___________________________. นิพพานกถา.กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ประยูรสาสนไทย  
การพิมพ, ๒๕๕๔. 

___________________________.วิปสสนานัย เลม ๑.กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ประยูรสาสนไทย  
การพิมพ, ๒๕๕๕. 

___________________________. วิปสสนานัย เลม ๒.กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ประยูรสาสนไทย  
การพิมพ, ๒๕๕๕. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม. คูมือปฏิบัติสมถวิปสสนากรรมฐาน ๕ สาย. นครปฐม: เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุป,  
๒๕๕๓. 

AnalayoBhikkhu. Satipatthana: The Direct Path to Realization. Selangor: Buddhist Wisdom  
Centre, ๒๐๐๖. 

 

 

การเสรมิสรา้งคณุลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏริูปการศึกษา 

Strengthening to Characteristic model of Prototype youth on Educational Reform 
นายยุทธนา ขวัญเมือง 

Mr.Yuttana  Khwanmuang 
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี

085-3824997 
Email :yutana1982@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ก็คือ การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์โดยการปฏิรูปการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความแตกต่างของท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมที่เป็นจริง โดยเน้นการปฏิบัติ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะส่งผลไปถึงเรื่องของการวัดและประเมินผล  สถานศึกษาจะต้องมีบทบาทในการจัดการศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จจึงต้องอาศัยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ และผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้การเสริมสร้างคุณลักษณะ
เยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกโฉมหน้าการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญ
ของการพัฒนาประเทศทุกด้านท้ังการลดความเหลื่อมล้ า การสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าไปด้วย ทั้งนี้ ก็เพ่ือสร้างอนาคตของชาติ สร้างคุณภาพ
ประชากรอันจะน าไปสู่คุณภาพของชีวิตที่ดี การปฏิรูปการศึกษาควรมีเป้าหมายที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพ มี
ความรู้ มีจิตส านึก มีความดีในตัวทุกคน ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะท างานเพ่ือสังคมและประเทศชาติได้ การ
เสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นต้องเน้นการเรียนรู้ทั้งที่บ้าน 
โรงเรียน และสิ่งต่างๆ รอบตัวซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมด 
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Abstract 
The strengthen to characteristic model of prototype youth on educational reform 

was human resources development by reforming was according to the problems and 
differences of local which opportunities of students for learning with himself from the 
environment in community and social. An emphasizing to the practice was measurementand 
evaluation. The school had the role in the management of integrated of educational by the 
teacher and the personnel education who was good skills and high experience in teaching 
management and knowledge, and the administrators must have a high knowledge and 
ability in administrative and management for change the strengthen to characteristic model 
of prototype youth on educational reform. An education was the important foundation of 
the development of the country in all aspects such as reducing inequality, to make 
potential and competitiveness of the country, to encourage the economic progressive. 
However, for the future of Thai national.The strengthen of human to good quality, 
knowledge, good conscious and had a goodness into the poeple. Although, for ready to do 
the work for the society and the nation. The strengthen to characteristic model of prototype 
youth on educational reform need to emphasize learning both at home, school and every 
things in around, which must be linked all together. 
 
Keywords : Prototype youth, Educational Reform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทน า 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานการณ์โลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวาย ขาดความ
สามัคคีในสังคม การแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ซึ่งเยาวชนเปรียบเป็น
ต้นกล้าของอนาคตที่ดี หากเยาวชนได้รับการแนะน าแนวทางที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิตก็จะช่วยจรรโลงจิตใจ
ของเยาวชนให้เกิดความเข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติตนเป็นคนดี เป็นเยาวชนต้นแบบในสังคม 
(พจนา วลัย, 2557) การศึกษาถือเป็นสิทธิสากลขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่จะได้รับและในปีที่ผ่านมาผู้น าจาก
ประเทศอาเซียนได้สร้างประวัติศาสตร์ในการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวโดยการรับรอง “ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
การสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนตกหล่น” (ASEAN Declaration on 
Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth - OOSCY) เพ่ือคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันให้สามารถกลับเข้ามาเรียนได้อีกครั้ง หลังการรับรอง “ปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนตกหล่น” ประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ภูมิภาคได้มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการใด ๆ สถานการณ์ดังกล่าวก็จะกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ในการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน (ส านักงานคณะกรรมกฤษฎีกา , 
2559) 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของไทยต้องประสบกับปัญหาอย่างมากและสั่งสมมาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ ของคนไทยบนเวทีระดับโลกด้อยกว่าเกือบทุก
ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากปัญหาด้านการศึกษาแล้ว ปัญหาในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันต่างก็เป็นประเด็นปัญหาซึ่งก่อให้เกิดวิกฤติ
อย่างรุนแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัญหาด้านการศึกษา ท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาในหลายด้าน ซึ่งปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการที่สังคมมีลักษณะพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560) ประเทศไทยจึงได้มีความพยายามที่
จะแก้ไขปัญหาของชาติด้วยการปฏิรูปการศึกษา และเริ่มมีแนวทางปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง เมื่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้มีการบรรจุสาระเกี่ยวกับการศึกษาไว้ในรัฐธรรมนูญ
หลายมาตรา เช่น มาตรา 43 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา 81 รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน
ให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสร้างเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตส านึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุน
การค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาต่างๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนา
วิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปและวัฒนธรรมของชาติ อันเป็นที่มาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาฉบับแรก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20
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บทน า 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานการณ์โลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวาย ขาดความ
สามัคคีในสังคม การแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ซึ่งเยาวชนเปรียบเป็น
ต้นกล้าของอนาคตที่ดี หากเยาวชนได้รับการแนะน าแนวทางที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิตก็จะช่วยจรรโลงจิตใจ
ของเยาวชนให้เกิดความเข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติตนเป็นคนดี เป็นเยาวชนต้นแบบในสังคม 
(พจนา วลัย, 2557) การศึกษาถือเป็นสิทธิสากลขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่จะได้รับและในปีที่ผ่านมาผู้น าจาก
ประเทศอาเซียนได้สร้างประวัติศาสตร์ในการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวโดยการรับรอง “ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
การสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนตกหล่น” (ASEAN Declaration on 
Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth - OOSCY) เพ่ือคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันให้สามารถกลับเข้ามาเรียนได้อีกครั้ง หลังการรับรอง “ปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนตกหล่น” ประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ภูมิภาคได้มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการใด ๆ สถานการณ์ดังกล่าวก็จะกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ในการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน (ส านักงานคณะกรรมกฤษฎีกา , 
2559) 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของไทยต้องประสบกับปัญหาอย่างมากและสั่งสมมาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ ของคนไทยบนเวทีระดับโลกด้อยกว่าเกือบทุก
ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากปัญหาด้านการศึกษาแล้ว ปัญหาในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันต่างก็เป็นประเด็นปัญหาซึ่งก่อให้เกิดวิกฤติ
อย่างรุนแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัญหาด้านการศึกษา ท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาในหลายด้าน ซึ่งปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการที่สังคมมีลักษณะพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560) ประเทศไทยจึงได้มีความพยายามที่
จะแก้ไขปัญหาของชาติด้วยการปฏิรูปการศึกษา และเร่ิมมีแนวทางปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง เมื่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้มีการบรรจุสาระเกี่ยวกับการศึกษาไว้ในรัฐธรรมนูญ
หลายมาตรา เช่น มาตรา 43 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา 81 รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน
ให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสร้างเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตส านึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุน
การค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาต่างๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนา
วิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปและวัฒนธรรมของชาติ อันเป็นที่มาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาฉบับแรก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20
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สิงหาคม 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นการมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในกระแส
โลกาภิวัตน์ ควบคู่ไปกับการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 4 
ในปี พ.ศ. 2552 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียมกัน ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา (อัญญรัตน์ นาเมือง , 
2560) ซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสที่สร้างความตื่นตัวและความเคลื่อนไหวในการด าเนินงานทั้งต่อหน่วยงาน องค์กร 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือปรับปรุงการศึกษา รวมทั้งเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น (สิปปนนท์ เกตุทัต, 2560) 

การสร้างคุณภาพการศึกษาที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและผลิตพลเมืองที่เข้มแข็ง ช่วย
แก้ไขวิกฤติความขัดแย้ง และพัฒนาประเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนคนส่วนใหญ่ได้ ตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) มีจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือเด็ก ครู ผู้บริหาร ชุมชน และคนไทยทุกคน 
โดยเฉพาะเด็กไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และเป็นธรรมเพ่ือสร้างอนาคตของชาติและการสร้าง
คุณภาพประชากรอันจะน าไปสู่คุณภาพของชีวิตที่ดี (ปิยธิดา  บุนนาค , 2560)  เงื่อนไขหรือปัจจัยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องจะต้องน ามาพิจารณาเพ่ือจัดการอย่างเป็นองค์รวม รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึง
เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือให้สามารถเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาให้เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. คุณลักษณะเยาวชนต้นแบบ 

เยาวชนต้นแบบ หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมมาเป็นอย่างดี เป็น
ต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีที่เด็กและเยาวชนคนอ่ืนๆ เห็นแล้วรู้สึกชื่นชมอยากจะเป็นและอยากจะท าอย่างนั้น
ด้วย กล่าวได้ว่า มีความรู้ ไหวพริบ เฉลียวฉลาด มีสติตั้งมั่น ความอดทน อดกลั้นและความมุ่งม่ันไม่ย่อท้อ เป็น
การสร้างผู้น าเยาวชน รวมทั้ง การสืบต่อผู้น าจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้เพ่ือให้งานพัฒนาเด็ก และเยาวชน ท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อัตลักษณ์เยาวชนไทยมีความส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ใน
บทความนี้จะกล่าวถึงอัตลักษณ์ของเยาวชนไทยซึ่งอยู่ช่วงอายุระหว่าง 14-25 ปี หรือเป็นช่วงวัยรุ่นหนุ่มสาว 
เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเด็กและผู้ใหญ่เพ่ือเป็นต้นแบบแห่งการปรับตัวเพ่ือรับกับสถานการณ์โลกในวัน
ข้างหน้าที่ก าลังโหมเข้ามาสู่สังคมไทย (วิลาสินี จะโลนา, 2561) 

Model :แสดงอัตลักษณ์เยาวชนไทยในยุคศตวรรษท่ี 21 
ค าอธิบายอักษรย่อ Model 
1. I of Civic Duty อัตลักษณ์ด้านพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
2. I of Culture & Civilization อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและอารยธรรม 
3. I of Body & Knowledge อัตลักษณ์ด้านวิชาการ 
4. I of Vitureอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

5. I of Wisdom อัตลักษณ์ด้านปัญญา 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 ความต้องการก าลังคนยุค 4.0 

 
อัตลักษณ์เยาวชนไทยในยุคศตวรรษท่ี 21 มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
1. I of Civic Duty อัตลักษณ์ด้านพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
เยาวชนไทยต่อบทบาทหน้าที่พลเมืองไทยที่ดี พลเมืองดี หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วน 

ทั้งกิจที่ต้องท า และกิจที่ควรท าหน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องท า หรือควรท า เป็นสิ่งที่ก าหนดให้ท า หรือห้ามมิให้
กระท า ถ้าท าก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ท า
หรือไม่ละเว้นการกระท าตามที่ก าหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง คือ ได้รับโทษ หรือถูกบังคับ  

2. I of Culture & Civilization อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและอารยธรรม หมายถึง รูปแบบของ
กิจกรรมมนุษย์ โครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ท าให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็น
พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันร่วมใช่อยู่ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยและความเหมาะสม แต่ถ้าแปลในวิชาหน้าที่พลเมือง จะแปลว่า สิ่งที่มนุษย์
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความเจริญงอกงามและสืบต่อกันมา  

3. I of Body & Knowledge อัตลักษณ์ด้านวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการประกอบอาชีพ
ของตนในอนาคต มีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

3.1 การเตรียมตัวเพ่ืออาชีพในอนาคต หมายถึง การให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพต่างๆ ใน
สังคม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ได้กล่าวไว้ว่าในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้
การท างานของบัณฑิตในอนาคตมีความแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความไม่สอดคล้อง (Mismatch) 
ระหว่างการศึกษาและทักษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต  

3.2 การมีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี  ทักษะทางภาษาและการใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ควรให้
ความส าคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้ เกิดการแสวงหาความรู้ ดังที่  สภาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2553) ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “บัณฑิตจุฬา ฯ 
เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลก” ไว้ว่ามีทักษะทางการส่ือสารใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการฟังพูด

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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สิงหาคม 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นการมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในกระแส
โลกาภิวัตน์ ควบคู่ไปกับการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 4 
ในปี พ.ศ. 2552 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียมกัน ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา (อัญญรัตน์ นาเมือง , 
2560) ซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสที่สร้างความตื่นตัวและความเคลื่อนไหวในการด าเนินงานทั้งต่อหน่วยงาน องค์กร 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือปรับปรุงการศึกษา รวมทั้งเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น (สิปปนนท์ เกตุทัต, 2560) 

การสร้างคุณภาพการศึกษาที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและผลิตพลเมืองที่เข้มแข็ง ช่วย
แก้ไขวิกฤติความขัดแย้ง และพัฒนาประเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนคนส่วนใหญ่ได้ ตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) มีจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือเด็ก ครู ผู้บริหาร ชุมชน และคนไทยทุกคน 
โดยเฉพาะเด็กไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และเป็นธรรมเพ่ือสร้างอนาคตของชาติและการสร้าง
คุณภาพประชากรอันจะน าไปสู่คุณภาพของชีวิตที่ดี (ปิยธิดา  บุนนาค , 2560)  เงื่อนไขหรือปัจจัยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องจะต้องน ามาพิจารณาเพ่ือจัดการอย่างเป็นองค์รวม รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึง
เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือให้สามารถเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาให้เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. คุณลักษณะเยาวชนต้นแบบ 

เยาวชนต้นแบบ หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมมาเป็นอย่างดี เป็น
ต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีที่เด็กและเยาวชนคนอ่ืนๆ เห็นแล้วรู้สึกชื่นชมอยากจะเป็นและอยากจะท าอย่างนั้น
ด้วย กล่าวได้ว่า มีความรู้ ไหวพริบ เฉลียวฉลาด มีสติตั้งมั่น ความอดทน อดกลั้นและความมุ่งม่ันไม่ย่อท้อ เป็น
การสร้างผู้น าเยาวชน รวมทั้ง การสืบต่อผู้น าจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้เพ่ือให้งานพัฒนาเด็ก และเยาวชน ท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อัตลักษณ์เยาวชนไทยมีความส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ใน
บทความนี้จะกล่าวถึงอัตลักษณ์ของเยาวชนไทยซึ่งอยู่ช่วงอายุระหว่าง 14-25 ปี หรือเป็นช่วงวัยรุ่นหนุ่มสาว 
เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเด็กและผู้ใหญ่เพ่ือเป็นต้นแบบแห่งการปรับตัวเพ่ือรับกับสถานการณ์โลกในวัน
ข้างหน้าที่ก าลังโหมเข้ามาสู่สังคมไทย (วิลาสินี จะโลนา, 2561) 

Model :แสดงอัตลักษณ์เยาวชนไทยในยุคศตวรรษท่ี 21 
ค าอธิบายอักษรย่อ Model 
1. I of Civic Duty อัตลักษณ์ด้านพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
2. I of Culture & Civilization อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและอารยธรรม 
3. I of Body & Knowledge อัตลักษณ์ด้านวิชาการ 
4. I of Vitureอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

5. I of Wisdom อัตลักษณ์ด้านปัญญา 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 ความต้องการก าลังคนยุค 4.0 

 
อัตลักษณ์เยาวชนไทยในยุคศตวรรษท่ี 21 มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
1. I of Civic Duty อัตลักษณ์ด้านพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
เยาวชนไทยต่อบทบาทหน้าที่พลเมืองไทยที่ดี พลเมืองดี หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วน 

ทั้งกิจที่ต้องท า และกิจที่ควรท าหน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องท า หรือควรท า เป็นสิ่งที่ก าหนดให้ท า หรือห้ามมิให้
กระท า ถ้าท าก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ท า
หรือไม่ละเว้นการกระท าตามที่ก าหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง คือ ได้รับโทษ หรือถูกบังคับ  

2. I of Culture & Civilization อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและอารยธรรม หมายถึง รูปแบบของ
กิจกรรมมนุษย์ โครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ท าให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็น
พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันร่วมใช่อยู่ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยและความเหมาะสม แต่ถ้าแปลในวิชาหน้าที่พลเมือง จะแปลว่า สิ่งที่มนุษย์
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความเจริญงอกงามและสืบต่อกันมา  

3. I of Body & Knowledge อัตลักษณ์ด้านวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการประกอบอาชีพ
ของตนในอนาคต มีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

3.1 การเตรียมตัวเพ่ืออาชีพในอนาคต หมายถึง การให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพต่างๆ ใน
สังคม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ได้กล่าวไว้ว่าในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้
การท างานของบัณฑิตในอนาคตมีความแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความไม่สอดคล้อง (Mismatch) 
ระหว่างการศึกษาและทักษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต  

3.2 การมีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี  ทักษะทางภาษาและการใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ควรให้
ความส าคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้ เกิดการแสวงหาความรู้ ดังที่  สภาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2553) ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “บัณฑิตจุฬา ฯ 
เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลก” ไว้ว่ามีทักษะทางการส่ือสารใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการฟังพูด

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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อ่านและเขียน เพ่ือการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
สื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ นันทนา วงษ์อินทร์ (2546) ได้กล่าวถึง เยาวชนไทยใน
ปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็ว เนื่องจากมีการพัฒนา
เทคโนโลยีจนกลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดน มนุษย์ได้รับรู้ มีประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้สะดวกและ
กว้างขวางมากขึ้น  

3.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเป็นผู้สนใจเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเป็นอัตลักษณ์ของเยาวชนไทยในยุคศร
วรรษที่ 21 ที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ ความรู้มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลาหากเราไม่เป็น
ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตก็อาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมได้ จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ได้บัญญัติความหมายของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดจาการเรียนรู้ด้วยวิธี
เรียนต่าง ๆ ทั้งอย่างมีระบบและไม่มีระบบ โดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ได้โดยเป้าหมายในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณค่าของตนเอง (สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม, 2558) 

4. I of Vitureอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ความสามารถในการจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้ อ่ื น ค่านิยมพ้ืนฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ลักษณะของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมีประจ าตนคือ จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
1)เป็นผู้ที่มีความเพียรความพยายามประกอบความดี ละอายต่อการปฏิบัติชั่ว 
2)เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา 
3)เป็นผู้มีสติปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท 
4)เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพ่ือความมั่นคง 
5)เป็นผู้ที่รัฐสามารถอาศัยเป็นแกนหรือฐานให้กับสังคม ส าหรับการพัฒนาใด ๆ ได้ 

5. I of Wisdom อัตลักษณ์ด้านปัญญา 
 โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งการใช้ “ปัญญา” ในการเรียนรู้ โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารท าได้รวดเร็ว ดังนั้นอัตลักษณ์ของเยาวชน จ าเป็นต้องเป็นผู้มีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ อะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรชั่ว ด้วยการใช้ปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับหลักพุทธ
ธรรม คือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการคิดแบบไม่ปล่อยให้กระบวนการ คิดแบบสนองตัณหา หรือ การ
คิดท่ีใช้ความรู้สึกเป็นตัวน า แต่คิดโดยโดยใช้เหตุผลแยกแยะ คุณ-โทษ-ดี-ชั่ว  

จึงสรุปได้ว่า การเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบมุ่งหวังให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ความมั่นคงในการด ารงชีวิตเติบโตเข้าสู่วัยของการท างานอย่างมีคุณภาพ มีความคิดในการวิเคราะห์และ
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างผลงานใหม่ ๆ ได้  สามารถปรับตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย โดยเยาวชนจะเป็นก าลังส าคัญ
ในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็น พลังส าคัญของชาติที่จะช่วยพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป 

 

 
3. สาเหตุส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษาให้กับภาคการศึกษาของไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้ประชาชน
เกิดโอกาสทางการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ าของคนในสังคม ถือเป็นเป้าหมายส าคัญที่รัฐบาลก าลังเร่ง
ด าเนินการ ทั้งการพัฒนาครู และระบบการศึกษาให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่สังคมตระหนักถึง
ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา และพยายามหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงให้การศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งใน
ปัจจุบันปัญหาส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาอาจมีหลายประการ แต่สาเหตุที่ส าคัญในอันดับแรกๆ (ออมสิน จตุ
พร, 2561) มีดังนี้  

1. ปัญหาด้านคุณภาพ ปัญหาด้านคุณภาพมีความหมายกว้างขวางซึ่งได้มีการตีพิมพ์รายงานทางการ
ศึกษาชื่อ "ชาติในภาวการณ์เสี่ยงอันตราย" (A Nation At Risk) กล่าวถึง ความด้อยคุณภาพทางการศึกษาของ
ชาติอเมริกา เมื่อพูดถึงคุณภาพทางการศึกษาก็อาจหมายถึง คุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาการ
ต่าง ๆ ทุกระดับ โดยจุดบกพร่องอยู่ที่การสอนที่ไม่เน้นการคิดโดยอิสระของผู้เรียน คือ สอนในกรอบของ
ความรู้ที่ปรากฏตามตัวอักษรของต ารา มิได้สอนให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของสูตรส าเร็จเหล่านั้น และหลักความ
จริงที่น ามาเป็นฐานของข้อสรุปค าว่า "คุณภาพและมาตรฐาน" ในแนวดังที่กล่าวมานี้ จึงเป็นคุณภาพมาตรฐาน
แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่ก็ยังมีแนวคิดด้านคุณภาพที่แตกต่างออกไปเช่นกัน แนวคิดที่จะให้ปรับการ
เรียนการสอนให้สอดรับกับปัญหาของชีวิตจริง สอดรับกับสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน ได้แก่ ความเป็นท้องถิ่น ฯลฯ 
ในแนวทางนี้จึงได้มีการพูดกันมากถึงการกระจายบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับท้องถิ่นให้แก่สถานศึกษา นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีแนวคิดเรื่องคุณภาพการศึกษาว่า จะต้องดูที่ตัวมนุษย์
ทั้งหมดที่เป็นผลผลิตทางการศึกษาว่ามีคุณภาพอย่างไรซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา จึงมีความหมายครอบคลุมในหลาย ๆ มิติของคุณภาพ การที่จะก าหนดปรัชญาแนวทางหลักสูตร
การเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ จึงต้องค านึงถึงมิติต่าง ๆ ของคุณภาพของสังคม (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552)  

2. ปัญหาความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาส าคัญที่ปรากฏในทุกแผนพัฒนาการศึกษา
อีกปัญหาหนึ่งก็คือ ปัญหาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
เศรษฐกิจในยุคใหม่ สังคมไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกที่ยังขาดกฎเกณฑ์ใหม่ในการจัดระเบียบทาง
เศรษฐกิจและการเมือง (นาตยาปิลันธนานนท์, 2542)  

3. ปัญหาของการกระจายโอกาสและความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา สังคมที่มีความม่ังคั่งไป
กระจุกตัวที่คนบางกลุ่ม และก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมากเกินไป มักจะเป็นสังคมที่ขาด
เสถียรภาพทางด้านการเมือง ขาดพ้ืนฐานของสามัคคีธรรม และจะน าไปสู่การแตกแยกและความระส่ าระสาย
ในที่สุด (ออมสิน จตุพร, 2561) จึงเป็นนโยบายที่ส าคัญที่ประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายให้ความส าคัญเป็น
อันดับหนึ่งการจะด าเนินนโยบายนี้ให้ได้ส าเร็จจะต้องมีวิธีการวางแผน และจัดสรรงบประมาณโดยยึดพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก (ปองสิน วิเศษศิริ, 2550) 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................

_____________________  
50 



 

อ่านและเขียน เพ่ือการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
สื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ นันทนา วงษ์อินทร์ (2546) ได้กล่าวถึง เยาวชนไทยใน
ปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็ว เนื่องจากมีการพัฒนา
เทคโนโลยีจนกลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดน มนุษย์ได้รับรู้ มีประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้สะดวกและ
กว้างขวางมากขึ้น  

3.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเป็นผู้สนใจเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเป็นอัตลักษณ์ของเยาวชนไทยในยุคศร
วรรษที่ 21 ที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ ความรู้มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลาหากเราไม่เป็น
ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตก็อาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมได้ จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ได้บัญญัติความหมายของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดจาการเรียนรู้ด้วยวิธี
เรียนต่าง ๆ ทั้งอย่างมีระบบและไม่มีระบบ โดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ได้โดยเป้าหมายในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณค่าของตนเอง (สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม, 2558) 

4. I of Vitureอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ความสามารถในการจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้ อ่ื น ค่านิยมพ้ืนฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ลักษณะของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมีประจ าตนคือ จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
1)เป็นผู้ที่มีความเพียรความพยายามประกอบความดี ละอายต่อการปฏิบัติชั่ว 
2)เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา 
3)เป็นผู้มีสติปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท 
4)เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพ่ือความมั่นคง 
5)เป็นผู้ที่รัฐสามารถอาศัยเป็นแกนหรือฐานให้กับสังคม ส าหรับการพัฒนาใด ๆ ได้ 

5. I of Wisdom อัตลักษณ์ด้านปัญญา 
 โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งการใช้ “ปัญญา” ในการเรียนรู้ โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารท าได้รวดเร็ว ดังนั้นอัตลักษณ์ของเยาวชน จ าเป็นต้องเป็นผู้มีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ อะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรชั่ว ด้วยการใช้ปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับหลักพุทธ
ธรรม คือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการคิดแบบไม่ปล่อยให้กระบวนการ คิดแบบสนองตัณหา หรือ การ
คิดท่ีใช้ความรู้สึกเป็นตัวน า แต่คิดโดยโดยใช้เหตุผลแยกแยะ คุณ-โทษ-ดี-ชั่ว  

จึงสรุปได้ว่า การเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบมุ่งหวังให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ความม่ันคงในการด ารงชีวิตเติบโตเข้าสู่วัยของการท างานอย่างมีคุณภาพ มีความคิดในการวิเคราะห์และ
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างผลงานใหม่ ๆ ได้  สามารถปรับตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย โดยเยาวชนจะเป็นก าลังส าคัญ
ในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็น พลังส าคัญของชาติที่จะช่วยพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป 

 

 
3. สาเหตุส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษาให้กับภาคการศึกษาของไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้ประชาชน
เกิดโอกาสทางการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ าของคนในสังคม ถือเป็นเป้าหมายส าคัญที่รัฐบาลก าลังเร่ง
ด าเนินการ ทั้งการพัฒนาครู และระบบการศึกษาให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่สังคมตระหนักถึง
ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา และพยายามหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงให้การศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งใน
ปัจจุบันปัญหาส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาอาจมีหลายประการ แต่สาเหตุที่ส าคัญในอันดับแรกๆ (ออมสิน จตุ
พร, 2561) มีดังนี้  

1. ปัญหาด้านคุณภาพ ปัญหาด้านคุณภาพมีความหมายกว้างขวางซึ่งได้มีการตีพิมพ์รายงานทางการ
ศึกษาชื่อ "ชาติในภาวการณ์เสี่ยงอันตราย" (A Nation At Risk) กล่าวถึง ความด้อยคุณภาพทางการศึกษาของ
ชาติอเมริกา เมื่อพูดถึงคุณภาพทางการศึกษาก็อาจหมายถึง คุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาการ
ต่าง ๆ ทุกระดับ โดยจุดบกพร่องอยู่ที่การสอนที่ไม่เน้นการคิดโดยอิสระของผู้เรียน คือ สอนในกรอบของ
ความรู้ที่ปรากฏตามตัวอักษรของต ารา มิได้สอนให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของสูตรส าเร็จเหล่านั้น และหลักความ
จริงที่น ามาเป็นฐานของข้อสรุปค าว่า "คุณภาพและมาตรฐาน" ในแนวดังที่กล่าวมานี้ จึงเป็นคุณภาพมาตรฐาน
แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่ก็ยังมีแนวคิดด้านคุณภาพที่แตกต่างออกไปเช่นกัน แนวคิดที่จะให้ปรับการ
เรียนการสอนให้สอดรับกับปัญหาของชีวิตจริง สอดรับกับสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน ได้แก่ ความเป็นท้องถิ่น ฯลฯ 
ในแนวทางนี้จึงได้มีการพูดกันมากถึงการกระจายบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับท้องถิ่นให้แก่สถานศึกษา นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีแนวคิดเรื่องคุณภาพการศึกษาว่า จะต้องดูที่ตัวมนุษย์
ทั้งหมดที่เป็นผลผลิตทางการศึกษาว่ามีคุณภาพอย่างไรซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา จึงมีความหมายครอบคลุมในหลาย ๆ มิติของคุณภาพ การที่จะก าหนดปรัชญาแนวทางหลักสูตร
การเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ จึงต้องค านึงถึงมิติต่าง ๆ ของคุณภาพของสังคม (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552)  

2. ปัญหาความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาส าคัญที่ปรากฏในทุกแผนพัฒนาการศึกษา
อีกปัญหาหนึ่งก็คือ ปัญหาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
เศรษฐกิจในยุคใหม่ สังคมไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกที่ยังขาดกฎเกณฑ์ใหม่ในการจัดระเบียบทาง
เศรษฐกิจและการเมือง (นาตยาปิลันธนานนท์, 2542)  

3. ปัญหาของการกระจายโอกาสและความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา สังคมที่มีความม่ังคั่งไป
กระจุกตัวที่คนบางกลุ่ม และก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมากเกินไป มักจะเป็นสังคมที่ขาด
เสถียรภาพทางด้านการเมือง ขาดพ้ืนฐานของสามัคคีธรรม และจะน าไปสู่การแตกแยกและความระส่ าระสาย
ในที่สุด (ออมสิน จตุพร, 2561) จึงเป็นนโยบายที่ส าคัญที่ประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายให้ความส าคัญเป็น
อันดับหนึ่งการจะด าเนินนโยบายนี้ให้ได้ส าเร็จจะต้องมีวิธีการวางแผน และจัดสรรงบประมาณโดยยึดพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก (ปองสิน วิเศษศิริ, 2550) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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4. ปัญหาของประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการจัดการบริหารการศึกษา ประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารจัดการเป็นประเด็นปัญหาที่ทับถมมานาน หากระบบการบริหารการจัดการมี
ประสิทธิภาพ ปัญหาอ่ืนๆ ดังที่กล่าวมาแล้วก็คงได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง แต่เพราะระบบการบริหารการ
จัดการมีปัญหาสั่งสมมานานปี ก็จ าเป็นต้องสังคายนากันทั้งระบบ (ออมสิน จตุพร, 2561) ปัญหาดังกล่าวมี
ดังนี้  

4.1 ประการแรกที่ควรพิจารณาในเบื้องต้นก็คือ ข้อแตกต่างระหว่างการบริหารการศึกษากับการ
บริหารราชการ แม้ว่าจะมีส่วนที่เหมือนกันในการจัดระบบเป็นกรม กอง ฝ่าย ในการท าหน้าที่บริหารระดับบน 
แต่ในสายสัมพันธ์กับสถานศึกษาควรมีข้อแตกต่าง เพราะการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย) นั้น ต้องการองค์ประกอบเหล่านี้  

ก) ระบบบริหารภายในสถานศึกษาแบบแนวราบ (Flat organization) ยกเว้นอาจารย์ใหญ่แล้ว ควรมี
ผู้บังคับบัญชาน้อยที่สุด ต้องบริหารงานแบบครูทุกคนมีส่วนร่วมเป็นประชาธิปไตย  

ข) ระบบการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพที่เน้นผลิตผล คือ ตัวนักเรียนไม่ยึดกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ 
และการควบคุมขั้นตอนของกระบวนการเหมือนระบบราชการ  

ค) ระบบความรับผิดชอบต่อชุมชนมากกว่าความรับผิดชอบต่อสายบังคับบัญชาเบื้ องบน
สถาบันการศึกษานั้นก็คือ สถาบันทางสังคม ต้องแนบแน่นกับชุมชน และให้เกิดความรู้สึกของความเป็น
เจ้าของจากพ่อแม่ ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 

4.2 การจัดระบบการบริหารระดับกระทรวงแบ่งแยกภารกิจไม่เหมาะสมปัจจุบัน กรมส่วนใหญ่มีความ
เบ็ดเสร็จในตัวเอง ตั้งแต่การก าหนดนโยบายการวางแผน จัดสรรงบประมาณ นิเทศ ประเมินผล บริหารบุคคล 
ก่อสร้างอาคารสถานที่ โดยจัดภารกิจของแต่ละกรมใหม่ ให้เกิดเอกภาพทางนโยบาย และการจัดสรร
งบประมาณ  

4.3 การจัดระบบการบริหารสับสนระหว่างบทบาทผู้ก าหนดนโยบายแผนงานงบประมาณ และก ากับ
เวทีที่เรียกว่า "Steering" ผู้กุมบังเหียนหรือนายท้ายคัดหางเสือกับบทบาทของการลงมือปฏิบัติที่เรียกว่า 
"Rowing" หรือผู้แจว ผู้พายปัจจุบันเราไม่ทราบว่าใครคือผู้กุมบังเหียน ใครคือผู้ปฏิบัติ เพราะผู้ปฏิบัติและผู้กุม
บังเหียนคือคนๆ เดียวกัน แต่ละกรมส่วนกลางท าทั้งสองหน้าที่ คือออกแบบเอง วางนโยบายเอง และน า
นโยบายไปลงมือปฏิบัติเอง ผลก็คือไม่สามารถทราบได้ว่าตนท าส าเร็จหรือล้มเหลว  

4.4 การจัดระบบบริหารระดับอุดมศึกษาขาดเอกภาพ และความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพ้ืนฐาน
กับระดับ อุดมศึกษาปัญ หาปั จจุบั นคือมี  2 หน่ วยงานหลักรับผิ ดชอบการศึกษาอุดมศึกษา คือ 
ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ การน าเอาทบวงมารวมกับกระทรวง โดยไม่ปรับระบบการ
บริหารของกระทรวงก่อนคงไม่ได้ประโยชน์ แต่ถ้าหากปรับตามแนวข้อ  

4.3 และปลดปล่อยให้มหาวิทยาลัยต่ างๆ เป็น อิสระ บทบาทของกระทรวงในการก ากับ
สถาบันอุดมศึกษาก็จะเปลี่ยนรูปแบบไป ฉะนั้นจึงสมควรพิจารณา การสร้างเอกภาพขององค์กร นโยบาย และ
ก ากับการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจัดไว้ภายในก ากับของกระทรวงเดียวกันทั้ง 4 ประการนั้น คือ ปัญหา
หลักของระบบการบริหารการศึกษาในปัจจุบันที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข 

 

5. ปัญหาของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ปัญหาของข้อนี้มิได้มีลักษณะเดียวกับข้ออ่ืนๆ แต่เป็น
ประเด็นของการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาแก่ประชาชน ในบริบทของสังคมข่าวสาร และ
การปฏิวัติด้านเทคโนโลยีของการสื่อสาร ควรจะปรับระบบตรงนี้ ให้ เกิดระบบการศึกษาตลอดชีวิตได้ 
การศึกษาเป็นเครื่องมือปรับความสามารถและทักษะของมนุษย์ให้สามารถเผชิญกับปัญหาใหม่ๆ และแก้ไข
ปัญหาใหม่ๆ ได้ (รักกิจ ศรีสรินทร์, 2554)  

6. ปัญหาของการระดมสรรพก าลังเพ่ือการศึกษา ปัญหานี้สัมพันธ์กับการศึกษาตลอดชีวิต หากจะให้
เกิดการศึกษาตลอดชีวิตได้ก็จ าเป็นที่ทุกๆ ส่วนของสังคมต้องตระหนักในภาระหน้าที่ทางการศึกษาของตน 
ตั้งแต่สถาบันครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ องค์กรการกุศล สถาบันศาสนา ส านักงาน บริษัทห้างร้านและ
เอกชน สื่อสารมวลชน สถาบันการเมือง ทุกๆ ส่วนในสังคมล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรทางการศึกษา(พัช
รกฤษฎิ์  พวงนิล, 2553) 
 
4. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 

ปฏิรูป คือ การเปลี่ยนทั้งระบบ หรือการเปลี่ยนเชิงระบบ ระบบการศึกษาของไทยตามที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น คือ สิ่งที่เป็นปัญหาโดยประเด็นหลักก็คือ การวางยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาอย่างไรที่ท า
ให้เกิดผลดีที่สุด และกระทบกระเทือนทางลบน้อยที่สุด จึงมีข้อเสนอในการปฏิรูป (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ
ศิลป์, 2560) ดังนี้  

1. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการประเมินผล ยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ของการปฏิรูป
ทั้งหมดตลอดจนเตรียมคนเพ่ือการศึกษาต่อตลอดชีวิตได้ด้วย และในการปฏิรูปในข้อนี้จ าเป็นต้องปรับระบบ
การบริหารจัดการด้วย ปัจจัยตัวแปรที่ท าให้เกิดระบบการเรียนการสอนที่พึงปรารถนามีปัจจัยตัวแปร 6 ตัว
ด้วยกัน คือ  

1.1 การปรับหลักสูตรและก าหนดปรัชญาของการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ดี รายละเอียดก็
ควรจะไปพิจารณากันในหมู่นักวิชาการครู และผู้บริหาร คงยังไม่มีเวลาจะพิจารณากัน ณ ที่นี้  

1.2 การฝึกอบรมครู และการพัฒนาครู สอดคล้องกับข้อแรก  
1.3 การเป็นผู้น าที่ดีของอาจารย์ใหญ่ และผู้อ านวยการโรงเรียน  
1.4 การจัดอุปกรณ์การเรียนการสอน ต ารา หนังสือ ให้มีความเพียงพอแก่สถานศึกษา  
1.5 ระบบการประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และปรัชญาของหลักสูตรข้อ 1  
1.6 ชุมชนให้การสนับสนุน  
ทั้ง 6 ข้อนี้ สามารถที่จะน าไปใช้ในการก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติได้ นอกจากนี้การมีชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วม และเพ่ือความส าเร็จของระบบการบริหารใหม่ จ าเป็นต้องพัฒนาทั้งครูและผู้บริหารให้ถึง
ระดับมาตรฐาน และเนื่องจากในระบบใหม่จะไม่ใช้วิธีการควบคุมแบบเก่า ท าให้เกิดยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ตามมา 
ได้แก่  

ก) การปฏิรูปการฝึกหัดครูและการพัฒนาครู  
ข) การปรับระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานมากข้ึน  

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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4. ปัญหาของประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการจัดการบริหารการศึกษา ประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารจัดการเป็นประเด็นปัญหาที่ทับถมมานาน หากระบบการบริหารการจัดการมี
ประสิทธิภาพ ปัญหาอ่ืนๆ ดังที่กล่าวมาแล้วก็คงได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง แต่เพราะระบบการบริหารการ
จัดการมีปัญหาสั่งสมมานานปี ก็จ าเป็นต้องสังคายนากันทั้งระบบ (ออมสิน จตุพร, 2561) ปัญหาดังกล่าวมี
ดังนี้  

4.1 ประการแรกที่ควรพิจารณาในเบื้องต้นก็คือ ข้อแตกต่างระหว่างการบริหารการศึกษากับการ
บริหารราชการ แม้ว่าจะมีส่วนที่เหมือนกันในการจัดระบบเป็นกรม กอง ฝ่าย ในการท าหน้าที่บริหารระดับบน 
แต่ในสายสัมพันธ์กับสถานศึกษาควรมีข้อแตกต่าง เพราะการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย) นั้น ต้องการองค์ประกอบเหล่านี้  

ก) ระบบบริหารภายในสถานศึกษาแบบแนวราบ (Flat organization) ยกเว้นอาจารย์ใหญ่แล้ว ควรมี
ผู้บังคับบัญชาน้อยที่สุด ต้องบริหารงานแบบครูทุกคนมีส่วนร่วมเป็นประชาธิปไตย  

ข) ระบบการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพที่เน้นผลิตผล คือ ตัวนักเรียนไม่ยึดกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ 
และการควบคุมขั้นตอนของกระบวนการเหมือนระบบราชการ  

ค) ระบบความรับผิดชอบต่อชุมชนมากกว่าความรับผิดชอบต่อสายบังคับบัญชาเบื้ องบน
สถาบันการศึกษานั้นก็คือ สถาบันทางสังคม ต้องแนบแน่นกับชุมชน และให้เกิดความรู้สึกของความเป็น
เจ้าของจากพ่อแม่ ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 

4.2 การจัดระบบการบริหารระดับกระทรวงแบ่งแยกภารกิจไม่เหมาะสมปัจจุบัน กรมส่วนใหญ่มีความ
เบ็ดเสร็จในตัวเอง ตั้งแต่การก าหนดนโยบายการวางแผน จัดสรรงบประมาณ นิเทศ ประเมินผล บริหารบุคคล 
ก่อสร้างอาคารสถานที่ โดยจัดภารกิจของแต่ละกรมใหม่ ให้เกิดเอกภาพทางนโยบาย และการจัดสรร
งบประมาณ  

4.3 การจัดระบบการบริหารสับสนระหว่างบทบาทผู้ก าหนดนโยบายแผนงานงบประมาณ และก ากับ
เวทีที่เรียกว่า "Steering" ผู้กุมบังเหียนหรือนายท้ายคัดหางเสือกับบทบาทของการลงมือปฏิบัติที่เรียกว่า 
"Rowing" หรือผู้แจว ผู้พายปัจจุบันเราไม่ทราบว่าใครคือผู้กุมบังเหียน ใครคือผู้ปฏิบัติ เพราะผู้ปฏิบัติและผู้กุม
บังเหียนคือคนๆ เดียวกัน แต่ละกรมส่วนกลางท าทั้งสองหน้าที่ คือออกแบบเอง วางนโยบายเอง และน า
นโยบายไปลงมือปฏิบัติเอง ผลก็คือไม่สามารถทราบได้ว่าตนท าส าเร็จหรือล้มเหลว  

4.4 การจัดระบบบริหารระดับอุดมศึกษาขาดเอกภาพ และความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพ้ืนฐาน
กับระดับ อุดมศึกษาปัญ หาปั จจุบั นคือมี  2 หน่ วยงานหลักรับผิ ดชอบการศึกษาอุดมศึกษา คือ 
ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ การน าเอาทบวงมารวมกับกระทรวง โดยไม่ปรับระบบการ
บริหารของกระทรวงก่อนคงไม่ได้ประโยชน์ แต่ถ้าหากปรับตามแนวข้อ  

4.3 และปลดปล่อยให้มหาวิทยาลัยต่ างๆ เป็น อิสระ บทบาทของกระทรวงในการก ากับ
สถาบันอุดมศึกษาก็จะเปลี่ยนรูปแบบไป ฉะนั้นจึงสมควรพิจารณา การสร้างเอกภาพขององค์กร นโยบาย และ
ก ากับการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจัดไว้ภายในก ากับของกระทรวงเดียวกันทั้ง 4 ประการนั้น คือ ปัญหา
หลักของระบบการบริหารการศึกษาในปัจจุบันที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข 

 

5. ปัญหาของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ปัญหาของข้อนี้มิได้มีลักษณะเดียวกับข้ออ่ืนๆ แต่เป็น
ประเด็นของการใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาแก่ประชาชน ในบริบทของสังคมข่าวสาร และ
การปฏิวัติด้านเทคโนโลยีของการสื่อสาร ควรจะปรับระบบตรงนี้ ให้ เกิดระบบการศึกษาตลอดชีวิตได้ 
การศึกษาเป็นเครื่องมือปรับความสามารถและทักษะของมนุษย์ให้สามารถเผชิญกับปัญหาใหม่ๆ และแก้ไข
ปัญหาใหม่ๆ ได้ (รักกิจ ศรีสรินทร์, 2554)  

6. ปัญหาของการระดมสรรพก าลังเพ่ือการศึกษา ปัญหานี้สัมพันธ์กับการศึกษาตลอดชีวิต หากจะให้
เกิดการศึกษาตลอดชีวิตได้ก็จ าเป็นที่ทุกๆ ส่วนของสังคมต้องตระหนักในภาระหน้าที่ทางการศึกษาของตน 
ตั้งแต่สถาบันครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ องค์กรการกุศล สถาบันศาสนา ส านักงาน บริษัทห้างร้านและ
เอกชน สื่อสารมวลชน สถาบันการเมือง ทุกๆ ส่วนในสังคมล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรทางการศึกษา(พัช
รกฤษฎิ์  พวงนิล, 2553) 
 
4. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 

ปฏิรูป คือ การเปลี่ยนทั้งระบบ หรือการเปลี่ยนเชิงระบบ ระบบการศึกษาของไทยตามที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น คือ สิ่งที่เป็นปัญหาโดยประเด็นหลักก็คือ การวางยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาอย่างไรที่ท า
ให้เกิดผลดีที่สุด และกระทบกระเทือนทางลบน้อยที่สุด จึงมีข้อเสนอในการปฏิรูป (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ
ศิลป์, 2560) ดังนี้  

1. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการประเมินผล ยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ของการปฏิรูป
ทั้งหมดตลอดจนเตรียมคนเพ่ือการศึกษาต่อตลอดชีวิตได้ด้วย และในการปฏิรูปในข้อนี้จ าเป็นต้องปรับระบบ
การบริหารจัดการด้วย ปัจจัยตัวแปรที่ท าให้เกิดระบบการเรียนการสอนที่พึงปรารถนามีปัจจัยตัวแปร 6 ตัว
ด้วยกัน คือ  

1.1 การปรับหลักสูตรและก าหนดปรัชญาของการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ดี รายละเอียดก็
ควรจะไปพิจารณากันในหมู่นักวิชาการครู และผู้บริหาร คงยังไม่มีเวลาจะพิจารณากัน ณ ที่นี้  

1.2 การฝึกอบรมครู และการพัฒนาครู สอดคล้องกับข้อแรก  
1.3 การเป็นผู้น าที่ดีของอาจารย์ใหญ่ และผู้อ านวยการโรงเรียน  
1.4 การจัดอุปกรณ์การเรียนการสอน ต ารา หนังสือ ให้มีความเพียงพอแก่สถานศึกษา  
1.5 ระบบการประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และปรัชญาของหลักสูตรข้อ 1  
1.6 ชุมชนให้การสนับสนุน  
ทั้ง 6 ข้อนี้ สามารถที่จะน าไปใช้ในการก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติได้ นอกจากนี้การมีชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วม และเพ่ือความส าเร็จของระบบการบริหารใหม่ จ าเป็นต้องพัฒนาทั้งครูและผู้บริหารให้ถึง
ระดับมาตรฐาน และเนื่องจากในระบบใหม่จะไม่ใช้วิธีการควบคุมแบบเก่า ท าให้เกิดยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ตามมา 
ได้แก่  

ก) การปฏิรูปการฝึกหัดครูและการพัฒนาครู  
ข) การปรับระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานมากข้ึน  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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ค) การปรับระบบการประเมินผลให้มีทั้งระบบการประเมินภายในแบบ "Formative Evaluation" 
เพ่ือตรวจสอบและพัฒนาตัวผู้ เรียน และการประเมินภายนอกเพ่ือดูผลสรุปรวม เรียกว่า Summative 
Evaluation การประเมินสรุปรวบยอด  

2. การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์หลักที่
ส าคัญอีกประการหนึ่ง การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาในแนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมาย 5 ประการ คือ  

2.1 มุ่งหมายจะให้เกิดเอกภาพด้านนโยบายทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาตลอดจน
ความสอดคล้องในการด าเนินนโยบายระหว่างระดับการศึกษา  

2.2 มุ่งหมายจะให้เกิดการแบ่งภารกิจให้ชัดเจนระหว่างส่วนกลางที่ควรท าหน้าที่หลักด้านก าหนด
นโยบาย คุณภาพ มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามประเมินผล การก ากับ และส่วนของจังหวัดและ
สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ท าหน้าที่บริหารและจัดการ  

2.3. มุ่งหมายให้เกิดการกระจายอ านาจไปยังท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เข้ามา ร่วมรับผิดชอบมากขึ้นตามล าดับความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น  

2.4 มุ่งหมายให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  
2.5 มุ่งหมายให้เกิดผลดีต่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา การปฏิรูประบบการบริหาร หมายความ

ว่า ควรจะมีกระทรวงเดียวท าหน้าที่เพ่ือวางนโยบายและจัดสรรงบประมาณการศึกษาทั้งหมด และกระจาย
อ านาจหน้าที่การปฏิบัติงานให้จังหวัดด าเนินงานเป็นตัวแทนกระทรวงในจังหวัด ควบคุมดูแลสถานศึกษาและ
บุคลากร ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาพ้ืนฐานมีความเป็นอิสระมากขึ้น  

3. การปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ การปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของยุคสมัยใหม่ หมายความว่า จะต้องเตรียมคนให้สามารถศึกษาได้ตลอดชีวิต และในการเตรียม
ตรงนี้จะต้องจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 12 ปี ให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิของประชาชนทุก
คนที่จะได้รับการศึกษาพ้ืนฐาน 12 ปี โดยรัฐไม่เก็บค่าใช้จ่าย การวางพ้ืนฐาน 12 ปีนี้ หากจะให้มีผลต่อ
ความสามารถของประชาชนจะศึกษาต่อตลอดชีวิตก็ควรก าหนดให้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็น
ระดับที่เชื่อมโยงกับอุดมศึกษา หากประชาชนทุกคนจบที่ระดับนี้ ก็หมายความว่าประชาชนก็มีความพร้อม
ทางด้านวิชาการท่ีจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 
บทสรุป 

การสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีตามความคาดหวังของประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความ
ยากกว่า และเชื่อว่าในวงการการศึกษาก็พยายามที่จะด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องเร่งด่วน เพราะเป็นปัญหา
เรื้อรังมานานบางเรื่องต้องปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์เพ่ือให้การท างานคล่องตัวและราบรื่นมากขึ้น และหลาย
เรื่องต้องปรับวิธีคิดใหม่ พร้อมก าหนดแนวทางการท างานให้ตอบโจทย์การพัฒนาก าลังคนของประเทศให้ตรง
จุดมากที่สุด ทั้งการลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและมีจ านวนเพียงพอกับความต้องการ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้มีช่องทางส าหรับคนดีคนเก่ง หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการพัฒนาประเทศเข้า
มาในระบบการศึกษามากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้คือ การวางระบบ หาแนวทาง เพ่ือก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นที่

 

เหมาะสมกับในแต่ละประเด็นและให้ทันกรอบเวลาของการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความส าคัญและลงทุนเพ่ือพัฒนาคน เพ่ือให้คนไปพัฒนาประเทศ 
(วิรไท สันติประภพ, 2560)  

จุดเน้นส าคัญของการเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ก็คือ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีการสร้างเสริมคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษามี
ดังต่อไปนี้ 

1. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ โดยสร้างเสริมให้เยาวชนค้นพบ
ความรู้และประสบการณ์ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ให้มีครูผู้สอนเป็นผู้จัดโอกาส บรรยากาศ  
สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม
สามารถน าไปเชื่อมโยงต่อยอดกับความรู้และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เกิดเป็นความรู้ใหม่ของผู้เรียนเอง  

2. การมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ว่า เทคโนโลยีมีความกว้าหน้าก้าวไกลไปในลักษณะรูปแบบใดบ้างทั้ง
ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีใหม่ๆ เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของตนเองและงาน  

3. สร้างเสริมให้เยาวชนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นไม่จ ากัดเฉพาะด้านเฉพาะทางในการช่วยสร้างเสริมให้
การเรียนรู้มีความน่าสนใจ น่าตื่นเต้น  ท าให้เยาวชนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และมุมมองที่กว้างข้ึน   

4. สร้างเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ซึ่งเกิดจากจิตวิญญาณ อุดมคติ ความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติ 
พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิต ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาส 

5. สร้างเสริมให้สังคมและครอบครัว ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นอนาคตของ
ชาติที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม 

 
เอกสารอ้างอิง 

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์. (2560). การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนอนาคตประเทศ. ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ. 

นันทนา วงษ์อินทร์. ( 2546). เพ่ือเด็กและครอบครัวไทย . กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักส์.  
นาตยาปิลันธนานนท์. (2542). การศึกษาตามมาตรฐาน: แนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

แม็ค จ ากัด. 
ปิยธิดา  บุนนาค. (2560). เส้นทางการปฏิรูปการเรียนรู้ : หัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน. เชียงราย : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ. 
ปองสิน วิเศษศิริ. (2550). รายงานการวิจัยเรื่องการกระจายอ านาจทางการศึกษาของประเทศ 
          สหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  
พจนา วลัย. (2557). การศึกษาไทยกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม : การสร้างประชาธิปไตย

ในห้องเรียน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสื่อเพ่ือการศึกษาของชุมชน. 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................

_____________________  
54 



 

ค) การปรับระบบการประเมินผลให้มีทั้งระบบการประเมินภายในแบบ "Formative Evaluation" 
เพ่ือตรวจสอบและพัฒนาตัวผู้ เรียน และการประเมินภายนอกเพ่ือดูผลสรุปรวม เรียกว่า Summative 
Evaluation การประเมินสรุปรวบยอด  

2. การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์หลักที่
ส าคัญอีกประการหนึ่ง การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาในแนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมาย 5 ประการ คือ  

2.1 มุ่งหมายจะให้เกิดเอกภาพด้านนโยบายทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาตลอดจน
ความสอดคล้องในการด าเนินนโยบายระหว่างระดับการศึกษา  

2.2 มุ่งหมายจะให้เกิดการแบ่งภารกิจให้ชัดเจนระหว่างส่วนกลางที่ควรท าหน้าที่หลักด้านก าหนด
นโยบาย คุณภาพ มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามประเมินผล การก ากับ และส่วนของจังหวัดและ
สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ท าหน้าที่บริหารและจัดการ  

2.3. มุ่งหมายให้เกิดการกระจายอ านาจไปยังท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เข้ามา ร่วมรับผิดชอบมากขึ้นตามล าดับความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น  

2.4 มุ่งหมายให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  
2.5 มุ่งหมายให้เกิดผลดีต่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา การปฏิรูประบบการบริหาร หมายความ

ว่า ควรจะมีกระทรวงเดียวท าหน้าที่เพ่ือวางนโยบายและจัดสรรงบประมาณการศึกษาทั้งหมด และกระจาย
อ านาจหน้าที่การปฏิบัติงานให้จังหวัดด าเนินงานเป็นตัวแทนกระทรวงในจังหวัด ควบคุมดูแลสถานศึกษาและ
บุคลากร ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาพ้ืนฐานมีความเป็นอิสระมากขึ้น  

3. การปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ การปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของยุคสมัยใหม่ หมายความว่า จะต้องเตรียมคนให้สามารถศึกษาได้ตลอดชีวิต และในการเตรียม
ตรงนี้จะต้องจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 12 ปี ให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิของประชาชนทุก
คนที่จะได้รับการศึกษาพ้ืนฐาน 12 ปี โดยรัฐไม่เก็บค่าใช้จ่าย การวางพ้ืนฐาน 12 ปีนี้ หากจะให้มีผลต่อ
ความสามารถของประชาชนจะศึกษาต่อตลอดชีวิตก็ควรก าหนดให้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็น
ระดับที่เชื่อมโยงกับอุดมศึกษา หากประชาชนทุกคนจบที่ระดับนี้ ก็หมายความว่าประชาชนก็มีความพร้อม
ทางด้านวิชาการท่ีจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 
บทสรุป 

การสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีตามความคาดหวังของประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความ
ยากกว่า และเชื่อว่าในวงการการศึกษาก็พยายามที่จะด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องเร่งด่วน เพราะเป็นปัญหา
เรื้อรังมานานบางเรื่องต้องปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์เพ่ือให้การท างานคล่องตัวและราบรื่นมากขึ้น และหลาย
เรื่องต้องปรับวิธีคิดใหม่ พร้อมก าหนดแนวทางการท างานให้ตอบโจทย์การพัฒนาก าลังคนของประเทศให้ตรง
จุดมากที่สุด ทั้งการลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและมีจ านวนเพียงพอกับความต้องการ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้มีช่องทางส าหรับคนดีคนเก่ง หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการพัฒนาประเทศเข้า
มาในระบบการศึกษามากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้คือ การวางระบบ หาแนวทาง เพ่ือก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นที่

 

เหมาะสมกับในแต่ละประเด็นและให้ทันกรอบเวลาของการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความส าคัญและลงทุนเพ่ือพัฒนาคน เพ่ือให้คนไปพัฒนาประเทศ 
(วิรไท สันติประภพ, 2560)  

จุดเน้นส าคัญของการเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ก็คือ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีการสร้างเสริมคุณลักษณะเยาวชนต้นแบบตามนโยบายปฏิรูปการศึกษามี
ดังต่อไปนี้ 

1. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ โดยสร้างเสริมให้เยาวชนค้นพบ
ความรู้และประสบการณ์ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ให้มีครูผู้สอนเป็นผู้จัดโอกาส บรรยากาศ  
สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม
สามารถน าไปเชื่อมโยงต่อยอดกับความรู้และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เกิดเป็นความรู้ใหม่ของผู้เรียนเอง  

2. การมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ว่า เทคโนโลยีมีความกว้าหน้าก้าวไกลไปในลักษณะรูปแบบใดบ้างทั้ง
ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีใหม่ๆ เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของตนเองและงาน  

3. สร้างเสริมให้เยาวชนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นไม่จ ากัดเฉพาะด้านเฉพาะทางในการช่วยสร้างเสริมให้
การเรียนรู้มีความน่าสนใจ น่าตื่นเต้น  ท าให้เยาวชนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และมุมมองที่กว้างข้ึน   

4. สร้างเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ซึ่งเกิดจากจิตวิญญาณ อุดมคติ ความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติ 
พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิต ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาส 

5. สร้างเสริมให้สังคมและครอบครัว ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นอนาคตของ
ชาติที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
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บทคัดย่อ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีการศึกษา จึงได้    
มีการก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการศึกษามีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้    
มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไปจนถึงการให้ความส าคัญเพ่ือให้คนไทย
สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาที่มีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ระบบทะเบียนนักศึกษาก็คือส่วนหนึ่ง
ของเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งมีความส าคัญต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งผู้ใช้งานก็จะมีทั้ง
อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ โดยระบบทะเบียนออนไลน์สามารถที่จะช่วยลดเวลาในการท างาน 
ช่วยประหยัดต้นทุนและทรัพยากรของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้การใช้งานของผู้ใช้ เป็นไป
อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเห็นว่าควรมีการจัดท ากระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ระบบ
ทะเบียนออนไลน์ขึ้นมา โดยใช้หลักการสร้างความรู้ความเข้าใจ ท าให้ได้มาซึ่งกระบวนการ ดังนี้      
1) การส ารวจความต้องการพ้ืนฐาน ปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน, 2) การจัดการอบรมและ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน, 3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 4) การน าไปใช้จริงอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ, ระบบทะเบียนออนไลน์, เทคโนโลยีการศึกษา 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 

The National Education Act realized the importance of educational 
technology, has been determined that those who are involved in the subject of 
education have developed educational personnel. To have sufficient knowledge and 
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skills to use technology for education and give priority to the Thai people can use 
the technology to study with the full capacity. Registration system is a part of 
educational technology which is important for teaching and learning in schools, the 
user will have teachers’ students and staff. Online registration system can help 
reduce the time to work, cost saving and resources of the school as well. The use 
can use high effective. To be noted that there should be a process to create 
knowledge and understanding of the use of online registration system by the 
principle of both knowledge create and standing. The process is as follows 1) Survey 
of basic needs, problems and suggestions from users, 2) Training and mutual 
understanding, 3) Support for self-learning and 4) implementing a continuous basis. 

 
Keywords: The process of understanding, Online registration system, Education 
technology 
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการศึกษา ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการระบบการเมืองที่เรียกว่า ปฏิรูปการการเมืองการ
ปกครอง ซึ่งเป็นผลที่กระทบมาถึงการปฏิรูปการศึกษาด้วย ทั้งนี้การศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่สามารถ
พัฒนาคุณภาพของบุคคล เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นกับมาพัฒนาประเทศให้อยู่รอด และทุกคนมีความสุข 
สาระส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาแสดงออกเป็นตัวก าหนดการปฏิบัติใน พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุไว้ชัดเจนให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเพราะถือ
ว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและยั่งยืน (สมภพ สุวรรณ
รัฐ, ม.ป.ป.:1)  ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีบทบาทส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิต เทคโนโลยีได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและโอกาสแก่องค์กร ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ด้านการ
สื่อสาร รวมถึงสถาบันการศึกษาเกิดการแข่งขันขึ้น  จึงเป็นเหตุให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลหรือ
เอกชน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ น าความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี มาพัฒนา
องค์กร และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน กันอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ผลกระทบต่อคุณภาพของงาน ผลกระทบต่อบุคลากร  ผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสาร
ข้อมูล ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ระบบสารสนเทศยังมีบทบาทในการ
เชื่อมโยงการท างานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่ออ านวยการด าเนินงานภายในองค์กร สามารถท างานได้ทุกที่
ตลอดเวลา 

จากข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 9 ในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษา ในมาตรา 15 ที่ก าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากร
ทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต 

 
 

รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ, มาตรา ๖๖ ผู้เรียน    มีสิทธิได้รับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้
และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และ มาตรา ๖๗ รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้
เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

โดยสถาบันการศึกษาในส่วนของระบบทะเบียนนิสิตนักศึกษา เป็นระบบหนึ่งที่ เป็นหัวใจ
ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่การรับสมัครเรียนออนไลน์ การกรอกประวัติข้อมูล
นักศึกษาออนไลน์ การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การประเมิน
อาจารย์ออนไลน์ การขึ้นทะเบียนส าเร็จการศึกษา เป็นต้น สถาบันการศึกษา ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษานั้น  มีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก และมีการเปิด
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับต่างๆ มากมายหลายวิชา ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ (2559) ซึ่งระบบงาน
เดิมจะเป็นรูปแบบ การกรอกข้อมูลในเอกสารท าด้วยมือล้วน ๆ ซึ่งต้องใช้บุคลากรและเวลาในการ
ปฏิบัติงานค่อนข้างมาก ท าให้ประสบปัญหาในเรื่องความล่าช้าของงาน การปฏิบัติงานซ้ าซ้อน การยื่น
เอสารในรูปแบบกระดาษ เช่น การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนหน่วยกิต การเพิ่มถอนรายวิชา การ
ยื่นเอกสาร  ค าร้องต่าง ๆ ฯลฯ มีโอกาสผิดพลาดในการท างานมาก และยังไม่มีการเก็บข้อมูลในด้าน
ระบบทะเบียนอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ เช่น 
บางเมนูที่จ ากัดเวลาการใช้งานในช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน บางครั้งผู้ใช้งานเข้าใช้ระบบทะเบียนไม่
ทัน ก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้หรือต้องใช้เวลานานในการเข้าใช้ระบบทะเบียน จึงมีการน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น ในจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะต้อง
ท าเป็นขั้นตอนและต้องผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  

จากประสบการณ์ดังกล่าว จึงมีแนวคิดสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบทะเบียน
ออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ใช้บริการ ในการสืบค้น
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังช่วยลดความล่าช้า ความ
ซ้ าซ้อน ลดโอกาสความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ลดจ านวนบุคลากร ลดทรัพยากรกระดาษในการ
ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ท าให้การปฏิบัติงานมีความ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอน งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีข้อมูลที่ทันสมัย สามารถสรุปให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจและ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ทันเหตุการณ์  
 
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวคิดของ โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์ (2546) 
หมายความว่า อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ และวิธีการที่น ามาใช้จัดเก็บและการประมวลผลข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สังเคราะห์หรือวิเคราะห์แล้ว คือสารสนเทศส าหรับการเผยแพร่ การสืบค้นและ    
การรับส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในลักษณะเป็นระบบเชื่อมโยงสื่อสารข้อมูล  ซ่ึงข้อมูลและ
สารสนเทศมีความหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ข้อมูลจะหมายถึงข้อมูลดิบที่มีความหมายในตัวมันเอง

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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skills to use technology for education and give priority to the Thai people can use 
the technology to study with the full capacity. Registration system is a part of 
educational technology which is important for teaching and learning in schools, the 
user will have teachers’ students and staff. Online registration system can help 
reduce the time to work, cost saving and resources of the school as well. The use 
can use high effective. To be noted that there should be a process to create 
knowledge and understanding of the use of online registration system by the 
principle of both knowledge create and standing. The process is as follows 1) Survey 
of basic needs, problems and suggestions from users, 2) Training and mutual 
understanding, 3) Support for self-learning and 4) implementing a continuous basis. 

 
Keywords: The process of understanding, Online registration system, Education 
technology 
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการศึกษา ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการระบบการเมืองที่เรียกว่า ปฏิรูปการการเมืองการ
ปกครอง ซึ่งเป็นผลที่กระทบมาถึงการปฏิรูปการศึกษาด้วย ทั้งนี้การศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่สามารถ
พัฒนาคุณภาพของบุคคล เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นกับมาพัฒนาประเทศให้อยู่รอด และทุกคนมีความสุข 
สาระส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาแสดงออกเป็นตัวก าหนดการปฏิบัติใน พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุไว้ชัดเจนให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเพราะถือ
ว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและยั่งยืน (สมภพ สุวรรณ
รัฐ, ม.ป.ป.:1)  ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีบทบาทส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิต เทคโนโลยีได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและโอกาสแก่องค์กร ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ด้านการ
สื่อสาร รวมถึงสถาบันการศึกษาเกิดการแข่งขันขึ้น  จึงเป็นเหตุให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลหรือ
เอกชน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ น าความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี มาพัฒนา
องค์กร และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน กันอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ผลกระทบต่อคุณภาพของงาน ผลกระทบต่อบุคลากร  ผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสาร
ข้อมูล ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ระบบสารสนเทศยังมีบทบาทในการ
เชื่อมโยงการท างานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่ออ านวยการด าเนินงานภายในองค์กร สามารถท างานได้ทุกที่
ตลอดเวลา 

จากข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 9 ในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษา ในมาตรา 15 ที่ก าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากร
ทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต 

 
 

รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ, มาตรา ๖๖ ผู้เรียน    มีสิทธิได้รับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้
และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และ มาตรา ๖๗ รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้
เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

โดยสถาบันการศึกษาในส่วนของระบบทะเบียนนิสิตนักศึกษา เป็นระบบหนึ่งที่ เป็นหัวใจ
ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่การรับสมัครเรียนออนไลน์ การกรอกประวัติข้อมูล
นักศึกษาออนไลน์ การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การประเมิน
อาจารย์ออนไลน์ การขึ้นทะเบียนส าเร็จการศึกษา เป็นต้น สถาบันการศึกษา ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษานั้น  มีนักศึกษาเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก และมีการเปิด
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับต่างๆ มากมายหลายวิชา ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ (2559) ซึ่งระบบงาน
เดิมจะเป็นรูปแบบ การกรอกข้อมูลในเอกสารท าด้วยมือล้วน ๆ ซึ่งต้องใช้บุคลากรและเวลาในการ
ปฏิบัติงานค่อนข้างมาก ท าให้ประสบปัญหาในเรื่องความล่าช้าของงาน การปฏิบัติงานซ้ าซ้อน การยื่น
เอสารในรูปแบบกระดาษ เช่น การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนหน่วยกิต การเพิ่มถอนรายวิชา การ
ยื่นเอกสาร  ค าร้องต่าง ๆ ฯลฯ มีโอกาสผิดพลาดในการท างานมาก และยังไม่มีการเก็บข้อมูลในด้าน
ระบบทะเบียนอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ เช่น 
บางเมนูที่จ ากัดเวลาการใช้งานในช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน บางครั้งผู้ใช้งานเข้าใช้ระบบทะเบียนไม่
ทัน ก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้หรือต้องใช้เวลานานในการเข้าใช้ระบบทะเบียน จึงมีการน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น ในจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะต้อง
ท าเป็นขั้นตอนและต้องผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  

จากประสบการณ์ดังกล่าว จึงมีแนวคิดสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบทะเบียน
ออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ใช้บริการ ในการสืบค้น
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังช่วยลดความล่าช้า ความ
ซ้ าซ้อน ลดโอกาสความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ลดจ านวนบุคลากร ลดทรัพยากรกระดาษในการ
ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ท าให้การปฏิบัติงานมีความ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอน งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีข้อมูลที่ทันสมัย สามารถสรุปให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจและ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ทันเหตุการณ์  
 
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวคิดของ โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์ (2546) 
หมายความว่า อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ และวิธีการที่น ามาใช้จัดเก็บและการประมวลผลข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สังเคราะห์หรือวิเคราะห์แล้ว คือสารสนเทศส าหรับการเผยแพร่ การสืบค้นและ    
การรับส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในลักษณะเป็นระบบเชื่อมโยงสื่อสารข้อมูล  ซ่ึงข้อมูลและ
สารสนเทศมีความหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ข้อมูลจะหมายถึงข้อมูลดิบที่มีความหมายในตัวมันเอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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โดยยังไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์  ซึ่งแตกต่างกับสารสนเทศที่มีการน าข้อมูลดิบเหล่านั้นมาผ่าน        
การประมวลผลใด ๆ เพ่ือให้เกิดสารสนเทศและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล (2546) ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศว่า
ระบบสารสนเทศเป็นการรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล การประมวลผลการเชื่อมโยงเครือข่าย 
เพ่ือน าเข้า (Input) สู่ ระบบใด  ๆ  แล้วน ามาผ่านกระบวนการบางอย่าง  (Process) ที่อาจใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยเพ่ือเรียบเรียง เปลี่ยนแปลงและจัดเก็บเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Output) ที่สามารถใช้
สนับสนุนการตัดสินใจได้ 

ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาขึ้นให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการท างานด้านต่างๆ  
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาในการท างาน  ช่วยในการท ารายการต่างๆ      
เพ่ือน าเสนอข้อมูล ช่วยประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นประจ าวัน เป็นต้น อย่างนั้นแล้วเราจึงสามารถสรุป
ได้ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญมากทั้งในชีวิตประจ าวัน  ชีวิตการท างานและ     
การด าเนินงานขององค์กรต่าง  ๆ เพราะองค์กรที่สามารถจัดการกับสารสนเทศได้ดีภายใต้           
การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจองค์กร การบริหาร และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี              
จะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความได้เปรียบในการแข่งขัน  ไปจนถึง
สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการท างานมากขึ้น อันจะน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่องค์กรวางไว้ในที่สุด 
 
หลักของการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบทะเบียน 

เพ่ือให้ระบบสารสนเทศและระบบท าเบียนที่ถูกน ามาใช้ในงานทะเบียนขององค์กรและ
หน่วยงานที่ด าเนินงานในรูปของสถานศึกษา จึงเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยและ
สามารถตอบรับความจ าเป็นในการใช้งานของผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ         
โดยมีหลักการในการพัฒนาระบบซึ่งเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ระบบตามข้อก าหนดในสิทธิของการใช้
งาน ดังนี้ 

1. ผู้ดูแลระบบ คือ ผู้ที่สามารถเข้าระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ ซึ่งท าหน้าที่ในการดูแลจัดการ
ข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการตรวจสอบทะเบียนรายวิชา ทะเบียน
หลักสูตร ผลการเรียน และทะเบียนประวัติของบุคลากรทั้งหมด รวมทั้งการตรวจสอบ ค้นหา แก้ไข
ข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของระบบ 

2. ครูและอาจารย์ คือ ผู้ที่เข้าสู่ระบบในฐานะครูผู้สอน โดยจะสามารถดูทะเบียนประวัติ    
ส่งและสรุปผลการเรียนของรายวิชาที่สอน รวมทั้งสามารถดูผลการเรียนแสดงความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะไปยังผู้ปกครองและนักเรียนในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งสามารถรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ปกครองได้ 

3. นิสิต นักศึกษา คือ ผู้ที่สามารถเข้าสู่ระบบในฐานะนิสิต นักศึกษา โดยสามารถใช้ระบบ
ทะเบียนในการลงทะเบียนเรียน ดูและพิมพ์ทะเบียนประวัติผลการเรียนเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยสะสม 
รวมทั้งการรับทราบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง 

4. ผู้ปกครอง คือ ผู้ที่เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ต่าง ๆ ที่สามารถดูและ
พิมพ์ทะเบียนประวัติผลการเรียนรวมทุกภาคเรียน เกรดเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม

 
 

ของนิสิต นักศึกษา ไปจนถึงการรับทราบค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งยังสามารถแสดง
ความคิดเห็นกลับไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือสามารถน าความคิดเห็นนั้นไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
ได้ 

ซึ่งหลังจากที่เราได้ทราบถึงหลักของการพัฒนาระบบทะเบียนตามสิทธิในการของใช้งานของ
ผู้ใช้แต่ละประเภทแล้ว เราก็จะสามารถน าเอารูปแบบการใช้งาน ความต้องการและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
มาใช้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการในการใช้
งานได้มากยิ่งขึ้น ก็จะเป็นการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและงานทะเบียนในขั้นตอน
การการเขียน ปรับปรุง และแก้ไขให้โปรแกรมที่หน่วยงานใช้อยู่นั้น สามารถที่จะท างานให้              
มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น และในขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการเข้าสู่กระบวนการน าระบบนั้นไปใช้งาน
แล้วจึงท าการประเมินผลการท างาน เพ่ือรับทราบถึงความพึงพอใจ ข้อเสนอและความคิดเห็นจาก
ผู้ใช้งานเพ่ือการน ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป โดยสามารถอธิบายได้ตามภาพที่ 1 ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบของหลักของการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบทะเบียน 
 
ความส าคัญของการน าระบบทะเบียนออนไลนม์าใช้งานการศึกษา 

ระบบทะเบียนออนไลน์ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาโดยน าเอาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาช่วย
ลดขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ที่จากเดิมนั้นจะต้องใช้งานระบบทะเบียนเฉพาะ     
ที่ส านักงานทะเบียนของสถานศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว ระบบทะเบียนออนไลน์จึงมีประโยชน์อย่าง
มากต่อนักศึกษา อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ และผู้ปกครอง ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ
ส านักบริหารทางวิชาการและทดสอบ ซึ่งได้มีการพัฒนาโปรแกรมด้านงานลงทะเบียนที่ประกอบด้วย
ระบบงานต่าง ๆ ดังนี้ 1) ระบบจัดการประวัตินิสิต นักศึกษา/อาจารย์ ซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูล
ประวัติของนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ในสถานศึกษา 2) งานหลักสูตร นิสิต นักศึกษาสามารถค้นหา
หลักสูตรที่เปิดสอนได้ โดยระบบจะสามารถแสดงแผนการเรียนตามโครงร่างหลักสูตร , ก าหนด
รายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละเทอมได้  3) งานตารางสอน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การจัดตารางเรียนและตารางสอบ 4) งานลงทะเบียน เป็นกิจกรรมที่รวมเอาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนของงานทะเบียนประวัตินักศึกษา งานตารางสอบ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของงานหลักสูตร 
มาใช้ในกระบวนการท างานเพ่ือให้เกิดข้อมูลที่จะน าไปใช้ต่อการลงทะเบียนของนิสิต นักศึกษา       

การ
วเิคราะห์
ระบบ

การพฒันา
ระบบ

การ
ประเมินผล

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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โดยยังไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์  ซึ่งแตกต่างกับสารสนเทศที่มีการน าข้อมูลดิบเหล่านั้นมาผ่าน        
การประมวลผลใด ๆ เพ่ือให้เกิดสารสนเทศและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล (2546) ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศว่า
ระบบสารสนเทศเป็นการรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล การประมวลผลการเชื่อมโยงเครือข่าย 
เพ่ือน าเข้า (Input) สู่ ระบบใด  ๆ  แล้วน ามาผ่านกระบวนการบางอย่าง  (Process) ที่อาจใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยเพ่ือเรียบเรียง เปลี่ยนแปลงและจัดเก็บเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Output) ที่สามารถใช้
สนับสนุนการตัดสินใจได้ 

ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาขึ้นให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการท างานด้านต่างๆ  
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาในการท างาน  ช่วยในการท ารายการต่างๆ      
เพ่ือน าเสนอข้อมูล ช่วยประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นประจ าวัน เป็นต้น อย่างนั้นแล้วเราจึงสามารถสรุป
ได้ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญมากทั้งในชีวิตประจ าวัน  ชีวิตการท างานและ     
การด าเนินงานขององค์กรต่าง  ๆ เพราะองค์กรที่สามารถจัดการกับสารสนเทศได้ดีภายใต้           
การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจองค์กร การบริหาร และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี              
จะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความได้เปรียบในการแข่งขัน  ไปจนถึง
สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการท างานมากขึ้น อันจะน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่องค์กรวางไว้ในที่สุด 
 
หลักของการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบทะเบียน 

เพ่ือให้ระบบสารสนเทศและระบบท าเบียนที่ถูกน ามาใช้ในงานทะเบียนขององค์กรและ
หน่วยงานที่ด าเนินงานในรูปของสถานศึกษา จึงเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยและ
สามารถตอบรับความจ าเป็นในการใช้งานของผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ         
โดยมีหลักการในการพัฒนาระบบซึ่งเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ระบบตามข้อก าหนดในสิทธิของการใช้
งาน ดังนี้ 

1. ผู้ดูแลระบบ คือ ผู้ที่สามารถเข้าระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ ซึ่งท าหน้าที่ในการดูแลจัดการ
ข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการตรวจสอบทะเบียนรายวิชา ทะเบียน
หลักสูตร ผลการเรียน และทะเบียนประวัติของบุคลากรทั้งหมด รวมทั้งการตรวจสอบ ค้นหา แก้ไข
ข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของระบบ 

2. ครูและอาจารย์ คือ ผู้ที่เข้าสู่ระบบในฐานะครูผู้สอน โดยจะสามารถดูทะเบียนประวัติ    
ส่งและสรุปผลการเรียนของรายวิชาที่สอน รวมทั้งสามารถดูผลการเรียนแสดงความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะไปยังผู้ปกครองและนักเรียนในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งสามารถรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ปกครองได้ 

3. นิสิต นักศึกษา คือ ผู้ที่สามารถเข้าสู่ระบบในฐานะนิสิต นักศึกษา โดยสามารถใช้ระบบ
ทะเบียนในการลงทะเบียนเรียน ดูและพิมพ์ทะเบียนประวัติผลการเรียนเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยสะสม 
รวมทั้งการรับทราบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง 

4. ผู้ปกครอง คือ ผู้ที่เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ต่าง ๆ ที่สามารถดูและ
พิมพ์ทะเบียนประวัติผลการเรียนรวมทุกภาคเรียน เกรดเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม

 
 

ของนิสิต นักศึกษา ไปจนถึงการรับทราบค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งยังสามารถแสดง
ความคิดเห็นกลับไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือสามารถน าความคิดเห็นนั้นไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
ได้ 

ซึ่งหลังจากที่เราได้ทราบถึงหลักของการพัฒนาระบบทะเบียนตามสิทธิในการของใช้งานของ
ผู้ใช้แต่ละประเภทแล้ว เราก็จะสามารถน าเอารูปแบบการใช้งาน ความต้องการและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
มาใช้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการในการใช้
งานได้มากยิ่งขึ้น ก็จะเป็นการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและงานทะเบียนในขั้นตอน
การการเขียน ปรับปรุง และแก้ไขให้โปรแกรมที่หน่วยงานใช้อยู่นั้น สามารถที่จะท างานให้              
มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น และในขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการเข้าสู่กระบวนการน าระบบนั้นไปใช้งาน
แล้วจึงท าการประเมินผลการท างาน เพ่ือรับทราบถึงความพึงพอใจ ข้อเสนอและความคิดเห็นจาก
ผู้ใช้งานเพ่ือการน ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป โดยสามารถอธิบายได้ตามภาพที่ 1 ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบของหลักของการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบทะเบียน 
 
ความส าคัญของการน าระบบทะเบียนออนไลนม์าใช้งานการศึกษา 

ระบบทะเบียนออนไลน์ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาโดยน าเอาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาช่วย
ลดขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ที่จากเดิมนั้นจะต้องใช้งานระบบทะเบียนเฉพาะ     
ที่ส านักงานทะเบียนของสถานศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว ระบบทะเบียนออนไลน์จึงมีประโยชน์อย่าง
มากต่อนักศึกษา อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ และผู้ปกครอง ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ
ส านักบริหารทางวิชาการและทดสอบ ซึ่งได้มีการพัฒนาโปรแกรมด้านงานลงทะเบียนที่ประกอบด้วย
ระบบงานต่าง ๆ ดังนี้ 1) ระบบจัดการประวัตินิสิต นักศึกษา/อาจารย์ ซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูล
ประวัติของนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ในสถานศึกษา 2) งานหลักสูตร นิสิต นักศึกษาสามารถค้นหา
หลักสูตรที่เปิดสอนได้ โดยระบบจะสามารถแสดงแผนการเรียนตามโครงร่างหลักสูตร , ก าหนด
รายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละเทอมได้  3) งานตารางสอน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การจัดตารางเรียนและตารางสอบ 4) งานลงทะเบียน เป็นกิจกรรมที่รวมเอาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนของงานทะเบียนประวัตินักศึกษา งานตารางสอบ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของงานหลักสูตร 
มาใช้ในกระบวนการท างานเพ่ือให้เกิดข้อมูลที่จะน าไปใช้ต่อการลงทะเบียนของนิสิต นักศึกษา       
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5) งานการเงิน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบเสร็จรับเงินทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิสิต นักศึกษา     
โดยนักศึกษาสามารถน าใบเสร็จไปช าระที่ธนาคารได้ 6) งานผลการเรียน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์ของ
นิสิต นักศึกษา โดยจะมีการค านวณ GPA และการประเมินสภาพเพ่ือการตรวจสอบสภาพผลการเรียน 
7) งานค าร้อง เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ  การยื่นค าร้องต่าง ๆ รวมไปถึงการพิมพ์เอกสารด้วยตัวเองเพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ 8) งานสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็น
งานที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการตอบค าถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้ที่
ต้องการสอบถามข้อมูลนั้น จะสามารถสอบถามได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ด้วยระบบในการจัดการ
ข่าวสารและเอกสาร จะช่วยให้สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อย่างนั้นแล้วเราจึงอาจสรุปได้ว่าการน าระบบทะเบียนออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน       
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ามาปรับใช้ในการท างาน 
ให้มีความเข้ากันกับบริบทและความต้องการการใช้งานของบุคคล ซึ่งด้วยความที่ระบบสารสนเทศ     
ที่เก่ียวกับงานทะเบียนนั้นมีการน าการเชื่อมโยงการท างานด้วยอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงช่วยให้
งานทะเบียนออนไลน์กลายมาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ผู้ใช้งานในส่วนต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจาก   
การใช้งานทะเบียนในรูปแบบเดิม ลดข้อจ ากัดในเรื่องของสถานที่และเวลาของผู้ใช้งาน และถือได้ว่า
ระบบทะเบียนออนไลน์คือสิ่งที่มีความส าคัญซึ่งช่วยในการพัฒนาสนับสนุนบริการทางการศึกษาให้     
มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นด้วย 

 
ข้อดีของระบบทะเบียนออนไลน์ยุค 4.0 กบัระบบทะเบียนแบบเดิม 

ด้วยความที่ระบบทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคือสารสนเทศอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากในการท างานของเจ้าหน้าที่ และส่งมอบ
บริการที่รวดเร็วให้แก่ผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ แล้ว จากการศึกษาวิจัยของ ดรุณี ญาณวัฒนา (2535) 
ซึ่งได้ท าการศึกษาถึงการประเมินการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบงานทะเบียนนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับงานทะเบียน
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้มีความเหมาะสมกับงานทะเบียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
และเพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานของงานทะเบียนนักศึกษาที่ใช้วิธีการท าด้วยมือกับการใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์ในด้านเวลา ก าลังคน ค่าใช้จ่าย และ ความถูกต้องของสารสนเทศ และเพ่ือศึกษา
ถึงความคิดเห็นของ ผู้ใช้โปรแกรม ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การเปรียบเทียบการด าเนินงานในส่วนของการใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานทะเบียนนักศึกษา ช่วยประหยัดเวลาในการท างานตลอดปี ประมาณได้
ถึงร้อยละ ๘๗.๓๘ ของเวลาที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนใช้ท าด้วยมือ แล้วระบบทะเบียนนั้นยังสามารถช่วย
ประหยัดเงินประมาณได้เป็นจ านวนเงินมากอีกด้วย 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัคดิ์ สุวรรณย้า (2544) ที่ได้ศึกษาถึงการพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนเรียนและสอบถามผลการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษามหาวิทยาลัย เกริก 
โดยระบบนี้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าสู่ระบบลงทะเบียนและสอบถามผลการเรียนด้วยตัวเอง โดยผล

 
 

จากการได้ทดลองใช้ระบบโดยกลุ่มผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทะเบียนและนักศึกษา พบว่า 
ระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยในการท างานด้านการลงทะเบียนและสอบถามผลการเรียน ให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว ระบบนี้จึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้านการลงทะเบียนและสอบถามผลการเรียน
ได้เป็นอย่างด ี

อย่างนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่า ระบบทะเบียนที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว
เข้ามาใช้งานในแบบออนไลน์ แทนรูปแบบการท างานด้วยมือในระบบทะเบียนแบบเดิม ระบบ
ทะเบียนในสถานศึกษานั้นจะสามารถสนับสนุนการท างานของระบบงานทะเบียนโดยผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การลงทะเบียนบุคลากร การลงทะเบียนนิสิต นักศึกษา การลงทะเบียน
รายวิชา การลงทะเบียนหลักสูตรการเพ่ิม ถอน แก้ไข ปรับปรุง และการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในส่วน
ของครูและอาจารย์ สามารถตรวจสอบทะเบียนประวัติของตนเอง กรอกผลการเรียน สรุปผลการ
เรียน ส าหรับนักเรียน สามารถลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ทะเบียนประวัติ  รวมทั้ง
รับทราบข้อเสนอแนะจากครูที่ปรึกษา นอกจากนั้นแล้วระบบทะเบียนในยุค 4.0 นี้ ยังช่วยสนับสนุน
การใช้งานส าหรับผู้ปกครองช่วยให้สามารถที่จะตรวจสอบผลการเรียน รับทราบข้อเสนอแนะและ           
ให้ข้อเสนอแนะไปยังครู อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้   
มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นกว่าการปฏิบัติงานด้วยระบบการลงทะเบียนด้วยมือแบบเดิม ที่ทั้งใช้เวลา    
ในการท างานมากกว่า ใช้ทรัพยากรทั้งเงินและบุคลากรที่สูงกว่า ระบบทะเบียนออนไลน์ซึ่งถือเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศแนวทางใหม่จึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่ทุกหน่วยงาน อ งค์กร          
ควรพิจารณาและสนับสนุนให้เกิดการน าไปใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานขององค์กร
ต่อไป 

 
หลักการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ 

โดยการศึกษาข้อมูลและจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จึงเป็นที่มาของแนวคิดใน     
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยสามารถน าหลักการนี้มาพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางใน    
การสร้างกระบวนการที่น าไปสู่ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ ดังนี้ 

1) การเข้าใจถึงหลักในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยในส่วนของการจัดการศึกษา
ของไทยได้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งจะเห็นได้
จากแผนการศึกษาของชาติ ที่ให้มุ่งจัดการศึกษาตามความถนัดความสนใจ และความสามารถของแต่
ละคนเป็นเกณฑ ์

 2) ความพร้อมของผู้เรียน โดยในปัจจุบันได้มีการวิจัยทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ซึ่งชี้ให้เห็น
ว่าความพร้อมในการเรียนเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ ถ้าหากสามารถจัดบทเรียนให้พอเหมาะกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ที่จะท าให้วิชาหรือการเรียนรู้ที่เคยยาก กลายเป็นเรื่องที่ไม่ว่าใคร  
ก็สามารถท่ีจะท าความเข้าใจและเรียนรู้ได้โดยง่าย  

3) การใช้เวลาเพ่ือการศึกษา จากแต่เดิมในเรื่องของการจัดเวลาเพ่ือการเรียนการสอน มักจะ
จัดโดยอาศัยความสะดวกเป็นเกณฑ์ก าหนด กล่าวคือ การก าหนดเวลาในการเรียนเป็นชั่วโมง ในแต่
ละเรื่อง แต่ละวิชา ที่มีความเท่ากัน แต่ปัจจุบันได้มีความคิดในการจัดเป็นหน่วยเวลาสอน ให้สัมพันธ์
กับลักษณะของแตล่ะการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากข้ึน  

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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5) งานการเงิน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบเสร็จรับเงินทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิสิต นักศึกษา     
โดยนักศึกษาสามารถน าใบเสร็จไปช าระที่ธนาคารได้ 6) งานผลการเรียน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์ของ
นิสิต นักศึกษา โดยจะมีการค านวณ GPA และการประเมินสภาพเพ่ือการตรวจสอบสภาพผลการเรียน 
7) งานค าร้อง เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ  การยื่นค าร้องต่าง ๆ รวมไปถึงการพิมพ์เอกสารด้วยตัวเองเพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ 8) งานสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็น
งานที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการตอบค าถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้ที่
ต้องการสอบถามข้อมูลนั้น จะสามารถสอบถามได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ด้วยระบบในการจัดการ
ข่าวสารและเอกสาร จะช่วยให้สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อย่างนั้นแล้วเราจึงอาจสรุปได้ว่าการน าระบบทะเบียนออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน       
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ามาปรับใช้ในการท างาน 
ให้มีความเข้ากันกับบริบทและความต้องการการใช้งานของบุคคล ซึ่งด้วยความที่ระบบสารสนเทศ     
ที่เก่ียวกับงานทะเบียนนั้นมีการน าการเชื่อมโยงการท างานด้วยอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงช่วยให้
งานทะเบียนออนไลน์กลายมาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ผู้ใช้งานในส่วนต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจาก   
การใช้งานทะเบียนในรูปแบบเดิม ลดข้อจ ากัดในเรื่องของสถานที่และเวลาของผู้ใช้งาน และถือได้ว่า
ระบบทะเบียนออนไลน์คือสิ่งที่มีความส าคัญซึ่งช่วยในการพัฒนาสนับสนุนบริการทางการศึกษาให้     
มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นด้วย 

 
ข้อดีของระบบทะเบียนออนไลน์ยุค 4.0 กบัระบบทะเบียนแบบเดิม 

ด้วยความที่ระบบทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคือสารสนเทศอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากในการท างานของเจ้าหน้าที่ และส่งมอบ
บริการที่รวดเร็วให้แก่ผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ แล้ว จากการศึกษาวิจัยของ ดรุณี ญาณวัฒนา (2535) 
ซึ่งได้ท าการศึกษาถึงการประเมินการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบงานทะเบียนนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับงานทะเบียน
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้มีความเหมาะสมกับงานทะเบียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
และเพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานของงานทะเบียนนักศึกษาที่ใช้วิธีการท าด้วยมือกับการใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์ในด้านเวลา ก าลังคน ค่าใช้จ่าย และ ความถูกต้องของสารสนเทศ และเพ่ือศึกษา
ถึงความคิดเห็นของ ผู้ใช้โปรแกรม ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การเปรียบเทียบการด าเนินงานในส่วนของการใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานทะเบียนนักศึกษา ช่วยประหยัดเวลาในการท างานตลอดปี ประมาณได้
ถึงร้อยละ ๘๗.๓๘ ของเวลาที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนใช้ท าด้วยมือ แล้วระบบทะเบียนนั้นยังสามารถช่วย
ประหยัดเงินประมาณได้เป็นจ านวนเงินมากอีกด้วย 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัคดิ์ สุวรรณย้า (2544) ที่ได้ศึกษาถึงการพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนเรียนและสอบถามผลการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษามหาวิทยาลัย เกริก 
โดยระบบนี้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าสู่ระบบลงทะเบียนและสอบถามผลการเรียนด้วยตัวเอง โดยผล

 
 

จากการได้ทดลองใช้ระบบโดยกลุ่มผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทะเบียนและนักศึกษา พบว่า 
ระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยในการท างานด้านการลงทะเบียนและสอบถามผลการเรียน ให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว ระบบนี้จึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้านการลงทะเบียนและสอบถามผลการเรียน
ได้เป็นอย่างด ี

อย่างนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่า ระบบทะเบียนที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้ว
เข้ามาใช้งานในแบบออนไลน์ แทนรูปแบบการท างานด้วยมือในระบบทะเบียนแบบเดิม ระบบ
ทะเบียนในสถานศึกษานั้นจะสามารถสนับสนุนการท างานของระบบงานทะเบียนโดยผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การลงทะเบียนบุคลากร การลงทะเบียนนิสิต นักศึกษา การลงทะเบียน
รายวิชา การลงทะเบียนหลักสูตรการเพ่ิม ถอน แก้ไข ปรับปรุง และการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในส่วน
ของครูและอาจารย์ สามารถตรวจสอบทะเบียนประวัติของตนเอง กรอกผลการเรียน สรุปผลการ
เรียน ส าหรับนักเรียน สามารถลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ทะเบียนประวัติ  รวมทั้ง
รับทราบข้อเสนอแนะจากครูที่ปรึกษา นอกจากนั้นแล้วระบบทะเบียนในยุค 4.0 นี้ ยังช่วยสนับสนุน
การใช้งานส าหรับผู้ปกครองช่วยให้สามารถที่จะตรวจสอบผลการเรียน รับทราบข้อเสนอแนะและ           
ให้ข้อเสนอแนะไปยังครู อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้   
มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นกว่าการปฏิบัติงานด้วยระบบการลงทะเบียนด้วยมือแบบเดิม ที่ทั้งใช้เวลา    
ในการท างานมากกว่า ใช้ทรัพยากรทั้งเงินและบุคลากรที่สูงกว่า ระบบทะเบียนออนไลน์ซึ่งถือเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศแนวทางใหม่จึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่ทุกหน่วยงาน อ งค์กร          
ควรพิจารณาและสนับสนุนให้เกิดการน าไปใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานขององค์กร
ต่อไป 

 
หลักการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ 

โดยการศึกษาข้อมูลและจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จึงเป็นที่มาของแนวคิดใน     
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยสามารถน าหลักการนี้มาพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางใน    
การสร้างกระบวนการที่น าไปสู่ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ ดังนี้ 

1) การเข้าใจถึงหลักในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยในส่วนของการจัดการศึกษา
ของไทยได้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งจะเห็นได้
จากแผนการศึกษาของชาติ ที่ให้มุ่งจัดการศึกษาตามความถนัดความสนใจ และความสามารถของแต่
ละคนเป็นเกณฑ ์

 2) ความพร้อมของผู้เรียน โดยในปัจจุบันได้มีการวิจัยทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ซึ่งชี้ให้เห็น
ว่าความพร้อมในการเรียนเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ ถ้าหากสามารถจัดบทเรียนให้พอเหมาะกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ที่จะท าให้วิชาหรือการเรียนรู้ที่เคยยาก กลายเป็นเรื่องที่ไม่ว่าใคร  
ก็สามารถท่ีจะท าความเข้าใจและเรียนรู้ได้โดยง่าย  

3) การใช้เวลาเพ่ือการศึกษา จากแต่เดิมในเรื่องของการจัดเวลาเพ่ือการเรียนการสอน มักจะ
จัดโดยอาศัยความสะดวกเป็นเกณฑ์ก าหนด กล่าวคือ การก าหนดเวลาในการเรียนเป็นชั่วโมง ในแต่
ละเรื่อง แต่ละวิชา ที่มีความเท่ากัน แต่ปัจจุบันได้มีความคิดในการจัดเป็นหน่วยเวลาสอน ให้สัมพันธ์
กับลักษณะของแตล่ะการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากข้ึน  
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4) ประสิทธิภาพในการเรียน การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท าให้
มีสิ่งต่าง ๆ ที่คนจะต้องเรียนรู้เพ่ิมขึ้นมาก จึงท าให้จ าเป็นต้องมีการสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นปัจจุบันมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สารสนเทศรูปแบบ
ใหม่ในการเรียนศึกษา การเลือกใช้สื่อที่เหมาะกับผู้เรียน เป็นต้น 
 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา 

จากหลักแนวคิดในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบหรือผู้เรียนที่กล่าวมา  ท าให้
สามารถที่จะเกิดแนวคิดในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การสร้างความเข้าใจในการใช้
ระบบทะเบียนออนไลน์แก่ผู้ใช้ที่มากขึ้นได้ ดังนี้ 

1) การส ารวจความต้องการพ้ืนฐาน ปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน กระบวนการใน
ขั้นตอนนี้ คือขั้นตอนแรกในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานระบบทะเบียน
ออนไลน์ ด้วยการท าการส ารวจความต้องการในการใช้งานจากผู้ใช้งานจริง ทั้งในส่วนของอาจารย์ 
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบถึงความต้องการและสิ่งที่จะช่วยให้การใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงการส ารวจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ และข้อเสนอแนะ           
ที่จะสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบออนไลน์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด  

2) การจัดการอบรมและสร้างความเข้าใจร่วมกัน กระบวนการการจัดการอบรมเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะท าให้เกิด
ความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการน าระบบทะเบียนออนไลน์มาใช้ รวมไปถึงยังช่วยสร้าง
ความเข้าใจในวิธีการใช้งาน และการจัดการเมื่อเกิดปัญหาที่ตรงกัน ท าให้เกิดเป็นความรู้ที่ผู้เข้าอบรม
จะสามารถน าไปใช้ได้จริงและยังสามารถน าไปสอนหรือเผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนได้ทราบอีกด้วย ถือได้ว่า
กระบวนการนี้จะสามารถกระจายองค์ความรู้ในการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี  

3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และ
เพ่ือความสะดวกในการเรียนรู้การใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ของผู้ใช้ทุกฝ่าย ควรจัดให้มีการสร้าง
ระบบที่จะสามารถให้ผู้ใช้งาน เข้ามาเรียนรู้การใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง อย่างเช่น 
การจัดท าคู่มือการใช้งานที่เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือการจัดท า
สื่อสารสนเทศท่ีเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับพฤติกรรมความสนใจของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน และ
ผลที่ได้จากกระบวนการนี้นอกจากจะเป็นวิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีแล้ว ก็ยังถือเป็นการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย  

4) การน าไปใช้จริงอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เมื่อเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในการใช้
งานระบบทะเบียนออนไลน์แล้ว เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงในกระบวนการการเรียนรู้นี้ จ าเป็นที่จะต้อง
ให้ผู้ใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ต้องท าการใช้งานระบบนั้นจริงด้วยตัวเอง และในทุกขั้นตอน  ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบ หน่วยงาน สถานศึกษา ควรที่จะสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา และ
บุคลากรในองค์กร ลดหรือปฏิบัติงานทะเบียนด้วยรูปแบบเดิมให้น้อยลง เพ่ือให้เกิดการใช้งานระบบ
ออนไลน์ที่มากขึ้น จนสามารถเปลี่ยนให้ระบบออนไลน์กลายเป็นระบบทะเบียนมาตรฐานขององค์กร
ให้ได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างพ้ืนฐานความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานได้ในวงกว้างแล้ว ก็ยังเป็น  การ

 
 

ยกระดับมาตรฐานของหน่วยงานและสถานศึกษาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นจากการใช้สารสนเทศได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ 
 
สรุป 
 ระบบทะเบียนคือระบบการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในระบบ
ทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เนื่องจากระบบทะเบียนคือขั้นตอนการปฏิบัติการที่มีผู้ใช้งานหลาย
ฝ่าย ทั้งนิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล เอกสาร
จ านวนมากจึงอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานได้ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ใช้พัฒนาระบบทะเบียนขึ้นเป็นระบบทะเบียนออนไลน์ สามารถช่วยลดขั้นตอน การใช้ทรัพยากร และ
เพ่ิมความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
ระบบทะเบียนออนไลน์ จ าเป็นที่จะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้งานในส่วนต่าง ๆ  
ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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4) ประสิทธิภาพในการเรียน การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท าให้
มีสิ่งต่าง ๆ ที่คนจะต้องเรียนรู้เพ่ิมขึ้นมาก จึงท าให้จ าเป็นต้องมีการสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นปัจจุบันมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สารสนเทศรูปแบบ
ใหม่ในการเรียนศึกษา การเลือกใช้สื่อที่เหมาะกับผู้เรียน เป็นต้น 
 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา 

จากหลักแนวคิดในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้ระบบหรือผู้เรียนที่กล่าวมา  ท าให้
สามารถที่จะเกิดแนวคิดในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การสร้างความเข้าใจในการใช้
ระบบทะเบียนออนไลน์แก่ผู้ใช้ที่มากขึ้นได้ ดังนี้ 

1) การส ารวจความต้องการพ้ืนฐาน ปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน กระบวนการใน
ขั้นตอนนี้ คือขั้นตอนแรกในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานระบบทะเบียน
ออนไลน์ ด้วยการท าการส ารวจความต้องการในการใช้งานจากผู้ใช้งานจริง ทั้งในส่วนของอาจารย์ 
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบถึงความต้องการและสิ่งที่จะช่วยให้การใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงการส ารวจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ และข้อเสนอแนะ           
ที่จะสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบออนไลน์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด  

2) การจัดการอบรมและสร้างความเข้าใจร่วมกัน กระบวนการการจัดการอบรมเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะท าให้เกิด
ความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการน าระบบทะเบียนออนไลน์มาใช้ รวมไปถึงยังช่วยสร้าง
ความเข้าใจในวิธีการใช้งาน และการจัดการเมื่อเกิดปัญหาที่ตรงกัน ท าให้เกิดเป็นความรู้ที่ผู้เข้าอบรม
จะสามารถน าไปใช้ได้จริงและยังสามารถน าไปสอนหรือเผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนได้ทราบอีกด้วย ถือได้ว่า
กระบวนการนี้จะสามารถกระจายองค์ความรู้ในการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี  

3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และ
เพ่ือความสะดวกในการเรียนรู้การใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ของผู้ใช้ทุกฝ่าย ควรจัดให้มีการสร้าง
ระบบที่จะสามารถให้ผู้ใช้งาน เข้ามาเรียนรู้การใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง อย่างเช่น 
การจัดท าคู่มือการใช้งานที่เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือการจัดท า
สื่อสารสนเทศท่ีเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับพฤติกรรมความสนใจของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน และ
ผลที่ได้จากกระบวนการนี้นอกจากจะเป็นวิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีแล้ว ก็ยังถือเป็นการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย  

4) การน าไปใช้จริงอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เมื่อเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในการใช้
งานระบบทะเบียนออนไลน์แล้ว เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงในกระบวนการการเรียนรู้นี้ จ าเป็นที่จะต้อง
ให้ผู้ใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ต้องท าการใช้งานระบบนั้นจริงด้วยตัวเอง และในทุกขั้นตอน  ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบ หน่วยงาน สถานศึกษา ควรที่จะสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา และ
บุคลากรในองค์กร ลดหรือปฏิบัติงานทะเบียนด้วยรูปแบบเดิมให้น้อยลง เพ่ือให้เกิดการใช้งานระบบ
ออนไลน์ที่มากขึ้น จนสามารถเปลี่ยนให้ระบบออนไลน์กลายเป็นระบบทะเบียนมาตรฐานขององค์กร
ให้ได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างพ้ืนฐานความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานได้ในวงกว้างแล้ว ก็ยังเป็น  การ

 
 

ยกระดับมาตรฐานของหน่วยงานและสถานศึกษาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นจากการใช้สารสนเทศได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ 
 
สรุป 
 ระบบทะเบียนคือระบบการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในระบบ
ทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เนื่องจากระบบทะเบียนคือขั้นตอนการปฏิบัติการที่มีผู้ใช้งานหลาย
ฝ่าย ทั้งนิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล เอกสาร
จ านวนมากจึงอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานได้ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ใช้พัฒนาระบบทะเบียนขึ้นเป็นระบบทะเบียนออนไลน์ สามารถช่วยลดขั้นตอน การใช้ทรัพยากร และ
เพ่ิมความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
ระบบทะเบียนออนไลน์ จ าเป็นที่จะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้งานในส่วนต่าง ๆ  
ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ์” ของชมัยภร       

แสงกระจ่างที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ในงานหนังสือแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2552  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์ศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในด้านการใช้ค า จ านวน 37 ตอน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา
ความด้วยวิธีการวิเคราะห์ค า    ใช้เกณฑ์ของวันเนาว์ ยูเด็น พบว่าการใช้ค ามักใช้ลีลาการสัมผัสอักษรมากที่สุด 
จ านวน 475 ค า การใช้ค าสัมผัสสระ จ านวน 326 ค า การใช้ค ายมก จ านวน 215 ค า การใช้ค าซ  าต่าง
ความหมาย จ านวน 45 ค า การใช้ค าแสดงความรู้สึก 30 ค า การใช้ค าขัดแย้งกัน จ านวน 20 ค า การใช้ค าบอก
เสียงจ านวน 17 ค า การใช้ค าแสดงอาการเคลื่อนไหว 11 ค า การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ จ านวน 4 ค า การ
ใช้ค าบอกสี จ านวน 3 ค า และการใช้ค าบอกแสง จ านวน 3 ค า แต่ไม่พบค ากังวาน ค าบอกกลิ่น และค าบอกรส 
        งานวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง ขวัญสงฆ์ ของชมัยภร แสงกระจ่าง มีการน ากลวิธีการร้อยเรียงเนื อหา
เสมือนร้อยแก้ว แต่มีการส่งสัมผัสให้เกิดเสียงเสนาะแบบกลอนแปดได้อย่างไพเราะตลอดทั งเรื่อง มีการวาง
จังหวะเสียงของค าในลักษณะการเล่นสัมผัสอักษรที่พยัญชนะต้นเป็นตัวเดียวกัน หรือเสียงเดียวกันอย่าง
สละสลวย ลีลาภาษาด้านการใช้ค าและโวหาร ภาพพจน์ ที่สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย มีกลวิธีในการใช้
เสียงของค าสัมผัสที่กลมกลืนกัน ซึ่งผู้เขียนสามารถวางจังหวะค าในการประพันธ์ได้อย่างทรงคุณค่า อันเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษางานวรรณกรรม และเป็นแนวทางให้แก่ผู้สนใจสร้างงานวรรณกรรมสืบไป 
ค าส าคัญ : ศิลปะการประพันธ์, วัจนลีลา, วรรณกรรมเยาวชน 
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จ านวน 475 ค า การใช้ค าสัมผัสสระ จ านวน 326 ค า การใช้ค ายมก จ านวน 215 ค า การใช้ค าซ  าต่าง
ความหมาย จ านวน 45 ค า การใช้ค าแสดงความรู้สึก 30 ค า การใช้ค าขัดแย้งกัน จ านวน 20 ค า การใช้ค าบอก
เสียงจ านวน 17 ค า การใช้ค าแสดงอาการเคลื่อนไหว 11 ค า การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ จ านวน 4 ค า การ
ใช้ค าบอกสี จ านวน 3 ค า และการใช้ค าบอกแสง จ านวน 3 ค า แต่ไม่พบค ากังวาน ค าบอกกลิ่น และค าบอกรส 
        งานวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง ขวัญสงฆ์ ของชมัยภร แสงกระจ่าง มีการน ากลวิธีการร้อยเรียงเนื อหา
เสมือนร้อยแก้ว แต่มีการส่งสัมผัสให้เกิดเสียงเสนาะแบบกลอนแปดได้อย่างไพเราะตลอดทั งเรื่อง มีการวาง
จังหวะเสียงของค าในลักษณะการเล่นสัมผัสอักษรที่พยัญชนะต้นเป็นตัวเดียวกัน หรือเสียงเดียวกันอย่าง
สละสลวย ลีลาภาษาด้านการใช้ค าและโวหาร ภาพพจน์ ที่สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย มีกลวิธีในการใช้
เสียงของค าสัมผัสที่กลมกลืนกัน ซึ่งผู้เขียนสามารถวางจังหวะค าในการประพันธ์ได้อย่างทรงคุณค่า อันเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษางานวรรณกรรม และเป็นแนวทางให้แก่ผู้สนใจสร้างงานวรรณกรรมสืบไป 
ค าส าคัญ : ศิลปะการประพันธ์, วัจนลีลา, วรรณกรรมเยาวชน 
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Abstract 
 A study of the art of poetry in the Youth Literature on the "Kwansong" of Chamaiporn 
Sangkrachang who won the book excellence award in international book festival (B.E. 2552). 
The objective of the study was to analyze the art of poetry in the field of word usage for 
seventy seven lesson, used the criteria of the Wanneaw Yuden. Mostly she used alliteration 
method four hundred seventy five words, used assonance three hundred twenty and six 
words, used double word two hundred fifteen words, use the same word but different 
meaning forty five words, used the word for feeling and emotions thirty words, used conflict 
word twenty words, used for sound seventeen words, used for movement  eleven words, 
used for natural imitation  three words, used for color three words, and use for light three 
words. But did not find the resonant words about smell and taste. 
        The young-adult fiction of Chamaiporn Sangkrachang has adopted a strategy to 
categorize as prose but there are touches to the sound of the eight verses as well throughout 
the story. There is a rhythm of the word in the play style of the same consonant or the same 
sound as gracefully. The language of the word and the expression that easy convey to the 
reader. There are tactics in the  
Keywords: the art of poetry, stylelistics, Youth Literature 

 
บทน า  

วรรณกรรมเยาวชนถือเป็นรูปแบบหนึ่งของงานวรรณกรรมที่มีลักษณะเปิดกว้างให้ผู้เขียนสามารถ
แสดงเนื อหาและกลวิธีการแต่งได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้มีการสร้างสรรค์            
ค าประพันธ์ในลักษณะที่แปลกใหม่ มีองค์ประกอบส าคัญท่ีผู้ประพันธ์เลือกสรรถ้อยค า ส านวนโวหาร        และ
ภาพพจน์ สร้างสรรค์เรื่องราวผ่านภาษาอย่างสวยงาม ศิลปะในการใช้ภาษาของผู้ประพันธ์ที่ชวนให้ผู้อ่าน
ติดตามด้วยความเพลิดเพลิน จะท าให้ผู้อ่านรับรู้เกิดจินตนาการ เข้าใจ ยอมรับ ประทับใจ และเกิดอรรถรส       
ในการอ่าน ผู้ประพันธ์แต่ละท่านจะมีลักษณะโดดเด่นทางด้านศิลปะในการใช้ภาษา องค์ประกอบต่า ง ๆ
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา              
กาญจนะวรรณ (2520, หน้า 35) และในส่วนของ สิริวรรณ นันทจันทูล (2552, หน้า 77)  ได้กล่าวไว้ว่าศิลปะ
การใช้ภาษาในวรรณกรรม หมายถึง “นวนิยายเป็นวรรณกรรมบันเทิงคดีที่ถ่ายทอดลีลาการใช้ภาษา          
ของผู้ประพันธ์ได้อย่างดียิ่ง หากผู้ประพันธ์มีศิลปะการใช้ภาษาได้อย่างยอดเยี่ยมก็จะแสดงลีลาภาษาที่โดดเด่น
ท าให้ผู้อ่านได้รับอรรถรส และเกิดจินตภาพตามที่ผู้ประพันธ์ประสงค์” สอดคล้องกับสารภี ขาวดี (2554,       
หน้า 24) สรุปแนวทางในการช่วยพัฒนาการอ่านให้ได้รับคุณค่าทางวรรณกรรมอย่างสูงสุดว่ามี 2 ประการ      
คือ ประการแรก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ครูอาจารย์ในสถานศึกษา ควรจะต้องมีส่วนช่วยอธิบาย ขยายความ
เ ร่ืองราว รวมทั งช่วยขจัดอุปสรรคความยุ่ งยากบางประการเพ่ือให้ การอ่านของเด็กและเยาวชน                  
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประการที่สอง หลักคุณธรรมจริยธรรมบางประการที่ผู้แต่งสอดแทรกไว้ในวรรณกรรม
เยาวชน อาจไม่ได้เอื อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่านหลักเพียงกลุ่มเดียว แต่ในฐานะที่พ่อแม่
ผู้ปกครองและครูอาจารย์มีส่วนส าคัญในการอบรมเลี ยงดู และขัดเกลาให้เด็กเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ         
ในอนาคต จึงไม่ควรปฏิเสธการอ่านสารเหล่านี  เพราะวรรณกรรมเยาวชนบางเรื่องอาจให้คุณค่าในทางสติ              
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ปัญญาแก่ผู้อ่านกลุ่มนี ในการน าไปพัฒนาตนให้เป็นบุคคลต้นแบบแก่เด็กและเยาวชนในสังคมได้เป็นอย่างดี 
นอกเหนือไปจากได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอันเป็นคุณค่าทางอารมณ์  

ชมัยภร แสงกระจ่าง เป็นนักเขียนหญิงคุณภาพอีกคนหนึ่งของวงการวรรณกรรมที่สร้างสรรค์งาน
ประพันธ์ผ่านศิลปะการใช้ภาษาอย่างประณีต เลือกสรรภาษาวรรณศิลป์อย่างสละสลวยสวยงามสมเหตุสมผล 
และได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นจ านวนมาก ได้แก่ “วรรณพินิจ-กฤษณา อโศกสิน” “บ้านหนังสือในหัวใจ” 
ในนามปากกา “ไพลิน รุ้งรัตน์” ร้อยกรองเรื่อง “มิเหมือนแม้นอันใดเลยในนามชมจันทร์” และนวนิยาย       
เรื่อง “บันทึกจากลูก(ผู้) ชาย” ในนามปากกา ชมัยพร แสงกระจ่าง ส านักพิมพ์ประพันธ์สาน , (ม.ป.ป.,          
ย่อหน้าที่ 5) ทั งนี โดยมีผลงานวรรณกรรมเยาวชนที่น่าสนใจอย่างเรื่อง “ขวัญสงฆ์” ที่ได้รางวัลหนังสือดีเด่น      
ในงานหนังสือแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2552 ซึ่งเป็นงานเขียนที่มีลักษณะเป็นร้อยแก้ว เรียงร้อยสัมผัส
แบบกลอนแปด การเขียนในรูปแบบนี ผู้แต่งเรียกว่า  "ร้อยแก้วเป็นท านอง ร้อยกรองเป็นนวนิยาย”             
(ชมัยภร แสงกระจ่าง, 2551, ไม่มีเลขหน้า) อันมีเนื อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กชายก าพร้าที่ถูกน ามาทิ งไว้       
ที่ลานวัด หลวงตาจึงน ามาเลี ยงดูอย่างดี เด็กน้อยจึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจใฝ่ธรรมะ โดยในเรื่องจะสะท้อน
ถึงคุณค่าของหลักคุณธรรมต่างๆในเรื่อง ซึ่งให้ทั งข้อคิดคติเตือนใจ เป็นทางที่จะน าไปสู่แนวทางในการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณค่า 

วรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ์” ของชมัยภร แสงกระจ่าง นอกจากจะเป็นประโยชน์               
กับผู้อ่านแล้ว ผู้ประพันธ์สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ที่ผู้ประพันธ์พบเห็นผู้อ่านสามารถน าไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอีกด้วย ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็มีไหวพริบในการใช้ภาษาอันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
ท่วงท านองการเขียนที่กล่าวถึงในงานวรรณกรรมเรื่อง ขวัญสงฆ์ การใช้เครื่องมือในการสื่อสารของผู้เขียน      
ในการสื่อสารของผู้เขียนที่ถ่ายทอดลีลาการใช้ภาษาในผลงานการประพันธ์ได้อย่างดียิ่งหากผู้เขียนมีศิลปะ      
การใช้ภาษาได้อย่างยอดเย่ียมก็จะแสดงลีลาภาษาที่โดดเด่น ท าให้ผู้อ่านได้รับอรรถรส และเกิดจินตภาพ        
ตามท่ีผู้เขียนประสงค์ ดังที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ”์ ของชมัยภร แสงกระจ่าง            มี
ความโดดเด่น แสดงถึงคุณภาพของผลงานจนท าให้วรรณกรรมเยาวชนเล่มนี ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น         ใน
งานหนังสือแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2552 และประทับใจผู้อ่านเสมอมานอกจากวรรณกรรมเรื่องนี    จะ
ให้คุณค่าทางอารมณ์ผ่านกลวิธีการจัดวางองค์ประกอบ ของวรรณกรรมอย่างเหมาะสมรวม                    ทั ง
มีการน าท่วงท านองการแต่งแบบกลอนแปดมาใช้ในงานเขียนประเภทนวนิยายได้อย่างไพเราะ               แล้ว
ยังให้คุณค่าทางปัญญาโดยการสอดแทรกหลักคุณธรรมไว้หลายประการ ซึ่งหลักคุณธรรมเหล่านี เด็กเยาวชน
รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ในโรงเรียน สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือ
การเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีได้ทางหนึ่งด้วย นอกจากนี ยังพบการเน้นย  าภาพลักษณ์และบทบาทด้านบวกของ
พระสงฆ์ผ่านตัวละครหลวงตา และตัวละครเอกคือ“ขวัญสงฆ์” โดยตลอดเรื่อง ซึ่งการเป็นไปเช่นนี  อาจเนื่อง
ด้วยผู้แต่งมุ่งหวัง จะให้วรรณกรรมเรื่องนี ได้มีส่วนกระตุ้นให้คนในสังคมหันมาตระหนัก         ในบทบาทหน้าที่
ของตนมากขึ น โดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาและมีส่วนส าคัญ             ในการช่วย
จรรโลงสังคม ดังนั นจึงอาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี  ได้ให้ทั งสาระ และความบันเทิง      แก่ผู้อ่าน
หลายกลุ่ม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งหากผู้อ่านเกิดการซึมซับ และตระหนักเห็นคุณค่าของหลักคุณธรรมต่าง ๆ ใน
เรื่องก็จะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องเพ่ือความสุขความเจริญในชีวิตส่วนตัว        และสังคม
โดยรวมต่อไป (สารภี ขาวดี, 2554, หน้า 23-68) 
         จากผลงานวรรณกรรมเยาวชนของชมัยภร แสงกระจ่าง เป็นการแสดงให้เห็นลีลาภาษาด้านการใช้ค า  
และโวหาร ภาพพจน์ ที่สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย อีกทั งผู้ประพันธ์สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ ์
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Abstract 
 A study of the art of poetry in the Youth Literature on the "Kwansong" of Chamaiporn 
Sangkrachang who won the book excellence award in international book festival (B.E. 2552). 
The objective of the study was to analyze the art of poetry in the field of word usage for 
seventy seven lesson, used the criteria of the Wanneaw Yuden. Mostly she used alliteration 
method four hundred seventy five words, used assonance three hundred twenty and six 
words, used double word two hundred fifteen words, use the same word but different 
meaning forty five words, used the word for feeling and emotions thirty words, used conflict 
word twenty words, used for sound seventeen words, used for movement  eleven words, 
used for natural imitation  three words, used for color three words, and use for light three 
words. But did not find the resonant words about smell and taste. 
        The young-adult fiction of Chamaiporn Sangkrachang has adopted a strategy to 
categorize as prose but there are touches to the sound of the eight verses as well throughout 
the story. There is a rhythm of the word in the play style of the same consonant or the same 
sound as gracefully. The language of the word and the expression that easy convey to the 
reader. There are tactics in the  
Keywords: the art of poetry, stylelistics, Youth Literature 

 
บทน า  

วรรณกรรมเยาวชนถือเป็นรูปแบบหนึ่งของงานวรรณกรรมที่มีลักษณะเปิดกว้างให้ผู้เขียนสามารถ
แสดงเนื อหาและกลวิธีการแต่งได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้มีการสร้างสรรค์            
ค าประพันธ์ในลักษณะที่แปลกใหม่ มีองค์ประกอบส าคัญท่ีผู้ประพันธ์เลือกสรรถ้อยค า ส านวนโวหาร        และ
ภาพพจน์ สร้างสรรค์เรื่องราวผ่านภาษาอย่างสวยงาม ศิลปะในการใช้ภาษาของผู้ประพันธ์ที่ชวนให้ผู้อ่าน
ติดตามด้วยความเพลิดเพลิน จะท าให้ผู้อ่านรับรู้เกิดจินตนาการ เข้าใจ ยอมรับ ประทับใจ และเกิดอรรถรส       
ในการอ่าน ผู้ประพันธ์แต่ละท่านจะมีลักษณะโดดเด่นทางด้านศิลปะในการใช้ภาษา องค์ประกอบต่า ง ๆ
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา              
กาญจนะวรรณ (2520, หน้า 35) และในส่วนของ สิริวรรณ นันทจันทูล (2552, หน้า 77)  ได้กล่าวไว้ว่าศิลปะ
การใช้ภาษาในวรรณกรรม หมายถึง “นวนิยายเป็นวรรณกรรมบันเทิงคดีที่ถ่ายทอดลีลาการใช้ภาษา          
ของผู้ประพันธ์ได้อย่างดียิ่ง หากผู้ประพันธ์มีศิลปะการใช้ภาษาได้อย่างยอดเยี่ยมก็จะแสดงลีลาภาษาที่โดดเด่น
ท าให้ผู้อ่านได้รับอรรถรส และเกิดจินตภาพตามที่ผู้ประพันธ์ประสงค์” สอดคล้องกับสารภี ขาวดี (2554,       
หน้า 24) สรุปแนวทางในการช่วยพัฒนาการอ่านให้ได้รับคุณค่าทางวรรณกรรมอย่างสูงสุดว่ามี 2 ประการ      
คือ ประการแรก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ครูอาจารย์ในสถานศึกษา ควรจะต้องมีส่วนช่วยอธิบาย ขยายความ
เ ร่ืองราว รวมทั งช่วยขจัดอุปสรรคความยุ่ งยากบางประการเพ่ือให้ การอ่านของเด็กและเยาวชน                  
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประการที่สอง หลักคุณธรรมจริยธรรมบางประการที่ผู้แต่งสอดแทรกไว้ในวรรณกรรม
เยาวชน อาจไม่ได้เอื อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่านหลักเพียงกลุ่มเดียว แต่ในฐานะที่พ่อแม่
ผู้ปกครองและครูอาจารย์มีส่วนส าคัญในการอบรมเลี ยงดู และขัดเกลาให้เด็กเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ         
ในอนาคต จึงไม่ควรปฏิเสธการอ่านสารเหล่านี  เพราะวรรณกรรมเยาวชนบางเรื่องอาจให้คุณค่าในทางสติ              
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ปัญญาแก่ผู้อ่านกลุ่มนี ในการน าไปพัฒนาตนให้เป็นบุคคลต้นแบบแก่เด็กและเยาวชนในสังคมได้เป็นอย่างดี 
นอกเหนือไปจากได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอันเป็นคุณค่าทางอารมณ์  

ชมัยภร แสงกระจ่าง เป็นนักเขียนหญิงคุณภาพอีกคนหนึ่งของวงการวรรณกรรมที่สร้างสรรค์งาน
ประพันธ์ผ่านศิลปะการใช้ภาษาอย่างประณีต เลือกสรรภาษาวรรณศิลป์อย่างสละสลวยสวยงามสมเหตุสมผล 
และได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นจ านวนมาก ได้แก่ “วรรณพินิจ-กฤษณา อโศกสิน” “บ้านหนังสือในหัวใจ” 
ในนามปากกา “ไพลิน รุ้งรัตน์” ร้อยกรองเรื่อง “มิเหมือนแม้นอันใดเลยในนามชมจันทร์” และนวนิยาย       
เรื่อง “บันทึกจากลูก(ผู้) ชาย” ในนามปากกา ชมัยพร แสงกระจ่าง ส านักพิมพ์ประพันธ์สาน , (ม.ป.ป.,          
ย่อหน้าที่ 5) ทั งนี โดยมีผลงานวรรณกรรมเยาวชนที่น่าสนใจอย่างเรื่อง “ขวัญสงฆ์” ที่ได้รางวัลหนังสือดีเด่น      
ในงานหนังสือแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2552 ซึ่งเป็นงานเขียนที่มีลักษณะเป็นร้อยแก้ว เรียงร้อยสัมผัส
แบบกลอนแปด การเขียนในรูปแบบนี ผู้แต่งเรียกว่า  "ร้อยแก้วเป็นท านอง ร้อยกรองเป็นนวนิยาย”             
(ชมัยภร แสงกระจ่าง, 2551, ไม่มีเลขหน้า) อันมีเนื อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กชายก าพร้าที่ถูกน ามาทิ งไว้       
ที่ลานวัด หลวงตาจึงน ามาเลี ยงดูอย่างดี เด็กน้อยจึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจใฝ่ธรรมะ โดยในเรื่องจะสะท้อน
ถึงคุณค่าของหลักคุณธรรมต่างๆในเรื่อง ซึ่งให้ทั งข้อคิดคติเตือนใจ เป็นทางที่จะน าไปสู่แนวทางในการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณค่า 

วรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ์” ของชมัยภร แสงกระจ่าง นอกจากจะเป็นประโยชน์               
กับผู้อ่านแล้ว ผู้ประพันธ์สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ที่ผู้ประพันธ์พบเห็นผู้อ่านสามารถน าไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอีกด้วย ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็มีไหวพริบในการใช้ภาษาอันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
ท่วงท านองการเขียนที่กล่าวถึงในงานวรรณกรรมเรื่อง ขวัญสงฆ์ การใช้เครื่องมือในการสื่อสารของผู้เขียน      
ในการสื่อสารของผู้เขียนที่ถ่ายทอดลีลาการใช้ภาษาในผลงานการประพันธ์ได้อย่างดียิ่งหากผู้เขียนมีศิลปะ      
การใช้ภาษาได้อย่างยอดเย่ียมก็จะแสดงลีลาภาษาที่โดดเด่น ท าให้ผู้อ่านได้รับอรรถรส และเกิดจินตภาพ        
ตามท่ีผู้เขียนประสงค์ ดังที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ”์ ของชมัยภร แสงกระจ่าง            มี
ความโดดเด่น แสดงถึงคุณภาพของผลงานจนท าให้วรรณกรรมเยาวชนเล่มนี ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น         ใน
งานหนังสือแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2552 และประทับใจผู้อ่านเสมอมานอกจากวรรณกรรมเรื่องนี    จะ
ให้คุณค่าทางอารมณ์ผ่านกลวิธีการจัดวางองค์ประกอบ ของวรรณกรรมอย่างเหมาะสมรวม                    ทั ง
มีการน าท่วงท านองการแต่งแบบกลอนแปดมาใช้ในงานเขียนประเภทนวนิยายได้อย่างไพเราะ               แล้ว
ยังให้คุณค่าทางปัญญาโดยการสอดแทรกหลักคุณธรรมไว้หลายประการ ซึ่งหลักคุณธรรมเหล่านี เด็กเยาวชน
รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ในโรงเรียน สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือ
การเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีได้ทางหนึ่งด้วย นอกจากนี ยังพบการเน้นย  าภาพลักษณ์และบทบาทด้านบวกของ
พระสงฆ์ผ่านตัวละครหลวงตา และตัวละครเอกคือ“ขวัญสงฆ์” โดยตลอดเรื่อง ซึ่งการเป็นไปเช่นนี  อาจเนื่อง
ด้วยผู้แต่งมุ่งหวัง จะให้วรรณกรรมเรื่องนี ได้มีส่วนกระตุ้นให้คนในสังคมหันมาตระหนัก         ในบทบาทหน้าที่
ของตนมากขึ น โดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาและมีส่วนส าคัญ             ในการช่วย
จรรโลงสังคม ดังนั นจึงอาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี  ได้ให้ทั งสาระ และความบันเทิง      แก่ผู้อ่าน
หลายกลุ่ม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งหากผู้อ่านเกิดการซึมซับ และตระหนักเห็นคุณค่าของหลักคุณธรรมต่าง ๆ ใน
เรื่องก็จะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องเพ่ือความสุขความเจริญในชีวิตส่วนตัว        และสังคม
โดยรวมต่อไป (สารภี ขาวดี, 2554, หน้า 23-68) 
         จากผลงานวรรณกรรมเยาวชนของชมัยภร แสงกระจ่าง เป็นการแสดงให้เห็นลีลาภาษาด้านการใช้ค า  
และโวหาร ภาพพจน์ ที่สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย อีกทั งผู้ประพันธ์สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ ์
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ที่ผู้ประพันธ์พบเห็นผู้อ่านสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า    
ชมัยภร แสงกระจ่าง มีลักษณะเด่นในการน าเสนอศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมเรื่อง “ขวัญสงฆ์”      
อย่างไรจึ งส่ งผลได้ รับรางวัลหนั งสือดี เด่น  ในงานหนั งสือแห่ งชาติ  ประจ าปี พุทธศักราช 2552                     
และสร้างความประทับใจแก่ผู้อ่าน การศึกษาศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาจึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี         
โดยมุ่งวิเคราะห์การใช้ค า เพ่ือให้เกิดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการใช้ภาษาของวรรณกรรม
เรื่องนี  อันจะท าให้เห็นความสามารถเชิงวรรณศิลป์ของชมัยภร แสงกระจ่าง  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยขน์          
แก่ผู้ที่สนใจวรรณกรรม ทั งยังเป็นแนวทางในการศึกษาลักษณะภาษาวรรณกรรมในปัจจุบันได้อย่างดีอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
      เพ่ือศึกษาศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในงานวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ”์ ของ ชมัยภร     
แสงกระจ่าง 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
          ชมัยพร แสงกระจ่าง มีลีลาภาษาด้านการใช้ค าและโวหาร ภาพพจน์ ที่สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจ
ง่ายอีกทั งผู้ประพันธ์สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ที่ผู้ประพันธ์พบเห็นผู้อ่านสามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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การศึกษาศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลลีาในวรรณกรรมเยาวชน เร่ือง “ขวัญสงฆ์” ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง 

เสียงของค า 
ค ายมก 
ค าซ  าต่างความหมาย 
ค าเลียนเสียงธรรมชาต ิ
ค าสัมผัสอักษร 
ค าสัมผัสสระ 
ค าขัดแย้งกัน 
ค ากังวาน 

ลีลาการใช้ค า 
การใช้ค าแสดงความรู้สึก 
การใช้ค าแสดงอาการเคลื่อนไหว 
การใช้ค าบอกแสง 
การใช้ค าบอกส ี
การใช้ค าบอกเสียง 
การใช้ค าบอกกลิ่น 
การใช้ค าบอกรส 

ศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “ขวัญสงฆ์” ของ ชมัยภร แสงกระจา่ง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั งนี  ผู้วิจัยได้ศึกษา เรื่อง ศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชน           

เรื่อง “ขวัญสงฆ์” ของชมัยภร แสงกระจ่าง ที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ในงานหนังสือแห่งชาติ ประจ าปี
พุทธศักราช 2552 โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งศึกษาจากเอกสาร และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา
วิเคราะห์ การศึกษาวิจัยในครั งนี  มีวิธีการด าเนินการ ดังนี  

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ด้านการใช้ค า โดยพิจารณาจากการน าแนวคิด         

ของวันเนาว์ ยูเด็น (2532, หน้า 89 – 105) ได้กล่าวถึงประเภทของค าเพ่ือจะได้ใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังนี  
1) เสียงของค าท าให้เกิดภาพ สร้างความรู้สึกและอารมณ์ ถือเป็นการสร้างให้ 

ถ้อยค ามีชีวิต การใช้ค าท าให้เกิดความงามลักษณะนี  เช่น 
            1.1 การใช้ค าซ  า  (Reduplication) มีวิธีการดังนี  คือ 

1.1.1 การใช้ค าซ  าในลักษณะค ายมก 
1.1.2 การใช้ค าซ  าแบบเล่นค า คือน าค ามาใช้ในความหมายต่างๆกัน 
1.1.3 การใช้ค าเพ่ือเลียนเสียงธรรมชาติ การเลียนเสียงธรรมชาติ 

            1.2 การวางจังหวะเสียงของค า มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ 
1.2.1 การวางเสียงของค าที่ท าให้ เกิดการขัดแย้งระหว่าง เสียงสู ง            

กับเสียงต่ า, เสียงสั นสระเสียงยาว หรือเสียงแหลมกับเสียงทุ้ม 
1.2.2 การใช้เสียงของค าในลักษณะประเภทเดียวกัน คือเล่นสัมผัสอักษร  

(Consonance) ซึ่งมีทั งค าสัมผัสอักษรที่พยัญชนะต้นเป็นตัวเดียวกัน 
1.2.3 การใช้เสียงของค าโดยใช้เสียงสัมผัสที่กลมกลืนกัน คือ การใช้สัมผัส 

สระ (Assonance) 
1.2.4 การใช้เสียงของค าที่กังวานรับ เช่น ใช้เสียงเปิด (Resonance) 

2) ลีลาการใช้ค า หมายถึง การเลือกใช้ค าเหมาะสมที่จะเขียน มีการสร้างค าใหม่ 
การแผลงค าให้เข้าสัมผัส ไม่ว่าสัมผัสสระหรือสัมผัสอักษร รวมทั งการเล่นค าการใช้ค าให้ตรงกับความหมาย
และความรู้สึก ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี  
            2.1 การใช้ค าแสดงความรู้สึก เป็นการเลือกค าเพ่ือแสดงให้ผู้ อ่านเข้ าใจ           
ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครอย่างลึกซึ ง และมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครด้วย ไม่ว่าจะเป็นความสุข           
หรือความทุกข์ก็ตาม 
            2.2 การใช้ค าแสดงอาการเคลื่อนไหว เป็นค าบอกกริยาอาการ                      และ
การเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ ท าให้ผู้อ่านเกิดภาพในจินตนาการอย่างชัดเจน ไม่วาจะเป็นการเคลื่อนไหว    ไป
ข้างหนา การเคลื่อนไหว อย่างรวดเร็วการเคลื่อนไหวอยูไม่นิ่ง และการแสดงอาการไม่ปกติ 
            2.3 การใช้ค าบอกแสง เป็นการเลือกค าที่แสดงแสงเงา ความสว่างของฉาก   
และบรรยากาศที่ผู้เขียนตองการน าเสนอ ท าใหงานเขียนนั นน าเสนอสารที่เห็นภาพชัดเจน เช่น การใชค าบอก
แสงที่ออนลงหม่นมัว และมืด การใชค าบอกแสงที่กระพริบ สองประกาย และการ ใชค าบอกแสงที่สองสว่าง
เจิดจา 
            2.4 การใช้ค าบอกสี เป็นการให้รายละเอียดของสี เพ่ือให้ ผู้อ่านได้สัมผัส      
ความสวยงามของถ้อยค าเพ่ิมมากขึ น การพรรณนาของผู้เขียนมีปรากฏการใช้ค าวิเศษณ์ขยายค าของสี  

5 
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ที่ผู้ประพันธ์พบเห็นผู้อ่านสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า    
ชมัยภร แสงกระจ่าง มีลักษณะเด่นในการน าเสนอศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมเรื่อง “ขวัญสงฆ์”      
อย่างไรจึ งส่ งผลได้ รับรางวัลหนั งสือดี เด่น  ในงานหนั งสือแห่ งชาติ  ประจ าปี พุทธศักราช 2552                     
และสร้างความประทับใจแก่ผู้อ่าน การศึกษาศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาจึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี         
โดยมุ่งวิเคราะห์การใช้ค า เพ่ือให้เกิดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการใช้ภาษาของวรรณกรรม
เรื่องนี  อันจะท าให้เห็นความสามารถเชิงวรรณศิลป์ของชมัยภร แสงกระจ่าง  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยขน์          
แก่ผู้ที่สนใจวรรณกรรม ทั งยังเป็นแนวทางในการศึกษาลักษณะภาษาวรรณกรรมในปัจจุบันได้อย่างดีอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
      เพ่ือศึกษาศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในงานวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ”์ ของ ชมัยภร     
แสงกระจ่าง 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
          ชมัยพร แสงกระจ่าง มีลีลาภาษาด้านการใช้ค าและโวหาร ภาพพจน์ ที่สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจ
ง่ายอีกทั งผู้ประพันธ์สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ที่ผู้ประพันธ์พบเห็นผู้อ่านสามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

การศึกษาศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลลีาในวรรณกรรมเยาวชน เร่ือง “ขวัญสงฆ์” ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง 

เสียงของค า 
ค ายมก 
ค าซ  าต่างความหมาย 
ค าเลียนเสียงธรรมชาต ิ
ค าสัมผัสอักษร 
ค าสัมผัสสระ 
ค าขัดแย้งกัน 
ค ากังวาน 

ลีลาการใช้ค า 
การใช้ค าแสดงความรู้สึก 
การใช้ค าแสดงอาการเคลื่อนไหว 
การใช้ค าบอกแสง 
การใช้ค าบอกส ี
การใช้ค าบอกเสียง 
การใช้ค าบอกกลิ่น 
การใช้ค าบอกรส 

ศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “ขวัญสงฆ์” ของ ชมัยภร แสงกระจา่ง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั งนี  ผู้วิจัยได้ศึกษา เรื่อง ศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชน           

เรื่อง “ขวัญสงฆ์” ของชมัยภร แสงกระจ่าง ที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ในงานหนังสือแห่งชาติ ประจ าปี
พุทธศักราช 2552 โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งศึกษาจากเอกสาร และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา
วิเคราะห์ การศึกษาวิจัยในครั งนี  มีวิธีการด าเนินการ ดังนี  

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ด้านการใช้ค า โดยพิจารณาจากการน าแนวคิด         

ของวันเนาว์ ยูเด็น (2532, หน้า 89 – 105) ได้กล่าวถึงประเภทของค าเพ่ือจะได้ใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังนี  
1) เสียงของค าท าให้เกิดภาพ สร้างความรู้สึกและอารมณ์ ถือเป็นการสร้างให้ 

ถ้อยค ามีชีวิต การใช้ค าท าให้เกิดความงามลักษณะนี  เช่น 
            1.1 การใช้ค าซ  า  (Reduplication) มีวิธีการดังนี  คือ 

1.1.1 การใช้ค าซ  าในลักษณะค ายมก 
1.1.2 การใช้ค าซ  าแบบเล่นค า คือน าค ามาใช้ในความหมายต่างๆกัน 
1.1.3 การใช้ค าเพ่ือเลียนเสียงธรรมชาติ การเลียนเสียงธรรมชาติ 

            1.2 การวางจังหวะเสียงของค า มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ 
1.2.1 การวางเสียงของค าที่ท าให้ เกิดการขัดแย้งระหว่าง เสียงสู ง            

กับเสียงต่ า, เสียงสั นสระเสียงยาว หรือเสียงแหลมกับเสียงทุ้ม 
1.2.2 การใช้เสียงของค าในลักษณะประเภทเดียวกัน คือเล่นสัมผัสอักษร  

(Consonance) ซึ่งมีทั งค าสัมผัสอักษรที่พยัญชนะต้นเป็นตัวเดียวกัน 
1.2.3 การใช้เสียงของค าโดยใช้เสียงสัมผัสที่กลมกลืนกัน คือ การใช้สัมผัส 

สระ (Assonance) 
1.2.4 การใช้เสียงของค าที่กังวานรับ เช่น ใช้เสียงเปิด (Resonance) 

2) ลีลาการใช้ค า หมายถึง การเลือกใช้ค าเหมาะสมที่จะเขียน มีการสร้างค าใหม่ 
การแผลงค าให้เข้าสัมผัส ไม่ว่าสัมผัสสระหรือสัมผัสอักษร รวมทั งการเล่นค าการใช้ค าให้ตรงกับความหมาย
และความรู้สึก ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี  
            2.1 การใช้ค าแสดงความรู้สึก เป็นการเลือกค าเพ่ือแสดงให้ผู้ อ่านเข้ าใจ           
ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครอย่างลึกซึ ง และมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครด้วย ไม่ว่าจะเป็นความสุข           
หรือความทุกข์ก็ตาม 
            2.2 การใช้ค าแสดงอาการเคลื่อนไหว เป็นค าบอกกริยาอาการ                      และ
การเคลื่อนไหวของส่ิงต่างๆ ท าให้ผู้อ่านเกิดภาพในจินตนาการอย่างชัดเจน ไม่วาจะเป็นการเคลื่อนไหว    ไป
ข้างหนา การเคลื่อนไหว อย่างรวดเร็วการเคลื่อนไหวอยูไม่นิ่ง และการแสดงอาการไม่ปกติ 
            2.3 การใช้ค าบอกแสง เป็นการเลือกค าที่แสดงแสงเงา ความสว่างของฉาก   
และบรรยากาศที่ผู้เขียนตองการน าเสนอ ท าใหงานเขียนนั นน าเสนอสารที่เห็นภาพชัดเจน เช่น การใชค าบอก
แสงที่ออนลงหม่นมัว และมืด การใชค าบอกแสงที่กระพริบ สองประกาย และการ ใชค าบอกแสงที่สองสว่าง
เจิดจา 
            2.4 การใช้ค าบอกสี เป็นการให้รายละเอียดของสี เพ่ือให้ผู้ อ่านได้สัมผัส      
ความสวยงามของถ้อยค าเพ่ิมมากขึ น การพรรณนาของผู้เขียนมีปรากฏการใช้ค าวิเศษณ์ขยายค าของสี  

5 
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หรือบางครั งผู้เขียนไม่ได้ระบุสีให้ชัดเจนว่าเป็นสีอะไรแต่ใชค าขยายท าใหเกิดภาพ ผู้อ่านสามารถคาดเดา        
หรือจินตนาการได้ว่านาจะเป็นสีอะไร 
            2.5 การใชค าบอกเสียง เป็นค าที่ท าใหผู้อ่านรับรสจินตภาพของเสียงโดยสัมผัส      
กับเสียงของค าที่ปรากฏออกมาโดยได้ยินเสียงของค าในการเลียนเสียงแบบตาง ๆ และยังหมายถึงค าบอกเสียง
และน  าเสียงของตัวละครที่เปลงออกมา โดยมีโทนเสียงสามารถบอกระดับความเข้มและอ่อนของอารมณ์       
ตัวละคร ในขณะนั นได้ซึ่งจะช่วยใหผู้อ่านได้รับสารที่ชัดเจนเพิ่มขึ น 
            2.6 การใช้ค าบอกกลิ่น เป็นการเลือกค าที่แสดงถึงลักษณะของกลิ่นต่าง  ๆ             
ท าให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ถึงกลิ่นนั น ๆ ได ้
            2.7 การใช้ค าบอกรส เป็นการน าค าบอกรสมากล าวถึงรสชาติของอาหาร            
ท าใหผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนได้ลิ มรสชาติด้วยตนเอง 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี  
1. ศึกษาประวัติและผลงานวรรณกรรมของ ชมัยภร แสงกระจ่าง 

                 2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม การใช้ภาษา และวัจนลีลา 
                 3.  ก าหนดหลักเกณฑ์ ในการศึ กษาวิ เคราะห์ วั จน ลี ลาการใช้ภาษาประเภท ค า                      
ของวันเนาว์ ยูเด็น (2532, หน้า 89 – 105) 
                 4. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
          จากการศึกษาข้อมูลผลงานวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ”์ ที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น         
ในงานหนังสือแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2552 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลา           
ในวรรณกรรมเยาวชน เรื่องขวัญสงฆ์ ของชมัยภร แสงกระจ่าง โดยพิจารณาด้านการใช้ค า  จากนั นน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชน  เร่ือง  “ขวัญสงฆ์”  ของชมัยภร    
แสงกระจ่ าง  ที่ ได้ รั บรางวั ลหนั งสื อดี เด่น  ในงานหนั งสื อแห่ งชาติ  ประจ าปี พุทธศักราช  2552                       
ผู้วิจัยยึดเกณฑ์ของวันเนาว์ ยูเด็น (2532, หน้า 89-105) ผลวิจัยในการวิเคราะห์ศิลปะการประพันธ์              
เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ์” ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง พบว่า มีการใช้ค าที่ปรากฏ     
ในเรื่องทั งหมดจ านวน 37 ตอน สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี  

1. เสียงของค า ท าให้เกิดภาพ สร้างความรู้สึกและอารมณ์ 
                      1.1 การใช้ค าซ  า (Reduplication) ประกอบไปด้วย 
                            - ค ายมก   จ านวน  193 ค า 
                            - ค าซ  าต่างความหมาย  จ านวน   44 ค า 
                            - ค าเลียนเสียงธรรมชาติ  จ านวน     4 ค า 
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                      1.2 การวางจังหวะเสียงของค า ประกอบไปด้วย 
                            - ค าขัดแย้งกัน   จ านวน   20 ค า 
                            - ค าสัมผัสอักษร   จ านวน  465 ค า 
                            - ค าสัมผัสสระ   จ านวน  278 ค า 
                              - ค ากังวาน   ไม่พบในการใช้ค า 
                 2. ลีลาการใช้ค า แบ่งออกเป็นดังนี  
                           - การใช้ค าแสดงความรู้สึก  จ านวน   30 ค า 
                          - การใช้ค าแสดงอาการเคลื่อนไหว  จ านวน   11 ค า 
                          - การใช้ค าบอกแสง   จ านวน     2 ค า 
                          - การใช้ค าบอกสี    จ านวน     3 ค า 
                          - การใช้ค าบอกเสียง   จ านวน   17 ค า 
                          - การใช้ค าบอกกลิ่น   ไม่พบในการใช้ค า 
                          - การใช้ค าบอกรส   ไม่พบในการใช้ค า 
 

ผลการวิเคราะห์ศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ์”                             
ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง จากทั งหมดจ านวน 37 ตอน เมื่อวิเคราะห์และพบว่าการใช้ค าที่ปรากฏในเรื่อง
ทั งหมดส่วนใหญ่เป็นการใช้ค าสัมผัสร้อยแก้วร้อยกรอง เล่นค าสัมผัสอักษร เล่นสัมผัสสระ ค ายมก ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ์” ของชมัยภร       
แสงกระจ่างที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ในงานหนังสือแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2552 มีวัตถุประสงค์    
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในด้านการใช้ค า ผลการศึกษาวิจัย ศิลปะการประพันธ์            
เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ์” ของชมัยภร แสงกระจ่าง มีการใช้ค าที่ปรากฏ              
ในเรื่องทั งหมดจ านวน 37 ตอน พบว่าผู้เขียนใช้เกณฑ์การใช้ค าของวันเนาว์ ยูเด็น (2532, หน้า 89-105)    
ผู้วิจัยน าประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) ด้านการใช้ค า และ 2) ด้านลีลาการใช้ค า ดังนี  

1. ด้านเสียงของค า ท าให้ เกิดภาพ สร้างความรู้ สึกและอารมณ์  มีการใช้  1) การใช้ค าซ  า  
(Reduplication) ประกอบไปด้วย ค ายมกพบจ านวน 193 ค า, ค าซ  าต่างความหมาย พบจ านวน 44 ค า,        
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ พบจ านวน 4 ค า และ 2. การวางจังหวะเสียงของค า ประกอบไปด้วย ค าขัดแย้งกัน   
พบจ านวน 20 ค า, ค าสัมผัสอักษร พบจ านวน 465 ค า และค าสัมผัสสระ พบจ านวน 278 ค า                     จาก
ผลการวิเคราะห์ไม่พบในการใช้ค ากังวาน  

2. ลีลาการใช้ค า แบ่งออกเป็นการใช้ค าแสดงความรู้สึก พบจ านวน 30 ค า การใช้ค าแสดงอาการ
เคลื่อนไหว พบจ านวน 11 ค า การใช้ค าบอกแสง พบจ านวน 2 ค า การใช้ค าบอกสี พบจ านวน 3 ค า การใช้ค า
บอกเสียง พบจ านวน 17 ค า จากผลการวิเคราะห์ไม่พบในการใช้ค าบอกกลิ่น และไม่พบในการใช้ค าบอกรส 

จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยพบว่าวรรณกรรมเรื่องนี มีความโดดเด่นในด้านกลวิธีการน าเสนอ กล่าวคือ                  
1) ในงานวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ์” ของชมัยภร แสงกระจ่าง มีการน ากลวิธีการร้อยเรียงเนื อหา
เสมือนร้อยแก้ว แต่มีการส่งสัมผัสให้เกิดเสียงเสนาะแบบกลอนสุภาพได้อย่างไพเราะตลอดทั งเรื่อง ,               
2) มีการวางจังหวะเสียงของค า ในลักษณะการเล่นสัมผัสอักษรที่พยัญชนะต้นเป็นตัวเดียวกัน หรือเสียงเดียวกัน     
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หรือบางครั งผู้เขียนไม่ได้ระบุสีให้ชัดเจนว่าเป็นสีอะไรแต่ใชค าขยายท าใหเกิดภาพ ผู้อ่านสามารถคาดเดา        
หรือจินตนาการได้ว่านาจะเป็นสีอะไร 
            2.5 การใชค าบอกเสียง เป็นค าที่ท าใหผู้อ่านรับรสจินตภาพของเสียงโดยสัมผัส      
กับเสียงของค าที่ปรากฏออกมาโดยได้ยินเสียงของค าในการเลียนเสียงแบบตาง ๆ และยังหมายถึงค าบอกเสียง
และน  าเสียงของตัวละครที่เปลงออกมา โดยมีโทนเสียงสามารถบอกระดับความเข้มและอ่อนของอารมณ์       
ตัวละคร ในขณะนั นได้ซึ่งจะช่วยใหผู้อ่านได้รับสารที่ชัดเจนเพิ่มขึ น 
            2.6 การใช้ค าบอกกลิ่น เป็นการเลือกค าที่แสดงถึงลักษณะของกลิ่นต่าง  ๆ             
ท าให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ถึงกลิ่นนั น ๆ ได ้
            2.7 การใช้ค าบอกรส เป็นการน าค าบอกรสมากล าวถึงรสชาติของอาหาร            
ท าใหผู้อ่านเกิดความรู้สึกเหมือนได้ลิ มรสชาติด้วยตนเอง 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี  
1. ศึกษาประวัติและผลงานวรรณกรรมของ ชมัยภร แสงกระจ่าง 

                 2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม การใช้ภาษา และวัจนลีลา 
                 3.  ก าหนดหลักเกณฑ์ ในการศึ กษาวิ เคราะห์ วั จน ลี ลาการใช้ภาษาประเภท ค า                      
ของวันเนาว์ ยูเด็น (2532, หน้า 89 – 105) 
                 4. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
          จากการศึกษาข้อมูลผลงานวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ”์ ที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น         
ในงานหนังสือแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2552 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลา           
ในวรรณกรรมเยาวชน เร่ืองขวัญสงฆ์ ของชมัยภร แสงกระจ่าง โดยพิจารณาด้านการใช้ค า  จากนั นน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชน  เรื่อง  “ขวัญสงฆ์”  ของชมัยภร    
แสงกระจ่ าง  ที่ ได้ รั บรางวั ลหนั งสื อดี เด่น  ในงานหนั งสื อแห่ งชาติ  ประจ าปี พุทธศักราช  2552                       
ผู้วิจัยยึดเกณฑ์ของวันเนาว์ ยูเด็น (2532, หน้า 89-105) ผลวิจัยในการวิเคราะห์ศิลปะการประพันธ์              
เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชน เร่ือง “ขวัญสงฆ์” ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง พบว่า มีการใช้ค าที่ปรากฏ     
ในเรื่องทั งหมดจ านวน 37 ตอน สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี  

1. เสียงของค า ท าให้เกิดภาพ สร้างความรู้สึกและอารมณ์ 
                      1.1 การใช้ค าซ  า (Reduplication) ประกอบไปด้วย 
                            - ค ายมก   จ านวน  193 ค า 
                            - ค าซ  าต่างความหมาย  จ านวน   44 ค า 
                            - ค าเลียนเสียงธรรมชาติ  จ านวน     4 ค า 
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                      1.2 การวางจังหวะเสียงของค า ประกอบไปด้วย 
                            - ค าขัดแย้งกัน   จ านวน   20 ค า 
                            - ค าสัมผัสอักษร   จ านวน  465 ค า 
                            - ค าสัมผัสสระ   จ านวน  278 ค า 
                              - ค ากังวาน   ไม่พบในการใช้ค า 
                 2. ลีลาการใช้ค า แบ่งออกเป็นดังนี  
                           - การใช้ค าแสดงความรู้สึก  จ านวน   30 ค า 
                          - การใช้ค าแสดงอาการเคลื่อนไหว  จ านวน   11 ค า 
                          - การใช้ค าบอกแสง   จ านวน     2 ค า 
                          - การใช้ค าบอกสี    จ านวน     3 ค า 
                          - การใช้ค าบอกเสียง   จ านวน   17 ค า 
                          - การใช้ค าบอกกลิ่น   ไม่พบในการใช้ค า 
                          - การใช้ค าบอกรส   ไม่พบในการใช้ค า 
 

ผลการวิเคราะห์ศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ์”                             
ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง จากทั งหมดจ านวน 37 ตอน เมื่อวิเคราะห์และพบว่าการใช้ค าที่ปรากฏในเรื่อง
ทั งหมดส่วนใหญ่เป็นการใช้ค าสัมผัสร้อยแก้วร้อยกรอง เล่นค าสัมผัสอักษร เล่นสัมผัสสระ ค ายมก ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ์” ของชมัยภร       
แสงกระจ่างที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ในงานหนังสือแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2552 มีวัตถุประสงค์    
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ศิลปะการประพันธ์เชิงวัจนลีลาในด้านการใช้ค า ผลการศึกษาวิจัย ศิลปะการประพันธ์            
เชิงวัจนลีลาในวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ์” ของชมัยภร แสงกระจ่าง มีการใช้ค าที่ปรากฏ              
ในเรื่องทั งหมดจ านวน 37 ตอน พบว่าผู้เขียนใช้เกณฑ์การใช้ค าของวันเนาว์ ยูเด็น (2532, หน้า 89-105)    
ผู้วิจัยน าประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) ด้านการใช้ค า และ 2) ด้านลีลาการใช้ค า ดังนี  

1. ด้านเสียงของค า ท าให้ เกิดภาพ สร้างความรู้ สึกและอารมณ์  มีการใช้  1) การใช้ค าซ  า  
(Reduplication) ประกอบไปด้วย ค ายมกพบจ านวน 193 ค า, ค าซ  าต่างความหมาย พบจ านวน 44 ค า,        
ค าเลียนเสียงธรรมชาติ พบจ านวน 4 ค า และ 2. การวางจังหวะเสียงของค า ประกอบไปด้วย ค าขัดแย้งกัน   
พบจ านวน 20 ค า, ค าสัมผัสอักษร พบจ านวน 465 ค า และค าสัมผัสสระ พบจ านวน 278 ค า                     จาก
ผลการวิเคราะห์ไม่พบในการใช้ค ากังวาน  

2. ลีลาการใช้ค า แบ่งออกเป็นการใช้ค าแสดงความรู้สึก พบจ านวน 30 ค า การใช้ค าแสดงอาการ
เคลื่อนไหว พบจ านวน 11 ค า การใช้ค าบอกแสง พบจ านวน 2 ค า การใช้ค าบอกสี พบจ านวน 3 ค า การใช้ค า
บอกเสียง พบจ านวน 17 ค า จากผลการวิเคราะห์ไม่พบในการใช้ค าบอกกลิ่น และไม่พบในการใช้ค าบอกรส 

จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยพบว่าวรรณกรรมเรื่องนี มีความโดดเด่นในด้านกลวิธีการน าเสนอ กล่าวคือ                  
1) ในงานวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “ขวัญสงฆ์” ของชมัยภร แสงกระจ่าง มีการน ากลวิธีการร้อยเรียงเนื อหา
เสมือนร้อยแก้ว แต่มีการส่งสัมผัสให้เกิดเสียงเสนาะแบบกลอนสุภาพได้อย่างไพเราะตลอดทั งเรื่อง ,               
2) มีการวางจังหวะเสียงของค า ในลักษณะการเล่นสัมผัสอักษรที่พยัญชนะต้นเป็นตัวเดียวกัน หรือเสียงเดียวกัน     
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อย่างสละสลวย ลีลาภาษาด้านการใช้ค าและโวหาร ภาพพจน์ ที่สื่อความหมายให้ผู้ อ่านเข้าใจง่าย               
และ 3) มีกลวิธีในการใช้เสียงของค าสัมผัสที่กลมกลืนกันซึ่งผู้เขียนสามารถวางจังหวะค าในการประพันธ์         
ได้อย่างทรงคุณค่า  

งานวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง ขวัญสงฆ์ ของชมัยภร แสงกระจ่าง มีการน ากลวิธีการร้อยเรียงเนื อหา
เสมือนร้อยแก้ว แต่มีการส่งสัมผัสให้เกิดเสียงเสนาะแบบกลอนแปดได้อย่างไพเราะตลอดทั งเรื่องมีการวาง
จังหวะเสียงของค าในลักษณะการเล่นสัมผัสอักษรที่พยัญชนะต้นเป็นตัวเดียวกัน หรือเสียงเดียวกันอย่าง
สละสลวย ลีลาภาษาด้านการใช้ค าและโวหาร ภาพพจน์ ที่สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย มีกลวิธีในการใช้
เสียงของค าสัมผัสที่กลมกลืนกัน ซึ่งผู้ เขียนสามารถวางจังหวะค าในการประพันธ์ได้อย่างทรงคุณค่า        
นอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านแล้ว ผู้ประพันธ์สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ที่ผู้ประพันธ์พบเห็นผู้อ่าน
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันอีกด้วยในขณะเดียวกันผู้เขียนก็มีไหวพริบในการใช้
ภาษาอันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นท่วงท านองการเขียนที่กล่าวถึงในงานวรรณกรรมเรื่อง ขวัญสงฆ์ การใช้เครื่องมือ
ในการสื่อสารของผู้เขียนในการสื่อสารของผู้เขียนที่ถ่ายทอดลีลาการใช้ภาษาในผลงานการประพันธ์ได้อย่างดี
ยิ่ง หากผู้เขียนมีศิลปะการใช้ภาษาได้อย่างยอดเยี่ยมก็จะแสดงลีลาภาษาที่โดดเด่น ท าให้ผู้อ่านได้รับอรรถรส 
และเกิดจิตนภาพตามที่ ผู้ เขียนประสงค์  ดั งที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน เรื่ อง  “ขวัญสงฆ์”                      
ของ ชมัยภร     แสงกระจ่าง มีความโดดเด่น แสดงถึงคุณภาพของผลงานจนท าให้วรรณกรรมเยาวชนเล่มนี 
ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นในงานหนังสือแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2552 และประทับใจในผู้ที่ได้อ่าน     
“ขวัญสงฆ”์ เสมอมา 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์งานวรรณกรรมเยาวชนของชมัยภร แสงกระจ่าง ควรมีการศึกษาวิจัย                งาน
วรรณกรรมของผู้เขียนคนอ่ืนที่ได้รับรางวัลสร้างสรรค์เช่นเดียวกันกับชมัยภร แสงกระจ่าง ในด้านกลวิธีการ
ประพันธ์ และแนวคิดในการใช้ภาษาในการเขียนของท่านอ่ืน เพ่ือแสดงให้เห็นลักษณะของการใช้ภาษา     ที่
แตกต่าง และพิจารณาว่าผู้เขียนใช้กลวิธีในการน าเสนอเนื อหาและการใช้ภาษาอย่างไร จึงท าให้ผู้อ่าน       เกิด
ความประทับใจ 
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อย่างสละสลวย ลีลาภาษาด้านการใช้ค าและโวหาร ภาพพจน์ ที่ ส่ือความหมายให้ผู้ อ่านเข้าใจง่าย               
และ 3) มีกลวิธีในการใช้เสียงของค าสัมผัสที่กลมกลืนกันซึ่งผู้เขียนสามารถวางจังหวะค าในการประพันธ์         
ได้อย่างทรงคุณค่า  

งานวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง ขวัญสงฆ์ ของชมัยภร แสงกระจ่าง มีการน ากลวิธีการร้อยเรียงเนื อหา
เสมือนร้อยแก้ว แต่มีการส่งสัมผัสให้เกิดเสียงเสนาะแบบกลอนแปดได้อย่างไพเราะตลอดทั งเรื่องมีการวาง
จังหวะเสียงของค าในลักษณะการเล่นสัมผัสอักษรที่พยัญชนะต้นเป็นตัวเดียวกัน หรือเสียงเดียวกันอย่าง
สละสลวย ลีลาภาษาด้านการใช้ค าและโวหาร ภาพพจน์ ที่สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย มีกลวิธีในการใช้
เสียงของค าสัมผัสที่กลมกลืนกัน ซึ่งผู้ เขียนสามารถวางจังหวะค าในการประพันธ์ได้อย่างทรงคุณค่า        
นอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านแล้ว ผู้ประพันธ์สอดแทรกแนวคิด ประสบการณ์ที่ผู้ประพันธ์พบเห็นผู้อ่าน
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันอีกด้วยในขณะเดียวกันผู้เขียนก็มีไหวพริบในการใช้
ภาษาอันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นท่วงท านองการเขียนที่กล่าวถึงในงานวรรณกรรมเรื่อง ขวัญสงฆ์ การใช้เครื่องมือ
ในการสื่อสารของผู้เขียนในการสื่อสารของผู้เขียนที่ถ่ายทอดลีลาการใช้ภาษาในผลงานการประพันธ์ได้อย่างดี
ยิ่ง หากผู้เขียนมีศิลปะการใช้ภาษาได้อย่างยอดเยี่ยมก็จะแสดงลีลาภาษาที่โดดเด่น ท าให้ผู้อ่านได้รับอรรถรส 
และเกิดจิตนภาพตามที่ ผู้ เขียนประสงค์  ดั งที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน เรื่ อง  “ขวัญสงฆ์”                      
ของ ชมัยภร     แสงกระจ่าง มีความโดดเด่น แสดงถึงคุณภาพของผลงานจนท าให้วรรณกรรมเยาวชนเล่มนี 
ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นในงานหนังสือแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2552 และประทับใจในผู้ที่ได้อ่าน     
“ขวัญสงฆ”์ เสมอมา 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์งานวรรณกรรมเยาวชนของชมัยภร แสงกระจ่าง ควรมีการศึกษาวิจัย                งาน
วรรณกรรมของผู้เขียนคนอ่ืนที่ได้รับรางวัลสร้างสรรค์เช่นเดียวกันกับชมัยภร แสงกระจ่าง ในด้านกลวิธีการ
ประพันธ์ และแนวคิดในการใช้ภาษาในการเขียนของท่านอ่ืน เพ่ือแสดงให้เห็นลักษณะของการใช้ภาษา     ที่
แตกต่าง และพิจารณาว่าผู้เขียนใช้กลวิธีในการน าเสนอเนื อหาและการใช้ภาษาอย่างไร จึงท าให้ผู้อ่าน       เกิด
ความประทับใจ 
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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพตามความความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู 1,200 คน และบุคลากรทางการศึกษา 550 
คน จ านวน 1,750 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Strantified Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเชิง
เนื้อหาตามเกณฑ์ ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับเท่ากับ .98 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ เมื่อพบความแตกต่างใช้วิธีการ
ทดสอบรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน เปรียบเทียบคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะทางวิชาชีพ ด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านทักษะการบริการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านความเป็นผู้น า ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษย
สัมพันธ์ และด้านคุณธรรม จริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อจ าแนกเป็นรายคู่ 
พบว่าความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก แตกต่างจากความคิดเห็นของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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 The purpose of this research were to a comparative characteristic for Administrator 
in school professional teachers and Education of the opinion area office. The samples of the 
research were 327 teachers 1,200 and Personel 550 total 1,750  by stratified random 
sampling this research total were questioners for rating scale 5 rating level has confident at 
0.67-1.00 of the reliability at 0.98 the statistic were analyzed by percentage mean standard 
deviation F-test and Methodology of the Cefé’.         
 The research results were as follow.; 
 1. A comparative characteristic administrator in school professional teachers and 
Educator Bueng Kan primary Educational service area office consideration of the gender 
Education level and work Experience the whole Statistic of the significance level at .05 The 
consideration were as aspect statistic of the significance difference at .05. A comparative 
characteristic Administrator in School Professional teachers and Educator Bueng Kan primary 
Educational service area consideration of the school size the whole statistic significance 
difference at .01 level. The consideration were as aspect Professional of the Character  
special the knowledge practice in work cooperation significance difference at .05 level skill 
management significance difference and at .01 level. The personal characteristic of 
leadership best personal human relationship moral and Ethics statistic significance difference 
at .01 of the consideration into pairs the opinion for teachers and Education school size 
opinion difference school small size teacher and Educator bigger and middle school size.  
 
Keywords :  Characteristic For Administrator, Primary Educational Bueng Kan 
 
 
 
 
 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาคนที่ส าคัญที่สุด เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาทั้ง
เศรษฐกิจสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ฉะนั้นทุกคนจ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาโดยการเรียนรู้ในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 
ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ เพ่ือให้การศึกษามีการขับเคลื่อน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ผู้บริหารซึ่งถือเป็นบุคคลส าคัญในการท าการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายการศึกษา
ประกอบกับหมวดที่ 7 มาตรา 53 ได้ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมาย
ก าหนดเพ่ือรองรับการบริหารเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ใน
ก ากับของกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากนี้ (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 34) 

 

กล่าวไว้ว่า การบริหารกิจการใด ๆ ที่เก่ียวกับสาธารณประโยชน์ในยุคโลกาภิวัตน์จ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหาร มือ
อาชีพ จึงจะด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ไปด้วยดี และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารองค์กรจึงเป็น ผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ การบริหารกิจการทุกกิจการไม่ว่าจะเป็น ขนาดเล็กหรือใหญ่ล้วนแต่
ต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ นั่นหมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึง
จะสามารถเป็นผู้น าการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ  
 การพัฒนาประเทศจะพัฒนาและด าเนินการไปได้ด้วยดีและต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ของนานาอารยประเทศการพัฒนาการศึกษามีบทบาทและมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและผู้มีบทบาท
ในการพัฒนาการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ความอยู่รอดของสถานศึกษา ในปัจจุบันผู้บริหารจะต้อง
สามารถน าพาการศึกษาไปสู่การตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเตรียม
ตนเองให้มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่เหมาะสม ผู้บริหารเป็นบุคคลส าคัญในการบริหารจัดการศึกษา 
(ชาญชัย อาจิณสมาจาร , 2556 : 45) การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการปฏิรูปการศึกษา และระบบราชการ 
รวมทั้งนโยบายให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาหรือโรงเรียนได้ปรับปรุงการท างานให้
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีหลักประกันในผลงานหรือ
ผลผลิตที่มีคุณภาพ และความพึงพอใจในการบริหาร ผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการองค์การได้ต้องเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพและผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารโรงเรียนยุคปัจจุบัน จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะ ของ
ผู้บริหารมืออาชีพ (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 2556 : 1) การจัดการศึกษา กระบวนการพัฒนาสมรรถภาพทาง
สังคม อารมณ์ และสติปัญญาของทุกคน ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้แสวงหาหรือ จัดแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ครบตามหลักสูตร มีหน้าที่ในการวางแผนด าเนินงานก ากับติดตาม ตลอดจน การประเมินผลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการในสถานศึกษาหรือโรงเรียน 
 ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพที่ส าคัญ มีความสามารถในเชิงวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของคน ใน
วงการบริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไปกับงานการศึกษาของสถานศึกษา ความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต
และยุติธรรม การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เห็นการณ์ไกลมองอนาคตขององค์กรและมองข้างหน้าเป็นหลัก ความรู้ความ
เข้าในการปฏิรูปการศึกษา ความสามารถในการบริหารจัดการ ความรู้เข้าใจเรื่องหลักสูตร ศาสตร์การสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนความรู้และความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในระดับที่เพียงพอ ความสามารถในการ
แสวงหาทุน แหล่งทุนและการบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและการเป็นผู้มีจิตส านึก
ต่อการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย การเป็นผู้บริหารมืออาชีพจึงต้องมีการฝึกฝน อบรมและท าอย่าง
สม่ าเสมอในการเรียนรู้ทุกเรื่อง ท าให้เกิดเป็นศาสตร์ อีกทั้งยังมีการพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่องความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา การที่จะ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นมืออาชีพและเป็นผู้น าทาง
วิชาการ ซึ่งจ าต้องมีสมรรถภาพทั้งความรู้ทักษะ และมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงจะ
น าไปสู้ความส าเร็จอย่างแท้จริง (อุทัย บุญประเสริฐ, 2549 : 69)  
 จากความเป็นมาหรือสภาพของปัญหาของผู้บริหารมืออาชีพดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนจังหวัดบึง
กาฬ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  เพ่ือน าผลการวิจัยเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาตนเองและใช้เป็นแนวทางใน การก าหนดนโยบายในการพัฒนาผู้บริหาร
และสถานศึกษาต่อไป 
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 The purpose of this research were to a comparative characteristic for Administrator 
in school professional teachers and Education of the opinion area office. The samples of the 
research were 327 teachers 1,200 and Personel 550 total 1,750  by stratified random 
sampling this research total were questioners for rating scale 5 rating level has confident at 
0.67-1.00 of the reliability at 0.98 the statistic were analyzed by percentage mean standard 
deviation F-test and Methodology of the Cefé’.         
 The research results were as follow.; 
 1. A comparative characteristic administrator in school professional teachers and 
Educator Bueng Kan primary Educational service area office consideration of the gender 
Education level and work Experience the whole Statistic of the significance level at .05 The 
consideration were as aspect statistic of the significance difference at .05. A comparative 
characteristic Administrator in School Professional teachers and Educator Bueng Kan primary 
Educational service area consideration of the school size the whole statistic significance 
difference at .01 level. The consideration were as aspect Professional of the Character  
special the knowledge practice in work cooperation significance difference at .05 level skill 
management significance difference and at .01 level. The personal characteristic of 
leadership best personal human relationship moral and Ethics statistic significance difference 
at .01 of the consideration into pairs the opinion for teachers and Education school size 
opinion difference school small size teacher and Educator bigger and middle school size.  
 
Keywords :  Characteristic For Administrator, Primary Educational Bueng Kan 
 
 
 
 
 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาคนที่ส าคัญที่สุด เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาทั้ง
เศรษฐกิจสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ฉะนั้นทุกคนจ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาโดยการเรียนรู้ในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 
ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ เพ่ือให้การศึกษามีการขับเคลื่อน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ผู้บริหารซึ่งถือเป็นบุคคลส าคัญในการท าการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายการศึกษา
ประกอบกับหมวดที่ 7 มาตรา 53 ได้ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมาย
ก าหนดเพ่ือรองรับการบริหารเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ใน
ก ากับของกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากนี้ (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 34) 

 

กล่าวไว้ว่า การบริหารกิจการใด ๆ ที่เก่ียวกับสาธารณประโยชน์ในยุคโลกาภิวัตน์จ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหาร มือ
อาชีพ จึงจะด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ไปด้วยดี และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารองค์กรจึงเป็น ผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ การบริหารกิจการทุกกิจการไม่ว่าจะเป็น ขนาดเล็กหรือใหญ่ล้วนแต่
ต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ นั่นหมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึง
จะสามารถเป็นผู้น าการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ  
 การพัฒนาประเทศจะพัฒนาและด าเนินการไปได้ด้วยดีและต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ของนานาอารยประเทศการพัฒนาการศึกษามีบทบาทและมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและผู้มีบทบาท
ในการพัฒนาการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ความอยู่รอดของสถานศึกษา ในปัจจุบันผู้บริหารจะต้อง
สามารถน าพาการศึกษาไปสู่การตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเตรียม
ตนเองให้มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่เหมาะสม ผู้บริหารเป็นบุคคลส าคัญในการบริหารจัดการศึกษา 
(ชาญชัย อาจิณสมาจาร , 2556 : 45) การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการปฏิรูปการศึกษา และระบบราชการ 
รวมทั้งนโยบายให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาหรือโรงเรียนได้ปรับปรุงการท างานให้
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีหลักประกันในผลงานหรือ
ผลผลิตที่มีคุณภาพ และความพึงพอใจในการบริหาร ผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการองค์การได้ต้องเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพและผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารโรงเรียนยุคปัจจุบัน จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะ ของ
ผู้บริหารมืออาชีพ (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 2556 : 1) การจัดการศึกษา กระบวนการพัฒนาสมรรถภาพทาง
สังคม อารมณ์ และสติปัญญาของทุกคน ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้แสวงหาหรือ จัดแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ครบตามหลักสูตร มีหน้าที่ในการวางแผนด าเนินงานก ากับติดตาม ตลอดจน การประเมินผลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการในสถานศึกษาหรือโรงเรียน 
 ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพที่ส าคัญ มีความสามารถในเชิงวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของคน ใน
วงการบริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไปกับงานการศึกษาของสถานศึกษา ความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต
และยุติธรรม การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เห็นการณ์ไกลมองอนาคตขององค์กรและมองข้างหน้าเป็นหลัก ความรู้ความ
เข้าในการปฏิรูปการศึกษา ความสามารถในการบริหารจัดการ ความรู้เข้าใจเรื่องหลักสูตร ศาสตร์การสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนความรู้และความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในระดับที่เพียงพอ ความสามารถในการ
แสวงหาทุน แหล่งทุนและการบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและการเป็นผู้มีจิตส านึก
ต่อการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย การเป็นผู้บริหารมืออาชีพจึงต้องมีการฝึกฝน อบรมและท าอย่าง
สม่ าเสมอในการเรียนรู้ทุกเรื่อง ท าให้เกิดเป็นศาสตร์ อีกทั้งยังมีการพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่องความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา การที่จะ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นมืออาชีพและเป็นผู้น าทาง
วิชาการ ซึ่งจ าต้องมีสมรรถภาพทั้งความรู้ทักษะ และมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงจะ
น าไปสู้ความส าเร็จอย่างแท้จริง (อุทัย บุญประเสริฐ, 2549 : 69)  
 จากความเป็นมาหรือสภาพของปัญหาของผู้บริหารมืออาชีพดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนจังหวัดบึง
กาฬ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  เพ่ือน าผลการวิจัยเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาตนเองและใช้เป็นแนวทางใน การก าหนดนโยบายในการพัฒนาผู้บริหาร
และสถานศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความความคิดเห็นของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อคุณลักษณะ ของผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างานของครูและขนาดของโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1,750 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ จ านวน  327 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Strantified 
Random Sampling) โดยการจ าแนกครูตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดของ
โรงเรียน แล้วเทียบจ านวนประชากรกับขนาด กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (1970 : 
607-610 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 42-43)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเกี่ยวกับคุณลักษณะ ของผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check List) ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  โดยแยกออกเป็น 2 
คุณลักษณะ คือ 1. คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2) 
ด้านทักษะการบริหาร 2. คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1) ด้านความเป็นผู้น า 2) ด้านบุคลิกภาพ 3) 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4) ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 103) 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 2. วิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้  
  1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ต ารา วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพและการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 

  1.2 ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถาม คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ให้ครอบคลุมทั้ง 2 คุณลักษณะ คือ คุณลักษะ ทางวิชาชีพ คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล  
  1.3 สร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
  1.4 น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการสร้างเครื่องมือ ตรวจสอบ
ความตรงในเนื้อหา (Content Validity) โดยตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหา ครอบคลุมตามเนื้อหา และ
ความถูกต้องในเชิงเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ  
  1.5 แก้ไขแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ เพ่ือให้สมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้น และน า
แบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) อีกครั้ง ผลการ
วิเคราะห์ดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 สมารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ 
  1.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับครูและบุคลากร ทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง  ซึ่งมีขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความร่วมมือ ถึง
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส่งแบบสอบถามให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 327 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง  
 3. ได้รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว พบว่า  มีความ
สมบูรณ์จ านวน 327 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามวิธีของ Cronbach บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 113)  
 5. น าคะแนนที่ได้จัดพิมพ์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
จากนั้นน าแบบสอบถามไปบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามของครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน ขนาดของโรงเรียน โดยใช้การแจกแจงความถี่และหาค่า ร้อยละ 
 2. วิเคราะห์การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็น ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ทั้ง 2 คุณลักษณะ โดยหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยรวมและรายด้าน 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความความคิดเห็นของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อคุณลักษณะ ของผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างานของครูและขนาดของโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1,750 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ จ านวน  327 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Strantified 
Random Sampling) โดยการจ าแนกครูตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดของ
โรงเรียน แล้วเทียบจ านวนประชากรกับขนาด กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (1970 : 
607-610 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 42-43)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเกี่ยวกับคุณลักษณะ ของผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check List) ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  โดยแยกออกเป็น 2 
คุณลักษณะ คือ 1. คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2) 
ด้านทักษะการบริหาร 2. คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1) ด้านความเป็นผู้น า 2) ด้านบุคลิกภาพ 3) 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4) ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 103) 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 2. วิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้  
  1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ต ารา วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพและการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 

  1.2 ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถาม คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ให้ครอบคลุมทั้ง 2 คุณลักษณะ คือ คุณลักษะ ทางวิชาชีพ คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล  
  1.3 สร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
  1.4 น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการสร้างเครื่องมือ ตรวจสอบ
ความตรงในเนื้อหา (Content Validity) โดยตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหา ครอบคลุมตามเนื้อหา และ
ความถูกต้องในเชิงเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ  
  1.5 แก้ไขแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ เพ่ือให้สมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้น และน า
แบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) อีกครั้ง ผลการ
วิเคราะห์ดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 สมารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ 
  1.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับครูและบุคลากร ทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง  ซึ่งมีขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความร่วมมือ ถึง
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส่งแบบสอบถามให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 327 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง  
 3. ได้รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว พบว่า  มีความ
สมบูรณ์จ านวน 327 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามวิธีของ Cronbach บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 113)  
 5. น าคะแนนที่ได้จัดพิมพ์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
จากนั้นน าแบบสอบถามไปบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามของครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน ขนาดของโรงเรียน โดยใช้การแจกแจงความถี่และหาค่า ร้อยละ 
 2. วิเคราะห์การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็น ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ทั้ง 2 คุณลักษณะ โดยหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยรวมและรายด้าน 
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 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็น ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียน โดยใช้สถิติ การทดสอบค่าที (t-test) และ F – test 
 4. น าผลที่ได้จาการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด 2545 :122) 
 5. วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตาม
ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จาก
แบบสอบถามปลายเปิด ในตอนที่ 3 ได้รวบรวมข้อมูลแล้วมาสังเคราะห์ในแต่ละด้าน โดยแยกเป็นด้านปัญหา
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพและด้านข้อเสนอแนะคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  1.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง
ข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of consistency) โดยค านวณตามสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545 : 63) 
     IOC = 

N
R∑  

   เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
     ∑R   แทน ผลรวมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
     N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  1.2 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยการหาค่า สัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยค านวณตามสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545 : 99) 

    α  = 
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k ∑   

   เมื่อ  α   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
      k   แทน  จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
     ∑

2
iS   แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

    2
iS    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
 
 2. สถิติพื้นฐาน  
  2.1 วิเคราะห์ร้อยละ (Percentage) โดยค านวณตามสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 104) 
    P  = 100N

f ×  

   เมื่อ  P  แทน  ร้อยละ 
      f   แทน  ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
      N  แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 

 

  2.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยค านวณตามสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 105) 
    N

XX   

   เมื่อ  X    แทน  ค่าเฉลี่ย 
      X   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N   แทน  จ านวนคะแนน 
  2.3 วิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยค านวณตามสูตรดังนี้ 
(ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2542 : 309) 

    S.D. = Χ- Χ ∑∑
1)- n(n

)(n 22

 

   เมื่อ  S.D.    แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     ∑Χ 2   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
     

2)(∑Χ     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
     n    แทน จ านวนข้อมูล  
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
  3.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร มืออาชีพ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 มีสูตรดังนี้ โดยใช้Independent Sample t-test (ประสิทธิ์ 
สุวรรณรักษ์, 2542 : 321) 
      t = 

2n
2
2S+

1n
2
1S

2X-1X   

    เมื่อ   t   แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาในการแจกแจง t 
      1X   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 
       2X   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

       
2
1S   แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

       
2
2S   แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

       1n   แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างท่ี 1 
       2n   แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 
   3.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร มืออาชีพ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดย
ใช้ตามสูตร (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2542 : 328) 
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 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็น ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียน โดยใช้สถิติ การทดสอบค่าที (t-test) และ F – test 
 4. น าผลที่ได้จาการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด 2545 :122) 
 5. วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตาม
ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จาก
แบบสอบถามปลายเปิด ในตอนที่ 3 ได้รวบรวมข้อมูลแล้วมาสังเคราะห์ในแต่ละด้าน โดยแยกเป็นด้านปัญหา
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพและด้านข้อเสนอแนะคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  1.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง
ข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of consistency) โดยค านวณตามสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545 : 63) 
     IOC = 

N
R∑  

   เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
     ∑R   แทน ผลรวมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
     N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  1.2 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยการหาค่า สัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยค านวณตามสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545 : 99) 

    α  = 
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iS

2
iS11-k

k ∑   

   เมื่อ  α   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
      k   แทน  จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
     ∑

2
iS   แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

    2
iS    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
 
 2. สถิติพื้นฐาน  
  2.1 วิเคราะห์ร้อยละ (Percentage) โดยค านวณตามสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 104) 
    P  = 100N

f ×  

   เมื่อ  P  แทน  ร้อยละ 
      f   แทน  ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
      N  แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 

 

  2.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยค านวณตามสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 105) 
    N

XX   

   เมื่อ  X    แทน  ค่าเฉลี่ย 
      X   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N   แทน  จ านวนคะแนน 
  2.3 วิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยค านวณตามสูตรดังนี้ 
(ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2542 : 309) 

    S.D. = Χ- Χ ∑∑
1)- n(n

)(n 22

 

   เมื่อ  S.D.    แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     ∑Χ 2   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
     

2)(∑Χ     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
     n    แทน จ านวนข้อมูล  
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
  3.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร มืออาชีพ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 มีสูตรดังนี้ โดยใช้Independent Sample t-test (ประสิทธิ์ 
สุวรรณรักษ์, 2542 : 321) 
      t = 

2n
2
2S+

1n
2
1S

2X-1X   

    เมื่อ   t   แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาในการแจกแจง t 
      1X   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 
       2X   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

       
2
1S   แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

       
2
2S   แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

       1n   แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างท่ี 1 
       2n   แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 
   3.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร มืออาชีพ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดย
ใช้ตามสูตร (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2542 : 328) 
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wMS
bMS

F =   

    เมื่อ F  แทน  ค่าแจกแจงของ F – distribution 
     bMS   แทน  ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
     wMS   แทน  ความแปรปรวนภายในกลุ่ม  
  3.3 เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้วใช้
วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe' Test) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 236) 

 
)

2n
1

1n
1)(MS*)(F)(1K(dCV within += -  

เมื่อ  K   แทน  จ านวนในกลุ่มตัวอย่าง 
   F   แทน  ค่า F ที่เปิดจากตาราง (Critical Value) 
   Swithin  แทน  ค่า Mean Square within Group ที่ค านวณไว้แล้วใน  

      การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
      n1 , n2 แทน  จ านวนตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม

   
ผลการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 

2. เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะทาง
วิชาชีพ ด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้าน
ทักษะการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านความเป็น
ผู้น า ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านคุณธรรม จริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อจ าแนกเป็นรายคู่ พบว่าความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนขนาด
เล็ก แตกต่างจากความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

 
สรุป 
 1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปยังต่ าสุด ดังนี้ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านทักษะการบริหารงาน ด้านความเป็นผู้น า ด้านบุคลิกภาพ และ
ด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งรายละเอียด แต่ละด้านมีดังนี้ 
  1.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีความรู้เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 

สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2) มีมีความรู้ความสามารถ ด้านการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามการวัด
และการประเมินผล 3) มีความรู้ความเข้าใจด้านบริหารงานวิชาการบริหารงานงบประมาณบริหารงานบุคคล 
บริหารงานทั่วไป ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย การมีความรู้ทางการวิจัยและการพัฒนา 
  1.2 ด้านทักษะการบริหารงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีการก าหนดแผนการด าเนินการ และวิธีการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 2) มี
ทักษะในการบริหารงานด้านการพัฒนาตน พัฒนาคนและพัฒนางาน 3) มีการพัฒนาและปรับปรุงงหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย เป็นการจัดระบบ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมงานที่ดี  
  1.3 ด้านความเป็นผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีการสร้างขวัญก าลังใจ และจัดสวัสดิการ ให้แก่ผู้ร่วมงาน 2) มีการส่งเสริมให้ครู
สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 3) มีความรอบรู้ก้าวทัน การเปลี่ยนแปลง บริหารสถานศึกษาได้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปการศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย มีความเป็นนักประชาธิปไตย ใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
  1.4 ด้านบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีปฏิภาณ ไหวพริบดี และมีความจริงใจ 2) มี
การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน 3) มีมีความกล้าหาญ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
สุจริต ต่อหน้าที่และผู้ร่วมงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย มีการควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีในสภาพ
กดดัน 
  1.5 ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) แสดงความยืนดีเมื่อเพ่ือนร่วมงานประสบความส าเร็จ ในการปฏิบัติงาน 
ให้การชมเชยและยกย่องเพ่ือนร่วมงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ดี  2) ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือนร่วมงานให้มีความรู้
ความสามารถอย่างทั่วถึง 3) มีใจกว้าง มีน้ าใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
อันดับสุดท้าย ท าตนเสมอต้น เสมอปลาย ไม่ท าตนอยู่เหนือเพ่ือนร่วมงาน 
  1.6 ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีประพฤติปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน  3) มีการยกย่องชมเชยและให้รางวัลใน
ความส าเร็จของครูและนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย มีความยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานอย่าง
เสมอภาค เท่าเทียมกัน 
  จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็น ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ด้านความเป็นผู้น า ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะการบริหารงาน และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ในรายด้าน จ านวน 
4 ด้าน ซึ่งรายละเอียด มีดังนี ้ 
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wMS
bMS

F =   

    เมื่อ F  แทน  ค่าแจกแจงของ F – distribution 
     bMS   แทน  ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
     wMS   แทน  ความแปรปรวนภายในกลุ่ม  
  3.3 เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้วใช้
วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe' Test) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 236) 

 
)

2n
1

1n
1)(MS*)(F)(1K(dCV within += -  

เมื่อ  K   แทน  จ านวนในกลุ่มตัวอย่าง 
   F   แทน  ค่า F ที่เปิดจากตาราง (Critical Value) 
   Swithin  แทน  ค่า Mean Square within Group ที่ค านวณไว้แล้วใน  

      การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
      n1 , n2 แทน  จ านวนตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม

   
ผลการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 

2. เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะทาง
วิชาชีพ ด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้าน
ทักษะการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านความเป็น
ผู้น า ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านคุณธรรม จริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อจ าแนกเป็นรายคู่ พบว่าความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนขนาด
เล็ก แตกต่างจากความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

 
สรุป 
 1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปยังต่ าสุด ดังนี้ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านทักษะการบริหารงาน ด้านความเป็นผู้น า ด้านบุคลิกภาพ และ
ด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งรายละเอียด แต่ละด้านมีดังนี้ 
  1.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีความรู้เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 

สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2) มีมีความรู้ความสามารถ ด้านการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามการวัด
และการประเมินผล 3) มีความรู้ความเข้าใจด้านบริหารงานวิชาการบริหารงานงบประมาณบริหารงานบุคคล 
บริหารงานทั่วไป ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย การมีความรู้ทางการวิจัยและการพัฒนา 
  1.2 ด้านทักษะการบริหารงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีการก าหนดแผนการด าเนินการ และวิธีการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 2) มี
ทักษะในการบริหารงานด้านการพัฒนาตน พัฒนาคนและพัฒนางาน 3) มีการพัฒนาและปรับปรุงงหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย เป็นการจัดระบบ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมงานที่ดี  
  1.3 ด้านความเป็นผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีการสร้างขวัญก าลังใจ และจัดสวัสดิการ ให้แก่ผู้ร่วมงาน 2) มีการส่งเสริมให้ครู
สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 3) มีความรอบรู้ก้าวทัน การเปลี่ยนแปลง บริหารสถานศึกษาได้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปการศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย มีความเป็นนักประชาธิปไตย ใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
  1.4 ด้านบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีปฏิภาณ ไหวพริบดี และมีความจริงใจ 2) มี
การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน 3) มีมีความกล้าหาญ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
สุจริต ต่อหน้าที่และผู้ร่วมงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย มีการควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีในสภาพ
กดดัน 
  1.5 ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) แสดงความยืนดีเมื่อเพ่ือนร่วมงานประสบความส าเร็จ ในการปฏิบัติงาน 
ให้การชมเชยและยกย่องเพ่ือนร่วมงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ดี  2) ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือนร่วมงานให้มีความรู้
ความสามารถอย่างทั่วถึง 3) มีใจกว้าง มีน้ าใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
อันดับสุดท้าย ท าตนเสมอต้น เสมอปลาย ไม่ท าตนอยู่เหนือเพ่ือนร่วมงาน 
  1.6 ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีประพฤติปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน  3) มีการยกย่องชมเชยและให้รางวัลใน
ความส าเร็จของครูและนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย มีความยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานอย่าง
เสมอภาค เท่าเทียมกัน 
  จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็น ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ด้านความเป็นผู้น า ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะการบริหารงาน และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ในรายด้าน จ านวน 
4 ด้าน ซึ่งรายละเอียด มีดังนี ้ 
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  2.1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่
มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทุกด้าน 
  2.2 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่
มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา มืออาชีพ  โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทุกด้าน 
  2.3 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวม
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน 
  2.4 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า คุณลักษณะทางวิชาชีพ ด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านทักษะการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านความเป็นผู้น า ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจ าแนกเป็นรายคู่ พบว่าความคิดเห็นของครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก แตกต่างจากความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ ่
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ผลจากการวิจัยในครั้งนี้  
  1.1 ท าให้ทราบสภาพปัญหาของการบริหารของผู้บริหารทางการศึกษาจ าเป็นที่จะต้องน ามาวาง
แผนการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในจังหวัดบึงกาฬและเป็นรูปแบบของจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง 
  1.2 จากความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท าให้ทราบแนวทางบริหารการปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ที่เกิดประโยชน์ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาในการน ามาพิจารณาส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
คุณธรรมและจริยธรรมต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรวิจัยคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่มีปัจจัยอื่นแตกต่างกัน 
  2.2 ควรวิจัยเชิงคุณภาพปัจจัยที่เป็นตัวแปรหลายตัวที่มีความสัมพันธ์เพ่ือทราบรายละเอียดของ
ผลการปฏิบัติงาน  
 
เอกสารอ้างอิง 
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2.1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่
มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทุกด้าน

2.2 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่
มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา มืออาชีพ โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทุกด้าน

2.3 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวม
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน

2.4 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เกี่ยวกับคุณลักษณะในการเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า คุณลักษณะทางวิชาชีพ ด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านทักษะการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านความเป็นผู้น า ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจ าแนกเป็นรายคู่ พบว่าความคิดเห็นของครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก แตกต่างจากความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ 

1.1 ท าให้ทราบสภาพปัญหาของการบริหารของผู้บริหารทางการศึกษาจ าเป็นที่จะต้องน ามาวาง
แผนการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในจังหวัดบึงกาฬและเป็นรูปแบบของจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง

1.2 จากความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท าให้ทราบแนวทางบริหารการปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ที่เกิดประโยชน์ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาในการน ามาพิจารณาส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
คุณธรรมและจริยธรรมต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรวิจัยคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาที่มีปัจจัยอื่นแตกต่างกัน
2.2 ควรวิจัยเชิงคุณภาพปัจจัยที่เป็นตัวแปรหลายตัวที่มีความสัมพันธ์เพ่ือทราบรายละเอียดของ

ผลการปฏิบัติงาน
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง
และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน จ านวน 314 คน ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน และการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 47 ข้อ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ ระหว่าง 0.67-1.00 และ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test 

ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จ าแนกตามต าแหน่ง 
พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  และด้านการบริหารงาน
บุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน ส่วน
ด้านการบริหารทั่วไปพบว่าไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่าทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน 
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instrument used in the rating scale of 5 level with 47 item confident reliability at 0.97 the 
statistic used for analyzed were percentage mean standard deviation t-test   
 The research results were as follow.; 
 1. The management of the administrator in basic school Nong Khai primary 
education service area office 1 consideration of the whole at high level the consideration of 
as aspect level the mean of general administration personal administration academe 
administration and planning for budgeting of the administration   
 2. A comparative for administrator consideration of position for academe 
administration and planning for budgeting and personal administration statistic of significance 
difference at 0.05 of the opinion administration high level of teachers the consideration 
general management not difference     
 3. A comparative management of administrator in basic school consideration of the 
schools size total level of the not difference     
 
Keyword: Management for Administrator, School Education    
 
บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนเป็นการด าเนินการต่างๆ ของครูเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความคิด เจตคติ
และทักษะตามจุดประสงค์ของการศึกษาที่ได้ระบุไว้เป็นภารกิจหลักของโรงเรียนซึ่งเป็นภารกิจที่มีความส าคัญ
มากที่สุดในระบบการศึกษา เนื่องจากเป็นงานที่ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และลักษณะที่พึงประสงค์
ส าหรับนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาคือ ครูไม่ครบชั้น
และไม่ครบวิชาเอก ท าให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จากการประเมินรอบแรกมีจ านวนถึงร้อยละ 65 จาก
สถานศึกษาที่มีกว่าสามหมื่นแห่งทั่วประเทศ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในเขตชนบทในภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องเช่นการสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี การจัดเครือข่ายโรงเรียน การรวม
โรงเรียนเพ่ือการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของโรงเรียน
โดยทั่วไป มักประสบปัญหาที่ใกล้เคียงกัน นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการส ารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551) 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศจะเจริญก้าวหน้าต้องอาศัยการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ นั้นจ าเป็นต้องอาศัยก าลังคน
เป็นส าคัญ เพราะคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพยากรใดๆ  ทั้งสิ้น แต่คนจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา รัฐเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาจึงได้
ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาไว้ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555–2559) โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีความรอบรู้ในทุกๆ ด้าน สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต แสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอน
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืน ๆ 
ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะให้งานนั้น
บรรลุจุดหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการด าเนินงานต่างๆ 
มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียง ล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้งานนั้น
ประสบความส าเร็จ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544: 8) การบริหารงานโรงเรียนแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งการบริหารงาน
วิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด 
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้ องการของ
ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท า
ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้
บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของ
สถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ 
มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ และการบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์กรให้บริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสานส่งเสริมสนับสนุน และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่ง
พัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใสความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ภารดี อนันต์นาวี, 2553: 280-309) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว การบริหารผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาถ้าผู้บริหารมีการบริหารที่ดี มีความช านาญมากเท่าไรก็ยิ่งส่งผล
ต่อประสิทธิภาพมากเท่านั้น ดังนั้นการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความปรารถนาจะให้
ภารกิจขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา การ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
1 เพ่ือเป็นข้อเสนอและน าไปใช้ประโยชน์ และน าผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของมาตรฐานการ
จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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instrument used in the rating scale of 5 level with 47 item confident reliability at 0.97 the 
statistic used for analyzed were percentage mean standard deviation t-test   
 The research results were as follow.; 
 1. The management of the administrator in basic school Nong Khai primary 
education service area office 1 consideration of the whole at high level the consideration of 
as aspect level the mean of general administration personal administration academe 
administration and planning for budgeting of the administration   
 2. A comparative for administrator consideration of position for academe 
administration and planning for budgeting and personal administration statistic of significance 
difference at 0.05 of the opinion administration high level of teachers the consideration 
general management not difference     
 3. A comparative management of administrator in basic school consideration of the 
schools size total level of the not difference     
 
Keyword: Management for Administrator, School Education    
 
บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนเป็นการด าเนินการต่างๆ ของครูเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความคิด เจตคติ
และทักษะตามจุดประสงค์ของการศึกษาที่ได้ระบุไว้เป็นภารกิจหลักของโรงเรียนซึ่งเป็นภารกิจที่มีความส าคัญ
มากที่สุดในระบบการศึกษา เนื่องจากเป็นงานที่ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และลักษณะที่พึงประสงค์
ส าหรับนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาคือ ครูไม่ครบชั้น
และไม่ครบวิชาเอก ท าให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จากการประเมินรอบแรกมีจ านวนถึงร้อยละ 65 จาก
สถานศึกษาที่มีกว่าสามหมื่นแห่งทั่วประเทศ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในเขตชนบทในภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องเช่นการสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี การจัดเครือข่ายโรงเรียน การรวม
โรงเรียนเพ่ือการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของโรงเรียน
โดยทั่วไป มักประสบปัญหาที่ใกล้เคียงกัน นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการส ารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551) 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศจะเจริญก้าวหน้าต้องอาศัยการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ นั้นจ าเป็นต้องอาศัยก าลังคน
เป็นส าคัญ เพราะคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพยากรใดๆ  ทั้งสิ้น แต่คนจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา รัฐเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาจึงได้
ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาไว้ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555–2559) โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีความรอบรู้ในทุกๆ ด้าน สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต แสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอน
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืน ๆ 
ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะให้งานนั้น
บรรลุจุดหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการด าเนินงานต่างๆ 
มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียง ล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้งานนั้น
ประสบความส าเร็จ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544: 8) การบริหารงานโรงเรียนแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งการบริหารงาน
วิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด 
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้ องการของ
ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท า
ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้
บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของ
สถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ 
มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ และการบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์กรให้บริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสานส่งเสริมสนับสนุน และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่ง
พัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใสความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ภารดี อนันต์นาวี, 2553: 280-309) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว การบริหารผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาถ้าผู้บริหารมีการบริหารที่ดี มีความช านาญมากเท่าไรก็ยิ่งส่งผล
ต่อประสิทธิภาพมากเท่านั้น ดังนั้นการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความปรารถนาจะให้
ภารกิจขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา การ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
1 เพ่ือเป็นข้อเสนอและน าไปใช้ประโยชน์ และน าผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของมาตรฐานการ
จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  

_____________________  
91 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตามความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของ
สถานศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รวมทั้งสิ้น 1,781 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเทียบตารางของเครจ
ซีและมอร์แกน (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 43-46) จ านวน 314 คนและได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) ซึ่งจ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา ดังนี้ 

2.1 ต าแหน่ง จ าแนกเป็น 
2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 81 คน 
2.1.2 ครูผู้สอน  จ านวน 233 คน 

รวม จ านวน 314 คน 
2.2 ขนาดของสถานศึกษา จ าแนกเป็น 

2.2.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก  จ านวน 149 คน 
2.2.2 สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 106 คน 
2.2.3 สถานศึกษาขนาดใหญ่  จ านวน 59 คน 

รวม จ านวน 314 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ลักษณะเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นซึ่งได้พัฒนา

มาจากแบบสอบถามของศิริวัฒนา ศรีระบุตร (2555) ซึ่งเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจรายการ (Chick List) ได้แก่ ต าแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ส าหรับเกณฑ์การคะแนนเฉลี่ยก าหนด 5 ระดับ ผู้ศึกษา
พิจารณาตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 121) มี 5 ระดับ 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

2. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือและการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของศิริวัฒนา 
ศรีระบุตร (2555) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

3. ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามของศิริวัฒนา ศรีระบุตร (2555)
มาสังเคราะห์รวมกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ผู้วิจัยตั้งขึ้น เพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้

4. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
และพิจารณาให้เสนอแนะ

5. ปรับปรุงแบบเสนอถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าเสนอ
แบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) 
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item-Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ความ
เหมาะสมตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 

6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้

(Try out) กับครูในจังหวัดหนองคาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน

8. คัดเลือกข้อค าถามที่มีความเหมาะสมจ านวน 47 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α – Coefficient) ของ Cornbrash (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556: 96) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98

9. พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง โดยอธิบายจุดประสงค์ วิธีตอบให้ชัดเจนรวมทั้งความถูกต้องใน
เนื้อหาสาระในการพิมพ์แล้วน าไปเก็บรวมรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้น าหนังสือขออนุญาตแจ้งไป

ยังผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปี
จ านวน 314 คน ด้วยตัวเอง โดยการแจกแบบสอบถามและเก็บคืนในวันต่อไปซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้

1. ขอหนังสือจาก วิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

2. ผู้วิจัยส่งหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา ไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

3. ผู้วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืน จ านวน 314 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ100

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตามความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของ
สถานศึกษา 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รวมทั้งสิ้น 1,781 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเทียบตารางของเครจ
ซีและมอร์แกน (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 43-46) จ านวน 314 คนและได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) ซึ่งจ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา ดังนี้ 

   2.1 ต าแหน่ง จ าแนกเป็น 
    2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 81 คน 
    2.1.2 ครูผู้สอน   จ านวน 233 คน  
     รวม   จ านวน 314 คน 
   2.2 ขนาดของสถานศึกษา จ าแนกเป็น 
    2.2.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก  จ านวน 149 คน 
    2.2.2 สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 106 คน 
    2.2.3 สถานศึกษาขนาดใหญ่  จ านวน 59 คน 
     รวม   จ านวน 314 คน 
 
 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ลักษณะเครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นซึ่งได้พัฒนา
มาจากแบบสอบถามของศิริวัฒนา ศรีระบุตร (2555) ซึ่งเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
             ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจรายการ (Chick List) ได้แก่ ต าแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ส าหรับเกณฑ์การคะแนนเฉลี่ยก าหนด 5 ระดับ ผู้ศึกษา
พิจารณาตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 121) มี 5 ระดับ  
 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

  2.  ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือและการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของศิริวัฒนา 
ศรีระบุตร (2555) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

  3. ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามของศิริวัฒนา ศรีระบุตร (2555) 
มาสังเคราะห์รวมกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ผู้วิจัยตั้งขึ้น เพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

  4. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
และพิจารณาให้เสนอแนะ 

  5. ปรับปรุงแบบเสนอถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าเสนอ
แบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) 
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item-Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ความ
เหมาะสมตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00  

6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 

(Try out) กับครูในจังหวัดหนองคาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
 8. คัดเลือกข้อค าถามที่มีความเหมาะสมจ านวน 47 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α – Coefficient) ของ Cornbrash (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556: 96) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98  
 9. พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง โดยอธิบายจุดประสงค์ วิธีตอบให้ชัดเจนรวมทั้งความถูกต้องใน
เนื้อหาสาระในการพิมพ์แล้วน าไปเก็บรวมรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้น าหนังสือขออนุญาตแจ้งไป
ยังผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปี 
จ านวน 314 คน ด้วยตัวเอง โดยการแจกแบบสอบถามและเก็บคืนในวันต่อไปซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจาก วิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

2. ผู้วิจัยส่งหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา ไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

3. ผู้วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืน จ านวน 314 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ100 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์
โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หาค่าโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. วิเคราะห์การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้งโดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 121) ดังนี้ 
 4.51-5.00 หมายความว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.51-4.50 หมายความว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 2.51-3.50 หมายความว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายความว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 1.00-1.50 หมายความว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยสุด 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา โดยใช้ค่า t-test 
(independent samples) 

 
สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
  1.1 ความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
  1.2 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค 
 2. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
  2.1 ความถี่ (Frequency) 
  2.2 ร้อยละ (Percentage) 
  2.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
  3.1 สถิติ t-test แบบ independent เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง 

3.2 เปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์การทขนาดของสถานศึกษา โดย
การทดสอบเอฟ (F-test แบบ One ANOVA) ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม และหาก
พบว่ามีความแตกต่าง ผู้วิจัยจะท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 

 
ผลการวิจัย 

 1. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จ าแนกตามต าแหน่ง 
พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  และด้านการบริหารงาน
บุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน ส่วน
ด้านการบริหารทั่วไปพบว่าไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่าทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน 
 
สรุป 
 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1  สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยของระดับปฏิบัติ ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานวิชาการ ตามล าดับ ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
  1.1 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การก าหนดนโยบายด้านการจัดท าหนักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ 
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การ
ช่วยเหลือครูในด้านการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  1.2 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การจัดสรรงบประมาณได้เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน รองลงมาคือ การร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนก าหนดพิจารณาและอนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ซึ่งข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
การวางแผน  
  1.3 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การวิเคราะห์ภาระงานประเมินความต้องการวางแผนกรอบอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่งบุคลากรของโรงเรียน รองลงมาคือ การพิจารณาอนุมัติการลาทุกประเภทตามที่ระเบียบ
ก าหนด ซึ่งข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การน าบุคลากรไปศึกษาดูงานในหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน าประสบการณ์มา
ใช้พัฒนา  
  1.4 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์
โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หาค่าโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. วิเคราะห์การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้งโดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 121) ดังนี้ 
 4.51-5.00 หมายความว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.51-4.50 หมายความว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 2.51-3.50 หมายความว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายความว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 1.00-1.50 หมายความว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยสุด 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา โดยใช้ค่า t-test 
(independent samples) 

 
สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
  1.1 ความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
  1.2 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค 
 2. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
  2.1 ความถี่ (Frequency) 
  2.2 ร้อยละ (Percentage) 
  2.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
  3.1 สถิติ t-test แบบ independent เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง 

3.2 เปรียบเทียบการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์การทขนาดของสถานศึกษา โดย
การทดสอบเอฟ (F-test แบบ One ANOVA) ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม และหาก
พบว่ามีความแตกต่าง ผู้วิจัยจะท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 

 
ผลการวิจัย 

 1. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จ าแนกตามต าแหน่ง 
พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  และด้านการบริหารงาน
บุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน ส่วน
ด้านการบริหารทั่วไปพบว่าไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่าทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน 
 
สรุป 
 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1  สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยของระดับปฏิบัติ ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานวิชาการ ตามล าดับ ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
  1.1 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การก าหนดนโยบายด้านการจัดท าหนักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ 
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การ
ช่วยเหลือครูในด้านการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  1.2 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การจัดสรรงบประมาณได้เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน รองลงมาคือ การร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนก าหนดพิจารณาและอนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ซึ่งข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
การวางแผน  
  1.3 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การวิเคราะห์ภาระงานประเมินความต้องการวางแผนกรอบอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่งบุคลากรของโรงเรียน รองลงมาคือ การพิจารณาอนุมัติการลาทุกประเภทตามที่ระเบียบ
ก าหนด ซึ่งข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การน าบุคลากรไปศึกษาดูงานในหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน าประสบการณ์มา
ใช้พัฒนา  
  1.4 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ข้อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การก าหนดปฏิทินและแนวทางการเปิด ปิดโรงเรียนอย่างขัดเจน 
รองลงมาคือ การส่งเสริมให้จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การ
ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา  
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง ประกอบด้วยมุมมองของผู้บริหารและมุมมอง
ของครูผู้สอน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณและ
แผนงาน และด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยของระดับปฏิบัติในผู้บริหารมากกว่าครูผู้สอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านการบริหารทั่วไปไม่พบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูผู้สอน  
 3. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

4. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอแนวทางแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
1  เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยผู้วิจัยน าเสนอแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

 4.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาควรมีการจัดท าบัญชีแสดงทางการเงินเป็นปัจจุบัน 
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถานศึกษา และควรมีส่งเสริม
ให้ครูรู้จักการใช้เทคนิคการสอนแบบทักษะกระบวนการ 

 4.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน สถานศึกษาควรมีการจัดท าบัญชีแสดงทาง
การเงินเป็นปัจจุบัน ควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการวางแผน และควรมีการ
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อความต้องการของครู 

 4.3 ด้านการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดตามสภาพความ
ต้องการและส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างาน ควรมีการน าบุคลากรไปศึกษาดูงานในหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน า
ประสบการณ์มาใช้พัฒนา และควรมีการพิจารณาให้ความดีความชอบแก่บุคลากรด้านความยุติธรรม 

 4.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป สถานศึกษาควรมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอย่างเป็น
ระบบชัดเจน ควรมีการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และควรมีการประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
ทางการศึกษา 
 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยของระดับปฏิบัติ ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานวิชาการ ตามล าดับ ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณและแผนงาน เพราะส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดการพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเป็นองค์กรที่ส าคัญที่สุดเป็นภารกิจหลักคือ พัฒนาคุณภาพตามเจตนารมณ์
ตามหลักสูตร ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทต่อการด าเนินงานของโรงเรียนถือว่าเป็นบุคคลส าคัญ มีทักษะส าคัญ

อย่างยิ่งต่อหน่วยงานของผู้บังคับบัญชาสอดคล้องกับแนวคิดของ ณรงค์ชัย นรสาร (2553 : 1-2) ที่กล่าวถึง
การบริหารเป็นเรื่องซับซ้อน เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด 
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง ประกอบด้วยมุมมองของผู้บริหารและมุมมอง
ของครูผู้สอน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณและ
แผนงาน และด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยของระดับปฏิบัติในผู้บริหารมากกว่าครูผู้สอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านการบริหารทั่วไปไม่พบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูผู้สอน 
ผลของการพิจารณาความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึง เกิดจากการน าความรู้ความช านาญ 
เกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ ทวี วงศ์สุวรรณ (2550 : 25) ความส าเร็จของการบริหารดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับทักษะและการบริหารซึ่งเกิดจากความช านาญจนมีเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล 
 3. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 4. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอแนวทางแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
1 ทักษะบริหารเกิดจากความช านาญและประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ทักษะการบริหารทุกด้าน  สอดคล้องกับ
แนวคิด กัญญานี  รักยศ (2551 : 54) ที่กล่าวว่าผู้บริหารจะต้องมีทักษะการบริหารจึงสามารถด าเนินการ
ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จากการมีเป้าหมายทักษะการบริหารทุกด้าน การบริหารจะส าเร็จได้
อย่างดี องค์ประกอบของการบริหารก็คือ ทักษะการบริหาร  
 การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอน
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น ๆ 
ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะให้งานนั้น
บรรลุจุดหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการด าเนินงานต่างๆ 
มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียง ล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้งานนั้น
ประสบความส าเร็จ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544: 8) การบริหารงานโรงเรียนแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งการบริหารงาน
วิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด 
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท า
ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยที่ได้รับ 
  1.1 จากผลการวิจัยท าให้ได้ข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นการน าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการบริหารที่แท้จริง 
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ข้อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การก าหนดปฏิทินและแนวทางการเปิด ปิดโรงเรียนอย่างขัดเจน 
รองลงมาคือ การส่งเสริมให้จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การ
ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา  
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง ประกอบด้วยมุมมองของผู้บริหารและมุมมอง
ของครูผู้สอน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณและ
แผนงาน และด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยของระดับปฏิบัติในผู้บริหารมากกว่าครูผู้สอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านการบริหารทั่วไปไม่พบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูผู้สอน  
 3. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

4. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอแนวทางแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
1  เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยผู้วิจัยน าเสนอแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

 4.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาควรมีการจัดท าบัญชีแสดงทางการเงินเป็นปัจจุบัน 
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถานศึกษา และควรมีส่งเสริม
ให้ครูรู้จักการใช้เทคนิคการสอนแบบทักษะกระบวนการ 

 4.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน สถานศึกษาควรมีการจัดท าบัญชีแสดงทาง
การเงินเป็นปัจจุบัน ควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการวางแผน และควรมีการ
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อความต้องการของครู 

 4.3 ด้านการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดตามสภาพความ
ต้องการและส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างาน ควรมีการน าบุคลากรไปศึกษาดูงานในหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน า
ประสบการณ์มาใช้พัฒนา และควรมีการพิจารณาให้ความดีความชอบแก่บุคลากรด้านความยุติธรรม 

 4.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป สถานศึกษาควรมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอย่างเป็น
ระบบชัดเจน ควรมีการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และควรมีการประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
ทางการศึกษา 
 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยของระดับปฏิบัติ ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานวิชาการ ตามล าดับ ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณและแผนงาน เพราะส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดการพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเป็นองค์กรที่ส าคัญที่สุดเป็นภารกิจหลักคือ พัฒนาคุณภาพตามเจตนารมณ์
ตามหลักสูตร ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทต่อการด าเนินงานของโรงเรียนถือว่าเป็นบุคคลส าคัญ มีทักษะส าคัญ

อย่างยิ่งต่อหน่วยงานของผู้บังคับบัญชาสอดคล้องกับแนวคิดของ ณรงค์ชัย นรสาร (2553 : 1-2) ที่กล่าวถึง
การบริหารเป็นเรื่องซับซ้อน เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด 
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง ประกอบด้วยมุมมองของผู้บริหารและมุมมอง
ของครูผู้สอน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณและ
แผนงาน และด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยของระดับปฏิบัติในผู้บริหารมากกว่าครูผู้สอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านการบริหารทั่วไปไม่พบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูผู้สอน 
ผลของการพิจารณาความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง เกิดจากการน าความรู้ความช านาญ 
เกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ ทวี วงศ์สุวรรณ (2550 : 25) ความส าเร็จของการบริหารดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับทักษะและการบริหารซึ่งเกิดจากความช านาญจนมีเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล 
 3. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 4. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอแนวทางแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
1 ทักษะบริหารเกิดจากความช านาญและประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ทักษะการบริหารทุกด้าน  สอดคล้องกับ
แนวคิด กัญญานี  รักยศ (2551 : 54) ที่กล่าวว่าผู้บริหารจะต้องมีทักษะการบริหารจึงสามารถด าเนินการ
ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จากการมีเป้าหมายทักษะการบริหารทุกด้าน การบริหารจะส าเร็จได้
อย่างดี องค์ประกอบของการบริหารก็คือ ทักษะการบริหาร  
 การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอน
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น ๆ 
ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะให้งานนั้น
บรรลุจุดหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการด าเนินงานต่างๆ 
มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียง ล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้งานนั้น
ประสบความส าเร็จ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544: 8) การบริหารงานโรงเรียนแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งการบริหารงาน
วิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด 
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท า
ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยที่ได้รับ 
  1.1 จากผลการวิจัยท าให้ได้ข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นการน าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการบริหารที่แท้จริง 
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  1.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางแก้ปัญหาสภาพการบริหารได้ถูกต้องใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
  1.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพ่ือเป็นรูปแบบในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 และเขตการศึกษาประถมศึกษาอ่ืนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
อย่างยั่งยืน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรวิจัยสภาพปัญหาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดหนองคาย เขต 1  
  2.2 ควรศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ใน
ปัจจัยที่มีตัวแปรแตกต่างกันว่าผลสัมฤทธิ์ทางการบริหารเป็นอย่างไร 
 
เอกสารอ้างอิง 
กัญญานี รักยศ.  (2551). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของอาจารย์และผู้สนับสนุนการสอนโรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกจิ ในพระ 
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี.  วิทยานิพนธ์  
การบริหารมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

ณรงค์ชัย นรสาร. (2553). พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี. 

ทวี วงศ์สุวรรณ. (2550). ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาอุดรธานี. วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

บุญชม ศรีสระอาด. (2556). วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งท่ี 5). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2548). การนิเทศการสอน. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือกรุงเทพ. 
ภารดี อนันต์นาวี. (2553). หลักการแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่3). ชลบุร ี: 
 มนตรี. 
ศิริวัฒนา ศรีระบุตร. (2555). การบริหารงานของโรงเรียนอรรถญาสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร . สารนิพนธ์ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยทองสุข. 

สายทอง โพธิ์น้าเที่ยง. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่ างทักษะบริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร.  สารนิพนธ์  
การศึกษามหาบัณฑิต กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : ส านักงานฯ. 

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2551). สถิติการศึกษา ปการศึกษา 2551. สืบค้นจาก  
http://www.bopp-obec.info/home/?page_id=10968. 

 

 

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

MANAGEMENT OF THE PERSONAL IN BASIC EDUCATION SAKONNAKHON 
PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 3   

ศศิประภา  ชายสวัสดิ์1 
Sasiphapar  Chaisawat 

ศษ.ม การบริหารการศึกษา  
วิทยาลัยนครราชสมีา 

Nakhonratchasima College 
nichakron2560@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) 

เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับกาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 40 คน และครู 302 คน 
รวมจ านวน 342 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถามสภาพการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ซ่ึงเป็นแบบมาตรา
ส่วน  มีค่าความเที่ยงตรงเนื้อหา ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที  t – test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจัย  พบว่า   

1. สภาพกาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการออกแบบและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่ง
ต าแหน่งงาน ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านการอบรมและพัฒนา 

2. บุคลากรในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ยกเว้นด้านการออกแบบงานและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงานไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการรวบรวมข้อมูลปัญหากาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีปัญหาสูงสุด
คือ บุคลากรได้รับภาระงานไม่ตรงกับความสามารถและความถนัด และบุคลากรขาดขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากได้รับค่าจ้างตอบแทนจ านวนน้อย  แนวทางการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลสูงสุดคือ 
ควรจัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความสามารถและความถนัด  และควรพิจารณาการเลื่ อนขั้นเงินเดือนให้ทุกคน
ด้วยการพิจารณาจากผลงาน  

 
ค าส าคัญ : การบริหารงานบุคคล, การศึกษาข้ันพื้นฐาน, ประถมศึกษา 
 
Abstract 

The Purpose of this research a study were to 1) A study of the management of the 
personal in basic education 2) A comparative opinion for personal in school of the 
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  1.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางแก้ปัญหาสภาพการบริหารได้ถูกต้องใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
  1.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพ่ือเป็นรูปแบบในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 และเขตการศึกษาประถมศึกษาอ่ืนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
อย่างยั่งยืน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรวิจัยสภาพปัญหาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดหนองคาย เขต 1  
  2.2 ควรศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ใน
ปัจจัยที่มีตัวแปรแตกต่างกันว่าผลสัมฤทธิ์ทางการบริหารเป็นอย่างไร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) 

เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับกาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 40 คน และครู 302 คน 
รวมจ านวน 342 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถามสภาพการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ซึ่งเป็นแบบมาตรา
ส่วน  มีค่าความเที่ยงตรงเนื้อหา ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที  t – test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจัย  พบว่า   

1. สภาพกาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการออกแบบและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่ง
ต าแหน่งงาน ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านการอบรมและพัฒนา 

2. บุคลากรในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ยกเว้นด้านการออกแบบงานและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงานไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการรวบรวมข้อมูลปัญหากาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีปัญหาสูงสุด
คือ บุคลากรได้รับภาระงานไม่ตรงกับความสามารถและความถนัด และบุคลากรขาดขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากได้รับค่าจ้างตอบแทนจ านวนน้อย  แนวทางการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลสูงสุดคือ 
ควรจัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความสามารถและความถนัด  และควรพิจารณาการเลื่ อนขั้นเงินเดือนให้ทุกคน
ด้วยการพิจารณาจากผลงาน  

 
ค าส าคัญ : การบริหารงานบุคคล, การศึกษาข้ันพื้นฐาน, ประถมศึกษา 
 
Abstract 

The Purpose of this research a study were to 1) A study of the management of the 
personal in basic education 2) A comparative opinion for personal in school of the 
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administration in basic school in the consideration of the position and schools size 3) The 
sample of this research were 342 administrator 40 and teachers 302 Total 342 in school.  
The research tool were questionnaire confident at 0.80-1.00 of the reliability 0.92 statistic 
were analyzed by percentage mean standard deviation t-test and One Way ANOVA.         

The research results were as follow.; 
 1. The personal management administration in basic education in The whale 
practical high level consideration as aspect of the high level as aspect of the analyzed in 
position and Lowes of the training and development.        
 2. The administrator of management opinion for personal management in basic 
schools Consideration of the whale statistic of the significance level of 0.5 according to 
hypothesis were not work design and analyzed of the position consideration this not 
difference.  
 3. Resulted of the problem the research of the personal administration has the 
highly of the problem for personal working of direct for self-ability and moral a mind and 
low salary the guideline of the working directing of the potential and skill personal and 
consideration salary for job.              
 
Keywords: Management of the Personal, Basic Education, Primary School   
 
บทน า 
  คนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศชาติ การศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการ
ที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เข้ามาในประเทศได้ การศึกษาเข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศ ช่วยสร้างก าลังคนให้เป็น
แรงงานที่มีความรู้ความสามารถและช่วยสร้างประชาชนให้มีความรู้มีคุณธรรมให้กับสังคม  ช่วยให้สังคมเกิด
สันติสุข จากความส าคัญของการศึกษาดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับต้องจัด
การศึกษาให้ได้คุณภาพตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษาคือ ให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  

การจัดการศึกษาของไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 18 ว่าด้วยการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดการศึกษาดังต่อไปนี้ 
ประการแรก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ตาม
สถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ  หรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออ่ืน ประการที่สอง โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนและโรงเรียนที่สังกัด
สถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน ประการสุดท้าย ศูนย์การเรียนได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษา
นอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรองค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันทางสังคม
อ่ืนเป็นผู้จัด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 20) 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ดังนั้น การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับ
การมอบอ านาจการบริหารงานบุคคลโดยตรงตามกฎหมายนี้ ในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนนั้นจ าเป็น
จะต้องมีกฎหมายระเบียบแบบแผนในการท างาน ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเจริญมั่นคง
ในวิชาชีพครูผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการย่อมถือว่าครูเป็นผู้มีคุณธรรมเหมาะสมกับ
การเป็นปูชนียบุคคล (ธีระ  รุญเจริญ, 2548 อ้างถึงใน เพชร  กล้าหาญ, 2552 : 65) 

ในการบริหารงานบุคคลและการปกครองบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ และเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนหรือสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งมีอยู่หลายด้านโดยเริ่มตั้งแต่ด้านการ
วางแผนบุคลากร ด้านการสรรหา ด้านการบรรจุและการแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ด้นวินัยและการรักษาวินัยด้านการด าเนินการทางวินัย ด้านการออกจากราชการ ด้านการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ ซึ่งเกี่ยวข้องระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูและบุคลากรในสถานศึกษา  ในการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบุคคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.
2547 นั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนด้านต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตามการบริหารงาน
บุคคลจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ จะประสบผลส าเร็จหรือมีปัญหาในการบริหารงานมากน้อยเพียงใดนั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนแต่ละคน แต่ละโรงเรียนว่าจะมีมาตรการ มีกลยุทธ์และกลวิธี มีความชาญฉลาด
ในการปกครองบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความมั่นคงและเต็มใจที่ปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อ
โรงเรียนเป็นส าคัญ (ธีระ  รุญเจริญ, 2548 อ้างถึงใน เพชร  กล้าหาญ, 2552 : 71) 

 การบริหารงานบุคคลนับว่าเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการบริหารงานของผู้บริหารให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร การจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยองค์ประกอบปัจจัยทางด้านการจัดการทุก
ประการ ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุด แม้ว่าจะมีปัจจัย เงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
อย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ตาม ถ้าหากขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแล้ว การด าเนินงานขององค์กรอาจไม่
สามารถด าเนินการไปได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (อ านวย  แสงสว่าง, 2544 : 1) 

 ในการบริหารจัดการศึกษา ถ้าผู้บริหารขาดกระบวนการบริหารที่ชัดเจนจะส่งผลให้การบริหารงาน
ไม่ส าเร็จ ดังนั้น การบริหารงานหรือการจัดการเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่ง
การที่จะบริหารงานของหน่วยงานหรือขององค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น นักบริหารจ าเป็นต้องท าหน้าที่ส าคัญคือ หน้าที่ในการวางแผน การจัดองค์กร การ
บริหารงานบุคคล การอ านวยการ การรายงานและการงบประมาณ (อนันต์  เกตุวงศ์, 2543 : 7-8) ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า การบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่อย่างหนึ่ งในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  ทั้ งนี้  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 39 ได้ก าหนดการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา 4 
ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป ซึ่งสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  การบริหารงาน
บุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
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administration in basic school in the consideration of the position and schools size 3) The 
sample of this research were 342 administrator 40 and teachers 302 Total 342 in school.  
The research tool were questionnaire confident at 0.80-1.00 of the reliability 0.92 statistic 
were analyzed by percentage mean standard deviation t-test and One Way ANOVA.         

The research results were as follow.; 
 1. The personal management administration in basic education in The whale 
practical high level consideration as aspect of the high level as aspect of the analyzed in 
position and Lowes of the training and development.        
 2. The administrator of management opinion for personal management in basic 
schools Consideration of the whale statistic of the significance level of 0.5 according to 
hypothesis were not work design and analyzed of the position consideration this not 
difference.  
 3. Resulted of the problem the research of the personal administration has the 
highly of the problem for personal working of direct for self-ability and moral a mind and 
low salary the guideline of the working directing of the potential and skill personal and 
consideration salary for job.              
 
Keywords: Management of the Personal, Basic Education, Primary School   
 
บทน า 
  คนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศชาติ การศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการ
ที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เข้ามาในประเทศได้ การศึกษาเข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศ ช่วยสร้างก าลังคนให้เป็น
แรงงานที่มีความรู้ความสามารถและช่วยสร้างประชาชนให้มีความรู้มีคุณธรรมให้กับสังคม  ช่วยให้สังคมเกิด
สันติสุข จากความส าคัญของการศึกษาดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับต้องจัด
การศึกษาให้ได้คุณภาพตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษาคือ ให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  

การจัดการศึกษาของไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 18 ว่าด้วยการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดการศึกษาดังต่อไปนี้ 
ประการแรก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ตาม
สถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ  หรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออ่ืน ประการที่สอง โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนและโรงเรียนที่สังกัด
สถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน ประการสุดท้าย ศูนย์การเรียนได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษา
นอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรองค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันทางสังคม
อ่ืนเป็นผู้จัด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 20) 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ดังนั้น การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับ
การมอบอ านาจการบริหารงานบุคคลโดยตรงตามกฎหมายนี้ ในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนนั้นจ าเป็น
จะต้องมีกฎหมายระเบียบแบบแผนในการท างาน ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเจริญมั่นคง
ในวิชาชีพครูผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการย่อมถือว่าครูเป็นผู้มีคุณธรรมเหมาะสมกับ
การเป็นปูชนียบุคคล (ธีระ  รุญเจริญ, 2548 อ้างถึงใน เพชร  กล้าหาญ, 2552 : 65) 

ในการบริหารงานบุคคลและการปกครองบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ และเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนหรือสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งมีอยู่หลายด้านโดยเริ่มตั้งแต่ด้านการ
วางแผนบุคลากร ด้านการสรรหา ด้านการบรรจุและการแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ด้นวินัยและการรักษาวินัยด้านการด าเนินการทางวินัย ด้านการออกจากราชการ ด้านการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ ซึ่งเกี่ยวข้องระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูและบุคลากรในสถานศึกษา  ในการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบุคคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.
2547 นั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนด้านต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตามการบริหารงาน
บุคคลจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ จะประสบผลส าเร็จหรือมีปัญหาในการบริหารงานมากน้อยเพียงใดนั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนแต่ละคน แต่ละโรงเรียนว่าจะมีมาตรการ มีกลยุทธ์และกลวิธี มีความชาญฉลาด
ในการปกครองบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความมั่นคงและเต็มใจที่ปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อ
โรงเรียนเป็นส าคัญ (ธีระ  รุญเจริญ, 2548 อ้างถึงใน เพชร  กล้าหาญ, 2552 : 71) 

 การบริหารงานบุคคลนับว่าเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการบริหารงานของผู้บริหารให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร การจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยองค์ประกอบปัจจัยทางด้านการจัดการทุก
ประการ ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุด แม้ว่าจะมีปัจจัย เงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
อย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ตาม ถ้าหากขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแล้ว การด าเนินงานขององค์กรอาจไม่
สามารถด าเนินการไปได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (อ านวย  แสงสว่าง, 2544 : 1) 

 ในการบริหารจัดการศึกษา ถ้าผู้บริหารขาดกระบวนการบริหารที่ชัดเจนจะส่งผลให้การบริหารงาน
ไม่ส าเร็จ ดังนั้น การบริหารงานหรือการจัดการเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่ง
การที่จะบริหารงานของหน่วยงานหรือขององค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น นักบริหารจ าเป็นต้องท าหน้าที่ส าคัญคือ หน้าที่ในการวางแผน การจัดองค์กร การ
บริหารงานบุคคล การอ านวยการ การรายงานและการงบประมาณ (อนันต์  เกตุวงศ์, 2543 : 7-8) ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า การบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่อย่างหนึ่ งในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  ทั้ งนี้  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 39 ได้ก าหนดการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา 4 
ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป ซึ่งสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  การบริหารงาน
บุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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เขต 3 ในกระบวนการบริหารงานบุคคลทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบงานและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่ง
ต าแหน่งงาน ด้านการวางแผนก าลังคน ด้านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร ด้านการปฐมนิเทศบรรจุและ
แต่งตั้ง ด้านการอบรมและพัฒนา ด้านการจ่ายค่าตอบแทนด้านการท านุบ ารุงรักษาด้านสุขภาพ  ความ
ปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์ และด้านการใช้วินัยและการควบคุมตลอดจนการประเมินผล เพ่ือน าผลการวิจัย
ที่ไดไปใช้ในการพัฒนา สนับสนุน แก้ไขและปรับปรุง การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และใช้ในการวางแผนการด าเนินการเพื่อให้การศึกษาในโรงเรียนเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่งและขนาด
ของสถานศึกษา 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปี จ านวน 1,959 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา ได้มาจากการเปิดตาราง 
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan’s) จ านวน 342 คน  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูจ าแนกตามต าแหน่งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร
แตกต่างกัน 
 2. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บุคลากรแตกต่างกัน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)  

 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended)  
 2. วิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้สามารถตรวจสอบและวัดได้ตามขอบเขตของการวิจัย  และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงด าเนินการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
  2.1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการ แนวคิด และทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 
  2.2 น าผลการศึกษาไปสร้างแบบสอบถาม ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือศึกษาการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
  2.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงข้อความที่เป็นฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถามโดยทั่วไป และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  2.4 น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) พิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามวิธีการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC (Index Objective Congruence) มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00  
  2.5 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ คัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
   2.6 น าแบบสอบถาม ไปปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try-Out) กับบุคลากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
  2.7 น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาตรวจและวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
ดังนี้ 
    2.7.1 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่า (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชชื่อมั่นทั้งฉบับ 
0.92 
   2.8 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จ านวน 342 ชุด เตรยีมไว้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างต่อไป  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง และได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด ผู้วิจัยด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

ข้  1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมาขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้     2. ขออนุญาตผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
ข้     3. ขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือให้การสนับสนุนการตอบแบบสอบถาม 
ข้     4. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดส่งและรับคืนทางไปรษณีย์ได้รับแบบสอบถามกลับคืน
จ านวน 342 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้ว น ามาจัดเรียงตามล าดับ
แบบสอบถาม แล้วประมวลผลและวิเคราะห์ข้อทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาด าเนินการดังนี้ 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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เขต 3 ในกระบวนการบริหารงานบุคคลทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบงานและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่ง
ต าแหน่งงาน ด้านการวางแผนก าลังคน ด้านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร ด้านการปฐมนิเทศบรรจุและ
แต่งตั้ง ด้านการอบรมและพัฒนา ด้านการจ่ายค่าตอบแทนด้านการท านุบ ารุงรักษาด้านสุขภาพ  ความ
ปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์ และด้านการใช้วินัยและการควบคุมตลอดจนการประเมินผล เพ่ือน าผลการวิจัย
ที่ไดไปใช้ในการพัฒนา สนับสนุน แก้ไขและปรับปรุง การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และใช้ในการวางแผนการด าเนินการเพื่อให้การศึกษาในโรงเรียนเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่งและขนาด
ของสถานศึกษา 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปี จ านวน 1,959 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา ได้มาจากการเปิดตาราง 
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan’s) จ านวน 342 คน  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูจ าแนกตามต าแหน่งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร
แตกต่างกัน 
 2. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บุคลากรแตกต่างกัน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)  

 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended)  
 2. วิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้สามารถตรวจสอบและวัดได้ตามขอบเขตของการวิจัย  และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงด าเนินการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
  2.1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการ แนวคิด และทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 
  2.2 น าผลการศึกษาไปสร้างแบบสอบถาม ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือศึกษาการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
  2.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงข้อความที่เป็นฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถามโดยทั่วไป และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  2.4 น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) พิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามวิธีการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC (Index Objective Congruence) มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00  
  2.5 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ คัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
   2.6 น าแบบสอบถาม ไปปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try-Out) กับบุคลากรซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
  2.7 น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาตรวจและวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
ดังนี้ 
    2.7.1 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่า (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชชื่อมั่นทั้งฉบับ 
0.92 
   2.8 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จ านวน 342 ชุด เตรยีมไว้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างต่อไป  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง และได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด ผู้วิจัยด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

ข้  1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมาขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้     2. ขออนุญาตผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
ข้     3. ขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือให้การสนับสนุนการตอบแบบสอบถาม 
ข้     4. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดส่งและรับคืนทางไปรษณีย์ได้รับแบบสอบถามกลับคืน
จ านวน 342 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้ว น ามาจัดเรียงตามล าดับ
แบบสอบถาม แล้วประมวลผลและวิเคราะห์ข้อทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาด าเนินการดังนี้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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  1. ข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์เท่านั้น 
    2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการ
แจกแจงความถี ่(Frequencies) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

  3. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Devition) และน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ์ 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับข้อเสนอแนะน ามาวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงประเด็นหาค่า 

  5. การทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ด าเนินการโดยใช้การทดสอบค่าที  

  6. การทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ด าเนินการโดยใช้ค่าสถิติ การวิเคราะห์การแปรปรวนทาง
เดียวเมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ผู้วิจัยท าการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีของ 
Scheffe 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้ 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devition) 
 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

 
ผลการวิจัย 

1. สภาพกาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
การปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการออกแบบและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงาน ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ 
ด้านการอบรมและพัฒนา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเว้นด้านการออกแบบงานและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่ง
ต าแหน่งงานไม่แตกต่างกัน 

3. บุคลากรในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในภาพรวมและรายด้าน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรของสถานศึกษา ด้านการปฐมนิเทศ บรรจุและแต่งตั้ง ด้านการท านุ
บ ารุงรักษาด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์ของสถานศึกษา มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน  
ส าหรับด้านอื่น ๆ มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

4. ผลการรวบรวมข้อมูลปัญหากาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า มีปัญหาสูงสุดคือ บุคลากรได้รับภาระงานไม่ตรงกับ
ความสามารถและความถนัด และบุคลากรขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากได้รับค่าจ้างตอบแทน

 

จ านวนน้อย  ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลสูงสุดคือ ควรจัดสรรบุคลากรให้ตรงกับ
ความสามารถและความถนัด  และควรพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้ทุกคนด้วยการพิจารณาจากผลงาน  

 
สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
  1. สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการออกแบบงานและการ
วิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงานของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า มีการปฏิบัติระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ด้านวุฒิ
การศึกษาและความช านาญงานของก าลังคน รองลงมาคือ การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วน
ก าลังคนชาย-หญิง และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโครงสร้างก าลังคน ตามล าดับ และข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ  
การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอายุการท างานของก าลังคน 
   1.2 สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ด้านการวางแผนก าลังคน  
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติในระดับมากทุกข้อ  โดยข้อ
ที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลก าลังคนโดยน าข้อมูลมาค านวณงบประมาณด้านเงินเดือน
และค่าจ้าง รองลงมาคือ การพยากรณ์หรือการคาดหมายถึงความต้องการก าลังคนในอนาคต และการรวบรวม
ข้อมูลความต้องการก าลังคนในปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกัน ตามล าดับ และข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ  การ
ก าหนดระเบียบวิธีและหลักการในการจัดเก็บข้อมูลด้านก าลังคน  

   1.3 สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการคัดเลือกและสรรหา
บุคลากรของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติใน
ระดับมากทุกข้อ โดยด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ การสรรหาบุคลากรจากแหล่งก าลังคนภายนอก รองลงมาคือ 
การคัดเลือกบุคลากร โดยการสัมภาษณ์เบื้องต้น และ การคัดเลือกบุคลากร โดยใช้หลักความมั่นคง ตามล าดับ 
และข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ การปฐมนิเทศเพ่ือให้บุคลากรใหม่รู้จักและคุ้นเคยกับสถานที่ท างาน 

 
  

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง
และขนาดของสถานศึกษา  

  2.1 ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในทุกด้านยกเว้นด้านการออกแบบงานและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงานไม่แตกต่างกัน 

  2.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีขนาดต่างกัน มีการปฏิบัติในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  แตกต่างกัน 5 ด้าน คือ 
ด้านการออกแบบงานและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงาน, ด้านการวางแผนก าลังคนของสถานศึกษา, 
ด้านการอบรมและพัฒนาของสถานศึกษา , ด้านการจ่ายค่าตอบแทนของสถานศึกษา และด้านการใช้วินัยและ
การควบคุมตลอดจนการประเมินผลของสถานศึกษา ส าหรับด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 
   2.2.1 บุคลากรในสถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น ด้านการออกแบบงานและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงาน มีการ

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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  1. ข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์เท่านั้น 
    2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการ
แจกแจงความถี ่(Frequencies) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

  3. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Devition) และน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ์ 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับข้อเสนอแนะน ามาวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงประเด็นหาค่า 

  5. การทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ด าเนินการโดยใช้การทดสอบค่าที  

  6. การทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ด าเนินการโดยใช้ค่าสถิติ การวิเคราะห์การแปรปรวนทาง
เดียวเมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ผู้วิจัยท าการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีของ 
Scheffe 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้ 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devition) 
 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

 
ผลการวิจัย 

1. สภาพกาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
การปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการออกแบบและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงาน ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ 
ด้านการอบรมและพัฒนา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเว้นด้านการออกแบบงานและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่ง
ต าแหน่งงานไม่แตกต่างกัน 

3. บุคลากรในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในภาพรวมและรายด้าน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรของสถานศึกษา ด้านการปฐมนิเทศ บรรจุและแต่งตั้ง ด้านการท านุ
บ ารุงรักษาด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์ของสถานศึกษา มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน  
ส าหรับด้านอื่น ๆ มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

4. ผลการรวบรวมข้อมูลปัญหากาบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า มีปัญหาสูงสุดคือ บุคลากรได้รับภาระงานไม่ตรงกับ
ความสามารถและความถนัด และบุคลากรขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากได้รับค่าจ้างตอบแทน

 

จ านวนน้อย  ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลสูงสุดคือ ควรจัดสรรบุคลากรให้ตรงกับ
ความสามารถและความถนัด  และควรพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้ทุกคนด้วยการพิจารณาจากผลงาน  

 
สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
  1. สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการออกแบบงานและการ
วิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงานของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า มีการปฏิบัติระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ด้านวุฒิ
การศึกษาและความช านาญงานของก าลังคน รองลงมาคือ การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วน
ก าลังคนชาย-หญิง และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโครงสร้างก าลังคน ตามล าดับ และข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ  
การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอายุการท างานของก าลังคน 
   1.2 สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ด้านการวางแผนก าลังคน  
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติในระดับมากทุกข้อ  โดยข้อ
ที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลก าลังคนโดยน าข้อมูลมาค านวณงบประมาณด้านเงินเดือน
และค่าจ้าง รองลงมาคือ การพยากรณ์หรือการคาดหมายถึงความต้องการก าลังคนในอนาคต และการรวบรวม
ข้อมูลความต้องการก าลังคนในปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกัน ตามล าดับ และข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ  การ
ก าหนดระเบียบวิธีและหลักการในการจัดเก็บข้อมูลด้านก าลังคน  

   1.3 สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการคัดเลือกและสรรหา
บุคลากรของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติใน
ระดับมากทุกข้อ โดยด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ การสรรหาบุคลากรจากแหล่งก าลังคนภายนอก รองลงมาคือ 
การคัดเลือกบุคลากร โดยการสัมภาษณ์เบื้องต้น และ การคัดเลือกบุคลากร โดยใช้หลักความมั่นคง ตามล าดับ 
และข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ การปฐมนิเทศเพ่ือให้บุคลากรใหม่รู้จักและคุ้นเคยกับสถานที่ท างาน 

 
  

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง
และขนาดของสถานศึกษา  

  2.1 ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในทุกด้านยกเว้นด้านการออกแบบงานและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงานไม่แตกต่างกัน 

  2.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีขนาดต่างกัน มีการปฏิบัติในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  แตกต่างกัน 5 ด้าน คือ 
ด้านการออกแบบงานและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงาน, ด้านการวางแผนก าลังคนของสถานศึกษา, 
ด้านการอบรมและพัฒนาของสถานศึกษา , ด้านการจ่ายค่าตอบแทนของสถานศึกษา และด้านการใช้วินัยและ
การควบคุมตลอดจนการประเมินผลของสถานศึกษา ส าหรับด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 
   2.2.1 บุคลากรในสถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น ด้านการออกแบบงานและการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงาน มีการ
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ปฏิบัติ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง และ
สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

 2.2.2 บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง และบุคลากรในสถานศึกษาขนาด
เล็กกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการ
วางแผนก าลังคนของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส าหรับสถานศึกษาขนาด
กลางกับขนาดใหญ่มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

 2.2.3 บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการอบรมและพัฒนาของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส าหรับ สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดกลางกับ
ใหญ่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
   2.2.4 บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการจ่ายค่าตอบแทนของสถานศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.2.5 บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง และ สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาด
ใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการใช้วินัยและการ
ควบคุมตลอดจนการประเมินผลของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับ
สถานศึกษาขนาดกลางกับใหญ่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัย  
  1.1 เสนอต่อการบริหารบุคลากรในสถานศึกษาควรพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยค านึงถึง
ต าแหน่งและขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกันน ามาก าหนดนโยบายที่เป็นปัจจัยเป้าหมายให้นักบริหารท าหน้าที่
วางแผนการบริหารบุคคล การอ านวยการและการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานโดยเฉพาะเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และเขตการศึกษาอ่ืน ๆ ที่อยู่ในจังหวัด
เดียวกัน 
  1.2 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการบริหารให้ค านึงถึงปัจจัยต าแหน่ง การ
วางแผนก าลังคน การคัดเลือก และการสรรหาบุคลากรในการบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนพิจาณาค่าตอบแทน ให้
เกิดขวัญและก าลังใจ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1.1 ควรศึกษาสภาพการบริหารของบุคคล สังกัดสักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ให้ครอบคลุมปัจจัยการบริหารของเขตการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน 
  1.2 ควรวิจัยเปรียบเทียบปัจจัยในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
  1.3 ควรมีการวิจัยปัจจัยในการส่งเสริมพัฒนาการบริหารที่มีคุณภาพจากระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์ที่หลากหลายทั้งครู บุคลากร และชุมชน 
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ปฏิบัติ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง และ
สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

 2.2.2 บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง และบุคลากรในสถานศึกษาขนาด
เล็กกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการ
วางแผนก าลังคนของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส าหรับสถานศึกษาขนาด
กลางกับขนาดใหญ่มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

 2.2.3 บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการอบรมและพัฒนาของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส าหรับ สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดกลางกับ
ใหญ่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
   2.2.4 บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการจ่ายค่าตอบแทนของสถานศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.2.5 บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง และ สถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาด
ใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการใช้วินัยและการ
ควบคุมตลอดจนการประเมินผลของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับ
สถานศึกษาขนาดกลางกับใหญ่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัย  
  1.1 เสนอต่อการบริหารบุคลากรในสถานศึกษาควรพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยค านึงถึง
ต าแหน่งและขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกันน ามาก าหนดนโยบายที่เป็นปัจจัยเป้าหมายให้นักบริหารท าหน้าที่
วางแผนการบริหารบุคคล การอ านวยการและการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานโดยเฉพาะเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และเขตการศึกษาอ่ืน ๆ ที่อยู่ในจังหวัด
เดียวกัน 
  1.2 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการบริหารให้ค านึงถึงปัจจัยต าแหน่ง การ
วางแผนก าลังคน การคัดเลือก และการสรรหาบุคลากรในการบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนพิจาณาค่าตอบแทน ให้
เกิดขวัญและก าลังใจ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1.1 ควรศึกษาสภาพการบริหารของบุคคล สังกัดสักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ให้ครอบคลุมปัจจัยการบริหารของเขตการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน 
  1.2 ควรวิจัยเปรียบเทียบปัจจัยในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
  1.3 ควรมีการวิจัยปัจจัยในการส่งเสริมพัฒนาการบริหารที่มีคุณภาพจากระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์ที่หลากหลายทั้งครู บุคลากร และชุมชน 
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ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

Leadership of school Administrators Affect to the Effectives of Academic  
management in school under the Office of Ratchaburi Primary  Educational  

Service Area 1 
สุรีย์พร ฟากฟื้น 

SUREEPORN FAKFUEN 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

Educational, Muban Chom Bueng Rajabhat University 
Email : tuajiw.26@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 3) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 จ านวนทั้งสิ้น 320 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 32 คน 
ครูวิชาการ จ านวน 30 คน และครู จ านวน 258 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับ 
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้มี
ส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบสั่งการ  
 2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน งานแนะแนวการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งานนิเทศ
การศึกษา และงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3. อิทธิพลของภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (X4) ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วน
ร่วม (X3) ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (X1) และภาวะผู้น าแบบสั่งการ (X2) ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลการ
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 3) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 จ านวนทั้งสิ้น 320 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 32 คน 
ครูวิชาการ จ านวน 30 คน และครู จ านวน 258 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับ 
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้มี
ส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบสั่งการ  
 2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน งานแนะแนวการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งานนิเทศ
การศึกษา และงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3. อิทธิพลของภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (X4) ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วน
ร่วม (X3) ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (X1) และภาวะผู้น าแบบสั่งการ (X2) ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลการ
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บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาได้ร้อยละ 46.20 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 0.462 
ตามล าดับ โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
   สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ 
    ̂tot   = 1.720 + 0.211(X4) + 0.159(X3) + 0.120(X1) + 0.102(X2) 

   สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
   ̂tot   =  0.355(Z4) + 0.265(Z3) + 0.207(Z1) + 0.168(Z2) 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, ประสิทธิผล, การบริหารงานวิชาการ 

 
Abstract 

 
 The purpose of this research were 1) to study the level of leadership of school 
administrators  2) to study the effectiveness of academic administrators and 3) to study 
effects of administrators’ leadership on school effectiveness of academic admistration. The 
sample consisted of school administrators, academic teacher and teachers totally 320 
individuals under The office of Ratchaburi Primary Educational Service Area 1 by stratified 
random sampling techniques. The instrument used in the research were questionnaires with 
5 aspects. The data were analyzed using frequency, percentage, mean standard deviation, 
Pearson’s product moment correlation coefficient and Step-Wise Multiple Regression 
Analysis. 
 The result of research were as follows : 
 1. The level of leadership of school administrators under The office of Ratchaburi 
Primary Educational Service Area 1 in overall and in each aspect at a high level, in which the 
Supportive Leadership aspect had the hightest mean, followed by Achievement – Oriented 
Leadership, Participative Leadership and Directive Leadership. 
 2. The effectiveness of school academic admistration in overall and in each aspect at 
a high level, ranking from high to low mean as follow ; by learning process development, 
education measurement and evaluation and transfers results of learning, guidance, 
development of school curriculum, learning resources improvement, quality assurance in 
education and education standard development educational supervision and research for 
developing education quality in school. 
 3. School administrators’ leadership, it was totally found that Achievement – 
Oriented Leadership (X4), Participative Leadership (X3), Supportive Leadership (X1) and 
Directive Leadership (X2)  affective to effectiveness of academic management in school were 

significantly at .01 level, all variables can predictability the effectiveness of academic 
management in school in the overall were 46.20 % , the equation as follows. 
   The Predictive Equation in Unstandardized score : 
    ̂tot   = 1.720 + 0.211(X4) + 0.159(X3) + 0.120(X1) + 0.102(X2) 

   The Predictive Equation in Standardized score : 
   ̂tot   =  0.355(Z4) + 0.265(Z3) + 0.207(Z1) + 0.168(Z2) 
Keywords : Leadership, The Effectives, The Effectives  of  Academic  Management 
 
บทน า 
 การบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักหรือหัวใจส าคัญของสถานศึกษาที่บอกถึงมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของสถานศึกษา ซึ่งบงบอกถึงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาแก่     
ผูเรียนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งเป็นงานที่เกี่ยวกับผู บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
โดยตรง  ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากกฎกระทวงศึกษาธิการที่ก าหนดขอบข่ายภารกิจงานวิชาการในสถานศึกษา
ออกเป็น 9 งาน  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 9) ดังนี้ 1) งาน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน 4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) 
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  7) งานนิเทศการศึกษา  8) งานแนะแนวการศึกษา  9) งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษาขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่
จะท าให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเพ่ือการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เต็มใจ ทั้งในการปฏิบัติงานในด้านการจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจนงานนั้นบรรลุตาม
เป้าหมายของสถานศึกษาและสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข ซึ่งการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพส าหรับการปฏิบัติงานของครูในด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น ปัจจัยที่ส าคัญ 
คือคุณลักษณะของผู้บริหาร เพราะผู้บริหารมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการน านโยบายการบริหารจัดการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติและเป็นหลักส าคัญในการก ากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบและนิเทศ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาที่
สามารถน าพาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ได้นั้นต้องอาศัยคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ มีความรัก
และศรัทธาในวิชีพครู มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใช้หลักธรรมทางศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม มีความใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยใช้ระบบประกันคุณภาพ เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนา 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552ข, 77) ซึ่งสอดคล้องกับ (คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2553, 31) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
รัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามุ่งมั่นในการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการ
ปฏิบัติงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมีบุคลิกภาพประกอบ
ทีเ่หมาะสมกบัการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและเรือ่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาได้ร้อยละ 46.20 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 0.462 
ตามล าดับ โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ
̂ tot  = 1.720 + 0.211(X4) + 0.159(X3) + 0.120(X1) + 0.102(X2)

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
 ̂tot  =  0.355(Z4) + 0.265(Z3) + 0.207(Z1) + 0.168(Z2)

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, ประสิทธิผล, การบริหารงานวิชาการ

Abstract

The purpose of this research were 1) to study the level of leadership of school
administrators  2) to study the effectiveness of academic administrators and 3) to study 
effects of administrators’ leadership on school effectiveness of academic admistration. The 
sample consisted of school administrators, academic teacher and teachers totally 320
individuals under The office of Ratchaburi Primary Educational Service Area 1 by stratified 
random sampling techniques. The instrument used in the research were questionnaires with
5 aspects. The data were analyzed using frequency, percentage, mean standard deviation,
Pearson’s product moment correlation coefficient and Step-Wise Multiple Regression 
Analysis.

The result of research were as follows :
1. The level of leadership of school administrators under The office of Ratchaburi 

Primary Educational Service Area 1 in overall and in each aspect at a high level, in which the 
Supportive Leadership aspect had the hightest mean, followed by Achievement – Oriented 
Leadership, Participative Leadership and Directive Leadership.

2. The effectiveness of school academic admistration in overall and in each aspect at
a high level, ranking from high to low mean as follow ; by learning process development,
education measurement and evaluation and transfers results of learning, guidance,
development of school curriculum, learning resources improvement, quality assurance in 
education and education standard development educational supervision and research for 
developing education quality in school.

3. School administrators’ leadership, it was totally found that Achievement –
Oriented Leadership (X4), Participative Leadership (X3), Supportive Leadership (X1) and 
Directive Leadership (X2) affective to effectiveness of academic management in school were

significantly at .01 level, all variables can predictability the effectiveness of academic 
management in school in the overall were 46.20 % , the equation as follows. 

The Predictive Equation in Unstandardized score : 
 ̂tot   = 1.720 + 0.211(X4) + 0.159(X3) + 0.120(X1) + 0.102(X2) 

The Predictive Equation in Standardized score : 
 ̂tot   =  0.355(Z4) + 0.265(Z3) + 0.207(Z1) + 0.168(Z2) 

Keywords : Leadership, The Effectives, The Effectives  of  Academic  Management 

บทน า 
การบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักหรือหัวใจส าคัญของสถานศึกษาที่บอกถึงมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของสถานศึกษา ซึ่งบงบอกถึงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาแก่     
ผูเรียนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งเป็นงานที่เกี่ยวกับผู บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
โดยตรง  ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากกฎกระทวงศึกษาธิการที่ก าหนดขอบข่ายภารกิจงานวิชาการในสถานศึกษา
ออกเป็น 9 งาน  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 9) ดังนี้ 1) งาน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน 4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) 
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  7) งานนิเทศการศึกษา  8) งานแนะแนวการศึกษา  9) งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษาขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่
จะท าให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเพ่ือการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เต็มใจ ทั้งในการปฏิบัติงานในด้านการจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจนงานน้ันบรรลุตาม
เป้าหมายของสถานศึกษาและสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข ซึ่งการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพส าหรับการปฏิบัติงานของครูในด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น ปัจจัยที่ส าคัญ 
คือคุณลักษณะของผู้บริหาร เพราะผู้บริหารมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการน านโยบายการบริหารจัดการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติและเป็นหลักส าคัญในการก ากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบและนิเทศ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาที่
สามารถน าพาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ได้นั้นต้องอาศัยคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ มีความรัก
และศรัทธาในวิชีพครู มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใช้หลักธรรมทางศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม มีความใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยใช้ระบบประกันคุณภาพ เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนา 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552ข, 77) ซึ่งสอดคล้องกับ (คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2553, 31) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
รัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามุ่งมั่นในการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการ
ปฏิบัติงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมีบุคลิกภาพประกอบ
ทีเ่หมาะสมกบัการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและเรือ่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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         ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าในตนเอง เพราะภาวะผู้น าจะเป็นส่วนช่วย
ในการบริหารจัดการในสถานศึกษานั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีแบบภาวะผู้น า
ตามทฤษฎีวิถีทางเป้าหมาย (Path – Goal theory) ของ เฮาส์และมิทเชล (House & Mitchell, 1974     
อ้างถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, 236 – 240) จ าแนกภาวะผู้น า (leadership style) ออกเป็น 4 แบบ คือ 
1) แบบสนับสนุน 2) แบบสั่งการ 3) แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 4) แบบให้มีส่วนร่วม ดังนั้นภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิผลและส าเร็จตาม
เป้าหมายของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
          ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาสูงกว่าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ (ยุพิน คงเพ็ชรศักดิ์, 2558, 106) ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านวิชาการมีการวางแผนที่ดีและมีการนิเทศงานก ากับติดตามและประเมินผล
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงการจัดการศึกษาของจังหวัดราชบุรีในปัจจุบัน (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ราชบุรี, 23) พบว่าการบริหารงานวิชาการภายในสถานศึกษายังมีปัญหาค่อนข้างมาก และที่ส าคัญจาก
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่ารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ดังนั้นภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัย ที่ผลักดันให้การบริหารงานวิชาการบรรลุ
ประสิทธิผลโดยตรง ทั้งนี้หากพิจารณาจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดังที่ได้กล่าวน่าจะเป็นผลมาจากลักษณะภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
บริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านของการบริหารงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1  
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการวิจัยดัง
รายละเอียดแต่ละข้ันตอน ดังนี้  

 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษา คือผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครู 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 1,866 คน จ าแนกเป็น 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 184 คน ครูวิชาการ 175 คน และครู จ านวน 1,507 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและครูจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1จ านวน 320 คน ที่ได้จากการค านวณขนาดตัวอยางจากตารางของเคร็จซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan,1970 อ้างในพรรณี ลีกิจวัฒนา 2558, 147-156) จากนั้นใช้วิธีสุ่มแบ่งชั้นภูมิ 
(stratified random sampling) โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่เป็นฐานในการสุ่ม  
 2) เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 และท าการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
ประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถาม (Items- validity) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ค่าความ
สอดคล้องโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ค่าIOC (Index of Item Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์
ประเมินข้อค าถามท่ีสามารถน าไปใช้ได้จะต้องได้ค่า IOC ตั้งแต ่0.50 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ได้ค่า IOC ของข้อ
ค าถามในแบบสอบถามทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิเคราะห์ค่า 
สัมประสิทธิแอลฟา (-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1974, 161) โดยมีค่า 
สัมประสิทธิความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.963 
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตาม 
รวบรวมแบบสอบถามคืนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยตนเอง  
 4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จะน ามาท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ค่าความถี่ 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ข้อมูลภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในตัวแปรภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแปรภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) การวิเคราะห์อิทธิพล
ของตัวแปรภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Step-
Wise Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการวิจัย ดังนี้ 
  1) ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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         ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าในตนเอง เพราะภาวะผู้น าจะเป็นส่วนช่วย
ในการบริหารจัดการในสถานศึกษานั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีแบบภาวะผู้น า
ตามทฤษฎีวิถีทางเป้าหมาย (Path – Goal theory) ของ เฮาส์และมิทเชล (House & Mitchell, 1974     
อ้างถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, 236 – 240) จ าแนกภาวะผู้น า (leadership style) ออกเป็น 4 แบบ คือ 
1) แบบสนับสนุน 2) แบบสั่งการ 3) แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 4) แบบให้มีส่วนร่วม ดังนั้นภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิผลและส าเร็จตาม
เป้าหมายของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
          ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาสูงกว่าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ (ยุพิน คงเพ็ชรศักดิ์, 2558, 106) ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านวิชาการมีการวางแผนที่ดีและมีการนิเทศงานก ากับติดตามและประเมินผล
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงการจัดการศึกษาของจังหวัดราชบุรีในปัจจุบัน (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ราชบุรี, 23) พบว่าการบริหารงานวิชาการภายในสถานศึกษายังมีปัญหาค่อนข้างมาก และที่ส าคัญจาก
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่ารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ดังนั้นภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัย ที่ผลักดันให้การบริหารงานวิชาการบรรลุ
ประสิทธิผลโดยตรง ทั้งนี้หากพิจารณาจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดังที่ได้กล่าวน่าจะเป็นผลมาจากลักษณะภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
บริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านของการบริหารงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1  
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการวิจัยดัง
รายละเอียดแต่ละข้ันตอน ดังนี้  

 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษา คือผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครู 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 1,866 คน จ าแนกเป็น 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 184 คน ครูวิชาการ 175 คน และครู จ านวน 1,507 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและครูจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1จ านวน 320 คน ที่ได้จากการค านวณขนาดตัวอยางจากตารางของเคร็จซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan,1970 อ้างในพรรณี ลีกิจวัฒนา 2558, 147-156) จากนั้นใช้วิธีสุ่มแบ่งชั้นภูมิ 
(stratified random sampling) โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่เป็นฐานในการสุ่ม  
 2) เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 และท าการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
ประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถาม (Items- validity) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ค่าความ
สอดคล้องโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ค่าIOC (Index of Item Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์
ประเมินข้อค าถามท่ีสามารถน าไปใช้ได้จะต้องได้ค่า IOC ตั้งแต ่0.50 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ได้ค่า IOC ของข้อ
ค าถามในแบบสอบถามทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิเคราะห์ค่า 
สัมประสิทธิแอลฟา (-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1974, 161) โดยมีค่า 
สัมประสิทธิความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.963 
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตาม 
รวบรวมแบบสอบถามคืนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยตนเอง  
 4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จะน ามาท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ค่าความถี่ 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ข้อมูลภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในตัวแปรภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแปรภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) การวิเคราะห์อิทธิพล
ของตัวแปรภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Step-
Wise Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการวิจัย ดังนี้ 
  1) ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ( ̅) (S.D.) ระดับ ล าดับที่ 
ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (X1)   
ภาวะผู้น าแบบสั่งการ (X2)   
ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม (X3)   
ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (X4)   

4.33 
3.61 
4.24 
4.29 

0.65 
0.62 
0.62 
0.63 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

1 
4 
3 
2 

รวมเฉลี่ย 4.12 0.41 มาก  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.12) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ( ̅ = 4.33) 
ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ( ̅ = 4.29) ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม  ( ̅ = 4.24) และภาวะผู้น าแบบสั่ง
การ ( ̅ = 3.61) 
 2) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่   
             การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ของสถานศึกษา 

( ̅) (S.D.) ระดับ ล าดับที่ 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 
 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Y1)  
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y2) 
งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล   
การเรียน (Y3) 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y4) 
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา (Y5) 
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Y6) 
งานนิเทศการศึกษา (Y7) 
งานแนะแนวการศึกษา (Y8) 
งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (Y9) 

4.19 
4.35 
4.31 

 
4.04 
4.19 

 
4.13 
4.11 
4.19 
4.18 

 

0.56 
0.49 
0.50 

 
0.55 
0.55 

 
0.56 
0.55 
0.63 
0.54 

 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

4 
1 
2 
 
9 
3 
 
7 
8 

  5 
6 

รวมเฉลี่ย 4.19 0.37 มาก  

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้          
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( ̅ = 4.35) งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ( ̅ = 4.31) งาน
แนะแนวการศึกษา ( ̅ = 4.19) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( ̅ = 4.19) งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ( ̅ = 4.19) งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( ̅ = 4.18) งาน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ( ̅ = 4.13) งานนิเทศการศึกษา ( ̅ = 4.11) และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
( ̅ = 4.04) 

 3) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 
             วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

(n = 320) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 4 20.644 5.161 67.546 .000 
Residual 315 24.069 .076   

Total 319 44.713    
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
ค่าคงที่ 1.720  .155 11.129 .000 
ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (X4) .211 .355 .027 7.736 .000 
ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม (X3) .159 .265 .028 5.633 .000 
ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (X1) .120 .207 .026 4.591 .000 
ภาวะผู้น าแบบสั่งการ (X2) .102 .168 .026 3.966 .000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 F = 67.546  Sig.F = .000  Residual = 24.069 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ (X4) ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม (X3) ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (X1) และภาวะผู้น าแบบสั่งการ 
(X2) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (Ytot) ได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากับ 0.462 ซึ่งแสดงว่าภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 46.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์
ได้ดังนี้ 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ( ̅) (S.D.) ระดับ ล าดับที่ 
ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (X1)   
ภาวะผู้น าแบบสั่งการ (X2)   
ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม (X3)   
ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (X4)   

4.33 
3.61 
4.24 
4.29 

0.65 
0.62 
0.62 
0.63 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

1 
4 
3 
2 

รวมเฉลี่ย 4.12 0.41 มาก  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.12) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ( ̅ = 4.33) 
ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ( ̅ = 4.29) ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม  ( ̅ = 4.24) และภาวะผู้น าแบบสั่ง
การ ( ̅ = 3.61) 
 2) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่   
             การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ของสถานศึกษา 

( ̅) (S.D.) ระดับ ล าดับที่ 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 
 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Y1)  
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y2) 
งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล   
การเรียน (Y3) 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y4) 
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา (Y5) 
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Y6) 
งานนิเทศการศึกษา (Y7) 
งานแนะแนวการศึกษา (Y8) 
งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (Y9) 

4.19 
4.35 
4.31 

 
4.04 
4.19 

 
4.13 
4.11 
4.19 
4.18 

 

0.56 
0.49 
0.50 

 
0.55 
0.55 

 
0.56 
0.55 
0.63 
0.54 

 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

4 
1 
2 
 
9 
3 
 
7 
8 

  5 
6 

รวมเฉลี่ย 4.19 0.37 มาก  

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้          
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( ̅ = 4.35) งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ( ̅ = 4.31) งาน
แนะแนวการศึกษา ( ̅ = 4.19) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( ̅ = 4.19) งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ( ̅ = 4.19) งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( ̅ = 4.18) งาน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ( ̅ = 4.13) งานนิเทศการศึกษา ( ̅ = 4.11) และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
( ̅ = 4.04) 

 3) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 
             วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

(n = 320) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 4 20.644 5.161 67.546 .000 
Residual 315 24.069 .076   

Total 319 44.713    
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
ค่าคงที่ 1.720  .155 11.129 .000 
ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (X4) .211 .355 .027 7.736 .000 
ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม (X3) .159 .265 .028 5.633 .000 
ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (X1) .120 .207 .026 4.591 .000 
ภาวะผู้น าแบบสั่งการ (X2) .102 .168 .026 3.966 .000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 F = 67.546  Sig.F = .000  Residual = 24.069 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ (X4) ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม (X3) ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (X1) และภาวะผู้น าแบบสั่งการ 
(X2) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (Ytot) ได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิภาพการท านาย (R2) เท่ากับ 0.462 ซึ่งแสดงว่าภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ร้อยละ 46.20 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์
ได้ดังนี้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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  สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ 
   ̂tot   = 1.720 + 0.211(X4) + 0.159(X3) + 0.120(X1) + 0.102(X2) 

  สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
  ̂tot   =  0.355(Z4) + 0.265(Z3) + 0.207(Z1) + 0.168(Z2) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและร้ายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้
มีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบสั่งการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี กับสถานการที่เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่าง ๆ ของประเทศที่มี
ผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบ
สนับสนุน ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบสั่งการ และพบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีภาวะผู้น าแบบสนับสนุน
เป็นส าคัญ  เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีการใส่ใจในความเป็นอยู่ของครู ให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน มี
ความเป็นมิตร ให้ค าปรึกษาและความเป็นกันเอง เคารพในการตัดสินใจของครู และปฏิบัติต่อครูทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพงศ์ บุณยารมย์ (2553, ก) ที่ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวสุธา ปวะบุตร (2550, ก) ที่ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี พบว่า 
แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี พบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้น าแบบสนับสนุนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แบบภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้น า
แบบมุ่งส าเร็จรองลงมาตามล าดับ และภาวะผู้น าแบบสั่งการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศิริพร อินนะรา (2558, ก) ที่ได้วิจัยเรื่องแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า แบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น า
แบบให้การสนับสนุนอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น า
แบบให้มีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบสั่งการ ตามล าดับ  
 2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก     
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน งานแนะแนวการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้     
งานนิเทศการศึกษา และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่างานอ่ืน ๆ และงานงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่างานอ่ืน ๆ นั้น อาจเป็นไปได้ 

ทั้งนี้เพราะงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญของสถานศึกษา เป็นงานที่มีขอบข่ายกว้างขวางและการพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการในสถานศึกษานั้น ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้
ความเข้าใจขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการอย่างลึกซึ้ง เพราะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้งานวิชาการสามารถ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสมศรี  รัตนศรี (2554, ก) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น ากับการ
บริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต  2 
ผลการวิจัยที่พบว่า สภาพการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับด้านที่เฉลี่ยสูงไปต่ า ได้แก่การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ก ารพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับสิริญา  พรมุกดา (2558, ก) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ผลวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอยู่ระดับมาก
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตร งานด้าน
การนิเทศการสอน งานด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลและประเมินผลตามล าดับ  
 3. อิทธิพลของภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม 
ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น าแบบสั่งการ ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ได้ร้อยละ 46.20   
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่าภาวะ
ผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา ได้ร้อยละ 32.80  
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า ภาวะ
ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น าแบบสั่งการ 
(X2) ร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 31.70  
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน พบว่า ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น าแบบสั่งการ ร่วมกัน
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 21.10  
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า 
ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น าแบบสั่งการ ร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 13.00  
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  พบว่า ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบสั่งการ 
และภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมี
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  สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ 
   ̂tot   = 1.720 + 0.211(X4) + 0.159(X3) + 0.120(X1) + 0.102(X2) 

  สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
  ̂tot   =  0.355(Z4) + 0.265(Z3) + 0.207(Z1) + 0.168(Z2) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและร้ายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้
มีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบสั่งการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี กับสถานการที่เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่าง ๆ ของประเทศที่มี
ผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ภาวะผู้น าแบบ
สนับสนุน ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบสั่งการ และพบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีภาวะผู้น าแบบสนับสนุน
เป็นส าคัญ  เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีการใส่ใจในความเป็นอยู่ของครู ให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน มี
ความเป็นมิตร ให้ค าปรึกษาและความเป็นกันเอง เคารพในการตัดสินใจของครู และปฏิบัติต่อครูทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพงศ์ บุณยารมย์ (2553, ก) ที่ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวสุธา ปวะบุตร (2550, ก) ที่ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี พบว่า 
แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี พบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้น าแบบสนับสนุนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แบบภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้น า
แบบมุ่งส าเร็จรองลงมาตามล าดับ และภาวะผู้น าแบบสั่งการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศิริพร อินนะรา (2558, ก) ที่ได้วิจัยเรื่องแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า แบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น า
แบบให้การสนับสนุนอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น า
แบบให้มีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบสั่งการ ตามล าดับ  
 2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก     
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน งานแนะแนวการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้     
งานนิเทศการศึกษา และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่างานอ่ืน ๆ และงานงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่างานอ่ืน ๆ นั้น อาจเป็นไปได้ 

ทั้งนี้เพราะงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญของสถานศึกษา เป็นงานที่มีขอบข่ายกว้างขวางและการพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการในสถานศึกษานั้น ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้
ความเข้าใจขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการอย่างลึกซึ้ง เพราะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้งานวิชาการสามารถ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสมศรี  รัตนศรี (2554, ก) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น ากับการ
บริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต  2 
ผลการวิจัยที่พบว่า สภาพการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับด้านที่เฉลี่ยสูงไปต่ า ได้แก่การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ก ารพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับสิริญา  พรมุกดา (2558, ก) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ผลวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอยู่ระดับมาก
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตร งานด้าน
การนิเทศการสอน งานด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลและประเมินผลตามล าดับ  
 3. อิทธิพลของภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม 
ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น าแบบสั่งการ ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ได้ร้อยละ 46.20   
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่าภาวะ
ผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา ได้ร้อยละ 32.80  
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า ภาวะ
ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น าแบบสั่งการ 
(X2) ร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 31.70  
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน พบว่า ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น าแบบสั่งการ ร่วมกัน
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 21.10  
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า 
ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น าแบบสั่งการ ร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 13.00  
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  พบว่า ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบสั่งการ 
และภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อย
ละ 32.80 
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่า ภาวะผู้น า
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบสั่งการ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบสนับสนุน 
ร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 21.20 
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานนิเทศการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 16.80 
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานแนะแนวการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น า
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 24.10 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  ด้านงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พบว่า ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น าแบบสั่งการ ร่วมกันส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 14.60 
 ทั้งนี้ เพราะ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการน าพา
สถานศึกษาให้บรรลุสู่ความส าเร็จ และผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง เป็นผู้น านโยบาย      
การบริหารจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ เป็นหลักส าคัญในการก ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และ
นิเทศการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับศิริพร  อินนะรา (2558, ก) ได้ศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบังโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.10) 2) แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าภาวะผู้น าแบบให้การสนับสนุนอยู่ในระดับมาก
เป็นอันดับแรกรองลงมา คือภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบ
สั่งการตามล าดับ 3) ตัวแปรแบบภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วมสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังได้ร้อยละ 10.40 และยังสอดคล้อง
กับสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  บุญโรม ลามุล (2550, 199) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลภาวะผู้น าแบบวิถีทาง-
เป้าหมายในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร พบว่า ภาวะผู้น า
ตามทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน
ต่างๆ เช่น บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอเหมาะสมกับงาน วัสดุอุปกรณ์มีคุณภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี 
มีงบประมาณสนับสนุน ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการ การประสานงาน บรรยากาศหรือวัฒนธรรม
องค์การที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของคนในองค์การได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมมีส่วนในการส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
       1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรชี้แจงให้ทราบถึงเป้าหมายของสถานศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดหน้าที่ให้ครูอย่างชัดเจน และมีการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลและติดตามผล และควรเปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานวิชาการ 
และให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการท างานของครูให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
ทั้งนี้เพราะการวิจัยนี้พบว่า ภาวะผู้น าแบบสังการของผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าภาวะผู้น าแบบอ่ืนๆ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
    2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และแบบให้มีส่วน
ร่วมให้มากที่สุดเพื่อ เพิ่มประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยเฉพาะ ด้านงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพราะผลการวิจัยนี้พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยเฉพาะ ด้าน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน  
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความส าคัญกับการน าผลวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอน 
และเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษามากขึ้น ทั้งนี้เพราะผลการวิจัยนี้พบว่า การการน า
ผลวิจัยมาส่งเสริมงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาโดยเพิ่มเติมวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลในระดับลึกและรอบด้านมากขึ้น 

2. ควรมีการวิจัยภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านอื่นๆ 
ที่นอกเหนือจากงานวิชาการในสถานศึกษา 
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อย
ละ 32.80 
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่า ภาวะผู้น า
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบสั่งการ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบสนับสนุน 
ร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 21.20 
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานนิเทศการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 16.80 
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านงานแนะแนวการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น า
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 24.10 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  ด้านงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พบว่า ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น าแบบสั่งการ ร่วมกันส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 14.60 
 ทั้งนี้ เพราะ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการน าพา
สถานศึกษาให้บรรลุสู่ความส าเร็จ และผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง เป็นผู้น านโยบาย      
การบริหารจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ เป็นหลักส าคัญในการก ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และ
นิเทศการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับศิริพร  อินนะรา (2558, ก) ได้ศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบังโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.10) 2) แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าภาวะผู้น าแบบให้การสนับสนุนอยู่ในระดับมาก
เป็นอันดับแรกรองลงมา คือภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบ
สั่งการตามล าดับ 3) ตัวแปรแบบภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วมสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังได้ร้อยละ 10.40 และยังสอดคล้อง
กับสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  บุญโรม ลามุล (2550, 199) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลภาวะผู้น าแบบวิถีทาง-
เป้าหมายในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร พบว่า ภาวะผู้น า
ตามทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย มีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน
ต่างๆ เช่น บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอเหมาะสมกับงาน วัสดุอุปกรณ์มีคุณภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี 
มีงบประมาณสนับสนุน ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการ การประสานงาน บรรยากาศหรือวัฒนธรรม
องค์การที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของคนในองค์การได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมมีส่วนในการส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
       1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรชี้แจงให้ทราบถึงเป้าหมายของสถานศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดหน้าที่ให้ครูอย่างชัดเจน และมีการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลและติดตามผล และควรเปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานวิชาการ 
และให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการท างานของครูให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
ทั้งนี้เพราะการวิจัยนี้พบว่า ภาวะผู้น าแบบสังการของผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าภาวะผู้น าแบบอ่ืนๆ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
    2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และแบบให้มีส่วน
ร่วมให้มากที่สุดเพื่อ เพิ่มประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยเฉพาะ ด้านงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพราะผลการวิจัยนี้พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยเฉพาะ ด้าน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน  
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความส าคัญกับการน าผลวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอน 
และเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษามากขึ้น ทั้งนี้เพราะผลการวิจัยนี้พบว่า การการน า
ผลวิจัยมาส่งเสริมงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาโดยเพิ่มเติมวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลในระดับลึกและรอบด้านมากขึ้น 

2. ควรมีการวิจัยภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้านอื่นๆ 
ที่นอกเหนือจากงานวิชาการในสถานศึกษา 
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พฤติกรรมผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 8 
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บทคัดย่อ 
 
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 2) ศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา และ 3) ศึกษาพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จ านวนทั้งสิ้น 341 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 17 คน และครู จ านวน 324 คน โดยได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์  ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  และด้านการสร้าง          
แรงบันดาลใจ 
   2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้    
ด้านงานที่รับผิดชอบ  ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด้านความส าเร็จของงาน  ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และ
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
  3. พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ กับด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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บทคัดย่อ 
 
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 2) ศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา และ 3) ศึกษาพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   จ านวนทั้งสิ้น 341 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 17 คน และครู จ านวน 324 คน โดยได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์  ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  และด้านการสร้าง          
แรงบันดาลใจ 
   2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้    
ด้านงานที่รับผิดชอบ  ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด้านความส าเร็จของงาน  ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และ
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
  3. พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ กับด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  

_____________________  
121 



2 
 

ระดับ .01  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2)  เท่ากับ 0.361  สามารถร่วมกันท านายความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาได้ร้อยละ 36.10  และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
   สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ 
   �̂�𝑌 tot = 2.219 + 0.276(X2)  + 0.166(X4) 

   สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
  �̂�𝑍 tot = 0.396(Z2)  + 0.240(Z4) 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, ผู้น าการเปลี่ยนแปลง, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
 
ABSTRACT 
  The purpose of this research were 1) to study the level of Transformational 
Leadership Behavior of school administrators under the Office of Educational Secondary 
School Area 8, 2) to study the Teacher’s Job Satisfaction in school under the Office of 
Educational Secondary School Area 8 and 3)  to study affect to Transformational Leadership 
Behavior of school administrators and the Teacher’s Job Satisfaction in school under the Office 
of Educational Secondary School Area 8. The sample consisted of School administrators and 
teachers totally 341 individuals under the office of Educational Secondary School Area 8 
comprising 17 School administrators and 324 teachers selected by stratified random sampling 
techniques. The instrument used in the research were questionnaires with 5 aspects. The data 
were analyzed using frequency, percentage, mean standard deviation, Pearson’s product 
moment correlation coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
 The result of research were as follows : 
 1. The level of Transformational Leadership Behavior of school administrators under 
the Office of Educational Secondary School Area 8 in overall and in each aspect at a high 
level, in which the Idealized Influence aspect had the highest mean, followed by Intellectual 
Stimulation, Individualized Consideration and Inspiration Motivation.  
 2. The Teacher’s Job Satisfaction in school under the Office of Educational Secondary 
School Area 8 in overall and in each aspect at a high level, ranking from high to low mean as 
follow ; by The Work Itself, Achievement, Advancement and Recognition. 
 3. Transformational Leadership Behavior of school administrators, it was totally found 
that Inspiration Motivation and Individualized Consideration affective to The Teacher’s Job 
Satisfaction in school were significantly at .01 level, all variables can predictability the 
Teacher’s Job Satisfaction in school in the overall were 36.10 % (R2 = 0.361), the equation as follows. 
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   The Predictive Equation in Unstandardized score : 
   �̂�𝑌 tot = 2.219 + 0.276(X2)  + 0.166(X4) 

   The Predictive Equation in Standardized score : 
  �̂�𝑍 tot = 0.396(Z2)  + 0.240(Z4) 
Keywords : BEHAVIOR, TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, THE TEACHER’S JOB SATISFACTION  
 
บทนํา 

ในสภาวะปัจจุบัน โลกอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างสูง ซึ่งนับวันจะทวี       
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้    
ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างรุนแรงนี้  โดยได้รับผลกระทบทาง              
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอันจะเห็นได้ชัดจากปัญหาและสภาพของวิกฤติการณ์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองในปัจจุบัน จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า ในสภาวะแบบนี้สังคมไทยควรมีการปรับตัว
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอย่างไร เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน มีสันติสุขและสามารถ
เอาชนะวิกฤตการณ์ทางด้านต่าง ๆ ที่เราก าลังเผชิญอยู่ได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สถาบันพัฒนาครู คณาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2550, หน้า 2)  ทั้งนี้การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา              
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม สามารถพ่ึงพาตนเอง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเป็นสุข 

พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ต่างเป็น   
ตัวส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคปฏิรูปการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลที่ส าคัญที่จะเป็นแบบอย่าง เป็นผู้น า และผู้ประสานงานในการบริหาร    
ทั้งนี้การใช้ภาวะผู้น าที่ชาญฉลาดจะส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงาน ยอมอุทิศตนเพ่ือการปฏิบัติงานและมีเจตคติ
ที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย แต่เนื่องจากในแต่ละกระบวนการท างานและบุคลากร ซึ่งครูผู้สอนปฏิบัติงานนั้น
อาจมีทัศนคติต่างกัน ในการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารสถานศึกษา  ทั้งนี้ผู้บริหารถือเป็นตัวแทนแห่ง     
การเปลี่ยนแปลงที่จะต้องแสดงภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลงแบบแผนพฤติกรรมที่เป็นอยู่ของสถานศึกษา 
โดยถือตนอยู่ในฐานะตัวแทนการเปลี่ยนแปลง มองการณ์ไกล ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปิดรับความคิดแนวใหม่ 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานการณ์และบุคลากรให้เกิดความต้องการการเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาส
ให้มีการแสดงความคิดเห็นที่ดี สนับสนุนการน าความคิดแนวใหม่ไปปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่พัฒนา อีกทั้งผู้บริหารควรจะต้องมีทักษะในการบริหาร มีภาวะผู้น าที่ชาญฉลาด เพ่ือที่จะโน้มน้าว
จิตใจให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามอันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
ด้านบวก เนื่องจากความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งด้านบวกและด้านลบ     
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ของงาน ความพึงพอใจมาจากความส าเร็จของการท างานในชีวิตประจ าวัน 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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ระดับ .01  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2)  เท่ากับ 0.361  สามารถร่วมกันท านายความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาได้ร้อยละ 36.10  และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
   สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ 
   �̂�𝑌 tot = 2.219 + 0.276(X2)  + 0.166(X4) 

   สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
  �̂�𝑍 tot = 0.396(Z2)  + 0.240(Z4) 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, ผู้น าการเปลี่ยนแปลง, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
 
ABSTRACT 
  The purpose of this research were 1) to study the level of Transformational 
Leadership Behavior of school administrators under the Office of Educational Secondary 
School Area 8, 2) to study the Teacher’s Job Satisfaction in school under the Office of 
Educational Secondary School Area 8 and 3)  to study affect to Transformational Leadership 
Behavior of school administrators and the Teacher’s Job Satisfaction in school under the Office 
of Educational Secondary School Area 8. The sample consisted of School administrators and 
teachers totally 341 individuals under the office of Educational Secondary School Area 8 
comprising 17 School administrators and 324 teachers selected by stratified random sampling 
techniques. The instrument used in the research were questionnaires with 5 aspects. The data 
were analyzed using frequency, percentage, mean standard deviation, Pearson’s product 
moment correlation coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
 The result of research were as follows : 
 1. The level of Transformational Leadership Behavior of school administrators under 
the Office of Educational Secondary School Area 8 in overall and in each aspect at a high 
level, in which the Idealized Influence aspect had the highest mean, followed by Intellectual 
Stimulation, Individualized Consideration and Inspiration Motivation.  
 2. The Teacher’s Job Satisfaction in school under the Office of Educational Secondary 
School Area 8 in overall and in each aspect at a high level, ranking from high to low mean as 
follow ; by The Work Itself, Achievement, Advancement and Recognition. 
 3. Transformational Leadership Behavior of school administrators, it was totally found 
that Inspiration Motivation and Individualized Consideration affective to The Teacher’s Job 
Satisfaction in school were significantly at .01 level, all variables can predictability the 
Teacher’s Job Satisfaction in school in the overall were 36.10 % (R2 = 0.361), the equation as follows. 
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   The Predictive Equation in Unstandardized score : 
   �̂�𝑌 tot = 2.219 + 0.276(X2)  + 0.166(X4) 

   The Predictive Equation in Standardized score : 
  �̂�𝑍 tot = 0.396(Z2)  + 0.240(Z4) 
Keywords : BEHAVIOR, TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, THE TEACHER’S JOB SATISFACTION  
 
บทนํา 

ในสภาวะปัจจุบัน โลกอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างสูง ซึ่งนับวันจะทวี       
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้    
ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างรุนแรงนี้  โดยได้รับผลกระทบทาง              
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอันจะเห็นได้ชัดจากปัญหาและสภาพของวิกฤติการณ์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองในปัจจุบัน จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า ในสภาวะแบบนี้สังคมไทยควรมีการปรับตัว
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอย่างไร เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน มีสันติสุขและสามารถ
เอาชนะวิกฤตการณ์ทางด้านต่าง ๆ ที่เราก าลังเผชิญอยู่ได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สถาบันพัฒนาครู คณาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2550, หน้า 2)  ทั้งนี้การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา              
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม สามารถพ่ึงพาตนเอง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเป็นสุข 

พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ต่างเป็น   
ตัวส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคปฏิรูปการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลที่ส าคัญที่จะเป็นแบบอย่าง เป็นผู้น า และผู้ประสานงานในการบริหาร    
ทั้งนี้การใช้ภาวะผู้น าที่ชาญฉลาดจะส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงาน ยอมอุทิศตนเพ่ือการปฏิบัติงานและมีเจตคติ
ที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย แต่เนื่องจากในแต่ละกระบวนการท างานและบุคลากร ซึ่งครูผู้สอนปฏิบัติงานนั้น
อาจมีทัศนคติต่างกัน ในการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารสถานศึกษา  ทั้งนี้ผู้บริหารถือเป็นตัวแทนแห่ง     
การเปลี่ยนแปลงที่จะต้องแสดงภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลงแบบแผนพฤติกรรมที่เป็นอยู่ของสถานศึกษา 
โดยถือตนอยู่ในฐานะตัวแทนการเปลี่ยนแปลง มองการณ์ไกล ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปิดรับความคิดแนวใหม่ 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานการณ์และบุคลากรให้เกิดความต้องการการเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาส
ให้มีการแสดงความคิดเห็นที่ดี สนับสนุนการน าความคิดแนวใหม่ไปปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่พัฒนา อีกทั้งผู้บริหารควรจะต้องมีทักษะในการบริหาร มีภาวะผู้น าที่ชาญฉลาด เพ่ือที่จะโน้มน้าว
จิตใจให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามอันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
ด้านบวก เนื่องจากความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งด้านบวกและด้านลบ     
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ของงาน ความพึงพอใจมาจากความส าเร็จของการท างานในชีวิตประจ าวัน 
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ปัจจัยในการชักจูงให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ความพึงพอใจที่มีต่อองค์กรท าให้ผลการท างานออกมาดี 
ในทางกลับกันผลงานที่ดีก็ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่องาน ความพึงพอใจเกิดจากการได้รับความส าเร็จตาม
ความต้องการ สอดคล้องกับระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารมีโอกาสที่จะแสดงความต้องการและน าไปสู่
ความส าเร็จในหน้าที่การงานได้มากกว่า ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เกิดกับบุคลากรทุก
ฝ่ายในองค์กรเป็นภารกิจที่ส าคัญของผู้บริหารที่จะต้องด าเนินให้เห็นผลทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม       
เพราะความพึงพอใจของบุคลากร จะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานอันเป็นภารกิจหลัก       
ในการบริหารจัดการองค์กรหรือสถานศึกษา เมื่อครูผู้สอนเกิดความพึงพอใจต่อผู้บริหารจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของงานด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 148)  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้ประยุกต์พฤติกรรม  
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จากแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, อ้างถึงใน 
รัตติกรณ์  จงวิศาล , 2545, หน้า 39-41)  ได้แก่ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   2) ด้านการ        
สร้างแรงบันดาลใจ  3) ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา และ 4)  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้ปัจจัยจูงใจจากทฤษฎีสองปัจจัยของ       
เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959, page 53–92)  ได้แก่ 1) ด้านความส าเร็จของงาน 2) ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4) ด้านงานที่รับผิดชอบ และ 5) ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  

ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 8  ส่งผลอย่างไร  ทั้งนี้เพ่ือน า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อโรงเรียนและนักเรียนต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา เขต 8   

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนดังนี้  
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 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 156 คน 
และครู จ านวน 2,917 คน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ในปีการศึกษา 2559  จ านวนทั้งสิ้น 3 ,073 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 17 คน และครู จ านวน 324 คน รวมทั้งสิ้น 341 คน ที่ได้จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้
ก าหนดไว้ในตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, page 110)  
เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามท่ีก าหนดแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling)  ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้สถานภาพของประชากร (Population status) เป็นชั้นภูมิ (Stratum) 
ในการสุ่ม โดยแต่ละชั้นภูมิใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)   
 2) เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิด            
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 1 ฉบับ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน         
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ สอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
และตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  โดยท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 
ซึ่งน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถาม ( Items-
validity) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ค่า IOC (Index 
of Item Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินข้อค าถามที่สามารถน าไปใช้ได้จะต้องได้ค่า IOC 
ของข้อค าถามในแบบสอบถามทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1974, page 161)  โดยมี        
ค่าสัมประสิทธิความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.99   
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตาม รวบรวมแบบสอบถามคืนจาก
สถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยตนเอง  
 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลที่ได้จะน ามาท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ค่าความถี่  
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)  ข้อมูลพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและความ    
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในตัวแปรพฤติกรรม    
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจใน     
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ใช้การวิเคราะห์       
ค่ า สั มปร ะสิ ท ธิ์ ส หสั ม พัน ธ์ ขอ ง เ พี ย ร์ สั น  (Pearson’s product moment correlation coefficient)            
การวิเคราะห์อิทธิผลของตัวแปร พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน    
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบมขีั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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ปัจจัยในการชักจูงให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ความพึงพอใจที่มีต่อองค์กรท าให้ผลการท างานออกมาดี 
ในทางกลับกันผลงานที่ดีก็ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่องาน ความพึงพอใจเกิดจากการได้รับความส าเร็จตาม
ความต้องการ สอดคล้องกับระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารมีโอกาสที่จะแสดงความต้องการและน าไปสู่
ความส าเร็จในหน้าที่การงานได้มากกว่า ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เกิดกับบุคลากรทุก
ฝ่ายในองค์กรเป็นภารกิจที่ส าคัญของผู้บริหารที่จะต้องด าเนินให้เห็นผลทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม       
เพราะความพึงพอใจของบุคลากร จะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานอันเป็นภารกิจหลัก       
ในการบริหารจัดการองค์กรหรือสถานศึกษา เมื่อครูผู้สอนเกิดความพึงพอใจต่อผู้บริหารจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของงานด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 148)  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้ประยุกต์พฤติกรรม  
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จากแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, อ้างถึงใน 
รัตติกรณ์  จงวิศาล , 2545, หน้า 39-41)  ได้แก่ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   2) ด้านการ        
สร้างแรงบันดาลใจ  3) ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา และ 4)  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้ปัจจัยจูงใจจากทฤษฎีสองปัจจัยของ       
เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959, page 53–92)  ได้แก่ 1) ด้านความส าเร็จของงาน 2) ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4) ด้านงานที่รับผิดชอบ และ 5) ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  

ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 8  ส่งผลอย่างไร  ทั้งนี้เพ่ือน า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อโรงเรียนและนักเรียนต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา เขต 8   

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนดังนี้  
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 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 156 คน 
และครู จ านวน 2,917 คน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ในปีการศึกษา 2559  จ านวนทั้งสิ้น 3 ,073 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 17 คน และครู จ านวน 324 คน รวมทั้งสิ้น 341 คน ที่ได้จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้
ก าหนดไว้ในตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, page 110)  
เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามท่ีก าหนดแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling)  ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้สถานภาพของประชากร (Population status) เป็นชั้นภูมิ (Stratum) 
ในการสุ่ม โดยแต่ละชั้นภูมิใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)   
 2) เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ  เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิด            
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 1 ฉบับ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน         
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
และตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  โดยท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 
ซึ่งน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถาม ( Items-
validity) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ค่า IOC (Index 
of Item Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินข้อค าถามที่สามารถน าไปใช้ได้จะต้องได้ค่า IOC 
ของข้อค าถามในแบบสอบถามทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1974, page 161)  โดยมี        
ค่าสัมประสิทธิความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.99   
 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตาม รวบรวมแบบสอบถามคืนจาก
สถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยตนเอง  
 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลที่ได้จะน ามาท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ค่าความถี่  
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)  ข้อมูลพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและความ    
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในตัวแปรพฤติกรรม    
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจใน     
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ใช้การวิเคราะห์       
ค่ า สั มปร ะสิ ท ธิ์ ส หสั ม พัน ธ์ ขอ ง เ พี ย ร์ สั น  (Pearson’s product moment correlation coefficient)            
การวิเคราะห์อิทธิผลของตัวแปร พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน    
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบมขีั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มีผลการวิจัย ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้น าการเปลี ่ยนแปลงของผู ้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่   

    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
 
พฤติกรรมผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร   S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 4.13 0.61 มาก 1 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 4.03 0.62 มาก 4 
3. ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา (X3) 4.09 0.59 มาก 2 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 4.04 0.62 มาก 3 

รวม (Xtot) 4.07 0.56 มาก  
 
 จากตารางท่ี 1  พบว่า พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก           
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  
 
  2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา   S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ด้านความส าเร็จของงาน (Y1) 4.00 0.50 มาก 3 
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (Y2) 3.96 0.50 มาก 5 
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Y3) 4.02 0.48 มาก 2 
4. ด้านงานที่รับผิดชอบ (Y4) 4.08 0.48 มาก 1 
5. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ (Y5) 3.97 0.58 มาก 4 

รวม (Ytot) 4.01 0.43 มาก  
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านงานที่รับผิดชอบ ด้านลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  
 
 3) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ  
      ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   

(n = 341) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 2 22.734 11.367 95.329 .000 
Residual 338 40.303 0.119   

Total 340 63.037    
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
ค่าคงที่ 2.219  0.131 16.924 .000 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 0.276 0.396 0.351 5.842 .000 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 0.166 0.240 0.345 3.534 .000 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 R  =  0.601  R2  =  0.361  SEE  =  0.345 
 
 จากตารางที่ 3  พบว่า  พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ประกอบด้วย ด้านการสร้าง   
แรงบันดาลใจ (X2)  และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการ
ถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา        
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ในภาพรวม (Ytot)   ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 0.361  ซึ่งแสดงว่าพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสามารถร่วมกันท านายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน    
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้ร้อยละ 36.10  โดยสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูป
คะแนนดิบและรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
   สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ 
   �̂�𝑌 tot = 2.219 + 0.276(X2)  + 0.166(X4) 
   สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
  �̂�𝑍 tot = 0.396(Z2)  + 0.240(Z4) 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มีผลการวิจัย ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้น าการเปลี ่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่   

    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
 
พฤติกรรมผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร   S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 4.13 0.61 มาก 1 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 4.03 0.62 มาก 4 
3. ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา (X3) 4.09 0.59 มาก 2 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 4.04 0.62 มาก 3 

รวม (Xtot) 4.07 0.56 มาก  
 
 จากตารางท่ี 1  พบว่า พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก           
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  
 
  2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา   S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ด้านความส าเร็จของงาน (Y1) 4.00 0.50 มาก 3 
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (Y2) 3.96 0.50 มาก 5 
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Y3) 4.02 0.48 มาก 2 
4. ด้านงานที่รับผิดชอบ (Y4) 4.08 0.48 มาก 1 
5. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ (Y5) 3.97 0.58 มาก 4 

รวม (Ytot) 4.01 0.43 มาก  
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสามารถล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านงานที่รับผิดชอบ ด้านลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  
 
 3) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ  
      ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   

(n = 341) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 2 22.734 11.367 95.329 .000 
Residual 338 40.303 0.119   

Total 340 63.037    
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
ค่าคงที่ 2.219  0.131 16.924 .000 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 0.276 0.396 0.351 5.842 .000 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 0.166 0.240 0.345 3.534 .000 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 R  =  0.601  R2  =  0.361  SEE  =  0.345 
 
 จากตารางที่ 3  พบว่า  พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ประกอบด้วย ด้านการสร้าง   
แรงบันดาลใจ (X2)  และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการ
ถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา        
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ในภาพรวม (Ytot)   ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 0.361  ซึ่งแสดงว่าพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสามารถร่วมกันท านายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้ร้อยละ 36.10  โดยสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยในรูป
คะแนนดิบและรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
   สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ 
   �̂�𝑌 tot = 2.219 + 0.276(X2)  + 0.166(X4) 
   สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
  �̂�𝑍 tot = 0.396(Z2)  + 0.240(Z4) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  

_____________________  
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สรุปและอภิปรายผล 
1. พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาถือ
เป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อการน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ ตามเป้าประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
เนื่องจากผู้บริหารจะต้องเป็นตัวจักรส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  อีกทั้ง
ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางการท างาน เป็นผู้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติและผู้ประสานกิจกรรมของ
สถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการอ านวยการช่วยเหลือและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก กล่าวคือ เป็นทั้งผู้ริเริ่ม ผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้ประสานงาน เพ่ือให้
บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุดมุ่งหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2548, หน้า 36)  สอดคล้องกับ ธีระ  รุญเจริญ (2550, หน้า 5)  กล่าวไว้ว่า องค์กรจึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารที่
มีภาวะผู้น าที่มีลักษณะเฉพาะอย่าง  มีศักยภาพในการใช้ภาวะผู้น าอย่างเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในบรรลุเป้าหมายร่วมกันของทุกคนในองค์กร  สามารถสร้างความ เชื่อมั่นและให้
การสนับสนุนทุกคนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิรมย์  ถินถาวร (2550 : 
บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ข้าราชการครูโรงเรียนในอ าเภอบ้านโพธิ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครูโรงเรียนในอ าเภอ
บ้านโพธิ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหมาย  โอภาษี (2558 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี เขต 1  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ตามล าดับความคิดเห็นของครูโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านงานที่รับผิดชอบ  ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ทั้งนี้เป็นเพราะ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษามีความส าคัญต่อครู ซึ่งส่งผลให้ครูมีก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่การสอนที่ส่งผลไปยังนักเรียน รวมถึงการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความใส่ใจ
เกี่ยวกับการมอบหมายงานที่ถูกต้องและมีความเหมาะสม มีการสนับสนุนให้ครูได้เห็นคุณค่าของตนเอง ได้ใช้
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เหมาะสมกับลักษณะของงานนั้น ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานดี  สอดคล้องกับ 
เทิดชัย  อุทัยวี (2549, หน้า 2)  กล่าวไว้ว่า  สิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสนใจ คือ ความพึงพอใจของ
บุคลากรในโรงเรียน เพราะความพึงพอใจของบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การอย่างมาก 
หากบุคลากรในองค์การไม่เกิดความพึงพอใจในงาน จะท าให้ผลการปฏิบัติงานด้อยลง แต่ถ้ามีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานแล้วก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความเข้าใจอันดีต่อกัน  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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ของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นการบริหารงานในสถานศึกษาจะบรรลุถึงความส าเร็จตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนั้น
ย่อมขึ้นกับความร่วมมือร่วมใจในการท างานระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา 
การร่วมมือร่วมใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารมีความเข้าใจถึงความต้องการของบุคลากร สามารถเลือกใช้
วิธีการจูงใจให้บุคลากรเกิดความมั่นใจและเกิดความรู้สึกอุทิศตนเพ่ืองาน โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นและ
จูงใจบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์ มีผดุง (2550, หน้า 63)  
ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณา ค ามา (2556 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเลย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด คือ ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก

3. พฤติกรรมผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา โดยภาพรวม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 0.361 และร่วมกัน
พยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาได้ร้อยละ 36.10  

พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา และด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ด้านความส าเร็จของงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 0.248 และร่วมกันพยากรณ์
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาได้ร้อยละ 24.80

พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 0.356 และร่วมกัน
พยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาได้ร้อยละ 35.60

พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 0.297 และร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาได้ร้อยละ 29.70

พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้น
เชาว์ปัญญา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ด้านงานที่รับผิดชอบ อย่างมี

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................

_____________________
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สรุปและอภิปรายผล 
1. พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาถือ
เป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อการน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ ตามเป้าประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
เนื่องจากผู้บริหารจะต้องเป็นตัวจักรส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  อีกทั้ง
ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางการท างาน เป็นผู้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติและผู้ประสานกิจกรรมของ
สถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการอ านวยการช่วยเหลือและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก กล่าวคือ เป็นทั้งผู้ริเริ่ม ผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้ประสานงาน เพ่ือให้
บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุดมุ่งหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2548, หน้า 36)  สอดคล้องกับ ธีระ  รุญเจริญ (2550, หน้า 5)  กล่าวไว้ว่า องค์กรจึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารที่
มีภาวะผู้น าที่มีลักษณะเฉพาะอย่าง  มีศักยภาพในการใช้ภาวะผู้น าอย่างเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในบรรลุเป้าหมายร่วมกันของทุกคนในองค์กร  สามารถสร้างความ เชื่อมั่นและให้
การสนับสนุนทุกคนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิรมย์  ถินถาวร (2550 : 
บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ข้าราชการครูโรงเรียนในอ าเภอบ้านโพธิ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครูโรงเรียนในอ าเภอ
บ้านโพธิ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหมาย  โอภาษี (2558 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี เขต 1  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ตามล าดับความคิดเห็นของครูโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2.   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านงานที่รับผิดชอบ  ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ                
ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ทั้งนี้เป็นเพราะ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษามีความส าคัญต่อครู ซึ่งส่งผลให้ครูมีก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่การสอนที่ส่งผลไปยังนักเรียน รวมถึงการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความใส่ใจ
เกี่ยวกับการมอบหมายงานที่ถูกต้องและมีความเหมาะสม มีการสนับสนุนให้ครูได้เห็นคุณค่าของตนเอง ได้ใช้
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เหมาะสมกับลักษณะของงานนั้น ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานดี  สอดคล้องกับ 
เทิดชัย  อุทัยวี (2549, หน้า 2)  กล่าวไว้ว่า  สิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสนใจ คือ ความพึงพอใจของ
บุคลากรในโรงเรียน เพราะความพึงพอใจของบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การอย่างมาก            
หากบุคลากรในองค์การไม่เกิดความพึงพอใจในงาน จะท าให้ผลการปฏิบัติงานด้อยลง แต่ถ้ามีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานแล้วก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความเข้าใจอันดีต่อกัน  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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ของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นการบริหารงานในสถานศึกษาจะบรรลุถึงความส าเร็จตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนั้น 
ย่อมขึ้นกับความร่วมมือร่วมใจในการท างานระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา          
การร่วมมือร่วมใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารมีความเข้าใจถึงความต้องการของบุคลากร สามารถเลือกใช้
วิธีการจูงใจให้บุคลากรเกิดความมั่นใจและเกิดความรู้สึกอุทิศตนเพ่ืองาน  โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นและ   
จูงใจบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์  มีผดุง (2550, หน้า 63)          
ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณา  ค ามา (2556 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเลย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด คือ ด้านการได้รับ         
การยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก 

3. พฤติกรรมผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร ได้แก่  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการ 
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา โดยภาพรวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 0.361 และร่วมกัน
พยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาได้ร้อยละ 36.10   

พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา และด้านการสร้าง      
แรงบันดาลใจ  ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ด้านความส าเร็จของงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ 0.248  และร่วมกันพยากรณ์   
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาได้ร้อยละ 24.80   

พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการ 
สร้างแรงบันดาลใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2)  เท่ากับ 0.356 และร่วมกัน
พยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาได้ร้อยละ 35.60 

พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2)  เท่ากับ 0.297 และร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาได้ร้อยละ 29.70 

พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้น  
เชาว์ปัญญา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ด้านงานที่รับผิดชอบ อย่างมี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  

_____________________  
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2)  เท่ากับ 0.240  และร่วมกันพยากรณ์
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาได้ร้อยละ 24.00     

ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและบุคลากรอ่ืนอย่างสม่ าเสมอ  ผู้บริหารกับ
บุคคลอ่ืน ๆ จะต้องท างานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นทุกฝ่ายควรมีคุณสมบัติทางกาย สติปัญญา  อารมณ์ 
และสังคมอยู่ในระดับดีเสมอ เพราะการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ทุกฝ่ายจะประสบกับสถานการณ์ต่าง ๆ         
เพ่ือความสัมพันธ์อันดี ทุกฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู้บริหารเองและบุคลากรทุกคนถือ
เป็นสิ่งจ าเป็นและจะต้องท าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือว่าทุกคนจะอยู่ในสภาพที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
ซึ่งสอดคล้องกับ ธเนศ  ข าเกิด (2549 , หน้า 151)  กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถบริหารโรงเรียน             
ได้ประสบผลส าเร็จจะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญคือการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  และสอดคล้องกับ งานวิจัย
ของอัชยา  คิสาลัง และคณะ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม พบว่า          
1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  2) ครูมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  3) ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับครูต่อภาวะผู้น า          
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ 4) เมื่อพิจารณาตาม
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ปรากฏว่า ภาวะผู้น าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ        
ความ     พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05        
5) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 6) การวิจัยครั้งนี้ ได้เสนอ           
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 4 ด้าน ได้แก่       
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ด้านการสร้างและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์  
และด้านการคาดหวังต่อผลงานสูง   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญการพัฒนาตนเองอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ด้านการสร้าง  

แรงบันดาลใจ เพราะเป็นทักษะการบริหารที่เป็นการจูงใจภายในให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกิด     
แรงบันดาลใจในการท างาน การสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ตลอดจนการกระตุ้นจิตวิญญาณของการ
ท างานเป็นทีม เพ่ือสร้างการท างานแบบร่วมมือร่วมใจ และเกิดความสามัคคี  ทั้งนี้เพราะ ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกนึกคิดของ 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานในงานที่ได้รับมอบหมาย  ผู้บริหารควรมีการยกย่องชมเชย
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการท างานมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนให้ค าปรึกษา      
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แนวทางการแก้ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ  และควรมีความยุติธรรมในการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคลเพ่ือให้ครูและบุคลากรสามารถท างานได้อย่างเต็มใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้เพราะ ผลการวิจัยนี้พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ด้านงานที่รับผิดชอบ       
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร  
งานวิชาการและหรืองานด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษา  

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ  
ความส าเร็จของสถานศึกษา  

3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของครูในสถานศึกษา  
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2)  เท่ากับ 0.240  และร่วมกันพยากรณ์
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาได้ร้อยละ 24.00     

ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและบุคลากรอ่ืนอย่างสม่ าเสมอ  ผู้บริหารกับ
บุคคลอ่ืน ๆ จะต้องท างานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นทุกฝ่ายควรมีคุณสมบัติทางกาย สติปัญญา  อารมณ์ 
และสังคมอยู่ในระดับดีเสมอ เพราะการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ทุกฝ่ายจะประสบกับสถานการณ์ต่าง ๆ         
เพ่ือความสัมพันธ์อันดี ทุกฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู้บริหารเองและบุคลากรทุกคนถือ
เป็นสิ่งจ าเป็นและจะต้องท าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือว่าทุกคนจะอยู่ในสภาพที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
ซึ่งสอดคล้องกับ ธเนศ  ข าเกิด (2549 , หน้า 151)  กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถบริหารโรงเรียน             
ได้ประสบผลส าเร็จจะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญคือการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  และสอดคล้องกับ งานวิจัย
ของอัชยา  คิสาลัง และคณะ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม พบว่า          
1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  2) ครูมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  3) ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับครูต่อภาวะผู้น า          
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ 4) เมื่อพิจารณาตาม
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ปรากฏว่า ภาวะผู้น าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ        
ความ     พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05        
5) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 6) การวิจัยครั้งนี้ ได้เสนอ           
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 4 ด้าน ได้แก่       
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ด้านการสร้างและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์  
และด้านการคาดหวังต่อผลงานสูง   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญการพัฒนาตนเองอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ด้านการสร้าง  

แรงบันดาลใจ เพราะเป็นทักษะการบริหารที่เป็นการจูงใจภายในให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกิด     
แรงบันดาลใจในการท างาน การสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ตลอดจนการกระตุ้นจิตวิญญาณของการ
ท างานเป็นทีม เพ่ือสร้างการท างานแบบร่วมมือร่วมใจ และเกิดความสามัคคี  ทั้งนี้เพราะ ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกนึกคิดของ 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานในงานที่ได้รับมอบหมาย  ผู้บริหารควรมีการยกย่องชมเชย
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการท างานมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนให้ค าปรึกษา      
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แนวทางการแก้ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ  และควรมีความยุติธรรมในการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคลเพ่ือให้ครูและบุคลากรสามารถท างานได้อย่างเต็มใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้เพราะ ผลการวิจัยนี้พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ด้านงานที่รับผิดชอบ       
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร  
งานวิชาการและหรืองานด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษา  

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ  
ความส าเร็จของสถานศึกษา  

3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของครูในสถานศึกษา  
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บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึก

ทักษะ   การเขียนสะกดค า มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดค าของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า            
และ 2) เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
จ านวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนสะกดค า จ านวน 8 แผน , 2) แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะ
การเขียนสะกดค า จ านวน 8 แบบฝึก , 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการเขียน      
สะกดค าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ สถิติพ้ืนฐานที่ใช้     
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4                   
หลังได้รับการพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ 2) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 
89.41/90.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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Abstract 
 The purposes of this research are: 1) for developing the word spelling writing skills       
of the prathomsuksa 4 students in Thai language learning group to be effective on criterion 
80/80. 2) for comparing the learning achievement on the word spelling writing before and after 
learning by using the word spelling writing exercise. The population of  the research uses         
34 students in the prathomsuksa 4/2 students of the academic year 2560, Srikangkror school, 
Chiyaphum primary educational service area office 2. The data was collected by: 1) by using 
two learning management plans in the word spelling writing subject of the prathomsuksa 4 
students. 2) by using 8 practices of the word spelling writing exercise. 3) by using                        
the achievement test on the spelling writing skills which have 4 multiple choice examinations, 
there are 30 questions in it. The basic statistics were used for analysis consists  such as; median, 
percentage and standard deviation.  
 The research found that the development of the word spelling writing skills                   
of prathomsuksa 4 students, 1) The achievement after learning is higher than before learning 
at the 0.5 level of the statistical significance. 2) was 89.41/90.20, which is higher than                 
the standard 80/80. It conforms to the set purpose. 
Keywords: Development of spelling, Spellings writing, spelling writing skills, 

 
บทน า 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ            
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ   เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทัน             
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม 
ประเพณีและสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 
มาตรา 22 ได้เน้นถึงการเรียนการสอนที่ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์เป็นกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่ง เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24                    
การจัดกระบวนการเรียนรู้ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้                         ข้อ 
2 “จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา” ข้อ 3 “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็น รักการเขียนและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง” (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ
, 2544, หน้า 4) 

 
2 

เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศที่มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนให้ เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี                  
มีความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนสะกดค า มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรฐาน ด้านผู้เรียนในมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    เกณฑ์
ที่ 2 ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด จุดหมาย
ของหลักสูตร ข้อ 2 มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการศึกษาค้นคว้า ข้อ 4 
มีทักษะกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดการแก้ปัญหา      และทักษะใน
การด ารงชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 18) 

โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ทดสอบนักเรียน     
เรื่องการเขียนสะกดค า ก็พบปัญหานักเรียนยังขาดทักษะการเขียนสะกดค า ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียน ด้านทักษะการเขียนสะกดค า ท าให้นักเรียนเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยคิดว่ามีวิธีแก้ปัญหา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เรื่องการเขียนสะกดค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยคาดหวังว่าการท าวิจัยเรื่องนี้ จะช่วยให้นักเรียน   
มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีและจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    
ก่อนและหลังได้รับการพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 

2. เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 

 
สมมติของการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการพัฒนา
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าแตกต่างกัน 

2. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
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Abstract 
 The purposes of this research are: 1) for developing the word spelling writing skills       
of the prathomsuksa 4 students in Thai language learning group to be effective on criterion 
80/80. 2) for comparing the learning achievement on the word spelling writing before and after 
learning by using the word spelling writing exercise. The population of  the research uses         
34 students in the prathomsuksa 4/2 students of the academic year 2560, Srikangkror school, 
Chiyaphum primary educational service area office 2. The data was collected by: 1) by using 
two learning management plans in the word spelling writing subject of the prathomsuksa 4 
students. 2) by using 8 practices of the word spelling writing exercise. 3) by using                        
the achievement test on the spelling writing skills which have 4 multiple choice examinations, 
there are 30 questions in it. The basic statistics were used for analysis consists  such as; median, 
percentage and standard deviation.  
 The research found that the development of the word spelling writing skills                   
of prathomsuksa 4 students, 1) The achievement after learning is higher than before learning 
at the 0.5 level of the statistical significance. 2) was 89.41/90.20, which is higher than                 
the standard 80/80. It conforms to the set purpose. 
Keywords: Development of spelling, Spellings writing, spelling writing skills, 

 
บทน า 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ            
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ   เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทัน             
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม 
ประเพณีและสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 
มาตรา 22 ได้เน้นถึงการเรียนการสอนที่ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์เป็นกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่ง เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24                    
การจัดกระบวนการเรียนรู้ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้                         ขอ้ 
2 “จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา” ข้อ 3 “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็น รักการเขียนและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง” (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ
, 2544, หน้า 4) 

 
2 

เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศที่มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนให้ เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี                  
มีความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนสะกดค า มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรฐาน ด้านผู้เรียนในมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    เกณฑ์
ที่ 2 ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด จุดหมาย
ของหลักสูตร ข้อ 2 มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการศึกษาค้นคว้า ข้อ 4 
มีทักษะกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดการแก้ปัญหา      และทักษะใน
การด ารงชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 18) 

โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ทดสอบนักเรียน     
เรื่องการเขียนสะกดค า ก็พบปัญหานักเรียนยังขาดทักษะการเขียนสะกดค า ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียน ด้านทักษะการเขียนสะกดค า ท าให้นักเรียนเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยคิดว่ามีวิธีแก้ปัญหา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เรื่องการเขียนสะกดค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยคาดหวังว่าการท าวิจัยเรื่องนี้ จะช่วยให้นักเรียน   
มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีและจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    
ก่อนและหลังได้รับการพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 

2. เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 

 
สมมติของการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการพัฒนา
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าแตกต่างกัน 

2. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตาราง 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ของโรงเรียนศรีแก้งคร้อ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
จ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 140 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 34 
คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
จ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียนแต่ละห้องเรียนถูกจัดให้คละความสามารถทางการเรียนทุกห้อง คือ ในแต่ละ
ห้องเรียนจะมีทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ดังนั้น ในแต่ละห้องเรียนจึงสามารถเป็นตัวแทนของ
ประชากรได้เพราะมีลักษณะเหมือนกัน ผู้ศึกษาจึงเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 
34 คนเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  

 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค า  

  2) ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
           เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 
              1.  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  4                       
เรื่อง การเขียนสะกดค า จ านวน 8 แผน 
              2. แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า จ านวน 8 แบบฝึก    
              3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการเขียนสะกดค าชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ 4 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 

4 

ตัวแปรต้น 
 

แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 

ตัวแปรตาม 
 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค า 
2) ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 

ทักษะการเขียนสะกดค า 

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะ 
  ผู้ศึกษาด าเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระภาษาไทย             
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ดังนี้ 
  1.1ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากแนวการจัด
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.3  ศึกษาสาระการเรียนรู้รายปีและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6) 
จากแนวการจัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.4  ศึกษาวิธีการ หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทย          
จากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  1.5  สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระภาษาไทย ส าหรับนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 8 ชุด 
  1.6  น าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น เสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม (1.9.1–1.9.3) เพ่ือขอค าแนะน า     
ในส่วนที่ยังบกพร่อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  1.7  น าแบบฝึกทักษะการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า ที่ได้รับการพิจารณาได้ไปทดลอง
ใช้ (Try–Out) ในการเรียนการสอนกับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
หลังจากทดลองใช้แล้ว หาข้อบกพร่องเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข   
  1.8 น าแบบฝึกทักษะการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง   
มาทดลองสอนจริง โดยใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการสอนตามปกติกับนักเรียน               
จ านวน 1 ชั่วโมง และก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะท าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 34 คน 
  1.9 หลังจากทดลองใช้แบบฝึกทักษะการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย             
คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว น าแบบทดสอบชุดเดิมกับก่อนเรียนมาท าการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง                
แล้วน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีวิธีการสร้าง
ตามข้ันตอน ดังนี้                                   
  2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตาราง 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรในการทดลองคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ของโรงเรียนศรีแก้งคร้อ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
จ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 140 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 34 
คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
จ านวน 4 ห้องเรียน นักเรียนแต่ละห้องเรียนถูกจัดให้คละความสามารถทางการเรียนทุกห้อง คือ ในแต่ละ
ห้องเรียนจะมีทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ดังนั้น ในแต่ละห้องเรียนจึงสามารถเป็นตัวแทนของ
ประชากรได้เพราะมีลักษณะเหมือนกัน ผู้ศึกษาจึงเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 
34 คนเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  

 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค า  

  2) ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
           เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 
              1.  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  4                       
เรื่อง การเขียนสะกดค า จ านวน 8 แผน 
              2. แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า จ านวน 8 แบบฝึก    
              3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการเขียนสะกดค าชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ 4 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 

4 

ตัวแปรต้น 
 

แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 

ตัวแปรตาม 
 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดค า 
2) ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 

ทักษะการเขียนสะกดค า 

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะ 
  ผู้ศึกษาด าเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระภาษาไทย             
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ดังนี้ 
  1.1ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากแนวการจัด
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.3  ศึกษาสาระการเรียนรู้รายปีและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6) 
จากแนวการจัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.4  ศึกษาวิธีการ หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทย          
จากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  1.5  สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระภาษาไทย ส าหรับนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 8 ชุด 
  1.6  น าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น เสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม (1.9.1–1.9.3) เพ่ือขอค าแนะน า     
ในส่วนที่ยังบกพร่อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  1.7  น าแบบฝึกทักษะการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า ที่ได้รับการพิจารณาได้ไปทดลอง
ใช้ (Try–Out) ในการเรียนการสอนกับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
หลังจากทดลองใช้แล้ว หาข้อบกพร่องเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข   
  1.8 น าแบบฝึกทักษะการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง   
มาทดลองสอนจริง โดยใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการสอนตามปกติกับนักเรียน               
จ านวน 1 ชั่วโมง และก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะท าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 34 คน 
  1.9 หลังจากทดลองใช้แบบฝึกทักษะการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย             
คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว น าแบบทดสอบชุดเดิมกับก่อนเรียนมาท าการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง                
แล้วน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีวิธีการสร้าง
ตามข้ันตอน ดังนี้                                   
  2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
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                     2.2 ศึกษาวิธีการสร้างข้อสอบ จากหนังสือการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
เทคนิคการเขียนข้อสอบและศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ์ (สมนึก ภัทธิยธนี , 2546,          
หน้า 183–212)   
                     2.3 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการเขียนสะกดค า 
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเป็นข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
                     2.4 สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น น าแบบทดสอบพร้อมกับแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญตามข้อ 1.9.1– 1.9.3 เพ่ือท าการ
ประเมิน  
                     2.5 น าแบบประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับผลการเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC (Item Objective Congruence) ตามวิธีของโรวิเนลลี (Rovinelli)           
และแฮมเบิลตัน (Hambleton) (สมนึก ภัทธิยธนี, 2546, หน้า 166–167) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์   
ความเที่ยงตรงทางเนื้อหาที่ใช้ได้ โดยใช้ค่า IOC ตั้งแต่ .05 ถึง 1.00 ผลปรากฏว่า ข้อสอบอยู่ในเกณฑ์ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ทั้งหมด 40 ข้อ ซึ่งมีค่า IOC  ตั้งแต่ .05 ถึง 1.00 
                     2.6 น าข้อสอบทั้ง 40 ข้อ ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงแล้วไปทดลองใช้         
(Try–out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
                     2.7 น ากระดาษค าตอบที่ได้มาตรวจให้คะแนน โดยให้ข้อถูกได้ 1 คะแนน  ข้อที่ตอบผิดไม่
ตอบ หรือตอบเกิน 1 ข้อ ได้ 0 คะแนน หลังจากตรวจกระดาษค าตอบและรวบรวมคะแนน  แล้วน า
แบบทดสอบมาวิเคราะห์ หาค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ โดยใช้วิธีของเบรนแนน (Brennan) แล้วคัดเลือก
ข้อสอบไว้จ านวน 30 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20 ถึง 1.00 ซึ่งพบว่า ได้ค่าอ านาจ
จ าแนก อยู่ระหว่าง 0.24 ถึง 0.65 
                      2.8 น าข้อสอบทั้ง 30 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับตามวิ ธี
ของโลเวทท์ (Lovett)  (บุญชม ศรีสะอาด , 2545, หน้า 6) ซึ่งพบว่า ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89            
แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อน าไปใช้ในการทดลองจริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
การด าเนินการทดลอง 
           1. แบบแผนการทดลอง 
             การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi–experimental Research)  โดย
ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre–test Post–test Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,       
2538, หน้า 249) โดยมีลักษณะการทดลองดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แบบแผนการทดลองแบบแบบ One Group Pre–test Post–test Design    

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 
ทดลอง T1 X T2 
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           2. ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
             การด าเนินการทดลองครั้งนี้ ผู้รายงานได้ด าเนินการทดลองสอนด้วยตนเองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 34 คน ใช้เวลาในการทดลอง 2 ชั่วโมง ท้ังนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมี
ขั้นตอนการ ด าเนินการทดลอง ดังนี้ 
                     2.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre–test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ  
                     2.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างวันที่13
พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 
                      2.3 เมื่อด าเนินการสอนครบทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ท าการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post–test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ร้อยละ (Percentage), 2) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean)                
และ 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
            1. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน     
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ N X  S.D. t  Sig. 
ก่อนเรียน  

34 
17.88 5.53  

11.561 
 

.000 หลังเรียน 27.06 2.21 
จากตาราง 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน         

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนได้รับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า มีค่าเท่ากับ 17.88 และ 5.53 
ตามล าดับ และหลังได้รับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า มีคะแนนเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 27.06 และ 2.21 ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. แบบฝึกเพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่สร้างขึ้น              
มีประสิทธิภาพ 89.41/90.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
ตาราง 4  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
จ านวนนักเรียน คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนหลังเรียน (E2) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 
คะแนนเฉลีย่ 71.53 27.06 89.41/90.20 

ร้อยละ 89.41 90.20  
7 
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                     2.2 ศึกษาวิธีการสร้างข้อสอบ จากหนังสือการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
เทคนิคการเขียนข้อสอบและศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ์ (สมนึก ภัทธิยธนี , 2546,          
หน้า 183–212)   
                     2.3 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการเขียนสะกดค า 
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเป็นข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
                     2.4 สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น น าแบบทดสอบพร้อมกับแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญตามข้อ 1.9.1– 1.9.3 เพ่ือท าการ
ประเมิน  
                     2.5 น าแบบประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับผลการเรียนรู้ โดยใช้สูตร IOC (Item Objective Congruence) ตามวิธีของโรวิเนลลี (Rovinelli)           
และแฮมเบิลตัน (Hambleton) (สมนึก ภัทธิยธนี, 2546, หน้า 166–167) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์   
ความเที่ยงตรงทางเนื้อหาที่ใช้ได้ โดยใช้ค่า IOC ตั้งแต่ .05 ถึง 1.00 ผลปรากฏว่า ข้อสอบอยู่ในเกณฑ์ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ทั้งหมด 40 ข้อ ซึ่งมีค่า IOC  ตั้งแต่ .05 ถึง 1.00 
                     2.6 น าข้อสอบทั้ง 40 ข้อ ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงแล้วไปทดลองใช้         
(Try–out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
                     2.7 น ากระดาษค าตอบที่ได้มาตรวจให้คะแนน โดยให้ข้อถูกได้ 1 คะแนน  ข้อที่ตอบผิดไม่
ตอบ หรือตอบเกิน 1 ข้อ ได้ 0 คะแนน หลังจากตรวจกระดาษค าตอบและรวบรวมคะแนน  แล้วน า
แบบทดสอบมาวิเคราะห์ หาค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ โดยใช้วิธีของเบรนแนน (Brennan) แล้วคัดเลือก
ข้อสอบไว้จ านวน 30 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20 ถึง 1.00 ซึ่งพบว่า ได้ค่าอ านาจ
จ าแนก อยู่ระหว่าง 0.24 ถึง 0.65 
                      2.8 น าข้อสอบทั้ง 30 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับตามวิ ธี
ของโลเวทท์ (Lovett)  (บุญชม ศรีสะอาด , 2545, หน้า 6) ซึ่งพบว่า ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89            
แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อน าไปใช้ในการทดลองจริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
การด าเนินการทดลอง 
           1. แบบแผนการทดลอง 
             การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi–experimental Research)  โดย
ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre–test Post–test Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,       
2538, หน้า 249) โดยมีลักษณะการทดลองดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แบบแผนการทดลองแบบแบบ One Group Pre–test Post–test Design    

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 
ทดลอง T1 X T2 
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           2. ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
             การด าเนินการทดลองคร้ังนี้ ผู้รายงานได้ด าเนินการทดลองสอนด้วยตนเองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 34 คน ใช้เวลาในการทดลอง 2 ชั่วโมง ท้ังนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมี
ขั้นตอนการ ด าเนินการทดลอง ดังนี้ 
                     2.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre–test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ  
                     2.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างวันที่13
พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 
                      2.3 เม่ือด าเนินการสอนครบทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ท าการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post–test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ร้อยละ (Percentage), 2) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)                
และ 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
            1. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน     
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ N X  S.D. t  Sig. 
ก่อนเรียน  

34 
17.88 5.53  

11.561 
 

.000 หลังเรียน 27.06 2.21 
จากตาราง 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน         

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนได้รับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า มีค่าเท่ากับ 17.88 และ 5.53 
ตามล าดับ และหลังได้รับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า มีคะแนนเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 27.06 และ 2.21 ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. แบบฝึกเพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่สร้างขึ้น              
มีประสิทธิภาพ 89.41/90.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
ตาราง 4  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
จ านวนนักเรียน คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนหลังเรียน (E2) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 
คะแนนเฉลีย่ 71.53 27.06 89.41/90.20 

ร้อยละ 89.41 90.20  
7 
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จากตาราง 4 พบว่าคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.06 จากคะแนนเต็ม         
30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.20 แสดงว่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ เท่ากับ 90.20 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าโดยใช้แบบฝึก
ทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะผู้รายงานได้สร้างแบบฝึกทักษะ มีเนื้อหา          
ที่จะน ามาต้องเป็นเนื้อหาที่มีอยู่ในบทเรียนหรือสอดคล้องสัมพันธ์กับแบบเรียนทั้งที่เป็นค า ประโยคข้อความ 
เนื้อเรื่องและมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรที่ก าหนด มีหลายแบบ หลายลักษณะ เพ่ือไม่ให้เบื่อและเป็นการท้าทาย
อยากท า ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจกับหลักการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้สอนจะต้องศึกษา
วิเคราะห์จุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้งเอกสารประกอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนของบทบาทของผู้สอนจะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากผู้บอก
ความรู้แก่นักเรียน เป็นผู้สนับสนุนเสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียนโดยด าเนินการ 
(กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หน้า 53-66) และสอดคล้องกับวรรณ แก้วแพรก (2526,          
หน้า 33-38) ที่เสนอแนะว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปว่า แบบฝึกมีความส าคัญ ช่วยในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน เพราะเป็นการสอนที่สนุก
วิธีหนึ่ง คือ การให้นักเรียนได้ท าแบบฝึกมาก ๆ สิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา
ได้ดีขึ้น เพราะนักเรียนมีโอกาสน าความรู้ที่เรียนมาแล้วมาฝึกให้เกิดความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับ 
Bouchard, Margarct Pray (2002,  Web Site) ได้ศึกษาความรู้ เรื่อง ค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จากความผิดพลาดในการอ่านกับการสะกดค า แม้เขามีความพยายามอย่างมากระหว่างการอ่านและการสะกด
ค า แต่การปฏิบัติงานการอ่านและการสะกดค าของนักเรียนก็มักจะยังแสดงให้ เห็นความแตกต่าง                
อย่างมีนัยส าคัญในความถูกต้องและความผิดพลาดของค า การวิจัยได้ศึกษาการสะกดค าตามความรู้           
เรื่อง ค าเชิงพัฒนาใน 4 ด้าน ผลการวิเคราะห์พบว่า การปฏิบัติงานการอ่านของนักเรียนดีกว่า การปฏิบัติงาน
การสะกดค า อย่างมีนัยส าคัญและพบว่า มีผลของรายงานอย่างมีนัยส าคัญต่อระดับความรู้เรื่องของค า         
ของนักเรียน ความผิดพลาดด้านการอ่านและการเขียนสะกดค าของนักเรียนต่อไป  พบว่า ความผิดพลาด
เกี่ยวข้องกับลักษณะทางอักขรวิธีที่เหมือนกันในทุกงาน ในที่สุดจากการศึกษาการให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
สะกดค าและความรู้ เรื่องค าของทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของครูพบว่า การให้คะแนนมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญกับการปฏิบัติจริงของนักเรียนในผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดค าและความรู้ เรื่องค า                  
แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ส าหรับการตัดสินใจในการสอน 

ด้านการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นั้น จากผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.41/90.20 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนจากการท าแบบฝึกทักษะ เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 89.41 คะแนนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 
90.20 ทั้งนี้เพราะว่าแบบฝึกทักษะและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการ
สร้างอย่างมีระบบและมีวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกและเรียบเรียงเนื้อหาสาระการศึกษาเอกสาร
หลักสูตร คู่มือครู เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเขียนสะกดค า การจัดท าแบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพ      
และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การวิเคราะห์เนื้อหา 
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ท าแผนการจัดการเรียนรู้  การก าหนดหน่วยการเรียน ก าหนดสาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง              
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ อีกทั้งแบบฝึกทักษะแผนการจัดการเรียนรู้            
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้รายงานสร้างขึ้นได้ผ่านการทดลองกับนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยก่อนที่จะน าไปสอนจริง ซึ่งแบบฝึกทักษะที่ผู้รายงานสร้างขึ้นได้เน้นกระบวนการให้
นักเรียน ได้ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหา กล้าแสดงออก
และกล้าตอบค าถาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543, หน้า 10-12) ที่กล่าวว่าแบบฝึก
ทักษะเป็นการรวบรวมปรัชญา ทฤษฎีที่ส าคัญ และมีส่วนในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยการจัดการเรียน      
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับบังอร  แก่นจันทร์ (2544, หน้า 86) ที่กล่าวว่า
ลักษณะของแบบฝึกที่ดีควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนเรียนมาแล้วเหมาะสมกับระดับวัย        
หรือความสามารถของนักเรียนมีค าชี้แจงสั้นๆ ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีท าได้ง่ายใช้เวลาที่เหมาะสม            
คือไม่นานเกินไป เป็นสิ่งที่น่าสนใจและท้าทายให้นักเรียนแสดงความสามารถเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกทั้ง
แบบตอบอย่างจ ากัด และตอบอย่างเสรีมีค าสั่งหรือตัวอย่างแบบฝึกที่ไม่ยาวเกินไป และไม่ยากแก่การเข้าใจ
ควรมีหลายรูปแบบ มีความหมายแก่นักเรียนที่ท าแบบฝึกใช้หลักจิตวิทยาใช้ส านวนภาษาที่เข้าใจง่ายฝึกให้คิด
ได้เร็ว และสนุกสนานปลุกความสนใจหรือเร้าใจเหมาะสมกับวัยและความสามารถสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า แบบฝึกช่วยให้การฝึกหรือเสริมทักษะทางภาษาการใช้ภาษาของนักเรียน
สามารถน ามาฝึกซ้ าทบทวนบทเรียนและผู้เรียนสามารถน าไปทบทวนด้วยตนเอง จดจ าเนื้อหาได้คงทน มีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย นักเรียนรู้ค าศัพท์และความหมายได้กว้างขวางยิ่งขึ้น น าแบบฝึกไปแก้ปัญหาการ
อ่านการเขียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มได้ แบบฝึกถือว่าเป็นอุปกรณ์การเรียนอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถทดสอบ
ความรู้ วัดผลการเรียนรู้และประเมินผลนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้ครูทราบ
ข้อบกพร่องของผู้เรียนเฉพาะจุดได้ นักเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง ครูประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายและลด
ภาระได้มากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเพียงแนวทางในการจัดกิจกรรมเท่านั้น ซึ่งครูผู้สอนควรศึกษา          
การน าแผนไปใช้ให้ละเอียดและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 

2. รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปประยุกต์หรือดัดแปลง เพ่ือใช้สอน         
ในกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าของครูผู้สอนแต่ละคนได้ 

3. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
4. การท างานเป็นกลุ่มจะท าให้นักเรียนมีความสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น เพราะได้แลกเปลี่ยน           

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นการฝึกคิดอย่างสมเหตุสมผล 
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จากตาราง 4 พบว่าคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 27.06 จากคะแนนเต็ม         
30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.20 แสดงว่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ เท่ากับ 90.20 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าโดยใช้แบบฝึก
ทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะผู้รายงานได้สร้างแบบฝึกทักษะ มีเนื้อหา          
ที่จะน ามาต้องเป็นเนื้อหาที่มีอยู่ในบทเรียนหรือสอดคล้องสัมพันธ์กับแบบเรียนทั้งที่เป็นค า ประโยคข้อความ 
เนื้อเรื่องและมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรที่ก าหนด มีหลายแบบ หลายลักษณะ เพ่ือไม่ให้เบื่อและเป็นการท้าทาย
อยากท า ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจกับหลักการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้สอนจะต้องศึกษา
วิเคราะห์จุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้งเอกสารประกอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนของบทบาทของผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้บอก
ความรู้แก่นักเรียน เป็นผู้สนับสนุนเสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียนโดยด าเนินการ 
(กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หน้า 53-66) และสอดคล้องกับวรรณ แก้วแพรก (2526,          
หน้า 33-38) ที่เสนอแนะว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปว่า แบบฝึกมีความส าคัญ ช่วยในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน เพราะเป็นการสอนที่สนุก
วิธีหนึ่ง คือ การให้นักเรียนได้ท าแบบฝึกมาก ๆ สิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา
ได้ดีขึ้น เพราะนักเรียนมีโอกาสน าความรู้ที่เรียนมาแล้วมาฝึกให้เกิดความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับ 
Bouchard, Margarct Pray (2002,  Web Site) ได้ศึกษาความรู้ เรื่อง ค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จากความผิดพลาดในการอ่านกับการสะกดค า แม้เขามีความพยายามอย่างมากระหว่างการอ่านและการสะกด
ค า แต่การปฏิบัติงานการอ่านและการสะกดค าของนักเรียนก็มักจะยังแสดงให้ เห็นความแตกต่าง                
อย่างมีนัยส าคัญในความถูกต้องและความผิดพลาดของค า การวิจัยได้ศึกษาการสะกดค าตามความรู้           
เรื่อง ค าเชิงพัฒนาใน 4 ด้าน ผลการวิเคราะห์พบว่า การปฏิบัติงานการอ่านของนักเรียนดีกว่า การปฏิบัติงาน
การสะกดค า อย่างมีนัยส าคัญและพบว่า มีผลของรายงานอย่างมีนัยส าคัญต่อระดับความรู้เรื่องของค า         
ของนักเรียน ความผิดพลาดด้านการอ่านและการเขียนสะกดค าของนักเรียนต่อไป  พบว่า ความผิดพลาด
เกี่ยวข้องกับลักษณะทางอักขรวิธีที่เหมือนกันในทุกงาน ในที่สุดจากการศึกษาการให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
สะกดค าและความรู้ เรื่องค าของทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของครูพบว่า การให้คะแนนมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญกับการปฏิบัติจริงของนักเรียนในผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดค าและความรู้ เรื่องค า                  
แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ส าหรับการตัดสินใจในการสอน 

ด้านการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นั้น จากผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.41/90.20 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนจากการท าแบบฝึกทักษะ เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 89.41 คะแนนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 
90.20 ทั้งนี้เพราะว่าแบบฝึกทักษะและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการ
สร้างอย่างมีระบบและมีวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกและเรียบเรียงเนื้อหาสาระการศึกษาเอกสาร
หลักสูตร คู่มือครู เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเขียนสะกดค า การจัดท าแบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพ      
และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การวิเคราะห์เนื้อหา 
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ท าแผนการจัดการเรียนรู้  การก าหนดหน่วยการเรียน ก าหนดสาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง              
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ อีกทั้งแบบฝึกทักษะแผนการจัดการเรียนรู้            
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้รายงานสร้างขึ้นได้ผ่านการทดลองกับนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
ผ่านกระบวนการกล่ันกรองตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยก่อนที่จะน าไปสอนจริง ซึ่งแบบฝึกทักษะที่ผู้รายงานสร้างขึ้นได้เน้นกระบวนการให้
นักเรียน ได้ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหา กล้าแสดงออก
และกล้าตอบค าถาม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543, หน้า 10-12) ที่กล่าวว่าแบบฝึก
ทักษะเป็นการรวบรวมปรัชญา ทฤษฎีท่ีส าคัญ และมีส่วนในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยการจัดการเรียน      
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับบังอร  แก่นจันทร์ (2544, หน้า 86) ที่กล่าวว่า
ลักษณะของแบบฝึกที่ดีควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนเรียนมาแล้วเหมาะสมกับระดับวัย        
หรือความสามารถของนักเรียนมีค าชี้แจงสั้นๆ ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีท าได้ง่ายใช้เวลาที่เหมาะสม            
คือไม่นานเกินไป เป็นสิ่งที่น่าสนใจและท้าทายให้นักเรียนแสดงความสามารถเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกทั้ง
แบบตอบอย่างจ ากัด และตอบอย่างเสรีมีค าสั่งหรือตัวอย่างแบบฝึกที่ไม่ยาวเกินไป และไม่ยากแก่การเข้าใจ
ควรมีหลายรูปแบบ มีความหมายแก่นักเรียนที่ท าแบบฝึกใช้หลักจิตวิทยาใช้ส านวนภาษาที่เข้าใจง่ายฝึกให้คิด
ได้เร็ว และสนุกสนานปลุกความสนใจหรือเร้าใจเหมาะสมกับวัยและความสามารถสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า แบบฝึกช่วยให้การฝึกหรือเสริมทักษะทางภาษาการใช้ภาษาของนักเรียน
สามารถน ามาฝึกซ้ าทบทวนบทเรียนและผู้เรียนสามารถน าไปทบทวนด้วยตนเอง จดจ าเนื้อหาได้คงทน มีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย นักเรียนรู้ค าศัพท์และความหมายได้กว้างขวางยิ่งขึ้น น าแบบฝึกไปแก้ปัญหาการ
อ่านการเขียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มได้ แบบฝึกถือว่าเป็นอุปกรณ์การเรียนอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถทดสอบ
ความรู้ วัดผลการเรียนรู้และประเมินผลนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้ครูทราบ
ข้อบกพร่องของผู้เรียนเฉพาะจุดได้ นักเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง ครูประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายและลด
ภาระได้มากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเพียงแนวทางในการจัดกิจกรรมเท่านั้น ซึ่งครูผู้สอนควรศึกษา          
การน าแผนไปใช้ให้ละเอียดและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 

2. รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปประยุกต์หรือดัดแปลง เพ่ือใช้สอน         
ในกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค าของครูผู้สอนแต่ละคนได้ 

3. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
4. การท างานเป็นกลุ่มจะท าให้นักเรียนมีความสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น เพราะได้แลกเปลี่ยน           

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นการฝึกคิดอย่างสมเหตุสมผล 
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_____________________  
141 



ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  1. ควรน าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น     
ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายอ่ืน เพ่ือดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2. ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค านักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับใช้วิธีสอนอย่างอ่ืน เพ่ือน าผลที่ได้      
มาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี้      
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องจัดการพัฒนา
การศึกษานอกระบบเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 2) เพ่ือ
สร้างกลยุทธ์การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 3) เพ่ือประเมินกลยุทธ์การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบเพ่ือ
ความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาผู้ใหญ่
นอกระบบที่ใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา  2559 จ านวนทั้งสิ้น 
373 คน โดยใช้เกณฑ์ตามตารางการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 
และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเป็นแบบสอบถามมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.877 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test ตามล าดับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ Focus group ปรากฏผลดังนี้  

จากการศึกษาสภาพปัญหาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบเพ่ือ
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

การสร้างกลยุทธ์การจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบเพ่ือความม่ันคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษาพบว่า กลยุทธ์การมีส่วนร่วมและความสามัคคีส าคัญที่สุด  

การประเมินกลยุทธ์การจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบเพ่ือความมั่นคงชายแดนภาคใต้โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์การศึกษาด้านความเป็นไปได้ ความเหมาะสม อยู่ในระดับสูงและเหมาะสมดี  

 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์ การพัฒนา การศึกษานอกระบบ ชายแดนใต้ 
Abstract 

The purpose of This research to study 1) To study the issues and factors outside the 
education system to manage the security of the southern provinces Border by The Center 
for Science Education 2 )  To create a management strategy to improve the quality of 
education systems to ensure the stability of the South. The Center for Science Education 3) 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  1. ควรน าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น     
ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายอ่ืน เพ่ือดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2. ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค านักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับใช้วิธีสอนอย่างอ่ืน เพ่ือน าผลที่ได้      
มาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี้      
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องจัดการพัฒนา
การศึกษานอกระบบเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 2) เพ่ือ
สร้างกลยุทธ์การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 3) เพ่ือประเมินกลยุทธ์การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบเพ่ือ
ความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาผู้ใหญ่
นอกระบบที่ใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา  2559 จ านวนทั้งสิ้น 
373 คน โดยใช้เกณฑ์ตามตารางการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 
และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเป็นแบบสอบถามมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.877 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test ตามล าดับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ Focus group ปรากฏผลดังนี้  

จากการศึกษาสภาพปัญหาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบเพ่ือ
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

การสร้างกลยุทธ์การจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบเพ่ือความม่ันคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษาพบว่า กลยุทธ์การมีส่วนร่วมและความสามัคคีส าคัญที่สุด  

การประเมินกลยุทธ์การจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบเพ่ือความมั่นคงชายแดนภาคใต้โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์การศึกษาด้านความเป็นไปได้ ความเหมาะสม อยู่ในระดับสูงและเหมาะสมดี  

 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์ การพัฒนา การศึกษานอกระบบ ชายแดนใต้ 
Abstract 

The purpose of This research to study 1) To study the issues and factors outside the 
education system to manage the security of the southern provinces Border by The Center 
for Science Education 2 )  To create a management strategy to improve the quality of 
education systems to ensure the stability of the South. The Center for Science Education 3) 
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To evaluate management strategies to improve the quality of education systems to ensure 
the stability of the South by The Center for Science Education 

The Samples of adult non-formal service-based Center for Science Narathiwat in the 
academic year 2559 totaled 373, using the table to determine the sample's Krejcie & Morgan 
And Stratified Random Sampling The instruments used in the query scale of 5  levels, with 
confidence, Reliability both equal at 0.877 statistics used for data analysis were percentage, 
average, standard deviation value t-test and F-test sequence analysis. qualitative data 
include Focus group interviews of experts with the following results. 

The Studies and research problems related to the management of the education 
system, to secure the southern border provinces. The Center for Science Education Overall 
and specifically at a high level. 

The strategic management education system to ensure the stability of the South by 
the Center for Science Education. Strategic Participation engagement and to join unity most 
important. 

The Evaluating management strategies to improve education system stability 
southern border by the Center for Science Education, the possibility at high, appropriate and 
reasonable. 

 
Keyword : Strategies Development Nonformal Education Southern Border 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาประเทศในยุคการขยายตัวนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามบริบทสังคมฐานความรู้ส่งผลให้
ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเป้าหมายของประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องอาศัยศักยภาพของ
คนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ดังนั้น นานาประเทศหันมาพัฒนาสมรรถนะของคนในประเทศเตรียมรับ
กระแสการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อาจจะส่งผลกระทบกับประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 ประเทศไทยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ที่แท้จริง กล่าวคือ มุ่งพัฒนาเพ่ือก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีความม่ันคงและยั่งยืน ซึ่งจ าเป็นต้องวางรากฐานโดย
เน้นศักยภาพของพลเมือง ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และการปรับโครงสร้างสังคมให้สมดุล “การศึกษา” 
นับเป็นกลไกส าคัญในการ “พัฒนาคน” และ “พัฒนาทุนทางปัญญา” จึงเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพ่ิมสมรรถนะ
ของคนไทย เพ่ือให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม ที่น าไปสู่ความยั่งยืนและยืดหยัดได้ในเวทีสากล (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2558) 

การศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เกิดความก้าวหน้าทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองประเทศที่เจริญจะมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถไปพัฒนา
ประเทศ ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการศึกษามานานแล้วดังกล่าวที่ว่า “รู้อะไรไม่สู่รู้วิชา” “หรือมีวิชา
เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน” นอกจากนั้นการศึกษายังพัฒนาความรู้ ศีลธรรมคุณค่า ค่านิยม และความเข้าใจ
ชีวิต ซึ่งการศึกษามีความจ าเป็นส าหรับชีวิตเพ่ือให้เด็กและผู้ใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมการคิดที่มี
อิทธิพลต่อกฎต่าง ๆ พร้อมกับทักษะอ่ืน ๆ จ าเป็นต้องเรียนรู้และสื่อสาร (จินตนา  สุจจานันท์. 2556: 17) 

 

รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายที่จะ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
เพ่ือน าไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในทุกภาคการผลิตให้มีคุณภาพ รวมทั้ง เร่งสร้างสังคม
นวัตกรรมเพ่ือให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศในทุกมิติ ตลอดจน
ให้ความส าคัญต่อการน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งน าไปปรับปรุงพัฒนา
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Thailand 4.0) หรือ
ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม อันเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผลขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานวิจัยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา และสามารถน าเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
งานวิจัยที่มีคุณภาพหลากหลายสาขาเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 
(ประยุทธ์  จันทร์โอชา. 2559)  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท าการวิจัยกลยุทธ์การจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบเพ่ือ
ความม่ันคงของจังหวัดชายแดนใต้โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดความ
มั่นคงและสงบสุขต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการแผนพัฒนาการศึกษานอก
ระบบเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 2. เพ่ือสร้างกลยุทธ์การจัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบเพ่ือความมั่นคงของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 3. เพ่ือประเมินกลยุทธ์การจัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบเพ่ือความมั่นคงของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้ จะด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา สภาพปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
  2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ ประชาชนนอกระบบที่ ใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2559 จ านวน 28,733 คน 
   กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนนอกระบบที่ใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 373 คน โดยใช้เกณฑ์ตามตารางการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ 
(Krejcie & Morgan, 1970) และใช้การสุ่มแบบใช้ละไว้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งจากการใช้ตารางเครซี่และมอร์
แกน (Stratified Random Sampling) 
   1.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรที่ศึกษา คือ สภาพการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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To evaluate management strategies to improve the quality of education systems to ensure 
the stability of the South by The Center for Science Education 

The Samples of adult non-formal service-based Center for Science Narathiwat in the 
academic year 2559 totaled 373, using the table to determine the sample's Krejcie & Morgan 
And Stratified Random Sampling The instruments used in the query scale of 5  levels, with 
confidence, Reliability both equal at 0.877 statistics used for data analysis were percentage, 
average, standard deviation value t-test and F-test sequence analysis. qualitative data 
include Focus group interviews of experts with the following results. 

The Studies and research problems related to the management of the education 
system, to secure the southern border provinces. The Center for Science Education Overall 
and specifically at a high level. 

The strategic management education system to ensure the stability of the South by 
the Center for Science Education. Strategic Participation engagement and to join unity most 
important. 

The Evaluating management strategies to improve education system stability 
southern border by the Center for Science Education, the possibility at high, appropriate and 
reasonable. 

 
Keyword : Strategies Development Nonformal Education Southern Border 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาประเทศในยุคการขยายตัวนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามบริบทสังคมฐานความรู้ส่งผลให้
ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเป้าหมายของประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องอาศัยศักยภาพของ
คนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ดังนั้น นานาประเทศหันมาพัฒนาสมรรถนะของคนในประเทศเตรียมรับ
กระแสการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อาจจะส่งผลกระทบกับประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 ประเทศไทยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ที่แท้จริง กล่าวคือ มุ่งพัฒนาเพ่ือก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีความม่ันคงและยั่งยืน ซึ่งจ าเป็นต้องวางรากฐานโดย
เน้นศักยภาพของพลเมือง ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และการปรับโครงสร้างสังคมให้สมดุล “การศึกษา” 
นับเป็นกลไกส าคัญในการ “พัฒนาคน” และ “พัฒนาทุนทางปัญญา” จึงเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพ่ิมสมรรถนะ
ของคนไทย เพ่ือให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม ที่น าไปสู่ความยั่งยืนและยืดหยัดได้ในเวทีสากล (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2558) 

การศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เกิดความก้าวหน้าทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองประเทศที่เจริญจะมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถไปพัฒนา
ประเทศ ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการศึกษามานานแล้วดังกล่าวท่ีว่า “รู้อะไรไม่สู่รู้วิชา” “หรือมีวิชา
เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน” นอกจากนั้นการศึกษายังพัฒนาความรู้ ศีลธรรมคุณค่า ค่านิยม และความเข้าใจ
ชีวิต ซึ่งการศึกษามีความจ าเป็นส าหรับชีวิตเพ่ือให้เด็กและผู้ใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมการคิดที่มี
อิทธิพลต่อกฎต่าง ๆ พร้อมกับทักษะอ่ืน ๆ จ าเป็นต้องเรียนรู้และสื่อสาร (จินตนา  สุจจานันท์. 2556: 17) 

 

รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายที่จะ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
เพ่ือน าไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในทุกภาคการผลิตให้มีคุณภาพ รวมทั้ง เร่งสร้างสังคม
นวัตกรรมเพ่ือให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศในทุกมิติ ตลอดจน
ให้ความส าคัญต่อการน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งน าไปปรับปรุงพัฒนา
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Thailand 4.0) หรือ
ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม อันเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผลขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานวิจัยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา และสามารถน าเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
งานวิจัยที่มีคุณภาพหลากหลายสาขาเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 
(ประยุทธ์  จันทร์โอชา. 2559)  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท าการวิจัยกลยุทธ์การจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบเพ่ือ
ความม่ันคงของจังหวัดชายแดนใต้โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดความ
มั่นคงและสงบสุขต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการแผนพัฒนาการศึกษานอก
ระบบเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 2. เพ่ือสร้างกลยุทธ์การจัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบเพ่ือความมั่นคงของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 3. เพ่ือประเมินกลยุทธ์การจัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบเพ่ือความมั่นคงของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้ จะด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา สภาพปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
  2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ ประชาชนนอกระบบที่ ใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2559 จ านวน 28,733 คน 
   กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนนอกระบบที่ใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 373 คน โดยใช้เกณฑ์ตามตารางการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ 
(Krejcie & Morgan, 1970) และใช้การสุ่มแบบใช้ละไว้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งจากการใช้ตารางเครซี่และมอร์
แกน (Stratified Random Sampling) 
   1.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรที่ศึกษา คือ สภาพการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
   2.1 กลุ่มผู้เข้าประชุม 
   กลุ่มผู้เข้าประชุมเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    2.1.1 เป็นอาจารย์ประจ าวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ทางด้าน
การบริหารการศึกษา 
    2.1.2 เป็นข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารการศึกษาไม่ต่ ากว่า 5 ปี ใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 17 คน 

   2.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรที่ศึกษา คือ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
   3.1 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมกลุ่ม 
   กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสนทนากลุ่ม คือ ผู้ ที่ มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ เพ่ือใช้ในการสนทนากลุ่ม มีจ านวน 17 คน โดยผู้เชี่ยวชาญต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ
ใดข้อหนึ่งดังต่อไป 

สภาพการบริหารจัดการของศูน ย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 3 ด้าน 
1) การจัดการศึกษา 
2) งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
3) นวัตกรรม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการศูน ย์วิทยาศาสตร์เพื่ อ
การศึกษาใช้กรอบแนวคิดของ Higgins 
and Vincze เรียกว่า “การวิ เคราะห์ 
SWOT” ได้แก ่

- จุดแข็ง (Strengths) 
- จุดอ่อน (Weaknesses) 
- โอกาส (Opportunities) 
- อุปสรรค (Threats) 

กลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
1) การวางแผน (Planning) 
2 )  ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร 
(Organizing) 
3) การน า (Leading) 
4) การควบคุม (Controlling) 

 

    3.1.1 เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการศึกษาหรือหน่วยงาน
เอกชน 
    3.1.2 เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
    3.1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
   3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรที่ศึกษา คือ กลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.1.1 ประชากร คือ  ประชาชนที่ใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 2559 จ านวน 

28,733 คน จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่ใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 

2559 จ านวน 373 คน โดยใช้เกณฑ์ก าหนดจากกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ดังตารางเครซี่และมอแกน 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 373 คน แล้วสุ่มอย่างง่าย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
จ านวน 10 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 สภาพการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตามกรอบแนวความคิดของ เชอร์
เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn, 1999) ประกอบด้วย การวางแผน การจัดการองค์ การน าและการควบคุม 
จ านวน 17 ข้อ  
 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี้  5 หมายถึง มีการปฏิบัติการมากท่ีสุด    4 หมายถึง  มีการปฏิบัติการมาก  3 หมายถึง มีการ
ปฏิบัติการปานกลาง  2 หมายถึง มีการปฏิบัติการน้อย 1 หมายถึง มีการปฏิบัติการน้อยที่สุด 
  
การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. ผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน หาค่า IOC และปรับแก้ให้มีคุณภาพ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.877 
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 
  1.1 รศ.ดร.สุนทร  โครตบรรเทา 
  1.2 รศ.ดร.รวีประภา  สิทธิลภ 
  1.3 ดร.ปรีชา  สภาสุวรรณกุล 
  1.4 ดร.สรุสิทธิ์  สิทธิอมร 
  1.5 ดร.บุญรอด  ชาติยานนท์ 
 
 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
   2.1 กลุ่มผู้เข้าประชุม 
   กลุ่มผู้เข้าประชุมเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    2.1.1 เป็นอาจารย์ประจ าวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ทางด้าน
การบริหารการศึกษา 
    2.1.2 เป็นข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารการศึกษาไม่ต่ ากว่า 5 ปี ใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 17 คน 

   2.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรที่ศึกษา คือ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
   3.1 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมกลุ่ม 
   กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสนทนากลุ่ม คือ ผู้ ที่ มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ เพ่ือใช้ในการสนทนากลุ่ม มีจ านวน 17 คน โดยผู้เชี่ยวชาญต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ
ใดข้อหนึ่งดังต่อไป 

สภาพการบริหารจัดการของศูน ย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 3 ด้าน 
1) การจัดการศึกษา 
2) งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
3) นวัตกรรม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการศูน ย์วิทยาศาสตร์เพื่ อ
การศึกษาใช้กรอบแนวคิดของ Higgins 
and Vincze เรียกว่า “การวิ เคราะห์ 
SWOT” ได้แก ่

- จุดแข็ง (Strengths) 
- จุดอ่อน (Weaknesses) 
- โอกาส (Opportunities) 
- อุปสรรค (Threats) 

กลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
1) การวางแผน (Planning) 
2 )  ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร 
(Organizing) 
3) การน า (Leading) 
4) การควบคุม (Controlling) 

 

    3.1.1 เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการศึกษาหรือหน่วยงาน
เอกชน 
    3.1.2 เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
    3.1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
   3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรที่ศึกษา คือ กลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.1.1 ประชากร คือ  ประชาชนที่ใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 2559 จ านวน 

28,733 คน จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่ใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 

2559 จ านวน 373 คน โดยใช้เกณฑ์ก าหนดจากกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ดังตารางเครซี่และมอแกน 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 373 คน แล้วสุ่มอย่างง่าย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
จ านวน 10 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 สภาพการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตามกรอบแนวความคิดของ เชอร์
เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn, 1999) ประกอบด้วย การวางแผน การจัดการองค์ การน าและการควบคุม 
จ านวน 17 ข้อ  
 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี้  5 หมายถึง มีการปฏิบัติการมากท่ีสุด    4 หมายถึง  มีการปฏิบัติการมาก  3 หมายถึง มีการ
ปฏิบัติการปานกลาง  2 หมายถึง มีการปฏิบัติการน้อย 1 หมายถึง มีการปฏิบัติการน้อยที่สุด 
  
การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. ผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน หาค่า IOC และปรับแก้ให้มีคุณภาพ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.877 
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 
  1.1 รศ.ดร.สุนทร  โครตบรรเทา 
  1.2 รศ.ดร.รวีประภา  สิทธิลภ 
  1.3 ดร.ปรีชา  สภาสุวรรณกุล 
  1.4 ดร.สรุสิทธิ์  สิทธิอมร 
  1.5 ดร.บุญรอด  ชาติยานนท์ 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ เพ่ือขออนุญาตแจก

แบบสอบถาม 
  2. ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามโดยส่งแบบสอบถามพร้อมค าชี้แจง ด้วยตนเองโดยขอความ

ร่วมมือจากทุกเขตรับผิดชอบ และนัดวันรับคืนแบบสอบถามโดยให้ส่งกลับทางไปรษณีย์ ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จ านวน 371 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.89 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกซึ่งครอบคลุมภาระงานทุกด้าน คือ 
ด้านงานจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ด้านงานบริการทางวิชาการแก่สังคม  

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต้
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา” ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะ ตามล าดับดังนี้ ดังปรากฏในตาราง 1 
และตาราง 2 ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษากลยุทธ์การจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบเพื่อความม่ันคงของจังหวัด
ชายแดนใต้โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 การเสนอผลการศึกษาตอนที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยปรากฏในตาราง 1 และ 2 
 ตอนที่ 1 
ตาราง 1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ 

รายการ กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 147 39.72 
หญิง 223 60.72 

อายุ   
15-20 ปี 102 27.56 
20-25 ปี 106 28.64 
30-35 ปี 152 41.53 
มากกว่า 35 ปี 10 2.70 

อาชีพ   
เกษตร 111 30.11 
รับราชการ 112 31.27 
นักศึกษา 157 42.43 

รายได้   
5,000-10,000 บาท 157 42.43 
15,000-20,000 บาท 106 28.65 
มากกว่า 20,000 บาท 107 28.91 

รวม 370 99.97 

 

 จากตาราง 1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 60.72 และชายจ านวน 147 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.72 ต้นอายุ 30-35 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 41.53 อายุมากกว่า 35 ปี จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 อาชีพ นักศึกษามีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 42.43 ส่วนอาชีพเกษตรมีเท่ากับ 
111 คน คิดเป็นร้อยละ 30.11 รายได้ 5,000-10,000 บาท มีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 42.43 ส่วน
รายได้ 15,000-20,000 บาท มีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 28.65 ส่วนรายได้มากกว่า 20,000 บาท มี
เท่ากับ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 28.91 
 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมและรายด้าน 
 

ข้อที่ เนื้อหา ระดับการปฏบิัต ิ
X  S.D. ระดับ 

1 เป็นผู้ที่ทุ่มเทต่อการเรียนและมุ่งสู่ เป้าหมายที่คาดหวังจากศูนย์
วิทยาศาสตร์ 4.23 0.91 มาก 

2 มีความต้องการได้รับรู้จากศูนย์วิทยาศาสตร์ 4.16 0.88 มาก 
3 มีความตระหนักในการมีชีวิตอยู่และรู้บทบาทของการเรียนรู้ 4.16 0.84 มาก 
4 ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองไม่เคยท าอะไรผิดพลาด 4.34 0.94 มาก 

5 มีความรักในการเรียนรู้อยู่เสมอ ความจ าเป็นของการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 4.21 0.93 

มาก 

6 เมื่อต้องการเรียนรู้สิ่งใดย่อมมีเหตุและเล็งเห็นผลของการเรียนรู้นั้น
อยู่ด้วย 4.02 1.02 

มาก 

7 เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างตั้งใจ มุ่งมั่นในผลคือความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 4.11 0.86 

มาก 

8 ข้าพเจ้ายึดตัวเองเป็นส าคัญในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  4.15 0.95 มาก 
9 มีความรู้สึกว่าตนยังมีความรู้น้อย ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นอีก 4.13 0.91 มาก 
10 มีความรู้สึกกว่าทุกเร่ืองที่ตนยังไม่รู้เป็นเร่ืองที่น่าสนใจ 3.76 0.95 มาก 
11 การแสวงหาความรู้ไม่ส าคัญเท่ากับการประกอบอาชีพของตนเอง 3.84 0.83 มาก 
12 รักความก้าวหน้าและมุ่งสร้างอนาคต 3.77 0.85 มาก 
13 สามารถบังคับตนเองให้กระท าในสิ่งที่สมควร 3.88 0.80 มาก 
14 มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 3.55 0.98 มาก 
15 ทุกคนมีความเชื่อว่า ไม่มีใครแก่เกินเรียน 3.69 0.92 มาก 
16 เมื่อตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรแล้วก็สามารถหาเวลาเรียนจนได้ 4.15 0.90 มาก 
17 ทุกคนสนใจการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าควรจะเรียนอะไร 4.00 0.96 มาก 

18 ข้าพเจ้ามีทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียน เช่น ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสรุปความ 4.24 0.88 

มาก 

19 ไม่ชอบที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอ่ืน 4.11 0.86 มาก 

20 มีความสามารถคิดค้นวิธีต่าง ๆ ได้หลายแบบส าหรับการเรียนรู้สิ่ง
ใหม ่ 4.10 0.80 

มาก 

21 สามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม 4.16 0.80 มาก 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ เพ่ือขออนุญาตแจก

แบบสอบถาม 
  2. ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามโดยส่งแบบสอบถามพร้อมค าชี้แจง ด้วยตนเองโดยขอความ

ร่วมมือจากทุกเขตรับผิดชอบ และนัดวันรับคืนแบบสอบถามโดยให้ส่งกลับทางไปรษณีย์ ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จ านวน 371 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.89 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกซึ่งครอบคลุมภาระงานทุกด้าน คือ 
ด้านงานจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ด้านงานบริการทางวิชาการแก่สังคม  

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต้
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา” ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะ ตามล าดับดังนี้ ดังปรากฏในตาราง 1 
และตาราง 2 ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษากลยุทธ์การจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบเพื่อความม่ันคงของจังหวัด
ชายแดนใต้โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 การเสนอผลการศึกษาตอนที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยปรากฏในตาราง 1 และ 2 
 ตอนที่ 1 
ตาราง 1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ 

รายการ กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 147 39.72 
หญิง 223 60.72 

อายุ   
15-20 ปี 102 27.56 
20-25 ปี 106 28.64 
30-35 ปี 152 41.53 
มากกว่า 35 ปี 10 2.70 

อาชีพ   
เกษตร 111 30.11 
รับราชการ 112 31.27 
นักศึกษา 157 42.43 

รายได้   
5,000-10,000 บาท 157 42.43 
15,000-20,000 บาท 106 28.65 
มากกว่า 20,000 บาท 107 28.91 

รวม 370 99.97 

 

 จากตาราง 1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 60.72 และชายจ านวน 147 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.72 ต้นอายุ 30-35 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 41.53 อายุมากกว่า 35 ปี จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 อาชีพ นักศึกษามีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 42.43 ส่วนอาชีพเกษตรมีเท่ากับ 
111 คน คิดเป็นร้อยละ 30.11 รายได้ 5,000-10,000 บาท มีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 42.43 ส่วน
รายได้ 15,000-20,000 บาท มีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 28.65 ส่วนรายได้มากกว่า 20,000 บาท มี
เท่ากับ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 28.91 
 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมและรายด้าน 
 

ข้อที่ เนื้อหา ระดับการปฏบิัต ิ
X  S.D. ระดับ 

1 เป็นผู้ที่ทุ่มเทต่อการเรียนและมุ่งสู่ เป้าหมายที่คาดหวังจากศูนย์
วิทยาศาสตร์ 4.23 0.91 มาก 

2 มีความต้องการได้รับรู้จากศูนย์วิทยาศาสตร์ 4.16 0.88 มาก 
3 มีความตระหนักในการมีชีวิตอยู่และรู้บทบาทของการเรียนรู้ 4.16 0.84 มาก 
4 ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองไม่เคยท าอะไรผิดพลาด 4.34 0.94 มาก 

5 มีความรักในการเรียนรู้อยู่เสมอ ความจ าเป็นของการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 4.21 0.93 

มาก 

6 เมื่อต้องการเรียนรู้สิ่งใดย่อมมีเหตุและเล็งเห็นผลของการเรียนรู้นั้น
อยู่ด้วย 4.02 1.02 

มาก 

7 เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างตั้งใจ มุ่งมั่นในผลคือความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 4.11 0.86 

มาก 

8 ข้าพเจ้ายึดตัวเองเป็นส าคัญในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  4.15 0.95 มาก 
9 มีความรู้สึกว่าตนยังมีความรู้น้อย ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นอีก 4.13 0.91 มาก 
10 มีความรู้สึกกว่าทุกเร่ืองที่ตนยังไม่รู้เป็นเร่ืองที่น่าสนใจ 3.76 0.95 มาก 
11 การแสวงหาความรู้ไม่ส าคัญเท่ากับการประกอบอาชีพของตนเอง 3.84 0.83 มาก 
12 รักความก้าวหน้าและมุ่งสร้างอนาคต 3.77 0.85 มาก 
13 สามารถบังคับตนเองให้กระท าในสิ่งที่สมควร 3.88 0.80 มาก 
14 มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 3.55 0.98 มาก 
15 ทุกคนมีความเชื่อว่า ไม่มีใครแก่เกินเรียน 3.69 0.92 มาก 
16 เมื่อตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรแล้วก็สามารถหาเวลาเรียนจนได้ 4.15 0.90 มาก 
17 ทุกคนสนใจการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าควรจะเรียนอะไร 4.00 0.96 มาก 

18 ข้าพเจ้ามีทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียน เช่น ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสรุปความ 4.24 0.88 

มาก 

19 ไม่ชอบที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอ่ืน 4.11 0.86 มาก 

20 มีความสามารถคิดค้นวิธีต่าง ๆ ได้หลายแบบส าหรับการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ 4.10 0.80 

มาก 

21 สามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม 4.16 0.80 มาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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ข้อที่ เนื้อหา ระดับการปฏิบัติ 
X  S.D. ระดับ 

22 ต้องการให้ผู้อ่ืนช่วยวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง 4.03 0.75 มาก 
23 เป็นคนช่างสังเกตและชอบบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ  3.98 0.84 มาก 

24 ในการเรียนภาคปฏิบัตินั้นไม่จ าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์และ
จินตนาการ 3.88 0.87 

มาก 

25 เป็นผู้ที่รักการอ่าน และมีวิจารณญาณที่ดี 4.08 0.88 มาก 

26 ข้าพเจ้าไม่ถนัดในการตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง 4.05 0.78 มาก 

27 สามารถหาความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 3.92 0.84 มาก 

28 รู้จักให้ก าลังใจตนเองโดยชื่นชมกับความส าเร็จที่สร้างข้ึน 3.82 0.90 มาก 

29 ไม่ทราบถึงขั้นตอนของการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่จุดมุ่งหมาย 3.68 0.98 มาก 

30 ข้าพเจ้ามีความสามารถรับผิดชอบต่อตนเองได้ดี 3.74 0.97 มาก 

31 การเรียนรู้ด้วยตนเองจะยากกว่าการมีผู้สอนช่วยแนะแนวทางให้ 4.00 0.69 มาก 

32 คนมีวินัยในตนเองเป็นอย่างดี 4.02 1.00 มาก 

33 ข้าพเจ้าขาดความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 4.08 0.94 มาก 

34 ข้าพเจ้าทุ่มเททุกอย่างในการเรียนในบางเรื่องที่ต้องการเท่านั้น 4.04 0.87 มาก 

35 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
จากสภาพแวดล้อมได้เอง 4.05 0.86 

มาก 

36 การเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องริเริ่มด้วยตัวผู้เรียนเอง 3.99 0.88 มาก 

37 มีความสามารถในการตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่ความรู้ความต้องการ 4.01 0.88 มาก 

38 เป็นผู้ที่สามารถประเมินตนเองได้โดยไม่ล าเอียง 4.04 0.92 มาก 

 รวม 4.11 0.90 มาก 

 
 จากตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย ( X = 4.11) ถ้าพิจารณารายด้านพบว่า ด้านข้าพเจ้าคิดว่าตนเองไม่เคยท า
อะไรผิดพลาดค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( X = 4.34) ส่วนด้านเป็นผู้ทุ่มเทต่อการเรียนและมุ่งสู่เป้าหมายที่คาดหวัง
จากศูนย์วิทยาศาสตร์ รองลงมาค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.23) ส่วนด้านมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 3.55) 
 

ตอนที่ 1.2 โครงร่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ 
 บริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อก าหนดกลยุทธ์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ 
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตามท่ีปรากฏในแผนที่ประเทศไทย
ปัจจุบันมีพ้ืนที่โดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 10,936,864 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
1,940,356 ตารางกิโลเมตร จังหวัดยะลา 4,521,078 ตารางกิโลเมตร และจังหวัดนราธิ วาส 4,475,430 
ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ดังกล่าวมีที่ตั้งห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินไปทางทิศใต้ที่ตั้งจังหวัด

 

ประมาณ 1,000 กิโลเมตร คือเป็นระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงปัตตานี 1,055 กิโลเมตร กรุงเทพฯ ถึงยะลา 
1,084 กิโลเมตร และกรุงเทพฯ ถึงนราธิวาส 1,114 กิโลเมตร  
 ประชากรไทยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทายาททางชาติพันธุ์และสืบทอดวัฒนธรรมอัน
หลากหลายด้วยศาสนา ภาษาและเชื้อชาติ 
 “มลายูมุสลิมไทยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” หรืออย่างที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “มุสลิมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” เป็นต้น มุสลิมกลุ่มนี้เป็นผู้ที่สืบทอดและสืบสานลักษณะความเป็นวัฒนธรรมมลายูที่ตั้งอยู่
บนฐานคิดซึ่งถูกก าหนดด้วยกรอบศาสนาอิสลามเป็นหลัก กล่าวคือเป็นวัฒนธรรมมลายู-อิสลามที่เกิดจากการ
ผสมผสานแนวคิดแบบดั้งเดิมตามบรรพบุรุษที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามกับแนวคิดใหม่ที่ได้มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับชาวพลโลกในส่วนอ่ืน ๆ กระบวนการเช่นนี้มีผลท าให้บริบททางวัฒนธรรมมลายูแบบดั้งเดิม 
(Malaytraditionalculture) เกิดการพลวัตในลักษณะการทับซ้อนด้วยระลอกคลื่นของวัฒนธรรมชนชาติ 
(มลายู) วัฒนธรรมอันเนื่องด้วยศาสนา (อิสลาม) วัฒนธรรม 
 ส าหรับด้านการศึกษานั้นรัฐบาลเกือบทุกสมัยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตระหนักถึงความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิรูปทางการศึกษาและมีพระบรมราชโยบายเกี่ยวกับการ
ขยายการจัดการศึกษาสู่หัวเมือง 
 
การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ 
 1. แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ 
  เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์การไว้ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ ขั้นตอน
ต่อมาก็คือ การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ โดยกลยุทธ์ที่ก าหนดขั้นนี้หากเป็นองค์การขนาดใหญ่มากอาจ
เรียกว่า กลยุทธ์หลักหรือประเด็นทางยุทธศาสตร์โดยรวมกลยุทธ์ไว้เป็นกลุ่ม ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้สมาชิกทุกระดับใน
องค์การเข้าใจตรงกัน 
  กลยุทธ์ขององค์การเป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่
ได้ก าหนดไว้ การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิคแบบสวอท 
  การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแบบสวอท มี
ขั้นตอนในการด าเนินการและประเด็นการพิจารณาคือ 
  1) การพิจารณาโอกาสต้องเสาะหาวิธีการท่ีจะน าจุดแข็งขององค์การไปใช้ให้เป็นประโยชน์
แต่ต้องค านึงถึงจุดอ่อนควบคู่ด้วย เพราะองค์การอาจมีจุดอ่อนที่เป็นอุปสรรคท าให้ไม่สามารถหาเอาจุดแข็งที่มี
อยู่มาใช้ในการแสวงหาโอกาสที่เกิดขึ้นได้ เช่น เมื่อเศรษฐกิจ เฟ่ืองฟู องค์การที่มีขีดความสามารถด้านการผลิต
สูงย่อมมีความได้เปรียบ แต่ถ้าหากองค์การนั้น มีจุดอ่อนอยู่ที่การตลาดหรือการให้บริการก็จะท าให้ไม่สามารถ
ใช้จุดแข็งด้านความสามารถในการผลิตได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น 
  2) การพิจารณาถึงภัยคุกคามที่ส าคัญ ต้องเสาะหากลยุทธ์ที่สามารถน าเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาใช้
ในการป้องกันตัว หรือน าจุดแข็งนั้นไปใช้หาโอกาสอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น เมื่อมีคู่แข่งที่มีความเข้มแข็งเข้ามาใน
องค์การที่เราอยู่ ก็อาจจะต้องใช้จุดแข็งของเราซึ่งอาจเป็นความสนิทสนมกับการบริการในพ้ืนที่เป็นเครื่อง
ป้องกันตัว เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์ได้ 11 กลยุทธ์ กลยุทธ์ 11 ประการดังนี้ 1) ความเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมด้าน
การศึกษาและคุณภาพชีวิต 2) ตระหนักถึงความส าคัญด้านวัฒนธรรมและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 3) กลยุทธ์

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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ข้อที่ เนื้อหา ระดับการปฏิบัติ 
X  S.D. ระดับ 

22 ต้องการให้ผู้อ่ืนช่วยวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง 4.03 0.75 มาก 
23 เป็นคนช่างสังเกตและชอบบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ  3.98 0.84 มาก 

24 ในการเรียนภาคปฏิบัตินั้นไม่จ าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์และ
จินตนาการ 3.88 0.87 

มาก 

25 เป็นผู้ที่รักการอ่าน และมีวิจารณญาณที่ดี 4.08 0.88 มาก 

26 ข้าพเจ้าไม่ถนัดในการตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง 4.05 0.78 มาก 

27 สามารถหาความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 3.92 0.84 มาก 

28 รู้จักให้ก าลังใจตนเองโดยชื่นชมกับความส าเร็จที่สร้างข้ึน 3.82 0.90 มาก 

29 ไม่ทราบถึงขั้นตอนของการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่จุดมุ่งหมาย 3.68 0.98 มาก 

30 ข้าพเจ้ามีความสามารถรับผิดชอบต่อตนเองได้ดี 3.74 0.97 มาก 

31 การเรียนรู้ด้วยตนเองจะยากกว่าการมีผู้สอนช่วยแนะแนวทางให้ 4.00 0.69 มาก 

32 คนมีวินัยในตนเองเป็นอย่างดี 4.02 1.00 มาก 

33 ข้าพเจ้าขาดความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 4.08 0.94 มาก 

34 ข้าพเจ้าทุ่มเททุกอย่างในการเรียนในบางเรื่องที่ต้องการเท่านั้น 4.04 0.87 มาก 

35 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
จากสภาพแวดล้อมได้เอง 4.05 0.86 

มาก 

36 การเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องริเริ่มด้วยตัวผู้เรียนเอง 3.99 0.88 มาก 

37 มีความสามารถในการตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่ความรู้ความต้องการ 4.01 0.88 มาก 

38 เป็นผู้ที่สามารถประเมินตนเองได้โดยไม่ล าเอียง 4.04 0.92 มาก 

 รวม 4.11 0.90 มาก 

 
 จากตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย ( X = 4.11) ถ้าพิจารณารายด้านพบว่า ด้านข้าพเจ้าคิดว่าตนเองไม่เคยท า
อะไรผิดพลาดค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( X = 4.34) ส่วนด้านเป็นผู้ทุ่มเทต่อการเรียนและมุ่งสู่เป้าหมายที่คาดหวัง
จากศูนย์วิทยาศาสตร์ รองลงมาค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.23) ส่วนด้านมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 3.55) 
 

ตอนที่ 1.2 โครงร่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ 
 บริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อก าหนดกลยุทธ์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ 
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตามท่ีปรากฏในแผนที่ประเทศไทย
ปัจจุบันมีพ้ืนที่โดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 10,936,864 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
1,940,356 ตารางกิโลเมตร จังหวัดยะลา 4,521,078 ตารางกิโลเมตร และจังหวัดนราธิ วาส 4,475,430 
ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ดังกล่าวมีที่ตั้งห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินไปทางทิศใต้ที่ตั้งจังหวัด

 

ประมาณ 1,000 กิโลเมตร คือเป็นระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงปัตตานี 1,055 กิโลเมตร กรุงเทพฯ ถึงยะลา 
1,084 กิโลเมตร และกรุงเทพฯ ถึงนราธิวาส 1,114 กิโลเมตร  
 ประชากรไทยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทายาททางชาติพันธุ์และสืบทอดวัฒนธรรมอัน
หลากหลายด้วยศาสนา ภาษาและเชื้อชาติ 
 “มลายูมุสลิมไทยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” หรืออย่างที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “มุสลิมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” เป็นต้น มุสลิมกลุ่มนี้เป็นผู้ที่สืบทอดและสืบสานลักษณะความเป็นวัฒนธรรมมลายูที่ตั้งอยู่
บนฐานคิดซึ่งถูกก าหนดด้วยกรอบศาสนาอิสลามเป็นหลัก กล่าวคือเป็นวัฒนธรรมมลายู-อิสลามที่เกิดจากการ
ผสมผสานแนวคิดแบบดั้งเดิมตามบรรพบุรุษที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามกับแนวคิดใหม่ที่ได้มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับชาวพลโลกในส่วนอ่ืน ๆ กระบวนการเช่นนี้มีผลท าให้บริบททางวัฒนธรรมมลายูแบบดั้งเดิม 
(Malaytraditionalculture) เกิดการพลวัตในลักษณะการทับซ้อนด้วยระลอกคลื่นของวัฒนธรรมชนชาติ 
(มลายู) วัฒนธรรมอันเนื่องด้วยศาสนา (อิสลาม) วัฒนธรรม 
 ส าหรับด้านการศึกษานั้นรัฐบาลเกือบทุกสมัยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตระหนักถึงความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิรูปทางการศึกษาและมีพระบรมราชโยบายเกี่ยวกับการ
ขยายการจัดการศึกษาสู่หัวเมือง 
 
การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ 
 1. แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ 
  เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์การไว้ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ ขั้นตอน
ต่อมาก็คือ การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ โดยกลยุทธ์ที่ก าหนดขั้นนี้หากเป็นองค์การขนาดใหญ่มากอาจ
เรียกว่า กลยุทธ์หลักหรือประเด็นทางยุทธศาสตร์โดยรวมกลยุทธ์ไว้เป็นกลุ่ม ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้สมาชิกทุกระดับใน
องค์การเข้าใจตรงกัน 
  กลยุทธ์ขององค์การเป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่
ได้ก าหนดไว้ การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิคแบบสวอท 
  การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแบบสวอท มี
ขั้นตอนในการด าเนินการและประเด็นการพิจารณาคือ 
  1) การพิจารณาโอกาสต้องเสาะหาวิธีการท่ีจะน าจุดแข็งขององค์การไปใช้ให้เป็นประโยชน์
แต่ต้องค านึงถึงจุดอ่อนควบคู่ด้วย เพราะองค์การอาจมีจุดอ่อนที่เป็นอุปสรรคท าให้ไม่สามารถหาเอาจุดแข็งที่มี
อยู่มาใช้ในการแสวงหาโอกาสที่เกิดขึ้นได้ เช่น เมื่อเศรษฐกิจ เฟ่ืองฟู องค์การที่มีขีดความสามารถด้านการผลิต
สูงย่อมมีความได้เปรียบ แต่ถ้าหากองค์การนั้น มีจุดอ่อนอยู่ที่การตลาดหรือการให้บริการก็จะท าให้ไม่สามารถ
ใช้จุดแข็งด้านความสามารถในการผลิตได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น 
  2) การพิจารณาถึงภัยคุกคามที่ส าคัญ ต้องเสาะหากลยุทธ์ที่สามารถน าเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาใช้
ในการป้องกันตัว หรือน าจุดแข็งนั้นไปใช้หาโอกาสอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น เมื่อมีคู่แข่งที่มีความเข้มแข็งเข้ามาใน
องค์การที่เราอยู่ ก็อาจจะต้องใช้จุดแข็งของเราซึ่งอาจเป็นความสนิทสนมกับการบริการในพ้ืนที่เป็นเครื่อง
ป้องกันตัว เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์ได้ 11 กลยุทธ์ กลยุทธ์ 11 ประการดังนี้ 1) ความเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมด้าน
การศึกษาและคุณภาพชีวิต 2) ตระหนักถึงความส าคัญด้านวัฒนธรรมและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 3) กลยุทธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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ในเชิงรุกด้านการปฏิบัติควรมีระบบที่ยึดหยุ่น ไม่แข็งและหย่อนยานเกินไป 4) กลยุทธ์ป้องกันตนเอง สร้าง
โอกาสให้ภาคประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาท้องถิ่นชุมชน 5) กลยุทธ์คอยการประคองตัวเองของ
ชุมชน เน้นกิจกรรมที่เหมาะสมไม่ให้กระทบด้านวัฒนธรรม 6) สร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างการจัด
การศึกษาของรัฐและเอกชนเสริมประเด็นความไว้วางใจส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยกลางในหลักสูตร
และภาษามลายูคู่กันไปไม่แปลกแยก 7) ขจัดความเหลื่อมล้ าด้านครูรัฐและเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 8) ด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควรก าหนดเวลาและแนวป้องกันที่ชัดเจนแต่ละพ้ืนที่ 9) ส่งเสริมผลิต
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ 10) ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผสมกลมกลืนกับวิถี
ชีวิตกับวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 11) ควรมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้เกิดเอกภาพ 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้จัดท ากลยุทธ์การจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบ เพ่ือความมั่นคงของ
จังหวัดชายแดนใต้โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจากกระบวนการวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 
ผู้วิจัยพบว่ากลยุทธ์ที่ได้รับการจัดการพัฒนามีความเหมาะสมส าหรับความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต้  โดย
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาประกอบด้วย 11 กลยุทธ์ ในเขตแต่ละด้านสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สภาพการปฏิบัติแสดงจากค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากเนื่องมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาเป็นศูนย์บริการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตั้งข้ึนใหม่ มีโครงการการบริหารสังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่ง
สอดคล้องกับ ภาวิช  ทองโรจน์ (2549 : 16) เป็นหน่วยงานให้บริการศึกษานอกระบบส าหรับบุคคลทั่วไป มี
ภารกิจหลักใน การบริการวิชาการแก่สังคมจากกิจกรรมและวิธีการหลากหลายมีบทบาทส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่งสอดคล้องกับ ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2555) เป็นภารกิจมีบทบาทในการ
แก้ปัญหาของภูมิภาคและท้องถิ่นช่วยพัฒนาสังคม วัฒนธรรม ดังนั้นจึงก าหนดขอบเขตและหน้าที่ของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เพ่ือการถ่ายทอดวิเคราะห์ผลประโยชน์รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม มีความเป็น
ชุมชนการด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ การเผยแพร่วัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติ ตามหลักสิทธิมนุษย์ชน การ
รักษาสิ่งแวดล้อมและคุณค่าแก่มนุษย์ตามหลักศาสนาอิสลาม ที่ทรงคุณค่าแห่งวัฒนธรรม น าหลักค าสอนมาใช้
เป็นองค์ความรู้กับวิถีชีวิต สอดคล้องกับการวิจัยของ คมกฤช จันทร์ขจร (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
แนวทางการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วยปรัชญานิยาม ความหมายการเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามความสนใจ แหล่งเรียนรู้ควรใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม การเรียนรู้เป็นการจัดประสบการ ณ์
หลักการและจุดมุ่งหมายการประเมินการเรียนรู้ตามประสบการณ์ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสร้างกลยุทธ์การจัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบเพ่ือ
ความมั่นคงชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ผลจากการสร้างกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญ 
สภาพการพัฒนาคุณภาพ การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีจุดแข็ง โดยกระบวนการบริหารได้ตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยใช้ระบบประเมินผล ติดตามผลการควบคุม ตามระเบียบข้อบังคับตาม
นโยบายของการบริหาร โดยการประเมินการควบคุมยืดหยุ่นตามสภาพของท้องถิ่นและพิจารณาให้เหมาะสม
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑริกา  วิฑูรชาติ (2551) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนากลยุทธ์ การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานช่วง
ชั้นที่ 1-2 ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา

 

เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การประมวลกลยุทธ์ 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 4 การทดลอง
ที่ 4 การทดลองใช้กลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผลการทดลองใช้กลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุง
กลยุทธ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 กล
ยุทธ์หลัก คือ 1. กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าซึ่งมีกลยุทธ์รอง 16 กลยุทธ์ 2. กลยุทธ์ การพัฒนาครู ซึ่งมีกล
ยุทธ์รอง 7 กลยุทธ์ 3. กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการ ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 52 กลยุทธ์ 4. กลยุทธ์การพัฒนาการ
บริหารจัดการทั่วไป ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 13 กลยุทธ์ 5. กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย
โรงเรียน ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 8 กลยุทธ์ ผลการประเมินการทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐาน พบว่า กลยุทธ์ทั้ง 5 กล
ยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทุกกลยุทธ์อยู่ในระดับมากทั้ง 4 มาตรฐาน คือ ด้านอรรถประโยชน์ ด้าน
ความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง 
 นอกจากนั้นยังสอดคล้องผลการวิจัยของ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2552) ได้วิจัยการแก้ปัญหาการ
พัฒนาชายแดนใต้ ผลการวิจัยท่านได้เสนอแนะไว้ กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ควรพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ท้องถิ่น โดยให้มีค่ายวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ท้องถิ่น จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรูปแบบการ
เรียนรู้แบบความร่วมมือ และควรให้มีการเรียนรู้วรรณกรรมสันติสุข 
 ในจุดประสงค์ข้อที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญยังได้เน้นก าจัดจุดอ่อน อุปสรรค และสร้างโอกาสให้เกิดความ
เข้มแข็ง ควรก าหนดกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผนให้พิจารณาจาก
ประเด็นของกลยุทธ์ 11 ประการ แบบสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มุ่งมั่นที่จะบริการการศึกษานอกระบบให้
ครอบคลุมทั่วถึงตามความสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของนักศึกษาผู้ใหญ่ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร  โครตบรรเทา (2560) ได้วิจัยความคาดหวังของนักศึกษาผู้ใหญ่ของวิทยาลัย
นครราชสีมา พบว่า ความคาดหวังการเลือกวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพ่ือประเมินกลยุทธ์การจัดการจัดแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษานอกระบบเพ่ือ
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ
ความเป็นประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสรุปได้ว่า มีความสอดคล้อง 
ตามความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับ รัชนีวรรณ  บุญอนันท์ (2555) ได้
ท าการวิจัยการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  

1. ด้านขาดแผ่นแม่บทด้านการท่องเที่ยวและขาดการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นระบบ เป็นต้น ด้านการบริการการท่องเที่ยว เช่น การบริหารจัดการด้านการคมนาคมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวไม่มีประสิทธิภาพ และด้านการตลาดท่องเที่ยว เช่น ขาดการวางแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวทั้ ง
ภายในและภายนอกจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ  

2. ด้านนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อศักยภาพการท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวรองลงมา คือด้านการ
บริการการท่องเที่ยวตามล าดับ  

3. การศึกษาสภาพ พบว่า ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น มีการจัดท าแผนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวรวมกับแผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น ด้านการบริการท่องเที่ยว เช่น การจัดบุคลากรให้บริการด้าน

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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ในเชิงรุกด้านการปฏิบัติควรมีระบบที่ยึดหยุ่น ไม่แข็งและหย่อนยานเกินไป 4) กลยุทธ์ป้องกันตนเอง สร้าง
โอกาสให้ภาคประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาท้องถิ่นชุมชน 5) กลยุทธ์คอยการประคองตัวเองของ
ชุมชน เน้นกิจกรรมที่เหมาะสมไม่ให้กระทบด้านวัฒนธรรม 6) สร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างการจัด
การศึกษาของรัฐและเอกชนเสริมประเด็นความไว้วางใจส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยกลางในหลักสูตร
และภาษามลายูคู่กันไปไม่แปลกแยก 7) ขจัดความเหลื่อมล้ าด้านครูรัฐและเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 8) ด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควรก าหนดเวลาและแนวป้องกันที่ชัดเจนแต่ละพ้ืนที่ 9) ส่งเสริมผลิต
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ 10) ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผสมกลมกลืนกับวิถี
ชีวิตกับวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 11) ควรมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้เกิดเอกภาพ 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้จัดท ากลยุทธ์การจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบ เพ่ือความมั่นคงของ
จังหวัดชายแดนใต้โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจากกระบวนการวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 
ผู้วิจัยพบว่ากลยุทธ์ที่ได้รับการจัดการพัฒนามีความเหมาะสมส าหรับความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต้  โดย
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาประกอบด้วย 11 กลยุทธ์ ในเขตแต่ละด้านสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สภาพการปฏิบัติแสดงจากค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากเนื่องมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาเป็นศูนย์บริการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตั้งขึ้นใหม่ มีโครงการการบริหารสังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่ง
สอดคล้องกับ ภาวิช  ทองโรจน์ (2549 : 16) เป็นหน่วยงานให้บริการศึกษานอกระบบส าหรับบุคคลทั่วไป มี
ภารกิจหลักใน การบริการวิชาการแก่สังคมจากกิจกรรมและวิธีการหลากหลายมีบทบาทส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่งสอดคล้องกับ ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2555) เป็นภารกิจมีบทบาทในการ
แก้ปัญหาของภูมิภาคและท้องถิ่นช่วยพัฒนาสังคม วัฒนธรรม ดังนั้นจึงก าหนดขอบเขตและหน้าที่ของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เพ่ือการถ่ายทอดวิเคราะห์ผลประโยชน์รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม มีความเป็น
ชุมชนการด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ การเผยแพร่วัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติ ตามหลักสิทธิมนุษย์ชน การ
รักษาสิ่งแวดล้อมและคุณค่าแก่มนุษย์ตามหลักศาสนาอิสลาม ที่ทรงคุณค่าแห่งวัฒนธรรม น าหลักค าสอนมาใช้
เป็นองค์ความรู้กับวิถีชีวิต สอดคล้องกับการวิจัยของ คมกฤช จันทร์ขจร (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
แนวทางการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วยปรัชญานิยาม ความหมายการเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามความสนใจ แหล่งเรียนรู้ควรใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม การเรียนรู้เป็นการจัดประสบการ ณ์
หลักการและจุดมุ่งหมายการประเมินการเรียนรู้ตามประสบการณ์ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสร้างกลยุทธ์การจัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบเพ่ือ
ความมั่นคงชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ผลจากการสร้างกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญ 
สภาพการพัฒนาคุณภาพ การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีจุดแข็ง โดยกระบวนการบริหารได้ตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยใช้ระบบประเมินผล ติดตามผลการควบคุม ตามระเบียบข้อบังคับตาม
นโยบายของการบริหาร โดยการประเมินการควบคุมยืดหยุ่นตามสภาพของท้องถิ่นและพิจารณาให้เหมาะสม
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑริกา  วิฑูรชาติ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์ การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานช่วง
ชั้นที่ 1-2 ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา

 

เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การประมวลกลยุทธ์ 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 4 การทดลอง
ที่ 4 การทดลองใช้กลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผลการทดลองใช้กลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุง
กลยุทธ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 กล
ยุทธ์หลัก คือ 1. กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าซึ่งมีกลยุทธ์รอง 16 กลยุทธ์ 2. กลยุทธ์ การพัฒนาครู ซึ่งมีกล
ยุทธ์รอง 7 กลยุทธ์ 3. กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการ ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 52 กลยุทธ์ 4. กลยุทธ์การพัฒนาการ
บริหารจัดการทั่วไป ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 13 กลยุทธ์ 5. กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย
โรงเรียน ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 8 กลยุทธ์ ผลการประเมินการทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐาน พบว่า กลยุทธ์ทั้ง 5 กล
ยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทุกกลยุทธ์อยู่ในระดับมากทั้ง 4 มาตรฐาน คือ ด้านอรรถประโยชน์ ด้าน
ความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง 
 นอกจากนั้นยังสอดคล้องผลการวิจัยของ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2552) ได้วิจัยการแก้ปัญหาการ
พัฒนาชายแดนใต้ ผลการวิจัยท่านได้เสนอแนะไว้ กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ควรพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ท้องถิ่น โดยให้มีค่ายวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ท้องถิ่น จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรูปแบบการ
เรียนรู้แบบความร่วมมือ และควรให้มีการเรียนรู้วรรณกรรมสันติสุข 
 ในจุดประสงค์ข้อที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญยังได้เน้นก าจัดจุดอ่อน อุปสรรค และสร้างโอกาสให้เกิดความ
เข้มแข็ง ควรก าหนดกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผนให้พิจารณาจาก
ประเด็นของกลยุทธ์ 11 ประการ แบบสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มุ่งมั่นที่จะบริการการศึกษานอกระบบให้
ครอบคลุมทั่วถึงตามความสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของนักศึกษาผู้ใหญ่ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร  โครตบรรเทา (2560) ได้วิจัยความคาดหวังของนักศึกษาผู้ใหญ่ของวิทยาลัย
นครราชสีมา พบว่า ความคาดหวังการเลือกวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพ่ือประเมินกลยุทธ์การจัดการจัดแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษานอกระบบเพ่ือ
ความม่ันคงจังหวัดชายแดนใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ
ความเป็นประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินสรุปได้ว่า มีความสอดคล้อง 
ตามความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับ รัชนีวรรณ  บุญอนันท์ (2555) ได้
ท าการวิจัยการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  

1. ด้านขาดแผ่นแม่บทด้านการท่องเที่ยวและขาดการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นระบบ เป็นต้น ด้านการบริการการท่องเที่ยว เช่น การบริหารจัดการด้านการคมนาคมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวไม่มีประสิทธิภาพ และด้านการตลาดท่องเที่ยว เช่น ขาดการวางแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวทั้ ง
ภายในและภายนอกจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ  

2. ด้านนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อศักยภาพการท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวรองลงมา คือด้านการ
บริการการท่องเที่ยวตามล าดับ  

3. การศึกษาสภาพ พบว่า ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น มีการจัดท าแผนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวรวมกับแผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น ด้านการบริการท่องเที่ยว เช่น การจัดบุคลากรให้บริการด้าน
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การท่องเที่ยว เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการด้านการบริการการท่องเที่ยว เป็นต้น และด้าน
การตลาดการท่องเที่ยว เช่น หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด มีการ
ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ พัชรินทร์  ศิริสุข (2555) ได้วิจัยการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ สภาพทั่วไปและกลยุทธ์การบริหารเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการด าเนินตามองค์ประกอบการบริหารเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน 
7 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยการด าเนินงานจากด้านที่มากที่สุดไปจนถึงการด าเนินงานในด้านที่น้อยที่สุด 
ดังนี้ 1) การก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง 2) ปัจจัยสนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงประสบความส าเร็จ 3) 
บทบาทหน้าที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4) กลวิธีการเปลี่ยนแปลง 5) กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 6) กะบวนการ
เปลี่ยนแปลง 7) การลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ส่วนสภาพการใช้กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีแผนของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากแบบกลยุทธ์ที่ใช้มากท่ีสุดไป
จนถึงแบบกลยุทธ์ที่ใช้น้อยที่สุด คือ 1) กลยุทธ์แบบใช้เหตุผล 2) กลยุทธ์แบบให้เห็นคุณค่าและให้การศึกษา
ใหม่ 3) กลยุทธ์แบบเรียนรู้ร่วมกัน 4) กลยุทธ์แบบใช้พลังอ านาจ 
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มี 4 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์ร่วมคิดร่วมหา น าสู่การปฏิบัติที่ดี 2) กลยุทธ์ประสานความคิด
ก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง 3) กลยุทธ์พัฒนาทีมงานเข้มแข็ง เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 4) กลยุทธ์
พัฒนาความรู้ใหม่ใช้งานวิจัยเป็นฐานการเปลี่ยนแปลง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัย เรื่องกลยุทธ์การจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบเพ่ือความมั่นคงของจังหวัด
ชายแดนใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับใช้กลยุทธ์ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์ที่ได้จากการวิจัย ได้แก่ 1) ความเข้าใจถึง
การมีส่วนร่วมด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 2) ตระหนักถึงความส าคัญด้านวัฒนธรรมและคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 3) กลยุทธ์ในเชิงรุกด้านการปฏิบัติควรมีระบบที่ยึดหยุ่น ไม่แข็งและหย่อนยานเกินไป 4) กล
ยุทธ์ป้องกันตนเอง สร้างโอกาสให้ภาคประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาท้องถิ่นชุมชน 5) กลยุทธ์คอย
การประคองตัวเองของชุมชน เน้นกิจกรรมที่เหมาะสมไม่ให้กระทบด้านวัฒนธรรม 6) สร้างความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างการจัดการศึกษาของรัฐและเอกชนเสริมประเด็นความไว้วางใจส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
กลางในหลักสูตรและภาษามลายูคู่กันไปไม่แปลกแยก 7) ขจัดความเหลื่อมล้ าด้านครูรัฐและเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม 8) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควรก าหนดเวลาและแนวป้องกันท่ีชัดเจนแต่ละพ้ืนท่ี 9) 
ส่งเสริมผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ 10) ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผสม
กลมกลืนกับวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 11) ควรมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้เกิดเอกภาพ ให้
ตระหนักถึงความส าคัญทุกด้าน ให้ครอบคลุมทุกภาระงานตามภาระงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาใน
ทุกมิตขิองส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาควรมีการผลักดันกลยุทธ์การเสริมเจตคติ การติดตามผล 
ประเมินผลทุกส่วนให้กับองค์กรด้วยระบบคุณภาพ ตลอดจนองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมองค์กรโครงสร้างการ
บริหารเสริมสร้างเจตคติ ศักยภาพของบุคลากร และประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
  1.2 การด าเนินงานควรเอาใจใส่ในการปฏิบัติต่อประชาชนระบบปฏิบัติงานตลอดจนคุณภาพ 
ตามสถานการณ์ บูรณาการการบริหารท้องถิ่นควบคู่ไปกับระบบของศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 

  1.3 เป้าหมายบริการชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดสินติสุขสงบเรียบร้อย เป้าหมายบริการสังคม
เชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ด้านความมั่นคงตามยุทธศาสตร์การปฏิบัติระยะสั้น ระยะยาว โดยมีการ
ติดตามผล มุ่งเน้นไปใช้ให้เกิดความมั่นคงในพ้ืนที่ 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยเชิงประเมินผลประสิทธิภาพด้านการน ากลยุทธ์บริหารจัดการมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
  2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบของกระบวนการบริหารจัดการตามหลักความม่ันคงเชิงปฏิบัติใน
การวิจัยครั้งต่อไป 
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การท่องเที่ยว เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการด้านการบริการการท่องเที่ยว เป็นต้น และด้าน
การตลาดการท่องเที่ยว เช่น หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด มีการ
ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ พัชรินทร์  ศิริสุข (2555) ได้วิจัยการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ สภาพทั่วไปและกลยุทธ์การบริหารเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการด าเนินตามองค์ประกอบการบริหารเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน 
7 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยการด าเนินงานจากด้านที่มากที่สุดไปจนถึงการด าเนินงานในด้านที่น้อยที่สุด 
ดังนี้ 1) การก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง 2) ปัจจัยสนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงประสบความส าเร็จ 3) 
บทบาทหน้าที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4) กลวิธีการเปลี่ยนแปลง 5) กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 6) กะบวนการ
เปลี่ยนแปลง 7) การลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ส่วนสภาพการใช้กลยุทธ์การบริห ารการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีแผนของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากแบบกลยุทธ์ที่ใช้มากท่ีสุดไป
จนถึงแบบกลยุทธ์ที่ใช้น้อยที่สุด คือ 1) กลยุทธ์แบบใช้เหตุผล 2) กลยุทธ์แบบให้เห็นคุณค่าและให้การศึกษา
ใหม่ 3) กลยุทธ์แบบเรียนรู้ร่วมกัน 4) กลยุทธ์แบบใช้พลังอ านาจ 
 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มี 4 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์ร่วมคิดร่วมหา น าสู่การปฏิบัติที่ดี 2) กลยุทธ์ประสานความคิด
ก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง 3) กลยุทธ์พัฒนาทีมงานเข้มแข็ง เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 4) กลยุทธ์
พัฒนาความรู้ใหม่ใช้งานวิจัยเป็นฐานการเปลี่ยนแปลง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัย เรื่องกลยุทธ์การจัดการพัฒนาการศึกษานอกระบบเพ่ือความมั่นคงของจังหวัด
ชายแดนใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับใช้กลยุทธ์ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์ที่ได้จากการวิจัย ได้แก่ 1) ความเข้าใจถึง
การมีส่วนร่วมด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 2) ตระหนักถึงความส าคัญด้านวัฒนธรรมและคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 3) กลยุทธ์ในเชิงรุกด้านการปฏิบัติควรมีระบบที่ยึดหยุ่น ไม่แข็งและหย่อนยานเกินไป 4) กล
ยุทธ์ป้องกันตนเอง สร้างโอกาสให้ภาคประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรักษาท้องถิ่นชุมชน 5) กลยุทธ์คอย
การประคองตัวเองของชุมชน เน้นกิจกรรมที่เหมาะสมไม่ให้กระทบด้านวัฒนธรรม 6) สร้างความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างการจัดการศึกษาของรัฐและเอกชนเสริมประเด็นความไว้วางใจส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
กลางในหลักสูตรและภาษามลายูคู่กันไปไม่แปลกแยก 7) ขจัดความเหลื่อมล้ าด้านครูรัฐและเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม 8) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควรก าหนดเวลาและแนวป้องกันท่ีชัดเจนแต่ละพ้ืนท่ี 9) 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ และเพ่ือการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน  กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดโดยตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน และการสุ่มตัวอย่างง่าย ได้จ านวนทั้งสิ้น  
155 คน ได้แก่  ครู 132 คน และเจ้าหน้าที่  23 คน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.87 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test 

ผลการวิจัยพบว่า  การท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน และอยู่
ในระดับปานกลาง 1 ด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  ด้านการมีปฏิสัมพันธ์  ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการ
มีเป้าหมายเดียวกัน  ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย ด้านการยอมรับนับถือ  และด้านความไว้ใจซึ่งกันและกัน ตามล าดับ  
การท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน  

 
ค าส าคัญ: การท างานเป็นทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
Abstract 
 The purpose of this research is and to compare the team working of the personnel in 
Vocational Colleges under the jurisdiction of Office of Vocational Education Commission, Bueng 
Kan Province, as classified by gender, position and educational level.  The samples included 132 
teachers and 23 officers of Vocational Colleges under the jurisdiction of the Office of Vocational 
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Education Commission, Bueng Kan Province, determined by Krejcie and Morgan’s sample-size 
table and a simple random sampling. The tools used in this research was the 5-rating scale 
questionnaire and reliability at 0.87,  the statistic used for analyzing the data were percentage, 
mean, standard deviation, and t-test. 
 The research results were found that follows: 1) The team working of the personnel 
in Vocational Colleges under the of Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan 
Province, as a whole was at high level.  When considered by aspect, it was found 5 aspects at 
high level and 1 aspect at moderate level, in the order of means from high to low, namely 
relationship, participation, purpose, open communication, respect and trust aspects, 
respectively.  2) The comparison results of opinion on team working of the personnel in 
Vocational Colleges under the of Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan 
Province, as classified by gender, position and working experience were as a whole and in 
aspects with no difference.  
 
 
Keywords :  Team Working, Vocational Colleges, Vocational Education Commission 
 
บทน า 
 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ใน
โอกาสต่างๆ เกี่ยวกับการท างานว่า “ทุกคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ท าเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้า
คนใดท าหน้าที่ เฉพาะของตัว โดยไม่มองดูคนอ่ืนงานก็ ด าเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงาน จะต้องพาดพิงกัน 
จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องรู้ถึงงานของผู้อ่ืนแล้ว ช่วยกันท า” “การจะท างานที่มั่นคงและก้าวหน้า
นั้น มิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตาท าหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้น จะต้องมีความร่วมมือสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานทุก
หน่วย เพ่ือให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน”  และ “การท างานให้ส าเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็น
ส าคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสอง
ประการนี้ต้องด าเนินคู่กันไป และจ าเป็นต้องกระท าด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิด ความเห็นที่เป็น
อิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้อง ตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่
พึงประสงค์โดยครบถ้วน”  ซึ่งล้วนเป็นหลักการและแนวทางท่ีดีในการท างาน  และการท างานเป็นทีมเป็นอย่างยิ่ง 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานองค์การทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัด 
การ ด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ งคุณลักษณะของผู้ เรียนโดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 หมวดที่ 4 มาตรา 24 กระบวนการจัด การเรียนต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน ทั้งนี้ผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนที่
หลากหลาย มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพ ด้วยความร่วมมือของสมาชิก ในทีมงาน ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ จะถูกน ามาร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า ซึ่งก็คือ การท างานเป็นทีมนั่นเอง (กันยา มั่นเรืองศรี. ออนไลน์ . 2558) การท างานเป็นทีมเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญของความส าเร็จในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายได้
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ประการ ซึ่งส่งผลต่อการท างานเป็นทีม อย่าง ไรก็ตามในการท างานหรือ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหาร ไม่อาจประสบความส าเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือ จากบุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานที่เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการท างานหรือการท างานเป็นทีม จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้ 'บริหารทั้งหลาย 
ควรหัน มาให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะการท างานทั้งหลายยัง ต้องอาศัยความร่วมมือ จากบุคลากรหลาย
ฝ่ายจึงจะท าให้องค์การสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การท างานเป็นทีมเกิดจาก
แนวคิดที่ว่ามนุษย์มีความสามารถที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ถ้าน ามนุษย์เหล่านั้นมารวมกันก็จะประกอบด้วย
บุคคลที่มีความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งถ้าได้มีการแบ่งงาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดระบบ
สื่อสารที่เหมาะสม จะท าให้การท างานนั้น บรรลุจุดมุ่งหมายและก่อ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การส่งเสริม
พัฒนาการท างานเป็นทีม นับเป็นเทคนิคการพัฒนาองค์การที่ส าคัญอย่าง หนึ่ง ซึ่งการบริหารบุคคลแผนใหม่ได้ให้
ความสนใจ ในการท างานเป็นทีมอย่างมาก เพราะการร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานในองค์การนั้นย่อมท าให้องค์การ
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น การร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เป็นเทคนิคการ
บริหารงานที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารและผู้ร่วมงานต้องมีความเข้าใจให้ลึกซ้ึงถึงประสิทธิภาพของการ
ท างานเป็นทีม การท างานเป็นทีมที่ดี บุคคลในทีมจะต้องท างานร่วมกัน โดยทุกคนในทีมจะต้องทุ่มความคิด ทุ่ม
แรงกาย เพ่ืองานหรือเพ่ือความส าเร็จของงาน โดยไม่ถือว่าเป็นผลงานของตนเพียงคนเดียวแต่ผลงานทั้งหมดเป็น
ของทีม และทีมที่ดีควรสร้างบรรยากาศในการท างานให้มีความไว้ใจกัน เชื่อใจกัน มีความผูกพันกันจนก่อให้เกิด
ความรักความสามัคคีกันในทีม จนเมื่อทีมมีประสิทธิภาพในการท างาน ผลประโยชน์ที่ทีมและองค์การจะได้รับก็คือ 
การท างานจะมีพลังอย่างมากมายมหาศาล ผลงานที่เกิดขึ้นจะมีมากมายช่วยลดต้นทุนในการท างาน ผลงานมี
คุณภาพมากขึ้น อีกท้ังยังสามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ การท างานเป็นทีมที่ดีมักมีองค์ประกอบของ
ทีมทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการท างานร่วมกัน มีระบบบริหารหรือการจัดการทีมที่ดีมีสมาชิกที่ มีคุณภาพมี
ความสามารถในการท างานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีผู้น าทีมที่มีประสิทธิภาพมีภาวะผู้น าที่ดี (สุทธิชัย ปัญญ
โรจน์, 2556 ) จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็น
แนวทางการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ และจัดท ากลยุทธ์การบริหารงาน
เป็นทีมของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขององค์การต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน 
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Education Commission, Bueng Kan Province, determined by Krejcie and Morgan’s sample-size
table and a simple random sampling. The tools used in this research was the 5-rating scale 
questionnaire and reliability at 0.87, the statistic used for analyzing the data were percentage, 
mean, standard deviation, and t-test.

The research results were found that follows: 1) The team working of the personnel
in Vocational Colleges under the of Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan 
Province, as a whole was at high level.  When considered by aspect, it was found 5 aspects at
high level and 1 aspect at moderate level, in the order of means from high to low, namely 
relationship, participation, purpose, open communication, respect and trust aspects,
respectively. 2) The comparison results of opinion on team working of the personnel in 
Vocational Colleges under the of Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan 
Province, as classified by gender, position and working experience were as a whole and in 
aspects with no difference.

Keywords : Team Working, Vocational Colleges, Vocational Education Commission

บทน า

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ใน
โอกาสต่างๆ เกี่ยวกับการท างานว่า “ทุกคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ท าเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้า
คนใดท าหน้าที่ เฉพาะของตัว โดยไม่มองดูคนอ่ืนงานก็ ด าเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงาน จะต้องพาดพิงกัน 
จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องรู้ถึงงานของผู้อ่ืนแล้ว ช่วยกันท า” “การจะท างานที่มั่นคงและก้าวหน้า
นั้น มิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตาท าหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้น จะต้องมีความร่วมมือสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานทุก
หน่วย เพ่ือให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน”  และ “การท างานให้ส าเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็น
ส าคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสอง
ประการนี้ต้องด าเนินคู่กันไป และจ าเป็นต้องกระท าด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิด ความเห็นที่เป็น
อิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้อง ตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่
พึงประสงค์โดยครบถ้วน”  ซึ่งล้วนเป็นหลักการและแนวทางท่ีดีในการท างาน  และการท างานเป็นทีมเป็นอย่างยิ่ง
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานองค์การทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัด 
การ ด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ งคุณลักษณะของผู้ เรียนโดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 หมวดที่ 4 มาตรา 24 กระบวนการจัด การเรียนต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน ทั้งนี้ผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนที่
หลากหลาย มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพ ด้วยความร่วมมือของสมาชิก ในทีมงาน ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ จะถูกน ามาร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า ซึ่งก็คือ การท างานเป็นทีมนั่นเอง (กันยา มั่นเรืองศรี. ออนไลน์ . 2558) การท างานเป็นทีมเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญของความส าเร็จในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายได้
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ประการ ซึ่งส่งผลต่อการท างานเป็นทีม อย่าง ไรก็ตามในการท างานหรือ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหาร ไม่อาจประสบความส าเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือ จากบุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานที่เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการท างานหรือการท างานเป็นทีม จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้ 'บริหารทั้งหลาย 
ควรหัน มาให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะการท างานทั้งหลายยัง ต้องอาศัยความร่วมมือ จากบุคลากรหลาย
ฝ่ายจึงจะท าให้องค์การสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การท างานเป็นทีมเกิดจาก
แนวคิดที่ว่ามนุษย์มีความสามารถที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ถ้าน ามนุษย์เหล่านั้นมารวมกันก็จะประกอบด้วย
บุคคลที่มีความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งถ้าได้มีการแบ่งงาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดระบบ
สื่อสารที่เหมาะสม จะท าให้การท างานนั้น บรรลุจุดมุ่งหมายและก่อ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การส่งเสริม
พัฒนาการท างานเป็นทีม นับเป็นเทคนิคการพัฒนาองค์การที่ส าคัญอย่าง หนึ่ง ซึ่งการบริหารบุคคลแผนใหม่ได้ให้
ความสนใจ ในการท างานเป็นทีมอย่างมาก เพราะการร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานในองค์การนั้นย่อมท าให้องค์การ
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น การร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เป็นเทคนิคการ
บริหารงานที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารและผู้ร่วมงานต้องมีความเข้าใจให้ลึกซ้ึงถึงประสิทธิภาพของการ
ท างานเป็นทีม การท างานเป็นทีมที่ดี บุคคลในทีมจะต้องท างานร่วมกัน โดยทุกคนในทีมจะต้องทุ่มความคิด ทุ่ม
แรงกาย เพ่ืองานหรือเพ่ือความส าเร็จของงาน โดยไม่ถือว่าเป็นผลงานของตนเพียงคนเดียวแต่ผลงานทั้งหมดเป็น
ของทีม และทีมที่ดีควรสร้างบรรยากาศในการท างานให้มีความไว้ใจกัน เชื่อใจกัน มีความผูกพันกันจนก่อให้เกิด
ความรักความสามัคคีกันในทีม จนเมื่อทีมมีประสิทธิภาพในการท างาน ผลประโยชน์ที่ทีมและองค์การจะได้รับก็คือ 
การท างานจะมีพลังอย่างมากมายมหาศาล ผลงานที่เกิดขึ้นจะมีมากมายช่วยลดต้นทุนในการท างาน ผลงานมี
คุณภาพมากขึ้น อีกท้ังยังสามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ การท างานเป็นทีมที่ดีมักมีองค์ประกอบของ
ทีมทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการท างานร่วมกัน มีระบบบริหารหรือการจัดการทีมที่ดีมีสมาชิกที่ มีคุณภาพมี
ความสามารถในการท างานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีผู้น าทีมที่มีประสิทธิภาพมีภาวะผู้น าที่ดี (สุทธิชัย ปัญญ
โรจน์, 2556 ) จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็น
แนวทางการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ และจัดท ากลยุทธ์การบริหารงาน
เป็นทีมของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขององค์การต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  

_____________________
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สมมติฐานการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงก าหนด
สมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

1. บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ต่างกัน 

2. บุคลากรที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ต่างกัน 

3. บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากร
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ต่างกัน 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีม ของหลายท่าน ได้แก่ ศรสวรรค์ สุขสนาน 
(2561) รัชนีวรรณ อาจศิริ (2560) จันทร์จิรา จิตนาวสาร (2559) ล าเทียน  เผ้าอาจ  (2559) วิฑูรย์ วีรศิลป์ 
(2559)  จริยา เห็นงาม (2559)  และสรุปกรอบแนวคิดได้ดังรูปด้านล่างนี้ 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ ครู และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดบึงกาฬ  ภาครัฐ 2  แห่ง และภาคเอกชน 5 แห่ง รวม 7 แห่ง  ประกอบด้วยครูจ านวน 206 คน และเจ้าหน้าที่ 
61 คน  (อาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ, 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูป เครจซี่และมอร์แกน ที่ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  
ได้จ านวน 155 คน ประกอบด้วยครูจ านวน 132 คน และเจ้าหน้าที่ 23 คน   
 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน 
ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วยเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  มีลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ดังนี้  

5  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก 
   3  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อย 
   1  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นส่วนเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของ

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5-Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท

(Likkert) 
3. ร่างเครื่องมือการวิจัยโดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับค านิยาม
ศัพท์เฉพาะก่อนน ามาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence)  

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
7. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 
8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท า   

การวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน ของกลุ่มตัวอย่าง

ที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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สมมติฐานการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงก าหนด
สมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

1. บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ต่างกัน 

2. บุคลากรที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ต่างกัน 

3. บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากร
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ต่างกัน 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีม ของหลายท่าน ได้แก่ ศรสวรรค์ สุขสนาน 
(2561) รัชนีวรรณ อาจศิริ (2560) จันทร์จิรา จิตนาวสาร (2559) ล าเทียน  เผ้าอาจ  (2559) วิฑูรย์ วีรศิลป์ 
(2559)  จริยา เห็นงาม (2559)  และสรุปกรอบแนวคิดได้ดังรูปด้านล่างนี้ 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ ครู และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดบึงกาฬ  ภาครัฐ 2  แห่ง และภาคเอกชน 5 แห่ง รวม 7 แห่ง  ประกอบด้วยครูจ านวน 206 คน และเจ้าหน้าที่ 
61 คน  (อาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ, 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูป เครจซี่และมอร์แกน ที่ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  
ได้จ านวน 155 คน ประกอบด้วยครูจ านวน 132 คน และเจ้าหน้าที่ 23 คน   
 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน 
ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วยเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  มีลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ดังนี้  

5  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก 
   3  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อย 
   1  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นส่วนเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของ

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5-Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท

(Likkert) 
3. ร่างเครื่องมือการวิจัยโดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับค านิยาม
ศัพท์เฉพาะก่อนน ามาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence)  

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
7. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 
8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท า   

การวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน ของกลุ่มตัวอย่าง

ที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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 2. วิ เคราะห์ การท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัย อาชีวศึกษา สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ทั้งโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย  X̅ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมาย ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553 : 103)      ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ตาราง 1  การหาค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

        (n=155) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 35 22.58 
     ชาย 120 77.42 
    หญิง   

รวม 155 100 
ต าแหน่ง   

   คร ู 132 85.16 
   เจ้าหน้าที ่ 23 14.84 

รวม 155 100 
ประสบการณ์ในการท างาน   

   ต่ ากว่า 10 ปี 44 28.39 
   10 ปี ขึ้นไป 111 71.61 

รวม 155 100 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้สอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 
35 คน (ร้อยละ 22.58)  เพศหญิง จ านวน 120 คน (ร้อยละ 77.42)  ครู จ านวน 132 คน (ร้อยละ 85.16)  
เจ้าหน้าที่ จ านวน 35 คน (ร้อยละ 14.84) มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 44 คน (ร้อยละ 
28.39) และ10 ปีขึ้นไปจ านวน 103 คน (ร้อยละ 71.61)  

2. ผลการวิเคราะห์การท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.71 S.D.= 0.67)  เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (X̅ = 3.90 S.D.= 0.72) ด้านการมีส่วนร่วม (X̅ = 3.74 S.D.= 0.74) ด้านการมีเป้าหมาย
เดียวกัน (X̅ = 3.73 S.D.= 0.53) ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย (X̅ = 3.72 S.D.= 0.72) ด้านการยอมรับนับถือ (X̅ 
= 3.71 S.D.= 0.60) ด้านความไว้ใจซึ่งกันและกัน (X̅ = 3.48 S.D.= 0.69) ตามล าดับ ดังรายละเอียดตามตาราง
ด้านล่างนี้ 

           (n=155) 

ด้านที่ การท างานเป็นทีม 
 

x ̄ 

 

S.D 

 

ระดับ 
อันดับ 

1 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 3.90 0.72 มาก 1 
2 ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย 3.72 0.72 มาก 3 
3 ด้านการมีส่วนร่วม 3.74 0.74 มาก 2 
4 ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 3.73 0.53 มาก 3 
5 ด้านความไว้ใจซึ่งกันและกัน 3.48 0.69 ปานกลาง 5 
6 ด้านการยอมรับนับถือ 3.71 0.60 มาก 4 
 รวม 3.71 0.67 มาก  

 
และสามารถสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

1.1 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.90 S.D.= 0.72) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ บุคลากรได้รับการถ่ายทอดแนวคิด
ความรู้สึก ข้อมูล ข่าวสารให้บุคลากรทราบ (X̅ = 4.05  S.D.= 0.67) บุคลากรให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน  (X̅ = 3.96 S.D.= 0.73) บุคลากรท างานร่วมกันอย่างมีความสุข (X̅ = 3.92 S.D.= 0.78) บุคลากรให้
ความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (X̅ = 3.88 S.D.= 0.69) บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน  (X̅ = 3.85  S.D.= 0.74) บุคลากรมีความเข้าใจซึ่งกัน (X̅ = 3.74 S.D.= 0.71)  ตามล าดับ 

2.2 ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.72  S.D.= 0.72) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  บุคลากรมีโอกาสรับรู้
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมา (X̅ = 3.84  S.D.= 0.69) บุคลากรสามารตรวจสอบข้อสงสัย
ได้อย่างเปิดเผย (X̅ = 3.89 S.D.= 0.67) บุคลากรสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างได้อย่างเปิดเผย  
(X̅ = 3.71 S.D.= 0.72) บุคลากรสามารถโต้แย้งได้อย่างเปิดเผยเมื่อมีปัญหาและอุปสรรค (X̅ = 3.67 S.D.= 0.78)  
บุคลากรมีการปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผล (X̅ = 3.63 S.D.= 0.71) บุคลากรได้รับทราบข้อมูลในการท างานอย่าง
ชัดเจนและทั่วถึง (X̅ = 3.59  S.D.= 0.74) ตามล าดับ  

2.3 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.74 S.D.= 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ท างาน (X̅ = 3.84 S.D.= 0.82) บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ (X̅ = 3.80 
S.D.=0.71) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการก าหนดขั้นตอนการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (X̅ = 
3.76 S.D.= 0.77) เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนบุคลากรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (X̅ = 3.72 S.D.= 0.73) บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (X̅ = 3.66 S.D.= 0.69) บุคลากรสามารถประเมินผลงานของตนเองและ
ผู้ร่วมงานอย่างอิสระ (X̅ = 3.63 S.D.= 0.70) ตามล าดับ  

2.4 ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.73 S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  บุคลากรทราบถึงวิสัยทัศน์     

ระดับความคิดเหน็       

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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 2. วิ เคราะห์ การท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัย อาชีวศึกษา สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ทั้งโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย  X̅ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมาย ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553 : 103)      ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ตาราง 1  การหาค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

        (n=155) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 35 22.58 
     ชาย 120 77.42 
    หญิง   

รวม 155 100 
ต าแหน่ง   

   คร ู 132 85.16 
   เจ้าหน้าที ่ 23 14.84 

รวม 155 100 
ประสบการณ์ในการท างาน   

   ต่ ากว่า 10 ปี 44 28.39 
   10 ปี ขึ้นไป 111 71.61 

รวม 155 100 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้สอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 
35 คน (ร้อยละ 22.58)  เพศหญิง จ านวน 120 คน (ร้อยละ 77.42)  ครู จ านวน 132 คน (ร้อยละ 85.16)  
เจ้าหน้าที่ จ านวน 35 คน (ร้อยละ 14.84) มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 44 คน (ร้อยละ 
28.39) และ10 ปีขึ้นไปจ านวน 103 คน (ร้อยละ 71.61)  

2. ผลการวิเคราะห์การท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.71 S.D.= 0.67)  เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (X̅ = 3.90 S.D.= 0.72) ด้านการมีส่วนร่วม (X̅ = 3.74 S.D.= 0.74) ด้านการมีเป้าหมาย
เดียวกัน (X̅ = 3.73 S.D.= 0.53) ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย (X̅ = 3.72 S.D.= 0.72) ด้านการยอมรับนับถือ (X̅ 
= 3.71 S.D.= 0.60) ด้านความไว้ใจซึ่งกันและกัน (X̅ = 3.48 S.D.= 0.69) ตามล าดับ ดังรายละเอียดตามตาราง
ด้านล่างนี้ 

           (n=155) 

ด้านที่ การท างานเป็นทีม 
 

x ̄ 

 

S.D 

 

ระดับ 
อันดับ 

1 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 3.90 0.72 มาก 1 
2 ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย 3.72 0.72 มาก 3 
3 ด้านการมีส่วนร่วม 3.74 0.74 มาก 2 
4 ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 3.73 0.53 มาก 3 
5 ด้านความไว้ใจซึ่งกันและกัน 3.48 0.69 ปานกลาง 5 
6 ด้านการยอมรับนับถือ 3.71 0.60 มาก 4 
 รวม 3.71 0.67 มาก  

 
และสามารถสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

1.1 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.90 S.D.= 0.72) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ บุคลากรได้รับการถ่ายทอดแนวคิด
ความรู้สึก ข้อมูล ข่าวสารให้บุคลากรทราบ (X̅ = 4.05  S.D.= 0.67) บุคลากรให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน  (X̅ = 3.96 S.D.= 0.73) บุคลากรท างานร่วมกันอย่างมีความสุข (X̅ = 3.92 S.D.= 0.78) บุคลากรให้
ความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (X̅ = 3.88 S.D.= 0.69) บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน  (X̅ = 3.85  S.D.= 0.74) บุคลากรมีความเข้าใจซึ่งกัน (X̅ = 3.74 S.D.= 0.71)  ตามล าดับ 

2.2 ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.72  S.D.= 0.72) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  บุคลากรมีโอกาสรับรู้
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมา (X̅ = 3.84  S.D.= 0.69) บุคลากรสามารตรวจสอบข้อสงสัย
ได้อย่างเปิดเผย (X̅ = 3.89 S.D.= 0.67) บุคลากรสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างได้อย่างเปิดเผย  
(X̅ = 3.71 S.D.= 0.72) บุคลากรสามารถโต้แย้งได้อย่างเปิดเผยเมื่อมีปัญหาและอุปสรรค (X̅ = 3.67 S.D.= 0.78)  
บุคลากรมีการปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผล (X̅ = 3.63 S.D.= 0.71) บุคลากรได้รับทราบข้อมูลในการท างานอย่าง
ชัดเจนและทั่วถึง (X̅ = 3.59  S.D.= 0.74) ตามล าดับ  

2.3 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.74 S.D.= 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ท างาน (X̅ = 3.84 S.D.= 0.82) บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ (X̅ = 3.80 
S.D.=0.71) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการก าหนดขั้นตอนการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (X̅ = 
3.76 S.D.= 0.77) เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนบุคลากรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (X̅ = 3.72 S.D.= 0.73) บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (X̅ = 3.66 S.D.= 0.69) บุคลากรสามารถประเมินผลงานของตนเองและ
ผู้ร่วมงานอย่างอิสระ (X̅ = 3.63 S.D.= 0.70) ตามล าดับ  

2.4 ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.73 S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  บุคลากรทราบถึงวิสัยทัศน์     

ระดับความคิดเหน็       
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พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนอย่างทั่วถึง (X̅ = 3.84  S.D.= 0.48) บุคลากรให้ความส าคัญต่อเป้าหมายของ
ส่วนรวม (X̅ = 3.82  S.D.= 0.53) บุคลากรมีความเข้าใจทิศทางการท างานอย่างชัดเจน (X̅ = 3.74  S.D.= 0.45) 
บุคลากรผู้รับข่าวสารได้รับรู้ความหมายความเข้าใจถูกต้องตรงกันทุกคน (X̅ = 3.69  S.D.= 0.64) บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายแผนกลยุทธ์และธรรมนูญโรงเรียน (X̅ = 3.65  S.D.= 0.51) บุคลากรให้การยอมรับ
วัตถุประสงค์การท างานที่ร่วมกันก าหนดขึ้น (X̅ = 3.61  S.D.= 0.58) ตามล าดับ  

2.5 ด้านความไว้ใจซึ่งกันและกัน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.48 S.D.= 0.69) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และ อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่  บุคลากรมีความเชื่อถือศรัทธากันและกัน (X̅ = 3.64 S.D.= 0.65) บุคลากรมีความรักและความหวังดี
ต่อกัน (X̅ = 3.61 S.D.= 0.78)  บุคลากรมีความเป็นมิตรและไว้วางใจกัน (X̅ = 3.58 S.D.= 0.81)  บุคลากร
สามารถปรับทุกข์กับเพ่ือนร่วมงาน (X̅ = 3.54 S.D.= 0.54) บุคลากรสามารถปรึกษาหารือเรื่องงานกันได้เสมอ  
(X̅ = 3.31 S.D.= 0.74) บุคลากรฝ่ายต่างๆ ได้รับการมอบหมายงานที่ส าคัญๆ ให้ด าเนินการด้วยความไว้วางใจ 
(X̅ = 3.22 S.D.= 0.62) ตามล าดับ 

2.6 ด้านการยอมรับนับถือ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.71 S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ บุคลากรมีความตระหนักว่าทุกคนมี
ความสาคัญต่อการท างาน (X̅ = 3.82 S.D.= 0.75) บุคลากรให้เกียรติซึ่งกันและกัน (X̅ = 3.79 S.D.= 0.45) 
บุคลากรมีความเชื่อว่าทุกคนสามารถท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายได้ (X̅ = 3.73 S.D.= 0.58) บุคลากรยอมรับ
เหตุผลของกันและกัน (X̅ = 3.71 S.D.= 0.56) บุคลากรให้การยอมรับความรู้ความสามารถของกันและกัน (X̅ = 
3.65 S.D.= 0.61) บุคลากรยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากเพ่ือร่วมงานด้วยความเต็มใจ (X̅ = 3.57 S.D.= 0.64) 
ตามล าดับ 

  
2. ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตาม เพศ  ต าแหน่ง และ ประสบการณ์การท างาน ปรากฏดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 สมมิฐานที่ 1   บุคลากรที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ แตกต่างกัน 

 ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามเพศ พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 

                (n=155) 

ที่    การท างานเป็นทีม 
เพศชาย 
n=35 

เพศหญิง 
 n=120 t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านการมปีฏิสัมพันธ ์ 3.71 0.74 4.08 0.70 -1.22 0.64 
2 ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย 3.54 0.59 3.89 0.85 -1.64 0.59 
3 ด้านการมีสว่นร่วม 3.62 0.72 3.86 0.75 -0.96 0.47 
4 ด้านการมีเปา้หมายเดียวกัน 3.86 0.57 3.60 0.49 -1.83 0.53 
5 ด้านความไว้ใจซึ่งกนัและกัน 3.22 0.73 3.73 0.65 -0.78 0.72 
6 ด้านการยอมรับนับถือ 3.48 0.56 3.94 0.63 -1.25 0.86 

รวม 3.57 0.65 3.85 0.68 -1.28 0.64 
 

สมมิฐานที่ 2 บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ แตกต่างกัน 

    ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ แตกต่างกัน  จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านไม่
ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   

           (n=155) 

ที ่      การท างานเป็นทีม 
ครู 

n=132 
เจ้าหน้าที ่
 n=23 t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 3.85 0.74 3.95 0.70 -0.57 0.89 
2 ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย 3.54 0.59 3.89 0.85 -1.39 0.27 
3 ด้านการมีส่วนร่วม 3.62 0.72 3.86 0.75 -1.04 0.83 
4 ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 3.76 0.57 3.70 0.49 -1.6 0.84 
5 ด้านความไว้ใจซึ่งกันและกัน 3.52 0.73 3.44 0.65 -1.79 0.89 
6 ด้านการยอมรับนับถือ 3.51 0.56 3.90 0.63 -6.39 0.76 

รวม 3.63 0.65 3.79 0.68 -2.13 0.75 
 
สมมิฐานที่ 3 บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีม

ของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ แตกต่างกัน 
    ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ แตกต่างกัน  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่าโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   
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พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนอย่างทั่วถึง (X̅ = 3.84  S.D.= 0.48) บุคลากรให้ความส าคัญต่อเป้าหมายของ
ส่วนรวม (X̅ = 3.82  S.D.= 0.53) บุคลากรมีความเข้าใจทิศทางการท างานอย่างชัดเจน (X̅ = 3.74  S.D.= 0.45) 
บุคลากรผู้รับข่าวสารได้รับรู้ความหมายความเข้าใจถูกต้องตรงกันทุกคน (X̅ = 3.69  S.D.= 0.64) บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายแผนกลยุทธ์และธรรมนูญโรงเรียน (X̅ = 3.65  S.D.= 0.51) บุคลากรให้การยอมรับ
วัตถุประสงค์การท างานที่ร่วมกันก าหนดขึ้น (X̅ = 3.61  S.D.= 0.58) ตามล าดับ  

2.5 ด้านความไว้ใจซึ่งกันและกัน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.48 S.D.= 0.69) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และ อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่  บุคลากรมีความเชื่อถือศรัทธากันและกัน (X̅ = 3.64 S.D.= 0.65) บุคลากรมีความรักและความหวังดี
ต่อกัน (X̅ = 3.61 S.D.= 0.78)  บุคลากรมีความเป็นมิตรและไว้วางใจกัน (X̅ = 3.58 S.D.= 0.81)  บุคลากร
สามารถปรับทุกข์กับเพ่ือนร่วมงาน (X̅ = 3.54 S.D.= 0.54) บุคลากรสามารถปรึกษาหารือเรื่องงานกันได้เสมอ  
(X̅ = 3.31 S.D.= 0.74) บุคลากรฝ่ายต่างๆ ได้รับการมอบหมายงานที่ส าคัญๆ ให้ด าเนินการด้วยความไว้วางใจ 
(X̅ = 3.22 S.D.= 0.62) ตามล าดับ 

2.6 ด้านการยอมรับนับถือ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.71 S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ บุคลากรมีความตระหนักว่าทุกคนมี
ความสาคัญต่อการท างาน (X̅ = 3.82 S.D.= 0.75) บุคลากรให้เกียรติซึ่งกันและกัน (X̅ = 3.79 S.D.= 0.45) 
บุคลากรมีความเชื่อว่าทุกคนสามารถท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายได้ (X̅ = 3.73 S.D.= 0.58) บุคลากรยอมรับ
เหตุผลของกันและกัน (X̅ = 3.71 S.D.= 0.56) บุคลากรให้การยอมรับความรู้ความสามารถของกันและกัน (X̅ = 
3.65 S.D.= 0.61) บุคลากรยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากเพ่ือร่วมงานด้วยความเต็มใจ (X̅ = 3.57 S.D.= 0.64) 
ตามล าดับ 

  
2. ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตาม เพศ  ต าแหน่ง และ ประสบการณ์การท างาน ปรากฏดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 สมมิฐานที่ 1   บุคลากรที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ แตกต่างกัน 

 ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามเพศ พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 

                (n=155) 

ที่    การท างานเป็นทีม 
เพศชาย 
n=35 

เพศหญิง 
 n=120 t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านการมปีฏิสัมพันธ ์ 3.71 0.74 4.08 0.70 -1.22 0.64 
2 ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย 3.54 0.59 3.89 0.85 -1.64 0.59 
3 ด้านการมีสว่นร่วม 3.62 0.72 3.86 0.75 -0.96 0.47 
4 ด้านการมีเปา้หมายเดียวกัน 3.86 0.57 3.60 0.49 -1.83 0.53 
5 ด้านความไว้ใจซึ่งกนัและกัน 3.22 0.73 3.73 0.65 -0.78 0.72 
6 ด้านการยอมรับนับถือ 3.48 0.56 3.94 0.63 -1.25 0.86 

รวม 3.57 0.65 3.85 0.68 -1.28 0.64 
 

สมมิฐานที่ 2 บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมของบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ แตกต่างกัน 

    ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ แตกต่างกัน  จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านไม่
ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   

           (n=155) 

ที ่      การท างานเป็นทีม 
ครู 

n=132 
เจ้าหน้าที ่
 n=23 t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 3.85 0.74 3.95 0.70 -0.57 0.89 
2 ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย 3.54 0.59 3.89 0.85 -1.39 0.27 
3 ด้านการมีส่วนร่วม 3.62 0.72 3.86 0.75 -1.04 0.83 
4 ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 3.76 0.57 3.70 0.49 -1.6 0.84 
5 ด้านความไว้ใจซึ่งกันและกัน 3.52 0.73 3.44 0.65 -1.79 0.89 
6 ด้านการยอมรับนับถือ 3.51 0.56 3.90 0.63 -6.39 0.76 

รวม 3.63 0.65 3.79 0.68 -2.13 0.75 
 
สมมิฐานที่ 3 บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีม

ของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ แตกต่างกัน 
    ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ แตกต่างกัน  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่าโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   
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(n=155) 

ที ่      การท างานเป็นทีม 
น้อยกว่า 10 ปี 

n=44 
10 ปี ขึ้นไป 

 n=111 t p-value 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 3.85 0.74 3.95 0.70 0.14 0.23 
2 ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย 3.54 0.59 3.89 0.85 1.38 0.22 
3 ด้านการมีส่วนร่วม 3.62 0.72 3.86 0.75 1.00 0.66 
4 ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 3.76 0.57 3.70 0.49 0.78 0.05 
5 ด้านความไว้ใจซึ่งกันและกัน 3.52 0.73 3.44 0.65 1.58 0.06 
6 ด้านการยอมรับนับถือ 3.51 0.56 3.90 0.63 1.35 0.08 

รวม 3.63 0.65 3.79 0.68 1.04 0.22 
 
 
อภิปรายผล 
 

 1. ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สั งกัด ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตาม เพศ  ต าแหน่ง และ ประสบการณ์การท างาน สามารถอภิปราย
ได้ดังนี้ 
 1.1 ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามเพศ พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรสวรรค์ สุขสนาน (2561) เรื่องการท างานเป็นทีม ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  พบว่าครูที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท างานเป็นทีมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน     
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าเทียน  เผ้าอาจ (2559) เรื่องการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส
อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างาน
เป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จ าแนกตามเพศ พบว่าไม่แตกต่างกัน  
 1.2 ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรสวรรค์ สุขสนาน (2561) เรื่องการท างานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  พบว่าครูที่มี ต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าเทียน   
เผ้าอาจ  (2559)  เรื่องการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสอ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียน
ขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าไม่

แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยวิฑูรย์ วีรศิลป์ (2559) เรื่องการท างานเป็นทีมของโรงเรียนปริยัติสามัญ ในจังหวัด
เพชรบูรณ ์พบว่าการท างานเป็นทีมของโรงเรียนปริยัติสามัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า มีการ
ท างานเป็นทีมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 1.3 ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านไม่
ต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรสวรรค์ สุขสนาน (2561)  เรื่องการท างานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  พบว่าครูที่มี ประสบการณ์การท างาน ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท างานเป็นทีมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยวิฑูรย์ วีรศิลป์ (2559) เรื่องการท างานเป็นทีมของโรงเรียนปริยัติสามัญ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าการท างาน
เป็นทีมของโรงเรียนปริยัติสามัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า มีการท างานเป็นทีม
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1   ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย ทีมผู้บริหารวิทยาลัยเอกชนควรสนับสนุนให้ บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหา  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และบุคลากรสามารถประเมินผลงานของตนเอง 
1.2 ด้านการยอมรับนับถือ ทีมผู้บริหารวิทยาลัยเอกชนควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมให้

บุคลากรยอมรับเหตุผลของกันและกัน ยอมรับความรู้ความสามารถของกันและกัน และยอมรับฟังข้อเสนอแนะ
จากเพ่ือร่วมงานด้วยความเต็มใจ ให้มากขึ้น 

1.3 ด้านความไว้ใจซึ่งกันและกัน  ทีมผู้บริหารวิทยาลัยเอกชนควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมให้
เกิดความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากร เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจกันมากขึ้น สามารถปรับทุกข์กับเพ่ือนร่วมงาน 
สามารถปรึกษาหารือเรื่องงานกันได้เสมอ  และเปิดโอกาสให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ได้รับการมอบหมายงานที่ส าคัญๆ ให้
ด าเนินการด้วยความไว้วางใจ มากขึ้น  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอ่ืน ๆ หรือระดับภาค เพ่ือ

เปรียบเทียบ  และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการการอาชีวศึกษาต่อไป 
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาต่อไป 
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(n=155) 

ที ่      การท างานเป็นทีม 
น้อยกว่า 10 ปี 

n=44 
10 ปี ขึ้นไป 

 n=111 t p-value 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 3.85 0.74 3.95 0.70 0.14 0.23 
2 ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย 3.54 0.59 3.89 0.85 1.38 0.22 
3 ด้านการมีส่วนร่วม 3.62 0.72 3.86 0.75 1.00 0.66 
4 ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 3.76 0.57 3.70 0.49 0.78 0.05 
5 ด้านความไว้ใจซึ่งกันและกัน 3.52 0.73 3.44 0.65 1.58 0.06 
6 ด้านการยอมรับนับถือ 3.51 0.56 3.90 0.63 1.35 0.08 

รวม 3.63 0.65 3.79 0.68 1.04 0.22 
 
 
อภิปรายผล 
 

 1. ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สั งกัด ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตาม เพศ  ต าแหน่ง และ ประสบการณ์การท างาน สามารถอภิปราย
ได้ดังนี้ 
 1.1 ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามเพศ พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรสวรรค์ สุขสนาน (2561) เรื่องการท างานเป็นทีม ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  พบว่าครูที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท างานเป็นทีมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน     
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าเทียน  เผ้าอาจ (2559) เรื่องการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส
อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างาน
เป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จ าแนกตามเพศ พบว่าไม่แตกต่างกัน  
 1.2 ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรสวรรค์ สุขสนาน (2561) เรื่องการท างานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  พบว่าครูที่มี ต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าเทียน   
เผ้าอาจ  (2559)  เรื่องการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสอ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียน
ขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าไม่

แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยวิฑูรย์ วีรศิลป์ (2559) เรื่องการท างานเป็นทีมของโรงเรียนปริยัติสามัญ ในจังหวัด
เพชรบูรณ ์พบว่าการท างานเป็นทีมของโรงเรียนปริยัติสามัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า มีการ
ท างานเป็นทีมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 1.3 ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านไม่
ต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรสวรรค์ สุขสนาน (2561)  เรื่องการท างานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  พบว่าครูที่มี ประสบการณ์การท างาน ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท างานเป็นทีมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยวิฑูรย์ วีรศิลป์ (2559) เรื่องการท างานเป็นทีมของโรงเรียนปริยัติสามัญ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าการท างาน
เป็นทีมของโรงเรียนปริยัติสามัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า มีการท างานเป็นทีม
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1   ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย ทีมผู้บริหารวิทยาลัยเอกชนควรสนับสนุนให้ บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหา  บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และบุคลากรสามารถประเมินผลงานของตนเอง 
1.2 ด้านการยอมรับนับถือ ทีมผู้บริหารวิทยาลัยเอกชนควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมให้

บุคลากรยอมรับเหตุผลของกันและกัน ยอมรับความรู้ความสามารถของกันและกัน และยอมรับฟังข้อเสนอแนะ
จากเพ่ือร่วมงานด้วยความเต็มใจ ให้มากขึ้น 

1.3 ด้านความไว้ใจซึ่งกันและกัน  ทีมผู้บริหารวิทยาลัยเอกชนควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมให้
เกิดความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากร เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจกันมากขึ้น สามารถปรับทุกข์กับเพ่ือนร่วมงาน 
สามารถปรึกษาหารือเรื่องงานกันได้เสมอ  และเปิดโอกาสให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ได้รับการมอบหมายงานที่ส าคัญๆ ให้
ด าเนินการด้วยความไว้วางใจ มากขึ้น  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอ่ืน ๆ หรือระดับภาค เพ่ือ

เปรียบเทียบ  และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการการอาชีวศึกษาต่อไป 
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาต่อไป 
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ล าเทียน เผ้าอาจ. (2559). การท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด 
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ศรสวรรค์ สุขสนาน (2561) การท างานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16  วิทยานิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

สุภาวิณี วงษ์ชัยบุตร (2560) การท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย พบว่าระดับการ
ท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย   วิทยานิพนธ์  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย

อลงกรณ์ อาษา (2559). การท างานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  วิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ และเพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง และ
ประสบการณ์ท างาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน ได้จ านวนทั้งสิ้น
155 คน ได้แก่ ครู 120 คน และเจ้าหน้าที่ 35 คน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test

ผลการวิจัยพบว่า
1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะการบริหาร ด้านภาวะ
ผู้น า ด้านบุคลิกภาพ และด้านความรู้ทางวิชากร ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายจ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์
ท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องตามสมมิฐานที่ตั้งไว้ เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารและครูของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจ าแนกตามเพศต าแหน่งและประสบการณ์การท างานพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน

ค าส าคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์/วิทยาลัยอาชีวศึกษา/ผู้บริหาร
Abstract

The purposes of this research is and to compare the desirable characteristics of 
administrators as perceived by personnel of Vocational Colleges under the jurisdiction of the 
Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan Province, as classified by gender,
position and educational level. The samples included 83 teachers and 14 officers of Vocational
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  และเพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง และ
ประสบการณ์ท างาน  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน ได้จ านวนทั้งสิ้น  
155 คน ได้แก่  ครู 120 คน และเจ้าหน้าที่  35 คน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะการบริหาร  ด้านภาวะ
ผู้น า  ด้านบุคลิกภาพ  และด้านความรู้ทางวิชากร ตามล าดับ   2) ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายจ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์
ท างาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องตามสมมิฐานที่ตั้งไว้ เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารและครูของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจ าแนกตามเพศต าแหน่งและประสบการณ์การท างานพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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Abstract 
 The purposes of this research is and to compare the desirable characteristics of 
administrators as perceived by personnel of Vocational Colleges under the jurisdiction of the 
Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan Province, as classified by gender, 
position and educational level.  The samples included 83 teachers and 14 officers of Vocational 
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Colleges under the jurisdiction of the Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan 
Province, determined by Krejcie and Morgan’s sample-size table and a proportional stratified 
random sampling. The instrument used in this research was the 5-rating scale questionnaire and 
reliability at 0.88 The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard 
deviation, and t-test. 
 The research results were found that follows: 1) The desirable characteristics of 
administrators as perceived by personnel of Vocational Colleges under the jurisdiction of the 
Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan Province, as a whole was at high level.  
When considered by aspect, it was found all aspects at high level, in the order of means from 
high to low, namely morality/ethic, management skills, leadership, personality and academic 
aspects, respectively.  2) The comparison results of opinion on the desirable characteristics of 
administrators as perceived by personnel of Vocational Colleges under the jurisdiction of the 
Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan Province, as classified by gender, 
position and working experience were as a whole and in aspects with no difference.  

 
Keywords :  Desirable Characteristics, Administrators, Vocational Colleges Administrator 
 
บทน า 
 

กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่รุนแรงรวดเร็วใน
ขณะนี้  ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติทั้งสังคมไทยและสังคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ก่อให้เกิดการปรับตัวของผู้ที่
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม  เพื่อน าพากลุ่มหรือองค์กรให้ฝ่าฟันผ่านพ้นกับวิกฤติที่เกิดขึ้นทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต มีความสมดุลของการด าเนินชีวิตและน าความสุขมาให้ ดังค ากล่าวของ  William S. Siffin  
(อ้างจากประชุม  รอดประเสริฐ,  2552) “หากปราศจากองค์การบริหารแล้วสังคม (Society) ก็คงไม่ปรากฏ และ
หากปราศจากสังคมแล้ว  มนุษย์ (Human) ก็คงไม่อาจด ารงชีวิตอยู่ได้”  จึงวิเคราะห์ได้ว่ามนุษย์ที่รวมกลุ่มกันเป็น
สังคม จะอยู่รวมกันอย่างปกติสุขได้ต้องมีการบริหารจัดการและต้องมีผู้น า  แต่การบริหารจัดการมนุษย์ที่มีความ
แตกต่างกันทุกด้าน และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความหลากหลายด้านปัจจัยและบริบทในสภาวะปัจจุบันนี้   คงไม่ใช่
เรื่องง่ายนัก  เพราะผู้น าจะต้องเผชิญกับความสลับซับซ้อนของปัญหาด้านต่างๆ  อย่างมากมาย ทั้งบุคคล  
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี    

ผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารรุ่นเก่า คงเกิดความยุ่งยาก แต่ถ้ามีการศึกษาเรียนรู้ในการเป็นผู้น ามืออาชีพซึ่ง
จะต้องมีภาวะผู้น าก็อาจะเป็นผู้น าที่ดีได้  และภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ามกลางกระแสแห่ง
โลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับเปลี่ยนการแข่งขันที่สูง เพ่ือเป็นการสร้างข้อได้เปรียบและ
ความมุ่งมั่นของสังคมให้แก่องค์การที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีความหลากหลายต่างส่งผลกระทบต่อวง
วิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ผู้บริหารจักต้องเป็นผู้น าและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีความสามารถ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอน และการเรียนรู้ รวมทั้ งประสานสัมพันธ์ ระดมและจัดสรร

 

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์กรให้ก้าวไป
ในกระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อบุคคลใน มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม และมีพฤติกรรมในการน าที่ถูกต้องเพ่ือขับ เคลื่อนงานขององก์การให้น าไปสู่ความส าเร็จ
เพราะความส าเร็จของงานทุกด้านขององค์การข้ึนอยู่กับผู้บริหารหรือผู้น าที่จะวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจแก่ปัญหา
ต่าง ๆ เพื่อ ให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการบริหารงานด้านวิชาการซึ่งเป็นหัว ใจหลักของสถานศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดไว้ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้กล่าวถึงมาตรฐาน
เกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า “ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์”ซึ่งค าว่า 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ควรแก่การยอมรับ ฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้
กระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัฒน์ในยุคปัจจุบัน จึงต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนของ
สังคมโลก ซึ่งปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในสถานศึกษา คือ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และการมีส่วนร่วม ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารจัดการ 
นับว่าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
คุณลักษณะสอดคล้องตามต้องการของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความส าคัญต่อความร่วมมือในการท างานในองค์การ 

จากความส าคัญดังกล่าวและผู้วิจัยเป็นครูและกรรมการบริหารสถานศึกษา จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ โดย
อาศัยแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และนักวิชาการหลายท่าน ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้น า โดยผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะท า
ให้ทราบความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ าแนกตามเพศวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การในการ
ท างาน ว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลไปพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามภารกิจ
หน้าที่ของผู้บริหารและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการ
ท างาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. บุคลากรที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของ
บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  แตกต่างกัน 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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Colleges under the jurisdiction of the Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan 
Province, determined by Krejcie and Morgan’s sample-size table and a proportional stratified 
random sampling. The instrument used in this research was the 5-rating scale questionnaire and 
reliability at 0.88 The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard 
deviation, and t-test. 
 The research results were found that follows: 1) The desirable characteristics of 
administrators as perceived by personnel of Vocational Colleges under the jurisdiction of the 
Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan Province, as a whole was at high level.  
When considered by aspect, it was found all aspects at high level, in the order of means from 
high to low, namely morality/ethic, management skills, leadership, personality and academic 
aspects, respectively.  2) The comparison results of opinion on the desirable characteristics of 
administrators as perceived by personnel of Vocational Colleges under the jurisdiction of the 
Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan Province, as classified by gender, 
position and working experience were as a whole and in aspects with no difference.  

 
Keywords :  Desirable Characteristics, Administrators, Vocational Colleges Administrator 
 
บทน า 
 

กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่รุนแรงรวดเร็วใน
ขณะนี้  ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติทั้งสังคมไทยและสังคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ก่อให้เกิดการปรับตัวของผู้ที่
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม  เพื่อน าพากลุ่มหรือองค์กรให้ฝ่าฟันผ่านพ้นกับวิกฤติที่เกิดขึ้นทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต มีความสมดุลของการด าเนินชีวิตและน าความสุขมาให้ ดังค ากล่าวของ  William S. Siffin  
(อ้างจากประชุม  รอดประเสริฐ,  2552) “หากปราศจากองค์การบริหารแล้วสังคม (Society) ก็คงไม่ปรากฏ และ
หากปราศจากสังคมแล้ว  มนุษย์ (Human) ก็คงไม่อาจด ารงชีวิตอยู่ได้”  จึงวิเคราะห์ได้ว่ามนุษย์ที่รวมกลุ่มกันเป็น
สังคม จะอยู่รวมกันอย่างปกติสุขได้ต้องมีการบริหารจัดการและต้องมีผู้น า  แต่การบริหารจัดการมนุษย์ที่มีความ
แตกต่างกันทุกด้าน และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความหลากหลายด้านปัจจัยและบริบทในสภาวะปัจจุบันนี้   คงไม่ใช่
เรื่องง่ายนัก  เพราะผู้น าจะต้องเผชิญกับความสลับซับซ้อนของปัญหาด้านต่างๆ  อย่างมากมาย ทั้งบุคคล  
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี    

ผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารรุ่นเก่า คงเกิดความยุ่งยาก แต่ถ้ามีการศึกษาเรียนรู้ในการเป็นผู้น ามืออาชีพซึ่ง
จะต้องมีภาวะผู้น าก็อาจะเป็นผู้น าที่ดีได้  และภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ามกลางกระแสแห่ง
โลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับเปลี่ยนการแข่งขันที่สูง เพ่ือเป็นการสร้างข้อได้เปรียบและ
ความมุ่งมั่นของสังคมให้แก่องค์การที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีความหลากหลายต่างส่งผลกระทบต่อวง
วิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ผู้บริหารจักต้องเป็นผู้น าและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีความสามารถ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอน และการเรียนรู้ รวมทั้ งประสานสัมพันธ์ ระดมและจัดสรร

 

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์กรให้ก้าวไป
ในกระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อบุคคลใน มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม และมีพฤติกรรมในการน าที่ถูกต้องเพ่ือขับ เคลื่อนงานขององก์การให้น าไปสู่ความส าเร็จ
เพราะความส าเร็จของงานทุกด้านขององค์การข้ึนอยู่กับผู้บริหารหรือผู้น าที่จะวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจแก่ปัญหา
ต่าง ๆ เพื่อ ให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการบริหารงานด้านวิชาการซึ่งเป็นหัว ใจหลักของสถานศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดไว้ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้กล่าวถึงมาตรฐาน
เกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า “ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์”ซึ่งค าว่า 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ควรแก่การยอมรับ ฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้
กระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัฒน์ในยุคปัจจุบัน จึงต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนของ
สังคมโลก ซึ่งปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในสถานศึกษา คือ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และการมีส่วนร่วม ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารจัดการ 
นับว่าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
คุณลักษณะสอดคล้องตามต้องการของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความส าคัญต่อความร่วมมือในการท างานในองค์การ 

จากความส าคัญดังกล่าวและผู้วิจัยเป็นครูและกรรมการบริหารสถานศึกษา จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ โดย
อาศัยแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และนักวิชาการหลายท่าน ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้น า โดยผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะท า
ให้ทราบความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จ าแนกตามเพศวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การในการ
ท างาน ว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลไปพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามภารกิจ
หน้าที่ของผู้บริหารและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการ
ท างาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. บุคลากรที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของ
บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  แตกต่างกัน 
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 2. บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการ
ของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  แตกต่างกัน 
 3. บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดจากงานวิจัยเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความ
ต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ นิกัญญา หอมรื่น (2561) กรรณิกา เวียงสมุทร (2560) เอกสิงห์ ปากแก้ว (2558) ขวัญกมล พลเยี่ยม 
(2557)  และจินดา พุ่มสกุล (2556) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังภาพด้านล่างนี้ 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ ครู และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดบึงกาฬ ภาครัฐ 2  แห่ง และภาคเอกชน  5 แห่ง รวม 7 แห่ง  ประกอบด้วยครูจ านวน 206 คน และเจ้าหน้าที่ 
61 คน  (อาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ, 2560) 

 

กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูป เครจซี่และมอร์แกน ที่ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นตามสัดส่วน  ได้จ านวน 155 คน ประกอบด้วยครูจ านวน 120 คน และเจ้าหน้าที่ 35 คน   
 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความ

ต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  ลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วยเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้  

5  หมายถึง ระดับความเห็นในระดับมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง ระดับความเห็นในระดับมาก 
   3  หมายถึง ระดับความเห็นในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง ระดับความเห็นในระดับน้อย 
   1  หมายถึง ระดับความเห็นในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นส่วนเสนอความคิดเห็นอื่นๆ 
 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของ

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5-Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท

(Likkert) 
3. ร่างเครื่องมือการวิจัยโดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับค านิยาม
ศัพท์เฉพาะก่อนน ามาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence)  

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
7. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 
8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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 2. บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการ
ของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  แตกต่างกัน 
 3. บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดจากงานวิจัยเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความ
ต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ นิกัญญา หอมรื่น (2561) กรรณิกา เวียงสมุทร (2560) เอกสิงห์ ปากแก้ว (2558) ขวัญกมล พลเยี่ยม 
(2557)  และจินดา พุ่มสกุล (2556) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังภาพด้านล่างนี้ 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ ครู และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดบึงกาฬ ภาครัฐ 2  แห่ง และภาคเอกชน  5 แห่ง รวม 7 แห่ง  ประกอบด้วยครูจ านวน 206 คน และเจ้าหน้าที่ 
61 คน  (อาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ, 2560) 

 

กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูป เครจซี่และมอร์แกน ที่ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นตามสัดส่วน  ได้จ านวน 155 คน ประกอบด้วยครูจ านวน 120 คน และเจ้าหน้าที่ 35 คน   
 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความ

ต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  ลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วยเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้  

5  หมายถึง ระดับความเห็นในระดับมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง ระดับความเห็นในระดับมาก 
   3  หมายถึง ระดับความเห็นในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง ระดับความเห็นในระดับน้อย 
   1  หมายถึง ระดับความเห็นในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นส่วนเสนอความคิดเห็นอื่นๆ 
 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของ

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5-Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท

(Likkert) 
3. ร่างเครื่องมือการวิจัยโดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับค านิยาม
ศัพท์เฉพาะก่อนน ามาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence)  

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
7. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 
8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท า   

การวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน ของกลุ่มตัวอย่าง

ที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  ทั้งโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดย
หาค่าเฉลี่ย X̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมาย ดังนี้                
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 103)      

  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 
ตาราง 1 หาค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

         (n=155) 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ     
    ชาย 48 30.97 
    หญิง 107 69.03 

รวม 155       100 
ต าแหน่ง   
    คร ู 120 77.42 
    เจ้าหน้าที ่ 35 22.58 

รวม 155       100 
ประสบการณ์ในการท างาน   
   ต่ ากว่า 10 ปี 52 33.55 
   10 ปี ขึ้นไป 103 66.45 

รวม 155       100 
 

 

 

ตาราง 1 พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้สอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 48 คน (ร้อยละ 
17.53)  เพศหญิง จ านวน 107 คน (ร้อยละ 69.03)  ครู จ านวน 120 คน (ร้อยละ 77.42)  เจ้าหน้าที่ จ านวน 35 
คน (ร้อยละ 22.58) มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 52 คน (ร้อยละ 33.55) และ10 ปีขึ้นไป
จ านวน 103 คน (ร้อยละ 66.45) ดังรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้ 
 
ตาราง 2 หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นแต่ละด้าน 
           (n=155) 

ด้านที่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
 
X̅ 

 

S.D 

 

ระดับ 
ล าดับที่ 

1 ด้านบุคลิกภาพ    4.08 0.42 มาก 4 
2 ด้านภาวะผู้น า 4.16 0.51 มาก 3 
3 ด้านทักษะการบริหาร 4.25 0.56 มาก 2 
4 ด้านความรู้ทางวิชาการ 3.98 0.38 มาก 5 
5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.54 0.49 มาก 1 
 รวม 4.20  0.47 มาก  

 
1. ด้านบุคลิกภาพ   พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.08  S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่การสื่อสารมีประสิทธิภาพ (X̅ = 4.26 S.D.= 
0.41) ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ (X̅ = 4.13  S.D.= 0.55) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมตาม
โอกาส (X̅ = 4.13  S.D.= 0.55)  เชื่อมั่น ในตนเอง  (X̅ = 4.11  S.D.= 0.51)  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง           
(X̅ = 4.08  S.D.= 0.41)  มีกริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนกับทุกคน  (X̅ = 4.08  S.D.= 0.42)  ปฏิบัติงานด้วย
ความสุ ขุมรอบคอบ   (X̅ = 4.07  S.D.= 0.44)  มีสุขภาพจิตดี   (X̅ = 4.05  S.D.= 0.39)   ท างานอย่าง
กระตือรือล้น (X̅ = 3.94   S.D.= 0.38)  และ กล้าแสดงออก กล้าในการตัดสินใจ (X̅ = 3.92  S.D.= 0.39)  
ตามล าดับ 

2. ด้านภาวะผู้น า พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.16  S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่    มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน ชุมชน 
และองค์กร (X̅ = 4.29  S.D.= 0.45)  สามารถสร้างทีมงานได้ดี   (X̅ = 4.27  S.D.= 0.46)  มีความสามารถในการ
ควบคุม และแก้ไขที่เหมาะสมกับสถานการณ์  (X̅ = 4.25  S.D.= 0.48)  สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้       
(X̅ = 4.19 S.D.= 0.49)  ติดตามงานอย่างสม่ าเสมอให้บรรลุวัตถุประสงค์ (X̅ = 4.15 S.D.= 0.54) ติชมผู้ร่วมงาน
ในโอกาสที่เหมาะสม (X̅ = 4.12 S.D.= 0.58)  เป็นผู้น าของการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร (X̅ = 4.10 S.D.= 
0.59) มีความสามารถในการจูงใจผู้ร่วมงาน (X̅ = 4.09  S.D.= 0.55)  เป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน (X̅ = 4.08  S.D.= 0.53)  และเป็นที่รักและนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา (X̅ = 4.05  S.D.= 0.47)  
ตามล าดับ  

ระดับความคิดเหน็       

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท า   

การวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน ของกลุ่มตัวอย่าง

ที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  ทั้งโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดย
หาค่าเฉลี่ย X̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมาย ดังนี้                
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 103)      

  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 
ตาราง 1 หาค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

         (n=155) 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ     
    ชาย 48 30.97 
    หญิง 107 69.03 

รวม 155       100 
ต าแหน่ง   
    คร ู 120 77.42 
    เจ้าหน้าที ่ 35 22.58 

รวม 155       100 
ประสบการณ์ในการท างาน   
   ต่ ากว่า 10 ปี 52 33.55 
   10 ปี ขึ้นไป 103 66.45 

รวม 155       100 
 

 

 

ตาราง 1 พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้สอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 48 คน (ร้อยละ 
17.53)  เพศหญิง จ านวน 107 คน (ร้อยละ 69.03)  ครู จ านวน 120 คน (ร้อยละ 77.42)  เจ้าหน้าที่ จ านวน 35 
คน (ร้อยละ 22.58) มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 52 คน (ร้อยละ 33.55) และ10 ปีขึ้นไป
จ านวน 103 คน (ร้อยละ 66.45) ดังรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้ 
 
ตาราง 2 หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นแต่ละด้าน 
           (n=155) 

ด้านที่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
 
X̅ 

 

S.D 

 

ระดับ 
ล าดับที่ 

1 ด้านบุคลิกภาพ    4.08 0.42 มาก 4 
2 ด้านภาวะผู้น า 4.16 0.51 มาก 3 
3 ด้านทักษะการบริหาร 4.25 0.56 มาก 2 
4 ด้านความรู้ทางวิชาการ 3.98 0.38 มาก 5 
5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.54 0.49 มาก 1 
 รวม 4.20  0.47 มาก  

 
1. ด้านบุคลิกภาพ   พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.08  S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่การสื่อสารมีประสิทธิภาพ (X̅ = 4.26 S.D.= 
0.41) ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ (X̅ = 4.13  S.D.= 0.55) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมตาม
โอกาส (X̅ = 4.13  S.D.= 0.55)  เชื่อมั่น ในตนเอง  (X̅ = 4.11  S.D.= 0.51)  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง           
(X̅ = 4.08  S.D.= 0.41)  มีกริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนกับทุกคน  (X̅ = 4.08  S.D.= 0.42)  ปฏิบัติงานด้วย
ความสุขุมรอบคอบ   (X̅ = 4.07  S.D.= 0.44)  มีสุขภาพจิตดี   (X̅ = 4.05  S.D.= 0.39)   ท างานอย่าง
กระตือรือล้น (X̅ = 3.94   S.D.= 0.38)  และ กล้าแสดงออก กล้าในการตัดสินใจ (X̅ = 3.92  S.D.= 0.39)  
ตามล าดับ 

2. ด้านภาวะผู้น า พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.16  S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่    มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน ชุมชน 
และองค์กร (X̅ = 4.29  S.D.= 0.45)  สามารถสร้างทีมงานได้ดี   (X̅ = 4.27  S.D.= 0.46)  มีความสามารถในการ
ควบคุม และแก้ไขที่เหมาะสมกับสถานการณ์  (X̅ = 4.25  S.D.= 0.48)  สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้       
(X̅ = 4.19 S.D.= 0.49)  ติดตามงานอย่างสม่ าเสมอให้บรรลุวัตถุประสงค์ (X̅ = 4.15 S.D.= 0.54) ติชมผู้ร่วมงาน
ในโอกาสที่เหมาะสม (X̅ = 4.12 S.D.= 0.58)  เป็นผู้น าของการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร (X̅ = 4.10 S.D.= 
0.59) มีความสามารถในการจูงใจผู้ร่วมงาน (X̅ = 4.09  S.D.= 0.55)  เป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน (X̅ = 4.08  S.D.= 0.53)  และเป็นที่รักและนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา (X̅ = 4.05  S.D.= 0.47)  
ตามล าดับ  

ระดับความคิดเหน็       

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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3. ด้านทักษะการบริหาร  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25  S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่   มีความมุ่งหวังในผลส าเร็จของงานมี 
(X̅ = 4.39  S.D.= 0.49)  สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X̅ = 4.31  S.D.= 0.56)  มี
ความสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานได้  (X̅ = 4.28  S.D.= 0.55)  มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตน และผู้ร่วมงาน (X̅ = 4.28 S.D.= 0.60)  มีความสามารถแก้ปัญหาภายในตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม (X̅ 
= 4.28 S.D.= 0.63) มีความเป็นประชาธิปไตยในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน (X̅ = 4.24 S.D.= 0.69)  มี
ความสามารถจัดบุคลากรท างานได้อย่างเหมาะสม (X̅ = 4.21 S.D.= 0.51) สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความ
มั่นใจในการท างาน (X̅ = 4.19  S.D.= 0.47)  มีความสามารถบริหารทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน (X̅ = 
4.17  S.D.= 0.53)  และยกย่องให้เกียรติ และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน  (X̅ = 4.13  S.D.= 0.54)  
ตามล าดับ  

4. ด้านความรู้ทางวิชาการ  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.98 S.D.= 0.38) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ (X̅ = 4.11  S.D.= 0.38) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ (X̅ = 4.02 S.D.= 0.40) 
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร (X̅ = 3.94  S.D.= 0.39) และมีความสามารถในการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา (X̅ = 3.85  S.D.= 0.35) ตามล าดับ  

5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.54  S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน (X̅ = 
4.75  S.D.= 0.45)  บริหารงานอย่างมีคุณธรรม (X̅ = 4.64  S.D.= 0.43)  เมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงาน (X̅ = 4.61  
S.D.= 0.42)  เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม (X̅ = 4.58 S.D.= 0.48)  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 เป็น
พ้ืนฐานของชีวิต (X̅ = 4.53 S.D.= 0.52) มองโลกในแง่ดี (X̅ = 4.52 S.D.= 0.56)  ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง    
(X̅ = 4.48 S.D.= 0.48) ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน (X̅ = 4.47  S.D.= 0.45)  
ประหยัดและอดออม  (X̅ = 4.42  S.D.= 0.51) และมีความยุติธรรมต่อผู้ร่วมงาน  (X̅ = 4.35 S.D.= 0.64)  
ตามล าดับ  
 3.1  บุคลากรที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความ
ต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  แตกต่างกัน 

      ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามเพศ พบว่าโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   

 
 
 
 
 
 
 

 

           (n=155) 

ที ่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
เพศชาย 
n=48 

เพศหญิง 
 n=107 t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านบุคลิกภาพ    4.01 0.35 4.14 0.48 1.01 0.32 
2 ด้านภาวะผู้น า 4.38 0.42 3.93 0.59 1.37 0.17 
3 ด้านทักษะการบริหาร 4.47 0.53 4.03 0.58 0.94 0.42 
4 ด้านความรู้ทางวิชาการ 3.84 0.45 4.12 0.31 0.52 0.67 
5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.23 0.58 4.85 0.40 1.42 0.24 

รวม 4.19 0.47 4.21 0.47 1.05 0.36 
 

3.2 บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความ
ต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    จังหวัดบึงกาฬ  แตกต่างกัน 

     ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าโดยภาพรวม
และรายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   

 
                    (n=155) 

ที ่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
ครู 

n=120 
เจ้าหน้าที ่
 n=35 t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านบุคลิกภาพ    4.21 0.53 3.95 0.31 2.03 0.11 
2 ด้านภาวะผู้น า 4.23 0.52 4.09 0.50 2.31 0.06 
3 ด้านทักษะการบริหาร 4.42 0.46 4.06 0.65 1.48 0.15 
4 ด้านความรู้ทางวิชาการ 3.97 0.39 3.99 0.37 2.21 0.08 
5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.55 0.54 4.52 0.43 1.82 0.12 

รวม 4.28 0.49 4.12 0.45 1.97 0.10 
 

3.3 สมมิฐานที่ 3 บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดบึงกาฬ  แตกต่างกัน 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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3. ด้านทักษะการบริหาร  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25  S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่   มีความมุ่งหวังในผลส าเร็จของงานมี 
(X̅ = 4.39  S.D.= 0.49)  สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X̅ = 4.31  S.D.= 0.56)  มี
ความสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานได้  (X̅ = 4.28  S.D.= 0.55)  มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตน และผู้ร่วมงาน (X̅ = 4.28 S.D.= 0.60)  มีความสามารถแก้ปัญหาภายในตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม (X̅ 
= 4.28 S.D.= 0.63) มีความเป็นประชาธิปไตยในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน (X̅ = 4.24 S.D.= 0.69)  มี
ความสามารถจัดบุคลากรท างานได้อย่างเหมาะสม (X̅ = 4.21 S.D.= 0.51) สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความ
มั่นใจในการท างาน (X̅ = 4.19  S.D.= 0.47)  มีความสามารถบริหารทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน (X̅ = 
4.17  S.D.= 0.53)  และยกย่องให้เกียรติ และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน  (X̅ = 4.13  S.D.= 0.54)  
ตามล าดับ  

4. ด้านความรู้ทางวิชาการ  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.98 S.D.= 0.38) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ (X̅ = 4.11  S.D.= 0.38) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ (X̅ = 4.02 S.D.= 0.40) 
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร (X̅ = 3.94  S.D.= 0.39) และมีความสามารถในการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา (X̅ = 3.85  S.D.= 0.35) ตามล าดับ  

5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.54  S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน (X̅ = 
4.75  S.D.= 0.45)  บริหารงานอย่างมีคุณธรรม (X̅ = 4.64  S.D.= 0.43)  เมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงาน (X̅ = 4.61  
S.D.= 0.42)  เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม (X̅ = 4.58 S.D.= 0.48)  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 เป็น
พ้ืนฐานของชีวิต (X̅ = 4.53 S.D.= 0.52) มองโลกในแง่ดี (X̅ = 4.52 S.D.= 0.56)  ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง    
(X̅ = 4.48 S.D.= 0.48) ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน (X̅ = 4.47  S.D.= 0.45)  
ประหยัดและอดออม  (X̅ = 4.42  S.D.= 0.51) และมีความยุติธรรมต่อผู้ร่วมงาน  (X̅ = 4.35 S.D.= 0.64)  
ตามล าดับ  
 3.1  บุคลากรที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความ
ต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  แตกต่างกัน 

      ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามเพศ พบว่าโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   

 
 
 
 
 
 
 

 

           (n=155) 

ที ่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
เพศชาย 
n=48 

เพศหญิง 
 n=107 t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านบุคลิกภาพ    4.01 0.35 4.14 0.48 1.01 0.32 
2 ด้านภาวะผู้น า 4.38 0.42 3.93 0.59 1.37 0.17 
3 ด้านทักษะการบริหาร 4.47 0.53 4.03 0.58 0.94 0.42 
4 ด้านความรู้ทางวิชาการ 3.84 0.45 4.12 0.31 0.52 0.67 
5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.23 0.58 4.85 0.40 1.42 0.24 

รวม 4.19 0.47 4.21 0.47 1.05 0.36 
 

3.2 บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความ
ต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    จังหวัดบึงกาฬ  แตกต่างกัน 

     ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าโดยภาพรวม
และรายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   

 
                    (n=155) 

ที ่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
ครู 

n=120 
เจ้าหน้าที ่
 n=35 t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านบุคลิกภาพ    4.21 0.53 3.95 0.31 2.03 0.11 
2 ด้านภาวะผู้น า 4.23 0.52 4.09 0.50 2.31 0.06 
3 ด้านทักษะการบริหาร 4.42 0.46 4.06 0.65 1.48 0.15 
4 ด้านความรู้ทางวิชาการ 3.97 0.39 3.99 0.37 2.21 0.08 
5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.55 0.54 4.52 0.43 1.82 0.12 

รวม 4.28 0.49 4.12 0.45 1.97 0.10 
 

3.3 สมมิฐานที่ 3 บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดบึงกาฬ  แตกต่างกัน 
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ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า
โดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   

           (n=155) 

ที ่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
น้อยกว่า 10 ปี 

n=52 
10 ปี ขึ้นไป 

 n=103 t p-value 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 ด้านบุคลิกภาพ    4.12 0.45 4.04 0.39 1.41 0.18 
2 ด้านภาวะผู้น า 4.29 0.49 4.03 0.53 1.35 0.16 
3 ด้านทักษะการบริหาร 4.24 0.55 4.23 0.57 2.04 0.13 
4 ด้านความรู้ทางวิชาการ 3.82 0.42 4.13 0.33 0.96 0.44 
5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.39 0.51 4.68 0.47 1.98 0.08 

รวม 4.17 0.48 4.22 0.46 1.55 0.20 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตาม เพศ  ต าแหน่ง และ 
ประสบการณ์การท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามเพศ พบว่าโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่ต่างกัน  ไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษา 
คิดว่าผู้บริหารควรปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและปฏิบัติต่อบุคลากรโดยเท่าเทียมกันไม่ได้เลือกปฏิบัติระหว่างครู
เพศชายและครูเพศหญิง จึงส่งผลให้ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของ
บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ ไม่
แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญกมล พลเยี่ยม (2557) ได้ศีกษาเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่าผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร พบว่า เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

3. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าโดย
ภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูและเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิ

 

แตกต่างกัน ต่างก็มีความเชื่อมั่นเหมือนกันว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมมาแล้วนั้น 
ย่อมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาสถานศึกษา มีความพร้อมด้วย
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นา มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาและ
พัฒนางาน มีความจริงใจกับผู้ร่วมงาน จึงท าให้ครูและเจ้าหน้าที่มีความต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถทั้งด้าน
บุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า ด้านทักษะการบริหาร ด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทรงสวัสดิ์ แสงมณี (2553) เรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครู สังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายถาวร โสมณวัฒน์ (2558) เรื่องคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของบุคลากรครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบว่าเมื่อจ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา บุคลากรครู ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา เวียงสมุทร (2560) เรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า
โดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูและเจ้าหน้าที่ซึ่งม ี
ประสบการณ์น้อยและครูและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์มากต่างก็ต้องการผู้บริหารที่มีคุณลักษณะด้านวิชาการซึ่ง
แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ ความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน จึงให้
ความส าคัญทางด้านวิชาการเท่ากัน นอกจากนี้แล้วการบริหารที่ดีจะใช้ความเก่งอย่างเดียวไม่พอ ผู้ บริหารต้องมี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักธรรมประจ าใจ รู้ดีรู้ชั่ว รู้สิ่งที่ควรท าและไม่ควรท า จึงท าให้ให้ครูและเจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์ที่ในการท างาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา เวียงสมุทร 
(2560) เรื่องการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวม และรายด้านนั้น ไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประกฤษฎางค์ ทองอุไร (2559) เรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของครูอ าเภอวังสมบูรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ผลการวิจัยพบว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณี สวยกลาง (2558) เรื่องคุณลักษณะของ
ผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดชลบุรี พบว่าผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครู จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมพงษ์ นาคเจือ (2558) เรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ข้าราชการครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการเปรียบเทียบ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นกัน  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ แพรวพรรณ์ ทองมี (2559) เรื่อง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอสองพ่ี
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ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า
โดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   

           (n=155) 

ที ่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
น้อยกว่า 10 ปี 

n=52 
10 ปี ขึ้นไป 

 n=103 t p-value 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 ด้านบุคลิกภาพ    4.12 0.45 4.04 0.39 1.41 0.18 
2 ด้านภาวะผู้น า 4.29 0.49 4.03 0.53 1.35 0.16 
3 ด้านทักษะการบริหาร 4.24 0.55 4.23 0.57 2.04 0.13 
4 ด้านความรู้ทางวิชาการ 3.82 0.42 4.13 0.33 0.96 0.44 
5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.39 0.51 4.68 0.47 1.98 0.08 

รวม 4.17 0.48 4.22 0.46 1.55 0.20 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตาม เพศ  ต าแหน่ง และ 
ประสบการณ์การท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามเพศ พบว่าโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่ต่างกัน  ไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษา 
คิดว่าผู้บริหารควรปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและปฏิบัติต่อบุคลากรโดยเท่าเทียมกันไม่ได้เลือกปฏิบัติระหว่างครู
เพศชายและครูเพศหญิง จึงส่งผลให้ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของ
บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ ไม่
แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญกมล พลเยี่ยม (2557) ได้ศีกษาเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่าผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร พบว่า เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

3. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าโดย
ภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูและเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิ

 

แตกต่างกัน ต่างก็มีความเชื่อมั่นเหมือนกันว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมมาแล้วนั้น 
ย่อมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาสถานศึกษา มีความพร้อมด้วย
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นา มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาและ
พัฒนางาน มีความจริงใจกับผู้ร่วมงาน จึงท าให้ครูและเจ้าหน้าที่มีความต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถทั้งด้าน
บุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า ด้านทักษะการบริหาร ด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทรงสวัสดิ์ แสงมณี (2553) เรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครู สังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายถาวร โสมณวัฒน์ (2558) เรื่องคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของบุคลากรครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบว่าเมื่อจ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา บุคลากรครู ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา เวียงสมุทร (2560) เรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า
โดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูและเจ้าหน้าที่ซึ่งม ี
ประสบการณ์น้อยและครูและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์มากต่างก็ต้องการผู้บริหารที่มีคุณลักษณะด้านวิชาการซึ่ง
แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ ความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน จึงให้
ความส าคัญทางด้านวิชาการเท่ากัน นอกจากนี้แล้วการบริหารที่ดีจะใช้ความเก่งอย่างเดียวไม่พอ ผู้ บริหารต้องมี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักธรรมประจ าใจ รู้ดีรู้ชั่ว รู้สิ่งที่ควรท าและไม่ควรท า จึงท าให้ให้ครูและเจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์ที่ในการท างาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา เวียงสมุทร 
(2560) เรื่องการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวม และรายด้านนั้น ไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประกฤษฎางค์ ทองอุไร (2559) เรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของครูอ าเภอวังสมบูรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ผลการวิจัยพบว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณี สวยกลาง (2558) เรื่องคุณลักษณะของ
ผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดชลบุรี พบว่าผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครู จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมพงษ์ นาคเจือ (2558) เรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ข้าราชการครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการเปรียบเทียบ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นกัน  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ แพรวพรรณ์ ทองมี (2559) เรื่อง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอสองพ่ี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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น้อง สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซึ่งพบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกันมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1  ด้านภาวะผู้น า ผู้บริหารควรเพ่ิมความสามารถในการจูงใจผู้ร่วมงาน การเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมี

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และปฏิบัติตนให้เป็นที่รักและนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

1.2  ด้านบุคลิกภาพ  ผู้บริหารควรมีสุขภาพจิตดี ท างานอย่างกระตือรือร้น และกล้าแสดงออก กล้าในการ
ตัดสินใจเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

1.3  ด้านความรู้ทางวิชาการ ผู้บริหารควรเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร และความสามารถในการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพ่ือการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดอ่ืนๆ หรือระดับภาค เพ่ือเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อวงการการอาชวีศึกษาต่อไป 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ในสถานศึกษาต่อไป 
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น้อง สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซึ่งพบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกันมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1  ด้านภาวะผู้น า ผู้บริหารควรเพ่ิมความสามารถในการจูงใจผู้ร่วมงาน การเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมี

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และปฏิบัติตนให้เป็นที่รักและนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

1.2  ด้านบุคลิกภาพ  ผู้บริหารควรมีสุขภาพจิตดี ท างานอย่างกระตือรือร้น และกล้าแสดงออก กล้าในการ
ตัดสินใจเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

1.3  ด้านความรู้ทางวิชาการ ผู้บริหารควรเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร และความสามารถในการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพ่ือการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความต้องการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดอ่ืนๆ หรือระดับภาค เพ่ือเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อวงการการอาชวีศึกษาต่อไป 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ในสถานศึกษาต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายและเพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายจ าแนกตาม ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท างาน  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  ครู  และคณะกรรมบริหาร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายก าหนดโดยตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตาม
สัดส่วน ได้จ านวนทั้งสิ้น  165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ มีระดับค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมาคือด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วนด้านบุคลากรด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็ก และด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามล าดับ 2) ผลการ
เปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน วุฒิการศึกษาต่างกัน  และประสบการณ์
การท างานต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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Abstract 
 The purposes of this research is and to compare the opinion on the operation of child 
development centers under the jurisdiction of Local Administrative Organization in Fao Rai 
District, Nong Khai Province, as classified by position, educational level and working experience.  
The samples included 32 teachers and 133 management committees of child development 
centers under the jurisdiction of Local Administrative Organization in Fao Rai District, Nong Khai 
Province, determined by Krejcie and Morgan’s sample-size table and a proportional stratified 
random sampling. The tools used in this research was the 5-rating scale questionnaire and 
reliability 0.89 The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard 
deviation and t-test. 
 The research results were found that follows : 1) The opinion on the operation of 
child development centers under the Local Administrative Organization in Fao Rai District, Nong 
Khai Province, as a whole was at high level.  When considered by aspect, it was found all 
aspects at high level, in the order of means from high to low, namely academic activities in the 
curricular, management of the child development center, participation and support from all 
sectors, personnel, the network promotion, early childhood development and building, 
environment, and Safety aspects, respectively.  2) The comparison results of opinion on the 
operation of child development centers under the Local Administrative Organization in Fao Rai 
District, Nong Khai Province as classified by position, educational level and working experience 
were as a whole and in aspects with no difference.  
 
Keywords :  operation, child development centers, Local Administrative Organization 
 
บทน า 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีการกิจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา การส่งเสริม
การศึกษา และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและผู้ด้อยโอกาสตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษาส่วนที่ 2 มาตรา 38  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่รับผิดชอบใน การ
จัดการศึกษา เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 
2547, หน้า 1)  ในสังคมไทยการจัดการศึกษาปฐมวัย เด็กที่มีอายุตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง 6 ปี ซี่งอยู่ในวัยที่คุณภาพ ของ
ชีวิตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาก าลังเริ่มต้นอย่างเต็มที่  “เด็กปฐมวัย” เป็นเด็กที่อยู่ในศูนย์ 
โภชนาการเด็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือที่เรียกว่าศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน และเด็ก ที่

 
 

เรียนในชั้นอนุบาล 1 และ 2 ในโรงเรียนอนุบาลของรัฐและเอกชน หรือชั้นเด็กเล็กเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนซึ่งโดยทั่วไป
มีอายุประมาณ  3-6 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่เดิมมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการ
ศาสนา กรมประชาสงเคราะห์ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมอนามัย ซึ่งมีจุดประสงค์ใน
การก่อตั้ง แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วเพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ให้เด็กได้รับการเตรียมความ
พร้อมมี พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย ตลอดจนเป็นการแบ่งเบา
ภาระ ของผู้ปกครองที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูลูก  

ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่เตรียมความพร้อมให้กับเด็กท้ังทางด้านร่างกาย ด้าน 
อารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาก่อนที่เด็กจะเข้าสู่วัยเรียน ทั้งนี้เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่ มี
คุณค่า ซึ่งจะต้องสืบทอดทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษยชาติเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ให้
สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ประสบการณ์ที่เด็กได้คือการส่งเสริมพัฒนาการ และ
ความพร้อมในทุกๆ ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การให้บริการ การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์
และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตาม
ศักยภาพของเด็กแต่ละคน  

ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและพัฒนาเป็นไปตามวัยแต่ละช่วงอายุ สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไปตามระยะเวลาเรียนรู้ในรอบปีการศึกษาโดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กจึง
สนใจศึกษาจะศึกษาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัด
หนองคาย เพ่ือการเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) และมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 6 มาตรฐาน ประกอบด้วย 1) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) 
มาตรฐานด้านบุคลากร 3) มาตรฐานด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) มาตรฐานด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร 5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 6) มาตรฐานด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย เพ่ือน าข้อมูลทีได้มาเป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัด

หนองคาย และ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ 

จังหวัดหนองคาย จ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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Abstract 
 The purposes of this research is and to compare the opinion on the operation of child 
development centers under the jurisdiction of Local Administrative Organization in Fao Rai 
District, Nong Khai Province, as classified by position, educational level and working experience.  
The samples included 32 teachers and 133 management committees of child development 
centers under the jurisdiction of Local Administrative Organization in Fao Rai District, Nong Khai 
Province, determined by Krejcie and Morgan’s sample-size table and a proportional stratified 
random sampling. The tools used in this research was the 5-rating scale questionnaire and 
reliability 0.89 The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard 
deviation and t-test. 
 The research results were found that follows : 1) The opinion on the operation of 
child development centers under the Local Administrative Organization in Fao Rai District, Nong 
Khai Province, as a whole was at high level.  When considered by aspect, it was found all 
aspects at high level, in the order of means from high to low, namely academic activities in the 
curricular, management of the child development center, participation and support from all 
sectors, personnel, the network promotion, early childhood development and building, 
environment, and Safety aspects, respectively.  2) The comparison results of opinion on the 
operation of child development centers under the Local Administrative Organization in Fao Rai 
District, Nong Khai Province as classified by position, educational level and working experience 
were as a whole and in aspects with no difference.  
 
Keywords :  operation, child development centers, Local Administrative Organization 
 
บทน า 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีการกิจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา การส่งเสริม
การศึกษา และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและผู้ด้อยโอกาสตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษาส่วนที่ 2 มาตรา 38  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่รับผิดชอบใน การ
จัดการศึกษา เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 
2547, หน้า 1)  ในสังคมไทยการจัดการศึกษาปฐมวัย เด็กที่มีอายุตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง 6 ปี ซี่งอยู่ในวัยที่คุณภาพ ของ
ชีวิตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาก าลังเริ่มต้นอย่างเต็มที่  “เด็กปฐมวัย” เป็นเด็กที่อยู่ในศูนย์ 
โภชนาการเด็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือที่เรียกว่าศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน และเด็ก ที่

 
 

เรียนในชั้นอนุบาล 1 และ 2 ในโรงเรียนอนุบาลของรัฐและเอกชน หรือชั้นเด็กเล็กเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนซึ่งโดยทั่วไป
มีอายุประมาณ  3-6 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่เดิมมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการ
ศาสนา กรมประชาสงเคราะห์ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมอนามัย ซึ่งมีจุดประสงค์ใน
การก่อตั้ง แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วเพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ให้เด็กได้รับการเตรียมความ
พร้อมมี พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย ตลอดจนเป็นการแบ่งเบา
ภาระ ของผู้ปกครองที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูลูก  

ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่เตรียมความพร้อมให้กับเด็กท้ังทางด้านร่างกาย ด้าน 
อารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาก่อนที่เด็กจะเข้าสู่วัยเรียน ทั้งนี้เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่ มี
คุณค่า ซึ่งจะต้องสืบทอดทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษยชาติเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ให้
สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ประสบการณ์ที่เด็กได้คือการส่งเสริมพัฒนาการ และ
ความพร้อมในทุกๆ ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การให้บริการ การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์
และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตาม
ศักยภาพของเด็กแต่ละคน  

ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและพัฒนาเป็นไปตามวัยแต่ละช่วงอายุ สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไปตามระยะเวลาเรียนรู้ในรอบปีการศึกษาโดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กจึง
สนใจศึกษาจะศึกษาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัด
หนองคาย เพ่ือการเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) และมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 6 มาตรฐาน ประกอบด้วย 1) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) 
มาตรฐานด้านบุคลากร 3) มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 4) มาตรฐานด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร 5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 6) มาตรฐานด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย เพ่ือน าข้อมูลทีได้มาเป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัด

หนองคาย และ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ 

จังหวัดหนองคาย จ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 
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2. ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 

3. ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 

 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ ครู และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้า
ไร่ จังหวัดหนองคาย จากจ านวน 17 แห่ง  ประกอบด้วยครูจ านวน 56 คนคณะกรรมการบริหารจ านวน  237 คนรวม
ทั้งสิ้น 293 คน (ที่มา: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย, 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูป เครจซี่และมอร์แกน ที่ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นตามสัดส่วน  ได้จ านวน 165 คน ประกอบด้วยครูจ านวน 32 คน คณะกรรมการบริหารจ านวน  133 คน 

         
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วยต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพ การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

 
 

   5  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก 
   3  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
   1  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นส่วนเสนอความคิดเห็นอื่นๆ 
 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likkert) 
3. ร่างเครื่องมือการวิจัยโดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับค านิยาม
ศัพท์เฉพาะก่อนน ามาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence) เกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 0.50 ขึ้นไป  

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
7. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficeient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.89 
8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท า   
การวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ างานของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ทั้งโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย X̅ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,  2556 : 103)      

  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติน้อย 

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติน้อยที่สุด 
  3. ทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้การทดสอบค่าที  

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................

_____________________  
186 



 
 

2. ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 

3. ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 

 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ ครู และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้า
ไร่ จังหวัดหนองคาย จากจ านวน 17 แห่ง  ประกอบด้วยครูจ านวน 56 คนคณะกรรมการบริหารจ านวน  237 คนรวม
ทั้งสิ้น 293 คน (ที่มา: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย, 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูป เครจซี่และมอร์แกน ที่ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นตามสัดส่วน  ได้จ านวน 165 คน ประกอบด้วยครูจ านวน 32 คน คณะกรรมการบริหารจ านวน  133 คน 

         
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วยต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพ การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

 
 

   5  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก 
   3  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
   1  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นส่วนเสนอความคิดเห็นอื่นๆ 
 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likkert) 
3. ร่างเครื่องมือการวิจัยโดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับค านิยาม
ศัพท์เฉพาะก่อนน ามาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence) เกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 0.50 ขึ้นไป  

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
7. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficeient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.89 
8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท า   
การวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ างานของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ทั้งโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย X̅ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,  2556 : 103)      

  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติน้อย 

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติน้อยที่สุด 
  3. ทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้การทดสอบค่าที  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือหาค่าร้อยละ 
         

                                                                                 (n=165) 

ข้อมูลทั่วไป (n=165) จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต าแหน่ง 
    คร ู
    คณะกรรมการบริหาร 
วุฒิการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   สูงกว่าปริญญาตรี 
ประสบการณ์การท างาน 
 น้อยกว่า 5 ปี 
 5 ปี ขึ้นไป 

 
32 
133 

 
52 
113 

 
59 
106 

 
19.39 
80.61 

 
31.52 
68.48 

 
35.76 

       64.24 

รวม 165       100 
  
 ตาราง 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้สอบถามเป็นครูจ านวน 32 คน (ร้อยละ 
19.39) คณะกรรมการบริหารจ านวน 133 คน (ร้อยละ 80.61) มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 52 คน (ร้อยละ 
31.52) และปริญญาตรีขึ้นไปจ านวน 113คน (ร้อยละ 68.48) มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5ปี จ านวน 59 คน (ร้อย
ละ 35.76) มีประสบการณ์ท างาน 5 ปีขึ้นไป  จ านวน 108 คน (ร้อยละ 64.24)  

 
 

ตาราง 2 หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นแต่ละด้าน 
 

ด้านที่ การด าเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

x̄ 

 

S.D 

 

ระดับ 
ล าดับที่ 

1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   4.16 0.67 มาก 2 
2 ด้านบุคลากร 4.12 0.52 มาก 4 
3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 
  4.03 0.62 มาก 6 

4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4.38 0.65 มาก 1 
5 ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาค

ส่วน 
4.14 0.71 มาก 3 

6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 4.05 0.64 มาก 5 
 รวม 4.15 0.63 มาก  

ระดับความคิดเหน็       

 
 

 
 ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วนด้านบุคลากรด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กเล็ก และด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามล าดับ ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
นี้ 

2.1 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.38 S.D.= 0.65)เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด 1ข้อ และระดับมาก 7ข้อ โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับ
แรก คือการประเมินพัฒนาการตามวัยของเด็ก (X̅ = 4.75, S.D.= 0.74)  การจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีการ
สอนอย่างเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของเด็ก (X̅= 4.52, S.D.= 0.71) และการนิเทศติดตามการสอนของครู
ผู้ดูแลเด็ก(X̅= 4.43, S.D.= 0. 58)  ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือผลการประเมินด้านต่างๆ ถูกน า ไปปรับปรุง 
พัฒนา แก้ไข การด าเนินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (X̅ = 4.11, S.D.= 0.80)   
     2.2 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก(X̅ = 4.16 S.D.= 0.67)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 
ล าดับแรก คือการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากผู้แทนทุกภาคส่วน ตามหลักเกณฑ์ที่องค์กร
ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด(X̅ = 4.72 S.D.= 0.71)การพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง(X̅ = 4.53 S.D.= 0.68)  และองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ ในการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(X̅ = 4.26 S.D.= 0.58)และ ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนา การเรียนรู้ ให้เด็กเล็กมีพัฒนาการครบ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา  
ด้านอารมณ์  และ ด้านสังคม (X̅ = 3.98 S.D.= 0.64) 
    2.3 ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนทุกภาคส่วน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.14 S.D.= 
0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก คือการมี
ส่วนร่วมของครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (X̅ = 4.37 S.D.= 0.81)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีการประชุม การจัดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชุมชนและผู้ปกครอง
ทราบ (X̅ = 4.26 S.D.= 0.67)  และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในลักษณะ
ไตรภาคี 3 คือโดย ประชาชนหรือผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ (X̅ = 4.22 S.D.= 
0.8)และ ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือการจัดให้มีกองทุนส่งเสริมการด าเนินเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (X̅ = 
3.88  S.D.= 0.77) 
    2.4 ด้านบุคลากรพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.12 S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนด
คุณสมบัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (X̅ = 4.33 S.D.= 0.49)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้แลเด็กมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน (X̅ = 4.23 S.D.= 
0.46)  และพนักงานภารโรง หรือแม่บ้านท าความสะอาดและมีศักยภาพตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ (X̅ = 4.14 S.D.= 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือหาค่าร้อยละ 
         

                                                                                 (n=165) 

ข้อมูลทั่วไป (n=165) จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต าแหน่ง 
    คร ู
    คณะกรรมการบริหาร 
วุฒิการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   สูงกว่าปริญญาตรี 
ประสบการณ์การท างาน 
 น้อยกว่า 5 ปี 
 5 ปี ขึ้นไป 

 
32 
133 

 
52 
113 

 
59 
106 

 
19.39 
80.61 

 
31.52 
68.48 

 
35.76 

       64.24 

รวม 165       100 
  
 ตาราง 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้สอบถามเป็นครูจ านวน 32 คน (ร้อยละ 
19.39) คณะกรรมการบริหารจ านวน 133 คน (ร้อยละ 80.61) มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 52 คน (ร้อยละ 
31.52) และปริญญาตรีขึ้นไปจ านวน 113คน (ร้อยละ 68.48) มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5ปี จ านวน 59 คน (ร้อย
ละ 35.76) มีประสบการณ์ท างาน 5 ปีขึ้นไป  จ านวน 108 คน (ร้อยละ 64.24)  

 
 

ตาราง 2 หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นแต่ละด้าน 
 

ด้านที่ การด าเนินงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

x̄ 

 

S.D 

 

ระดับ 
ล าดับที่ 

1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   4.16 0.67 มาก 2 
2 ด้านบุคลากร 4.12 0.52 มาก 4 
3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย 
  4.03 0.62 มาก 6 

4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4.38 0.65 มาก 1 
5 ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาค

ส่วน 
4.14 0.71 มาก 3 

6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 4.05 0.64 มาก 5 
 รวม 4.15 0.63 มาก  

ระดับความคิดเหน็       

 
 

 
 ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วนด้านบุคลากรด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กเล็ก และด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามล าดับ ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
นี้ 

2.1 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.38 S.D.= 0.65)เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด 1ข้อ และระดับมาก 7ข้อ โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับ
แรก คือการประเมินพัฒนาการตามวัยของเด็ก (X̅ = 4.75, S.D.= 0.74)  การจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีการ
สอนอย่างเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของเด็ก (X̅= 4.52, S.D.= 0.71) และการนิเทศติดตามการสอนของครู
ผู้ดูแลเด็ก(X̅= 4.43, S.D.= 0. 58)  ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือผลการประเมินด้านต่างๆ ถูกน า ไปปรับปรุง 
พัฒนา แก้ไข การด าเนินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (X̅ = 4.11, S.D.= 0.80)   
     2.2 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก(X̅ = 4.16 S.D.= 0.67)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 
ล าดับแรก คือการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากผู้แทนทุกภาคส่วน ตามหลักเกณฑ์ที่องค์กร
ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด(X̅ = 4.72 S.D.= 0.71)การพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง(X̅ = 4.53 S.D.= 0.68)  และองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ ในการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(X̅ = 4.26 S.D.= 0.58)และ ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนา การเรียนรู้ ให้เด็กเล็กมีพัฒนาการครบ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา  
ด้านอารมณ์  และ ด้านสังคม (X̅ = 3.98 S.D.= 0.64) 
    2.3 ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนทุกภาคส่วน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.14 S.D.= 
0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก คือการมี
ส่วนร่วมของครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (X̅ = 4.37 S.D.= 0.81)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีการประชุม การจัดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชุมชนและผู้ปกครอง
ทราบ (X̅ = 4.26 S.D.= 0.67)  และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในลักษณะ
ไตรภาคี 3 คือโดย ประชาชนหรือผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ (X̅ = 4.22 S.D.= 
0.8)และ ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือการจัดให้มีกองทุนส่งเสริมการด าเนินเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (X̅ = 
3.88  S.D.= 0.77) 
    2.4 ด้านบุคลากรพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.12 S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนด
คุณสมบัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (X̅ = 4.33 S.D.= 0.49)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้แลเด็กมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน (X̅ = 4.23 S.D.= 
0.46)  และพนักงานภารโรง หรือแม่บ้านท าความสะอาดและมีศักยภาพตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ (X̅ = 4.14 S.D.= 
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0.59)และ ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือผู้ประกอบอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ด้านโภชนาการเป็น
อย่างด(ีX̅ = 3.98 S.D.= 0.38) 
    2.5 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.05 S.D.= 
0.64)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก คือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดคุณสมบัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร(X̅ = 4.33 S.D.= 0.49)หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้แลเด็กมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์
มาตรฐาน(X̅ = 4.23 S.D.= 0.46)  และพนักงานภารโรง หรือแม่บ้านท าความสะอาดและมีศักยภาพตามภาระหน้าที่ที่
ก าหนดไว้(X̅ = 4.14 S.D.= 0.59)และ ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือผู้ประกอบอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ความรู้ด้านโภชนาการเป็นอย่างดี(X̅ = 3.98 S.D.= 0.38) 
             2.6 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.03 
S.D.=0.62)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก คือ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ในพ้ืนที่เหมาะสม ปลอดภัยจากมลพิษ(X̅ = 4.18 S.D.= 0.69)อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความแข็งแรง ปลอดภัย(X̅ = 4.12 S.D.= 0.57)  และพ้ืนที่เล่นกลางแจ้งของเด็กเล็กเหมาะสม(X̅ = 4.11 
S.D.= 0.63)และ ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือการฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัยและความเจ็บป่วยฉุกเฉินของ
เด็ก และการป้องกันอัคคีภัย จัดขึ้นทุกปี(X̅ = 3.75S.D.= 0.58) 
 

1. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้า
ไร่ จังหวัดหนองคาย จ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ปรากฏดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

3.1  สมมติฐานที่ 1 ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 

  ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้า
ไร่ จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

ที ่ การด าเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

คร ู
n=32 

คณะกรรมบริหาร 
n=133 t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก   
4.14 0.71 4.18 0.62 -1.16 0.25 

2 ด้านบุคลากร 4.05 0.49 4.19 0.54 1.29 0.20 
3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย 
3.95 0.68 4.11 0.56 -0.47 0.64 

4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร 

4.22 0.79 4.53 0.51 -0.64 0.53 

 
 

5 ด้านการมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

3.73 0.68 4.55 0.73 0.12 0.90 

6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 

4.24 0.59 3.85 0.68 -1.30 0.20 

รวม 4.06 0.66 4.24 0.41 -0.36 0.45 
 
 
3.2 สมมติฐานที่ 2 ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 
    ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ 

จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

ที ่ การด าเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
n=52 

ปริญญาตรีขึ้นไป 
n=113 t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก   
4.12 0.70 4.18 0.55 -1.42 0.16 

2 ด้านบุคลากร 4.08 0.49 4.19 0.61 0.78 0.44 
3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย 
4.16 0.73 3.97 0.68 0.13 0.89 

4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร 

4.26 0.61 4.25 0.73 -0.65 0.51 

5 ด้านการมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

4.45 0.68 3.98 0.51 -1.15 0.25 

6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 

4.03 0.62 4.11 0.70 1.17 0.24 

รวม 4.18 0.64 4.24 0.63 -0.42 0.68 
 
3.3 สมมติฐานที่ 2 ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน   
    ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ 

จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน พบว่า 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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0.59)และ ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือผู้ประกอบอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ด้านโภชนาการเป็น
อย่างด(ีX̅ = 3.98 S.D.= 0.38) 
    2.5 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.05 S.D.= 
0.64)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก คือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดคุณสมบัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร(X̅ = 4.33 S.D.= 0.49)หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้แลเด็กมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์
มาตรฐาน(X̅ = 4.23 S.D.= 0.46)  และพนักงานภารโรง หรือแม่บ้านท าความสะอาดและมีศักยภาพตามภาระหน้าที่ที่
ก าหนดไว้(X̅ = 4.14 S.D.= 0.59)และ ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือผู้ประกอบอาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ความรู้ด้านโภชนาการเป็นอย่างดี(X̅ = 3.98 S.D.= 0.38) 
             2.6 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.03 
S.D.=0.62)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก คือ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ในพ้ืนที่เหมาะสม ปลอดภัยจากมลพิษ(X̅ = 4.18 S.D.= 0.69)อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความแข็งแรง ปลอดภัย(X̅ = 4.12 S.D.= 0.57)  และพ้ืนที่เล่นกลางแจ้งของเด็กเล็กเหมาะสม(X̅ = 4.11 
S.D.= 0.63)และ ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือการฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัยและความเจ็บป่วยฉุกเฉินของ
เด็ก และการป้องกันอัคคีภัย จัดขึ้นทุกปี(X̅ = 3.75S.D.= 0.58) 
 

1. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้า
ไร่ จังหวัดหนองคาย จ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ปรากฏดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

3.1  สมมติฐานที่ 1 ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 

  ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้า
ไร่ จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

ที ่ การด าเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

คร ู
n=32 

คณะกรรมบริหาร 
n=133 t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก   
4.14 0.71 4.18 0.62 -1.16 0.25 

2 ด้านบุคลากร 4.05 0.49 4.19 0.54 1.29 0.20 
3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย 
3.95 0.68 4.11 0.56 -0.47 0.64 

4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร 

4.22 0.79 4.53 0.51 -0.64 0.53 

 
 

5 ด้านการมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

3.73 0.68 4.55 0.73 0.12 0.90 

6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 

4.24 0.59 3.85 0.68 -1.30 0.20 

รวม 4.06 0.66 4.24 0.41 -0.36 0.45 
 
 
3.2 สมมติฐานที่ 2 ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 
    ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ 

จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

ที ่ การด าเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
n=52 

ปริญญาตรีขึ้นไป 
n=113 t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก   
4.12 0.70 4.18 0.55 -1.42 0.16 

2 ด้านบุคลากร 4.08 0.49 4.19 0.61 0.78 0.44 
3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย 
4.16 0.73 3.97 0.68 0.13 0.89 

4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร 

4.26 0.61 4.25 0.73 -0.65 0.51 

5 ด้านการมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

4.45 0.68 3.98 0.51 -1.15 0.25 

6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 

4.03 0.62 4.11 0.70 1.17 0.24 

รวม 4.18 0.64 4.24 0.63 -0.42 0.68 
 
3.3 สมมติฐานที่ 2 ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน   
    ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ 

จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน พบว่า 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ที่ การด าเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต่ ากว่า 5 ป ี
n=59 

5ขึ้นไป 
n=106 t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก   
4.12 0.70 4.18 0.55 -1.42 0.16 

2 ด้านบุคลากร 4.08 0.49 4.19 0.61 0.78 0.44 
3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย 
4.16 0.73 3.97 0.68 0.13 0.89 

4 ด้านวชิาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร 

4.26 0.61 4.25 0.73 -0.65 0.51 

5 ด้านการมีสว่นร่วม และ
สนับสนนุจากทุกภาคส่วน 

4.45 0.68 3.98 0.51 -1.15 0.25 

6 ด้านสง่เสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กเล็กปฐมวัย 

4.03 0.62 4.11 0.70 1.17 0.24 

รวม 4.18 0.64 4.24 0.63 -0.42 0.68 

อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ 
จังหวัดหนองคาย พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วนด้านบุคลากรด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็ก  
และด้านอาคารสถานที่ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ กงเพชร (2558)  ได้
วิจัยเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคามผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสือโก้ก 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการบุคลากรด้านการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์
เด็กเล็ก และด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ เสมามอญ (2559)  
ได้วิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่าสภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โสภิดา สารภี (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองตาก  

ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองตากตามเกณฑ์ มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับการด าเนินงานมาก ได้แก่ 1.ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 4. ด้านบุคลากร 
5.ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
ตามล าดับ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอรชนก เพียรค า (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าดอกไม้ จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเป็นไปตามล าดับ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ 
จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน วุฒิการศึกษาต่างกัน  
และประสบการณ์การทางานต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วันเพ็ญ กงเพชร (2558) ได้วิจัยเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสือ
โก้ก อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่าผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า บุคลากรที่มี
เพศ อายุ และต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมไม่แตกต่างกัน
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์หอม อยู่บัว (2559) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครู/ผู้ดูแลเด็กที่มี
ต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า ความคิดเห็นของครู/ผู้ดูแลเด็กที่มีต่อสภาพการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ที่มีระดับวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการด า เนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน และครู/ผู้ดูแลเด็กที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัย แม้ค่าเฉลี่ยทุกด้านของการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมาก  แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย (X̅ = 4.05, S.D.= 0.64)  และด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (X̅ = 4.03, S.D.= 0.62)  จึงขอเสนอแนะดังนี้

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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ที่ การด าเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต่ ากว่า 5 ป ี
n=59 

5ขึ้นไป  
n=106 t p-value 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก   
4.12 0.70 4.18 0.55 -1.42 0.16 

2 ด้านบุคลากร 4.08 0.49 4.19 0.61 0.78 0.44 
3 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย 
4.16 0.73 3.97 0.68 0.13 0.89 

4 ด้านวชิาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร 

4.26 0.61 4.25 0.73 -0.65 0.51 

5 ด้านการมีสว่นร่วม และ
สนับสนนุจากทุกภาคส่วน 

4.45 0.68 3.98 0.51 -1.15 0.25 

6 ด้านสง่เสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กเล็กปฐมวัย 

4.03 0.62 4.11 0.70 1.17 0.24 

รวม 4.18 0.64 4.24 0.63 -0.42 0.68 
 

อภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ 
จังหวัดหนองคาย พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วนด้านบุคลากรด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็ก  
และด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ กงเพชร (2558)  ได้
วิจัยเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคามผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสือโก้ก 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการบุคลากรด้านการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์
เด็กเล็ก และด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ เสมามอญ (2559)  
ได้วิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่าสภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โสภิดา สารภี (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองตาก  

 
 

ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองตากตามเกณฑ์ มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านที่อยู่ในระดับการด าเนินงานมาก  ได้แก่ 1.ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
2.ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3. ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 4. ด้านบุคลากร   
5.ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
ตามล าดับ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอรชนก เพียรค า (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าดอกไม้ จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเป็นไปตามล าดับ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  

 
ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ 

จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน วุฒิการศึกษาต่างกัน  
และประสบการณ์การท างานต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วันเพ็ญ กงเพชร (2558) ได้วิจัยเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสือ
โก้ก อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่าผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า บุคลากรที่มี
เพศ อายุ และต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์หอม อยู่บัว (2559) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครู/ผู้ดูแลเด็กที่มี
ต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า ความคิดเห็นของครู/ผู้ดูแลเด็กที่มีต่อสภาพการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ที่มีระดับวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการด า เนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน และครู/ผู้ดูแลเด็กที่มี 
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัย แม้ค่าเฉลี่ยทุกด้านของการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมาก  แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย  (X̅ = 4.05, S.D.= 0.64)  และด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  (X̅ = 4.03, S.D.= 0.62)  จึงขอเสนอแนะดังนี้ 
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1.1  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย  บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และมีขวัญและก าลังใจในการท างานมากข้ึน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กควรปรับปรุงการจัดท าเวปไซด์เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกระดับ 

1.2 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรมีการปรับปรุงให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก อีกท้ังมีห้องส้วมเพียงพอต่อจ านวนเด็กเล็ก และอยู่ในอาคารเรียนเพื่อ
ความปลอดภัย 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาสภาพ และปัญหาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวงกว้างขึ้น เช่นระดับจังหวัด หรือ

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มากขึ้น 
2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัด
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายจ าแนกตาม ต าแหน่ง และวุฒิ
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เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายก าหนดโดยตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตาม
สัดส่วน ได้จ านวนทั้งสิ้น  165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ มีระดับความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
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ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กร
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1.1  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย  บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และมีขวัญและก าลังใจในการท างานมากข้ึน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กควรปรับปรุงการจัดท าเวปไซด์เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกระดับ 

1.2 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ควรมีการปรับปรุงให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก อีกท้ังมีห้องส้วมเพียงพอต่อจ านวนเด็กเล็ก และอยู่ในอาคารเรียนเพื่อ
ความปลอดภัย 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาสภาพ และปัญหาการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวงกว้างขึ้น เช่นระดับจังหวัด หรือ

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มากขึ้น 
2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้รวมถึงวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายจ าแนกตาม ต าแหน่ง และวุฒิ
การศึกษา  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  ครู  และคณะกรรมบริหาร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายก าหนดโดยตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตาม
สัดส่วน ได้จ านวนทั้งสิ้น  165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ มีระดับความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าท ี

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ผลโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติหลัก
นิติธรรม ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผย/โปร่งใส คุณธรรม/จริยธรรม ประสิทธิภาพการกระจายอ านาจ 
การตอบสนอง และประสิทธิผลตามล าดับ  2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก  ธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย  ตามความคิดเห็นของครู และ
คณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน และวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่าโดยภาพรวมไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องตาม
สมมิฐานที่ตั้งไว้ 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study and to compare the administration of 
child development centers according to good governance principles of child development 
centers under the jurisdiction of Local Administrative Organization in Fao Rai District, Nong Khai 
Province, as classified by position and educational level.  The samples included 32 teachers and 
133 management committees of child development centers under the jurisdiction of Local 
Administrative Organization in Fao Rai District, Nong Khai Province, determined by Krejcie and 
Morgan’s sample-size table and a proportional stratified random sampling. The instrument used in 
this research was the 5-rating scale questionnaire and reliability 0.91 The statistics used for 
analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, and t-test. 
 The research results were found as follows: 

1. The administration of child development centers according to good governance 
principles of child development centers under the jurisdiction of Local Administrative 
Organization in Fao Rai District, Nong Khai Province, as a whole was at high level.  When 
considered by aspect, it was found all aspects at high level, in the order of means from high to 
low, namely Equity, Participation/Consensus, Rule of Law, Accountability, Transparency, 
Morality/Ethic, Efficiency, Decentralization, Responsiveness, Effectiveness aspects, respectively.   

2. The comparison results of opinion on the administration of child development 
centers according to good governance principles of child development centers under the 
jurisdiction of Local Administrative Organization in Fao Rai District, Nong Khai Province, as 
classified by position and educational level were as a whole and in aspects with no difference.  
 
Keywords :  Administration, Child Development Centers, Local Administrative Organization 
 
บทน า 
 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านการศึกษา ดังนั้นในการบริหารงานท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เมื่อเป็น
เช่นนี้รัฐบาลจึงต้องมีการปรับปรุงระบบการบริหารราชการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานน ารูปแบบการบริหารมาใช้ในการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศเพ่ือให้ประเทศชาติได้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ท าหน้าที่ร่าง
รัฐธรรมนูญก็ได้น าหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหลักการสากลที่ประเทศซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยใช้เป็นหลัก
ในการบริหารประเทศ โดยได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 โดยบัญญัติไว้ใ น

 
 

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ได้บัญญัติไว้ว่า“รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวการจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ
เป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติทั้งนี้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
ด้วย  ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”   การบริหารและการจัดการศึกษา
เป็นกลไกส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นส่วนส าคัญยิ่งที่จะท าให้การปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อนไปได้ทั้งระบบ
โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาที่ก าหนดให้การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นหมวดส าคัญหมวดหนึ่งต้องมีการ
ปฏิรูปไปพร้อม ๆ กันกับการปฏิรูปการศึกษาด้านอ่ืนโดยวางระบบโครงสร้างการบริหารงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
เชื่อมโยงและส่งเสริมการปฏิรูปด้านอ่ืน ๆ ทุกด้านทั้งส่งเสริมภาครัฐจัดการศึกษาเองทั้งในส่วนที่ให้ภาคประชาชน
และทุกส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตลอดจนการก ากับ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งของรัฐเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความส าเร็จย่อมต้องอาศัยปัจจัย
หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยในระดับปฏิบัติคือสถานศึกษาซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ผู้บริหารทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุจุดหมายของ
การศึกษาซึ่งจ าเป็นต้องมีศักยภาพ สมรรถภาพและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจึง
จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือจัดด าเนินการให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายและ
จุดมุ่งหมายของการบริหารในการบริหารผู้บริหารจะต้องมีทักษะที่จ าเป็นในการบริหารงาน3 ประการ คือทักษะ
ด้านการท างาน ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และทักษะทางด้านความคิดนอกจากนี้ผู้บริหารต้องมีหลั กในการ
ด าเนินงานที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตั้งใจปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย การด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้บริหารในการน าหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลหัวหน้า
สถานศึกษาซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างความมีประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา ภาวะผู้น าเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าผู้น านั้น ๆ มีคุณสมบัติความสามารถ และภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งเพียงใด และผู้บริหารในฐานะผู้น าของหน่วยงานจะได้รับความร่วมมือด้วยดีได้นั้น ในการบริหาร
จ าเป็นต้องแสดงบทบาทภาวะผู้น าที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน เพราะภาวะผู้น ามีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน 
และนอกจากการแสดงบทบาทภาวะผู้น าที่เหมาะสมแล้วผู้บริหารยังต้องน าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการ
บริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรหรือแบบการท างานของโรงเรียนที่เคย
ได้รับหรือรอค าสั่งจากหน่วยงานระดับสูงกว่ามาเป็นการบริหารตนเองและการมีส่วนร่วมโดยโรงเรียน ครูบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาลส าคัญในการพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนไปสู่เป้าหมายตามความคาดหวังของ
สังคม ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน 

ผู้วิจัยเป็นครูผู้ดูแลเด็ก มีส่วนร่วมในการบริหาร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัด หนองคาย โดยศึกษา
ตาม ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา โดยจะศึกษาในลักษณะการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง หลักธรรมาภิ
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Abstract 
 The purposes of this research were to study and to compare the administration of 
child development centers according to good governance principles of child development 
centers under the jurisdiction of Local Administrative Organization in Fao Rai District, Nong Khai 
Province, as classified by position and educational level.  The samples included 32 teachers and 
133 management committees of child development centers under the jurisdiction of Local 
Administrative Organization in Fao Rai District, Nong Khai Province, determined by Krejcie and 
Morgan’s sample-size table and a proportional stratified random sampling. The instrument used in 
this research was the 5-rating scale questionnaire and reliability 0.91 The statistics used for 
analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, and t-test. 
 The research results were found as follows: 

1. The administration of child development centers according to good governance 
principles of child development centers under the jurisdiction of Local Administrative 
Organization in Fao Rai District, Nong Khai Province, as a whole was at high level.  When 
considered by aspect, it was found all aspects at high level, in the order of means from high to 
low, namely Equity, Participation/Consensus, Rule of Law, Accountability, Transparency, 
Morality/Ethic, Efficiency, Decentralization, Responsiveness, Effectiveness aspects, respectively.   

2. The comparison results of opinion on the administration of child development 
centers according to good governance principles of child development centers under the 
jurisdiction of Local Administrative Organization in Fao Rai District, Nong Khai Province, as 
classified by position and educational level were as a whole and in aspects with no difference.  
 
Keywords :  Administration, Child Development Centers, Local Administrative Organization 
 
บทน า 
 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านการศึกษา ดังนั้นในการบริหารงานท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เมื่อเป็น
เช่นนี้รัฐบาลจึงต้องมีการปรับปรุงระบบการบริหารราชการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานน ารูปแบบการบริหารมาใช้ในการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศเพ่ือให้ประเทศชาติได้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ท าหน้าที่ร่าง
รัฐธรรมนูญก็ได้น าหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหลักการสากลที่ประเทศซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยใช้เป็นหลัก
ในการบริหารประเทศ โดยได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 โดยบัญญัติไว้ใ น

 
 

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ได้บัญญัติไว้ว่า“รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวการจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ
เป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติทั้งนี้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
ด้วย  ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”   การบริหารและการจัดการศึกษา
เป็นกลไกส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นส่วนส าคัญยิ่งที่จะท าให้การปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อนไปได้ทั้งระบบ
โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาที่ก าหนดให้การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นหมวดส าคัญหมวดหนึ่งต้องมีการ
ปฏิรูปไปพร้อม ๆ กันกับการปฏิรูปการศึกษาด้านอ่ืนโดยวางระบบโครงสร้างการบริหารงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
เชื่อมโยงและส่งเสริมการปฏิรูปด้านอ่ืน ๆ ทุกด้านทั้งส่งเสริมภาครัฐจัดการศึกษาเองทั้งในส่วนที่ให้ภาคประชาชน
และทุกส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตลอดจนการก ากับ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งของรัฐเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความส าเร็จย่อมต้องอาศัยปัจจัย
หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยในระดับปฏิบัติคือสถานศึกษาซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ผู้บริหารทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุจุดหมายของ
การศึกษาซึ่งจ าเป็นต้องมีศักยภาพ สมรรถภาพและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจึง
จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือจัดด าเนินการให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายและ
จุดมุ่งหมายของการบริหารในการบริหารผู้บริหารจะต้องมีทักษะที่จ าเป็นในการบริหารงาน3 ประการ คือทักษะ
ด้านการท างาน ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และทักษะทางด้านความคิดนอกจากนี้ผู้บริหารต้องมีหลั กในการ
ด าเนินงานที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตั้งใจปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย การด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้บริหารในการน าหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลหัวหน้า
สถานศึกษาซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างความมีประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา ภาวะผู้น าเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าผู้น านั้น ๆ มีคุณสมบัติความสามารถ และภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งเพียงใด และผู้บริหารในฐานะผู้น าของหน่วยงานจะได้รับความร่วมมือด้วยดีได้นั้น ในการบริหาร
จ าเป็นต้องแสดงบทบาทภาวะผู้น าที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน เพราะภาวะผู้น ามีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน 
และนอกจากการแสดงบทบาทภาวะผู้น าที่เหมาะสมแล้วผู้บริหารยังต้องน าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการ
บริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรหรือแบบการท างานของโรงเรียนที่เคย
ได้รับหรือรอค าสั่งจากหน่วยงานระดับสูงกว่ามาเป็นการบริหารตนเองและการมีส่วนร่วมโดยโรงเรียน ครูบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาลส าคัญในการพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนไปสู่เป้าหมายตามความคาดหวังของ
สังคม ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน 

ผู้วิจัยเป็นครูผู้ดูแลเด็ก มีส่วนร่วมในการบริหาร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัด หนองคาย โดยศึกษา
ตาม ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา โดยจะศึกษาในลักษณะการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง หลักธรรมาภิ
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บาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ประกอบด้วย  4 หลักการส าคัญ และ 10 หลักการย่อย ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนี้ 

           1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management) ประกอบด้วยหลัก
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effective) และหลักการตอบสนอง (Responsive)  

           2) ค่านิยมประชาธิปไตย   (Democratic Value) ประกอบ ด้วยหลักภาระรับผิดชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความเปิดเผย/โปร่งใส  (Transparency)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
และหลักความเสมอภาค (Equity) 

           3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วยหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
และหลักการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 

           4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร  (Administrative Responsibility) ประกอบด้วยหลัก
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัด การศึกษาของผู้บริหารโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานมากขึ้น อันน ามาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนา สถานศึกษา สังคม และประเทศชาติ
อย่างสูงสุด   

 
 

แผนภาพแสดงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ: 2555) 

 
 

 
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย   

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จ าแนกตาม ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา  

 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ครู และคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 
2. ครู และคณะกรรมการบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ประกอบด้วย  4 หลักการส าคัญ และ 10 หลักการย่อย ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนี้ 

           1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management) ประกอบด้วยหลัก
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effective) และหลักการตอบสนอง (Responsive)  

           2) ค่านิยมประชาธิปไตย   (Democratic Value) ประกอบ ด้วยหลักภาระรับผิดชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความเปิดเผย/โปร่งใส  (Transparency)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
และหลักความเสมอภาค (Equity) 

           3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วยหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
และหลักการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 

           4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร  (Administrative Responsibility) ประกอบด้วยหลัก
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัด การศึกษาของผู้บริหารโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานมากข้ึน อันน ามาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนา สถานศึกษา สังคม และประเทศชาติ
อย่างสูงสุด   

 
 

แผนภาพแสดงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ: 2555) 

 
 

 
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย   

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จ าแนกตาม ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา  

 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ครู และคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 
2. ครู และคณะกรรมการบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ ครู และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้า
ไร่ จังหวัดหนองคาย จากจ านวน 17 แห่ง  ประกอบด้วยครูจ านวน 56 คนคณะกรรมการบริหารจ านวน  237 คนรวม
ทั้งสิ้น 293 คน (ที่มา: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย, 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูป เครจซี่และมอร์แกน ที่ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นตามสัดส่วน  ได้จ านวน 165 คน ประกอบด้วยครูจ านวน 32 คน คณะกรรมการบริหารจ านวน  133 คน 

         
  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิ

บาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ลักษณะของแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วยต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ดังนี้  5  หมายถึง ระดับความเห็นต่อการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

   4  หมายถึง ระดับความเห็นต่อการปฏิบัติในระดับมาก 
   3  หมายถึง ระดับความเห็นต่อการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง ระดับความเห็นต่อการปฏิบัติในระดับน้อย 
   1  หมายถึง ระดับความเห็นต่อการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นส่วนเสนอความคิดเห็นอื่นๆ 
 
 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหาร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5-Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท

(Likkert) 
3. ร่างเครื่องมือการวิจัยโดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 
 

4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับค านิยาม
ศัพท์เฉพาะก่อนน ามาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence) เกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 0.50 ขึ้นไป  

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
7. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficeient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อเท่ากับ 0.91 
8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท า   

การวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปเกี่ยวกับต าแหน่ ง และวุฒิ การศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ทั้งโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย X̅ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด ,  
2545 : 100)      

  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติน้อย 

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติน้อยที่สุด 
 

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบโดยการหาค่าร้อยละ  
          

ข้อมูลทั่วไป (n=165) จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต าแหน่ง 
    ครู 
    คณะกรรมการบริหาร 
วุฒิการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตร ี
   ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
32 
133 

 
43 
122 

 
19.39 
80.61 

 
30.25 
69.75 

รวม 330       100 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ ครู และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้า
ไร่ จังหวัดหนองคาย จากจ านวน 17 แห่ง  ประกอบด้วยครูจ านวน 56 คนคณะกรรมการบริหารจ านวน  237 คนรวม
ทั้งสิ้น 293 คน (ที่มา: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย, 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูป เครจซี่และมอร์แกน ที่ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นตามสัดส่วน  ได้จ านวน 165 คน ประกอบด้วยครูจ านวน 32 คน คณะกรรมการบริหารจ านวน  133 คน 

         
  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิ

บาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ลักษณะของแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วยต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ดังนี้  5  หมายถึง ระดับความเห็นต่อการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

   4  หมายถึง ระดับความเห็นต่อการปฏิบัติในระดับมาก 
   3  หมายถึง ระดับความเห็นต่อการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง ระดับความเห็นต่อการปฏิบัติในระดับน้อย 
   1  หมายถึง ระดับความเห็นต่อการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นส่วนเสนอความคิดเห็นอื่นๆ 
 
 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหาร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5-Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท

(Likkert) 
3. ร่างเครื่องมือการวิจัยโดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 
 

4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับค านิยาม
ศัพท์เฉพาะก่อนน ามาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence) เกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 0.50 ขึ้นไป  

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
7. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficeient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อเท่ากับ 0.91 
8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท า   

การวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปเกี่ยวกับต าแหน่ ง และวุฒิ การศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ทั้งโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย X̅ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด ,  
2545 : 100)      

  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติน้อย 

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติน้อยที่สุด 
 

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบโดยการหาค่าร้อยละ  
          

ข้อมูลทั่วไป (n=165) จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต าแหน่ง 
    ครู 
    คณะกรรมการบริหาร 
วุฒิการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตร ี
   ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
32 
133 

 
43 
122 

 
19.39 
80.61 

 
30.25 
69.75 

รวม 330       100 
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 ตาราง 1 ผู้สอบถามเป็นครูจ านวน 32 คน (ร้อยละ 19.39) คณะกรรมการบริหารจ านวน 133 คน (ร้อย
ละ 80.61) มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 43 คน (ร้อยละ 30.25) และปริญญาตรีขึ้นไปจ านวน 122 คน 
(ร้อยละ 69.75) ดังรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้ 
ตาราง 2 หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
  

ด้านที ่ หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 

x̄ 

 

S.D 
 

ระดับ 
ล าดับที ่

1 หลักประสิทธิภาพ 4.00 0.51 มาก 7 
2 หลักประสิทธิผล 3.68 0.50 มาก 10 
3 หลักการตอบสนอง 3.92 0.54 มาก 9 
4 หลักภาระรบัผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 4.17 0.58 มาก 4 
5 หลักเปิดเผย/โปร่งใส 4.10 0.53 มาก 5 
6 หลักนิติธรรม 4.24 0.51 มาก 3 
7 หลักความเสมอภาค 4.28 0.55 มาก 1 
8 หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามต ิ 4.25 0.50 มาก 2 
9 หลักการกระจายอ านาจ 3.96 0.53 มาก 8 
10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม 4.09 0.57 มาก 6 
 รวม 4.07  0.53 มาก  

 
ตาราง 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม/การพยายาม
แสวงหาฉันทามติหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผย/โปร่งใส คุณธรรม/จริยธรรม 
ประสิทธิภาพการกระจายอ านาจ การตอบสนอง และประสิทธิผลตามล าดับ ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ 

2.1 หลักความเสมอภาคพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.28 S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ผู้บริหารบริหารงานด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าในด้าน เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ สถานะทางสังคม ฯลฯ  มาก (X̅ = 4.34 S.D.= 0.42)
ผู้บริหารค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของเด็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มาก (X̅ = 4.28 S.D.= 0.61)
ผู้บริหารค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มาก (X̅ = 4.21 S.D.= 0.57) 
ตามล าดับ 

 
2.2 หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25 

S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหาร
เปิดให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา (X̅ = 4.37 S.D.= 0.42) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน  (X̅ = 4.32 S.D.= 0.51) ผู้บริหารเปิด

ระดับความคิดเหน็       

 
 

โอกาสให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (X̅ = 4.28 S.D.= 0.56) ผู้บริหาร
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  (X̅ = 4.25 S.D.= 0.35) ผู้บริหารมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างบุคลากรหรือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X̅ = 4.05 S.D.= 0.67) ตามล าดับ   

2.3 หลักนิติธรรม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.24 S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีการค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของครู
และบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการใช้กฎ ระเบียบต่างๆ  (X̅ = 4.31 S.D.= 0.57) ผู้บริหารยึดถือ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด  (X̅ = 4.26 S.D.= 0.46) ผู้บริหารใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม (X̅ = 4.21 S.D.= 0.57) ตามล าดับ 
    2.4 หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.24 S.D.= 0.51) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารสามารถตอบ
ค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัย (X̅ = 4.25 S.D.= 0.61) ผู้บริหารมีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ (X̅ = 4.23 S.D.= 0.52) ผู้บริหารมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย (X̅ = 4.18 S.D.= 0.43) ผู้บริหารมีความส านึกในความรับผิดชอบ (X̅ = 4.15 S.D.= 0.65) ผู้บริหารมี
ความตระหนักในหน้าที่การบริหาร (X̅ = 4.11 S.D.= 0.69) ผู้บริหารมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น (X̅ = 4.08 S.D.= 0.55) ตามล าดับ  
    2.5 หลักเปิดเผย/โปร่งใส พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.10 S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตรงไปตรงมา (X̅ = 4.25 S.D.= 0.52) ผู้บริหารมีการวางระบบการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  (X̅ =  
4.18 S.D.= 0.52) ผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ (X̅ =  4.12  S.D.= 0.61) ผู้บริหารวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปโดยง่าย  (X̅ = 3.85 
S.D.= 0.46)  ตามล าดับ 

1.6 หลักคุณธรรม/จริยธรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.09 S.D.= 0.57) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีจิตส านึกความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม  (X̅ = 4.13 S.D.= 
0.62) ผู้บริหารมีการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม/จริยธรรมแก่บุคลากร (X̅ = 4.09 S.D.= 0.52) ผู้บริหารยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย  (X̅ = 4.05 
S.D.= 0.57)  ตามล าดับ 

1.7 หลักประสิทธิภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.00 S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้น าใช้ทรัพยากร
ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือดัดแปลงใหม่  (X̅ = 4.23  S.D.= 0.61)  ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากร และ
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นในการเรียนการสอน  (X̅ = 4.12  S.D.= 0.54)  ผู้บริหารควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ  (X̅ =  3.98 S.D.= 0.43)  ผู้บริหารจัดให้มีการ
ควบคุมการใช้ทรัพยากร อย่างประหยัดและคุ้มค่า  (X̅ =  3.97 S.D.= 0.58)  ผู้บริหารจัดให้มีการวางแผนการใช้
ทรัพยากร คือ คน วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณอย่างประหยัด  (X̅ =  3.94 S.D.= 0.45)  ผู้บริหารมีการยกเลิก

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................

_____________________  
202 



 
 

 ตาราง 1 ผู้สอบถามเป็นครูจ านวน 32 คน (ร้อยละ 19.39) คณะกรรมการบริหารจ านวน 133 คน (ร้อย
ละ 80.61) มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 43 คน (ร้อยละ 30.25) และปริญญาตรีขึ้นไปจ านวน 122 คน 
(ร้อยละ 69.75) ดังรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้ 
ตาราง 2 หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
  

ด้านที ่ หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 

x̄ 

 

S.D 
 

ระดับ 
ล าดับที ่

1 หลักประสิทธิภาพ 4.00 0.51 มาก 7 
2 หลักประสิทธิผล 3.68 0.50 มาก 10 
3 หลักการตอบสนอง 3.92 0.54 มาก 9 
4 หลักภาระรบัผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 4.17 0.58 มาก 4 
5 หลักเปิดเผย/โปร่งใส 4.10 0.53 มาก 5 
6 หลักนิติธรรม 4.24 0.51 มาก 3 
7 หลักความเสมอภาค 4.28 0.55 มาก 1 
8 หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามต ิ 4.25 0.50 มาก 2 
9 หลักการกระจายอ านาจ 3.96 0.53 มาก 8 
10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม 4.09 0.57 มาก 6 
 รวม 4.07  0.53 มาก  

 
ตาราง 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม/การพยายาม
แสวงหาฉันทามติหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผย/โปร่งใส คุณธรรม/จริยธรรม 
ประสิทธิภาพการกระจายอ านาจ การตอบสนอง และประสิทธิผลตามล าดับ ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ 

2.1 หลักความเสมอภาคพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.28 S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ผู้บริหารบริหารงานด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าในด้าน เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ สถานะทางสังคม ฯลฯ  มาก (X̅ = 4.34 S.D.= 0.42)
ผู้บริหารค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของเด็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มาก (X̅ = 4.28 S.D.= 0.61)
ผู้บริหารค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มาก (X̅ = 4.21 S.D.= 0.57) 
ตามล าดับ 

 
2.2 หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25 

S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหาร
เปิดให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา (X̅ = 4.37 S.D.= 0.42) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน  (X̅ = 4.32 S.D.= 0.51) ผู้บริหารเปิด

ระดับความคิดเหน็       

 
 

โอกาสให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (X̅ = 4.28 S.D.= 0.56) ผู้บริหาร
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  (X̅ = 4.25 S.D.= 0.35) ผู้บริหารมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างบุคลากรหรือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X̅ = 4.05 S.D.= 0.67) ตามล าดับ   

2.3 หลักนิติธรรม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.24 S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีการค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของครู
และบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการใช้กฎ ระเบียบต่างๆ  (X̅ = 4.31 S.D.= 0.57) ผู้บริหารยึดถือ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด  (X̅ = 4.26 S.D.= 0.46) ผู้บริหารใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม (X̅ = 4.21 S.D.= 0.57) ตามล าดับ 
    2.4 หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.24 S.D.= 0.51) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารสามารถตอบ
ค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัย (X̅ = 4.25 S.D.= 0.61) ผู้บริหารมีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ (X̅ = 4.23 S.D.= 0.52) ผู้บริหารมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย (X̅ = 4.18 S.D.= 0.43) ผู้บริหารมีความส านึกในความรับผิดชอบ (X̅ = 4.15 S.D.= 0.65) ผู้บริหารมี
ความตระหนักในหน้าที่การบริหาร (X̅ = 4.11 S.D.= 0.69) ผู้บริหารมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น (X̅ = 4.08 S.D.= 0.55) ตามล าดับ  
    2.5 หลักเปิดเผย/โปร่งใส พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.10 S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตรงไปตรงมา (X̅ = 4.25 S.D.= 0.52) ผู้บริหารมีการวางระบบการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  (X̅ =  
4.18 S.D.= 0.52) ผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ (X̅ =  4.12  S.D.= 0.61) ผู้บริหารวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปโดยง่าย  (X̅ = 3.85 
S.D.= 0.46)  ตามล าดับ 

1.6 หลักคุณธรรม/จริยธรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.09 S.D.= 0.57) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีจิตส านึกความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม  (X̅ = 4.13 S.D.= 
0.62) ผู้บริหารมีการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม/จริยธรรมแก่บุคลากร (X̅ = 4.09 S.D.= 0.52) ผู้บริหารยึด
ม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย  (X̅ = 4.05 
S.D.= 0.57)  ตามล าดับ 

1.7 หลักประสิทธิภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.00 S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้น าใช้ทรัพยากร
ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือดัดแปลงใหม่  (X̅ = 4.23  S.D.= 0.61)  ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากร และ
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นในการเรียนการสอน  (X̅ = 4.12  S.D.= 0.54)  ผู้บริหารควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ  (X̅ =  3.98 S.D.= 0.43)  ผู้บริหารจัดให้มีการ
ควบคุมการใช้ทรัพยากร อย่างประหยัดและคุ้มค่า  (X̅ =  3.97 S.D.= 0.58)  ผู้บริหารจัดให้มีการวางแผนการใช้
ทรัพยากร คือ คน วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณอย่างประหยัด  (X̅ =  3.94 S.D.= 0.45)  ผู้บริหารมีการยกเลิก
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ภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น  (X̅ =  3.89 S.D.= 0.46)  ผู้บริหารมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่าย (X̅ = 3.85 S.D.= 0.51)  ตามล าดับ 

1.8 หลักการกระจายอ านาจ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.96 S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีการมอบอ านาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (X̅ = 
4.03  S.D.= 0.56)   ผู้บริหารมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการ 
ปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดี  (X̅ = 3.97 S.D.= 0.53)   ผู้บริหารมีการโอนถ่าย
บทบาทและภารกิจให้แก่บุคลากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ (X̅ = 3.88 S.D.= 0.49)  ตามล าดับ 

1.9 หลักการตอบสนอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.92 S.D.= 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่น(X̅ = 4.01  S.D.= 
0.63)   ผู้บริหารสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  (X̅ = 3.94  S.D.= 0.54)  ผู้บริหารวางระบบการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ ได้อย่างเหมาะสม  (X̅ = 3.88         
S.D.= 0. 46)   ผู้บริหารสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (X̅ = 3.86  S.D.= 0.51)   ตามล าดับ 

1.10 หลักประสิทธิผล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.68 S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (X̅ = 3.95  S.D.= 0.42)   ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (X̅ = 3.75 S.D.= 0.53)   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X̅ = 3.66  S.D.= 0.45)   ผู้บริหารสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน  (X̅ = 3.64  S.D.= 0.62)   ผู้บริหารมีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่
ตอบสนองต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X̅ = 3.57  S.D.= 0.62)   ผู้บริหารมีการจัดการความ
เสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (X̅ = 3.51  S.D.= 0.36)   ตามล าดับ 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จ าแนกตาม ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ที ่ หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
คร ู

n=32 
คณะกรรมบริหาร 

n=133 t p-value 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 หลักประสิทธิภาพ 4.14 0.71 4.18 0.62 2.31* 0.04 
2 หลักประสิทธิผล 3.85 0.52 3.51 0.48 2.02 0.11 
3 หลักการตอบสนอง 4.05 0.56 3.79 0.51 1.48 0.15 
4 หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 4.20 0.69 4.13 0.47 1.01 0.32 
5 หลักเปิดเผย/โปร่งใส 4.09 0.43 4.11 0.63 0.52 0.67 
6 หลักนิติธรรม 4.42 0.53 4.06 0.49 1.42 0.24 
7 หลักความเสมอภาค 4.31 0.64 4.25 0.46 3.48* 0.03 
8 หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 4.36 0.35 4.14 0.65 0.81 0.42 
9 หลักการกระจายอ านาจ 4.08 0.71 3.84 0.35 1.37 0.17 

 
 

10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม 4.12 0.43 4.05 0.70 0.29 0.08 
รวม 4.15 0.55 3.99 0.52 1.47 0.22 

 
ตาราง 3  พบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารท่ี
มีต าแหน่งต่างกัน พบว่าโดยภาพรวมไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่ตรงตามสมมิฐานที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้าน
ไม่ต่างกัน ยกเว้น 2 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ และ หลัก
ความเสมอภาค 

3.1  สมมิฐานที่ 1 ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 

 
 
ตาราง 4 สมมิฐานที่ 2 ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
แตกต่างกัน 

 

ที ่ หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี

n=43 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

n=122 t p-value 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 หลักประสิทธิภาพ 3.92 0.52 4.08 0.49 1.56 0.14 
2 หลักประสิทธิผล 3.45 0.44 3.91 0.56 4.80* 0.02 
3 หลักการตอบสนอง 3.88 0.53 3.95 0.55 1.42 0.24 
4 หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 4.18 0.49 4.15 0.66 0.94 0.42 
5 หลักเปิดเผย/โปร่งใส 4.01 0.50 4.18 0.55 5.71* 0.00 
6 หลักนิติธรรม 4.15 0.42 4.33 0.59 1.03 0.28 
7 หลักความเสมอภาค 4.25 0.46 4.31 0.64 2.15 0.12 
8 หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหา

ฉันทามติ 4.29 0.61 4.21 0.38 0.95 0.40 

9 หลักการกระจายอ านาจ 3.85 0.57 4.06 0.49 1.75 0.22 
10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม 4.05 0.65 4.12 0.48 3.32* 0.04 

รวม 4.00 0.52 4.13 0.54 2.36 0.19 
         
ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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ภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น  (X̅ =  3.89 S.D.= 0.46)  ผู้บริหารมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่าย (X̅ = 3.85 S.D.= 0.51)  ตามล าดับ 

1.8 หลักการกระจายอ านาจ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.96 S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีการมอบอ านาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (X̅ = 
4.03  S.D.= 0.56)   ผู้บริหารมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการ 
ปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดี  (X̅ = 3.97 S.D.= 0.53)   ผู้บริหารมีการโอนถ่าย
บทบาทและภารกิจให้แก่บุคลากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ (X̅ = 3.88 S.D.= 0.49)  ตามล าดับ 

1.9 หลักการตอบสนอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.92 S.D.= 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่น(X̅ = 4.01  S.D.= 
0.63)   ผู้บริหารสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  (X̅ = 3.94  S.D.= 0.54)  ผู้บริหารวางระบบการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ ได้อย่างเหมาะสม  (X̅ = 3.88         
S.D.= 0. 46)   ผู้บริหารสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (X̅ = 3.86  S.D.= 0.51)   ตามล าดับ 

1.10 หลักประสิทธิผล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.68 S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (X̅ = 3.95  S.D.= 0.42)   ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (X̅ = 3.75 S.D.= 0.53)   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X̅ = 3.66  S.D.= 0.45)   ผู้บริหารสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน  (X̅ = 3.64  S.D.= 0.62)   ผู้บริหารมีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่
ตอบสนองต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X̅ = 3.57  S.D.= 0.62)   ผู้บริหารมีการจัดการความ
เสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (X̅ = 3.51  S.D.= 0.36)   ตามล าดับ 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จ าแนกตาม ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ที ่ หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
คร ู

n=32 
คณะกรรมบริหาร 

n=133 t p-value 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 หลักประสิทธิภาพ 4.14 0.71 4.18 0.62 2.31* 0.04 
2 หลักประสิทธิผล 3.85 0.52 3.51 0.48 2.02 0.11 
3 หลักการตอบสนอง 4.05 0.56 3.79 0.51 1.48 0.15 
4 หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 4.20 0.69 4.13 0.47 1.01 0.32 
5 หลักเปิดเผย/โปร่งใส 4.09 0.43 4.11 0.63 0.52 0.67 
6 หลักนิติธรรม 4.42 0.53 4.06 0.49 1.42 0.24 
7 หลักความเสมอภาค 4.31 0.64 4.25 0.46 3.48* 0.03 
8 หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ 4.36 0.35 4.14 0.65 0.81 0.42 
9 หลักการกระจายอ านาจ 4.08 0.71 3.84 0.35 1.37 0.17 

 
 

10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม 4.12 0.43 4.05 0.70 0.29 0.08 
รวม 4.15 0.55 3.99 0.52 1.47 0.22 

 
ตาราง 3  พบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารท่ี
มีต าแหน่งต่างกัน พบว่าโดยภาพรวมไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่ตรงตามสมมิฐานที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้าน
ไม่ต่างกัน ยกเว้น 2 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ และ หลัก
ความเสมอภาค 

3.1  สมมิฐานที่ 1 ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน 

 
 
ตาราง 4 สมมิฐานที่ 2 ครูและคณะกรรมการบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
แตกต่างกัน 

 

ที ่ หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี

n=43 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

n=122 t p-value 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1 หลักประสิทธิภาพ 3.92 0.52 4.08 0.49 1.56 0.14 
2 หลักประสิทธิผล 3.45 0.44 3.91 0.56 4.80* 0.02 
3 หลักการตอบสนอง 3.88 0.53 3.95 0.55 1.42 0.24 
4 หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 4.18 0.49 4.15 0.66 0.94 0.42 
5 หลักเปิดเผย/โปร่งใส 4.01 0.50 4.18 0.55 5.71* 0.00 
6 หลักนิติธรรม 4.15 0.42 4.33 0.59 1.03 0.28 
7 หลักความเสมอภาค 4.25 0.46 4.31 0.64 2.15 0.12 
8 หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหา

ฉันทามติ 4.29 0.61 4.21 0.38 0.95 0.40 

9 หลักการกระจายอ านาจ 3.85 0.57 4.06 0.49 1.75 0.22 
10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม 4.05 0.65 4.12 0.48 3.32* 0.04 

รวม 4.00 0.52 4.13 0.54 2.36 0.19 
         
ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน 
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พบว่า โดยภาพรวมไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่ตรงตามสมมิฐานที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านไม่ต่างกัน 
ยกเว้น 3 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่หลักประสิทธิผล หลักเปิดเผย/โปร่งใส 
และ หลักคุณธรรม/จริยธรรม  

อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ
หลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผย/โปร่งใส คุณธรรม/จริยธรรม ประสิทธิภาพการ
กระจายอ านาจ การตอบสนอง และประสิทธิผลตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสกล ฐานธมฺโม (อินทร์
คล้าย) (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลัก  ซึ่งพบว่าธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน 
พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักนิติธรรม ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอุไรวรรณ แก้วบาง (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มอ าเภอธัญบุรี สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส 
และหลักการมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย นาดี (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีด้านหลักคุณธรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติของผู้บริหาร
สถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 4 งานของสถานศึกษา โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชัย นิลรัตน์ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงาน
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายจัดการศึกษาที่ 1และ 2 อ าเภอเมือง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดระนองจ าแนกตามหลักธรรมาภิบาลของ กพร. โดยภาพรวมรายด้านมีอยู่ใน
ระดับปานกลาง  

ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัด
หนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน พบว่าโดยภาพรวมไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านไม่ต่างกัน ยกเว้น 2 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ และ หลักความเสมอภาค ทั้งนี้อาจเพราะศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความ
ร่วมมือกันในการด าเนินงานด้านต่างๆ มีการประชุมร่วมกันระหว่างครูแลคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้ มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ งานวิจัยของ พระสกล ฐานธมฺโม (อินทร์คล้าย) (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพบว่าเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ของผู้บริหาร
และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับในด้าน เพศ อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน และระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ ยงดี (2559) เรื่องธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ซึ่งพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
เมื่อจาแนกตามต าแหน่ง พบว่า กลุ่มผู้บริหาร ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกันทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน

ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ 
จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยภาพรวม
ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมิฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านไม่ต่างกัน ยกเว้น 3 ด้านที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่หลักประสิทธิผล หลักเปิดเผย/โปร่งใส และ หลักคุณธรรม/
จริยธรรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูได้รับการพัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านสาขาวิชาชีพ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือด้านอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ท าให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรร
มาภิบาลได้ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็ก มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ก ากับติดตาม และตัดสินใจ
ปัญหาร่วมกับศูนย์เด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาของครูและคณะกรรมการบริหาร
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ ส่งเสริม (2559) เรื่องการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ซึ่งพบว่า ข้าราชการครูที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกันคือ ครูที่มีวุฒิการศึกษาไม่เกินปริญญาตรีและครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา โพธิ
ทอง เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
พบว่า ผลการเปรียบเทียบของระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร แยกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร จ าแนกครูที่มีเพศต่างกัน มีอายุ
ต่างกัน มีระดับการศึกษาต่างกันและมีประสบการณ์การท างานต่างกัน พบว่ามีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และ
รายด้านไมแ่ตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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พบว่า โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมิฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านไม่ต่างกัน 
ยกเว้น 3 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่หลักประสิทธิผล หลักเปิดเผย/โปร่งใส
และ หลักคุณธรรม/จริยธรรม

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ
หลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผย/โปร่งใส คุณธรรม/จริยธรรม ประสิทธิภาพการ
กระจายอ านาจ การตอบสนอง และประสิทธิผลตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสกล ฐานธมฺโม (อินทร์
คล้าย) (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลัก ซึ่งพบว่าธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน 
พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักนิติธรรม ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอุไรวรรณ แก้วบาง (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มอ าเภอธัญบุรี สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส 
และหลักการมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย นาดี (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีด้านหลักคุณธรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติของผู้บริหาร
สถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 4 งานของสถานศึกษา โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชัย นิลรัตน์ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงาน
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายจัดการศึกษาที่ 1และ 2 อ าเภอเมือง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดระนองจ าแนกตามหลักธรรมาภิบาลของ กพร. โดยภาพรวมรายด้านมีอยู่ใน
ระดับปานกลาง

ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัด
หนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน พบว่าโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านไม่ต่างกัน ยกเว้น 2 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ และ หลักความเสมอภาค ทั้งนี้อาจเพราะศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความ
ร่วมมือกันในการด าเนินงานด้านต่างๆ มีการประชุมร่วมกันระหว่างครูแลคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้ มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ งานวิจัยของ พระสกล ฐานธมฺโม (อินทร์คล้าย) (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพบว่าเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ของผู้บริหาร
และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับในด้าน เพศ อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน และระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ ยงดี (2559) เรื่องธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ซึ่งพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
เมื่อจาแนกตามต าแหน่ง พบว่า กลุ่มผู้บริหาร ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกันทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน  

ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ 
จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยภาพรวม
ไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่ตรงตามสมมิฐานที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านไม่ต่างกัน ยกเว้น 3 ด้านที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่หลักประสิทธิผล หลักเปิดเผย/โปร่งใส และ หลักคุณธรรม/
จริยธรรม  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูได้รับการพัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านสาขาวิชาชีพ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือด้านอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ท าให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรร
มาภิบาลได้ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็ก มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ก ากับติดตาม และตัดสินใจ
ปัญหาร่วมกับศูนย์เด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง  จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาของครูและคณะกรรมการบริหาร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ ส่งเสริม (2559) เรื่องการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ซึ่งพบว่า ข้าราชการครูที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกันคือ ครูที่มีวุฒิการศึกษาไม่เกินปริญญาตรีและครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา โพธิ
ทอง เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร  ซึ่ง
พบว่า ผลการเปรียบเทียบของระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร แยกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร จ าแนกครูที่มีเพศต่างกัน มีอายุ
ต่างกัน มีระดับการศึกษาต่างกันและมีประสบการณ์การท างานต่างกัน พบว่ามีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และ
รายด้านไมแ่ตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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1.1 หลักการกระจายอ านาจ  ผู้บริหารมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่บุคลากร หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ในระดับที่มากขึ้น เพ่ือให้ครูและคณะกรรมการบริหารมีความภาคภูมิใจในภารกิจที่มีโอกาสได้
ปฏิบัติ และเกิดความรักองค์กรมากข้ึน 

1.2 หลักการตอบสนอง   ผู้บริหารควรจัดท าแผนกรอบเวลาในการก ากับติดตามภารกิจต่างๆ ให้สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดทั้งภารกิจที่ตนเองและบุคลากรรับผิดชอบ   

1.3 หลักประสิทธิผล  ผู้บริหารมีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยการจัดท าตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานนั้นๆ และผู้บริหารมี
การจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ  โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผล
ต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดท าแผนความเสี่ยงรองรับ 
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1.1 หลักการกระจายอ านาจ  ผู้บริหารมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่บุคลากร หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ในระดับที่มากขึ้น เพ่ือให้ครูและคณะกรรมการบริหารมีความภาคภูมิใจในภารกิจที่มีโอกาสได้
ปฏิบัติ และเกิดความรักองค์กรมากข้ึน 

1.2 หลักการตอบสนอง   ผู้บริหารควรจัดท าแผนกรอบเวลาในการก ากับติดตามภารกิจต่างๆ ให้สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดทั้งภารกิจที่ตนเองและบุคลากรรับผิดชอบ   

1.3 หลักประสิทธิผล  ผู้บริหารมีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยการจัดท าตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานนั้นๆ และผู้บริหารมี
การจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ  โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผล
ต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดท าแผนความเสี่ยงรองรับ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ในภาพที่กว้างขึ้น เช่นระดับจังหวัด หรือระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มากขึ้น สามารถเปรียบเทียบได้ในระดับมหภาค 

2.2 ควรศึกษาแนวทางการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพ่ิมชึ้น 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้รวมทั้งวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน  กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้ก าหนดโดยตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน และการสุ่มตัวอย่างง่าย ได้จ านวนทั้งสิ้น  155 คน ครู
จ านวน 125 คน และเจ้าหน้าที่ 30 คน  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด
บึงกาฬ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การร่วมมือ การ
ประนีประนอม การเอาชนะ การยอมให้ และการหลีกเลี่ยง ตามล าดับ 2) การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตาม 
เพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องตามสมมิฐานที่ตั้งไว้ 
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Abstract 
 

 The purposes of this research is and to compare the team working of the personnel in 
Vocational Colleges under the jurisdiction of Office of Vocational Education Commission, Bueng 
Kan Province, as classified by gender, position and educational level.  The samples included 125 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้รวมทั้งวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน  กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้ก าหนดโดยตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน และการสุ่มตัวอย่างง่าย ได้จ านวนทั้งสิ้น  155 คน ครู
จ านวน 125 คน และเจ้าหน้าที่ 30 คน  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด
บึงกาฬ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การร่วมมือ การ
ประนีประนอม การเอาชนะ การยอมให้ และการหลีกเลี่ยง ตามล าดับ 2) การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตาม 
เพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องตามสมมิฐานที่ตั้งไว้ 

 
ค าส าคัญ : การบริหารความขัดแย้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
Abstract 
 

 The purposes of this research is and to compare the team working of the personnel in 
Vocational Colleges under the jurisdiction of Office of Vocational Education Commission, Bueng 
Kan Province, as classified by gender, position and educational level.  The samples included 125 
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teachers and 30 officers of Vocational Colleges under the jurisdiction of the Office of Vocational 
Education Commission, Bueng Kan Province, determined by Krejcie and Morgan’s sample-size 
table and a simple random sampling. The instrument used in this research was the 5-rating scale 
questionnaire and reliability at 0.84 The statistics used for analyzing the data were percentage, 
mean, standard deviation, and t-test. 
 The research results were found that follows: 

1. The team working of the personnel in Vocational Colleges under the jurisdiction of 
Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan Province, as a whole was at high level.  
When considered by aspect, it was found all 5 aspects at high level, in the order of means from 
high to low, namely collaborating, compromising, competing, accommodating, and avoiding 
aspects, respectively.   

2. The comparison results of opinion on team working of the personnel in Vocational 
Colleges under the jurisdiction of Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan 
Province, as classified by gender, position and working experience were as a whole and in 
aspects with no difference.  
 
Keywords :  Team Working, Vocational Colleges, Vocational Education Commission 
 
บทน า 
 

ด้วยความแตกต่างกันของมนุษย์ในด้านความคิด อารมณ์ท าให้การอยู่รวมกันของมนุษย์ในปัจจุบันไม่ว่า
สังคมใดๆ ภายใต้ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจากอดีตที่สภาพสังคมมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักใคร่สามัคคี มีความปรองดอง 
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์กันทั้งในครอบครัวหรือสถานที่ท างานในทางที่ดี แต่สภาพของสังคมไทย
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางความตึงเครียด ความกระวนกระวายการต่อต้านและความ
ขัดแย้งค่อนข้างสูง โดยเฉพาะมนุษย์ต้องท างานร่วมกันความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น  ดังพระบรมราโชวาท ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533 
ความตอนหนึ่งว่า “ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้ให้พอก
พูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้
หลายๆ คนหลายๆ ทางด้วยความร่วมมือปรองดองกัน…” ความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ทุก
ระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนองค์กร หน่วยงาน สังคม จนถึงระดับประเทศ เพราะมีความแตกต่างกันทั้ง วิถีชีวิต 
วิธีคิด โลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ เมื่อมาอยู่รวมกัน ความแตกต่างท าให้เกิดความไม่เข้าใจกันน าไปสู่ความขัดแย้ง
ในที่สุด ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้จึงควรรู้จักและเข้าใจความ
ขัดแย้งแปลงสภาพความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องศึกษาถึงปัญหาเรื่องความ
ขัดแย้งและแนวทางแก้ไขจากหลายๆ แนวทางเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการบริหารงานขององค์กรต่อไป 

สถานศึกษาก็เป็นองค์การหนึ่งที่มีบุคคลรวมกันอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นย่อมไม่สามารถ หลีกเลี่ยงปัญหา
ความขัดแย้งได้การบริหารความขัดแย้งจึงเป็นภารกิจที่ยากที่สุดส าหรับผู้บริหาร ที่จะต้องด าเนินการแก้ ไขปัญหา
ด้วยความรอบคอบไม่ควรละเลยกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในลักษณะท าตัวอยู่เหนือความขัดแย้ง  ผู้บริหารที่
ดีจะต้องยอมรับความขัดแย้ง และพยายามหายุทธวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและพยายามทุกวิถี ทางในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งเพราะความขัดแย้งเป็นพลังส าคัญหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมขององค์การ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารหากใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่เหมาะสม จะท าให้บรรยากาศในองค์การ
เต็มไปด้วยการแข่งขัน ขู่เข็ญ และคุกคามจากนั้นความขัดแย้ง จะรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความขัดแย้งใน ทาง
ท าลาย ซึ่งจะส่งผลให้องค์การเสื่อมลงในที่สุดและ ในทางตรงกันข้ามหากใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่
เหมาะสมจะท าให้เกิดบรรยากาศของ ความร่วมมือและสนับสนุน ความขัดแย้งจะเป็นความขัดแย้งที่ส่งผลในทาง
สร้างสรรค์องค์การให้เจริญล่วงหน้า  บทบาทของผู้บริหารจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จ ะต้องยืนหยัดอย่างมีสติ
พร้อมพรั่ง ด้วยข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาความขัดแย้งและเอาชนะให้ได้เพ่ือสร้าง 
ความม่ันคงให้กับตนเองและองค์กรที่รับผิดชอบอยู่ร่วมกัน อีกท้ังผลักดันให้องค์การก้าวหน้าพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
เรื่อย ๆ ผู้วิจัยด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่มีบุคลากรที่เป็นครู และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ อยู่ร่วมกัน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ    ตามกรอบทฤษฎีของ  
Thomas & Kilmann (1987 : 11-16) มี  5 รูปแบบได้ แก่  1. การเอาชนะ (Competing) 2. การร่วมมื อ 
(Collaborating) 3. การประนีประนอม (Compromising) 4. การหลีกเลี่ยง (Avoiding) และ 5. การยอมให้ 
(Accommodating) เพ่ือจะน าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาองค์การ อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารและ
คุณภาพการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนด
สมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

1. บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารต่างกัน 
2. บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารต่างกัน 
3. บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งต่างกัน 
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teachers and 30 officers of Vocational Colleges under the jurisdiction of the Office of Vocational 
Education Commission, Bueng Kan Province, determined by Krejcie and Morgan’s sample-size 
table and a simple random sampling. The instrument used in this research was the 5-rating scale 
questionnaire and reliability at 0.84 The statistics used for analyzing the data were percentage, 
mean, standard deviation, and t-test. 
 The research results were found that follows: 

1. The team working of the personnel in Vocational Colleges under the jurisdiction of 
Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan Province, as a whole was at high level.  
When considered by aspect, it was found all 5 aspects at high level, in the order of means from 
high to low, namely collaborating, compromising, competing, accommodating, and avoiding 
aspects, respectively.   

2. The comparison results of opinion on team working of the personnel in Vocational 
Colleges under the jurisdiction of Office of Vocational Education Commission, Bueng Kan 
Province, as classified by gender, position and working experience were as a whole and in 
aspects with no difference.  
 
Keywords :  Team Working, Vocational Colleges, Vocational Education Commission 
 
บทน า 
 

ด้วยความแตกต่างกันของมนุษย์ในด้านความคิด อารมณ์ท าให้การอยู่รวมกันของมนุษย์ในปัจจุบันไม่ว่า
สังคมใดๆ ภายใต้ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจากอดีตที่สภาพสังคมมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รักใคร่สามัคคี มีความปรองดอง 
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์กันทั้งในครอบครัวหรือสถานที่ท างานในทางที่ดี แต่สภาพของสังคมไทย
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางความตึงเครียด ความกระวนกระวายการต่อต้านและความ
ขัดแย้งค่อนข้างสูง โดยเฉพาะมนุษย์ต้องท างานร่วมกันความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น  ดังพระบรมราโชวาท ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533 
ความตอนหนึ่งว่า “ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้ให้พอก
พูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้
หลายๆ คนหลายๆ ทางด้วยความร่วมมือปรองดองกัน…” ความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ทุก
ระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนองค์กร หน่วยงาน สังคม จนถึงระดับประเทศ เพราะมีความแตกต่างกันทั้ง วิถีชีวิต 
วิธีคิด โลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ เมื่อมาอยู่รวมกัน ความแตกต่างท าให้เกิดความไม่เข้าใจกันน าไปสู่ความขัดแย้ง
ในที่สุด ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้จึงควรรู้จักและเข้าใจความ
ขัดแย้งแปลงสภาพความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องศึกษาถึงปัญหาเรื่องความ
ขัดแย้งและแนวทางแก้ไขจากหลายๆ แนวทางเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการบริหารงานขององค์กรต่อไป 

สถานศึกษาก็เป็นองค์การหนึ่งที่มีบุคคลรวมกันอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นย่อมไม่สามารถ หลีกเลี่ยงปัญหา
ความขัดแย้งได้การบริหารความขัดแย้งจึงเป็นภารกิจที่ยากที่สุดส าหรับผู้บริหาร ที่จะต้องด าเนินการแก้ ไขปัญหา
ด้วยความรอบคอบไม่ควรละเลยกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในลักษณะท าตัวอยู่เหนือความขัดแย้ง  ผู้บริหารที่
ดีจะต้องยอมรับความขัดแย้ง และพยายามหายุทธวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและพยายามทุกวิถี ทางในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งเพราะความขัดแย้งเป็นพลังส าคัญหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมขององค์การ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารหากใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่เหมาะสม จะท าให้บรรยากาศในองค์การ
เต็มไปด้วยการแข่งขัน ขู่เข็ญ และคุกคามจากนั้นความขัดแย้ง จะรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความขัดแย้งใน ทาง
ท าลาย ซึ่งจะส่งผลให้องค์การเสื่อมลงในที่สุดและ ในทางตรงกันข้ามหากใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่
เหมาะสมจะท าให้เกิดบรรยากาศของ ความร่วมมือและสนับสนุน ความขัดแย้งจะเป็นความขัดแย้งที่ส่งผลในทาง
สร้างสรรค์องค์การให้เจริญล่วงหน้า  บทบาทของผู้บริหารจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จ ะต้องยืนหยัดอย่างมีสติ
พร้อมพรั่ง ด้วยข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาความขัดแย้งและเอาชนะให้ได้เพ่ือสร้าง 
ความม่ันคงให้กับตนเองและองค์กรที่รับผิดชอบอยู่ร่วมกัน อีกท้ังผลักดันให้องค์การก้าวหน้าพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
เรื่อย ๆ ผู้วิจัยด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่มีบุคลากรที่เป็นครู และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ อยู่ร่วมกัน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ    ตามกรอบทฤษฎีของ  
Thomas & Kilmann (1987 : 11-16) มี  5 รูปแบบได้ แก่  1. การเอาชนะ (Competing) 2. การร่วมมื อ 
(Collaborating) 3. การประนีประนอม (Compromising) 4. การหลีกเลี่ยง (Avoiding) และ 5. การยอมให้ 
(Accommodating) เพ่ือจะน าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาองค์การ อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารและ
คุณภาพการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนด
สมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

1. บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารต่างกัน 
2. บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารต่างกัน 
3. บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งต่างกัน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่องการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ผู้วิจัยใช้แนวคิดการบริหารความขัดแย้ง
ตามกรอบทฤษฎีของ Thomas & Kilmann (1987 : 11-16 อ้างถึงใน โชคชัย นาไชย, 2559 : 41-46) มี 5 วิธี
ได้แก่ การเอาชนะ (Competition) การร่วมมือ (Collaboration) การประนีประนอม (Compromising) การ
หลีกเลี่ยง (Avoiding) และการยอมให้ (Accommodation)   โดยจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดตามแผนภาพด้านล่างนี้ 

 
 
 

            ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
      
 
                                        Thomas & Kilmann (1987 : 11-16) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ ครู และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดบึงกาฬ  ภาครัฐ 2  แห่ง และภาคเอกชน 5 แห่ง รวม 7 แห่ง ประกอบด้วยครูจ านวน 206 คน และเจ้าหน้าที่  
61 คน  (อาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ, 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูป เครจซี่และมอร์แกน ที่ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  
ได้จ านวน 155 คน ประกอบด้วยครูจ านวน 132 คน และเจ้าหน้าที่ 23 คน   

 
 

สถานภาพทั่วไป 
1. เพศ 
1.1 เพศชาย 
1.2 เพศหญิง 
2. วุฒิการศึกษา 
2.1 ปริญญาตรี 
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
3. ประสบการณ์ในการท างาน 
3.1 ต่ ากว่า 10 ปี 
3.2 10 ปีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความขัดแย้ง 
ของผู้บริหาร 5 วิธี 
 การเอาชนะ  
 การร่วมมือ  
 การประนีประนอม  
 การหลีกเลี่ยง  
 การยอมให้  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความ

คิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  ลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วยเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดับ (5-Rating Scale) ดังนี้  

5  หมายถึง การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก 
   3  หมายถึง การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อย 
   1  หมายถึง การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นส่วนเสนอความคิดเห็นอื่นๆ 
 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5-Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท

(Likkert) 
3. ร่างเครื่องมือการวิจัยโดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับค านิยาม
ศัพท์เฉพาะก่อนน ามาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence)  

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
7. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 
8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท า   

การวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่องการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ผู้วิจัยใช้แนวคิดการบริหารความขัดแย้ง
ตามกรอบทฤษฎีของ Thomas & Kilmann (1987 : 11-16 อ้างถึงใน โชคชัย นาไชย, 2559 : 41-46) มี 5 วิธี
ได้แก่ การเอาชนะ (Competition) การร่วมมือ (Collaboration) การประนีประนอม (Compromising) การ
หลีกเลี่ยง (Avoiding) และการยอมให้ (Accommodation)   โดยจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดตามแผนภาพด้านล่างนี้ 

 
 
 

            ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
      
 
                                        Thomas & Kilmann (1987 : 11-16) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ ครู และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดบึงกาฬ  ภาครัฐ 2  แห่ง และภาคเอกชน 5 แห่ง รวม 7 แห่ง ประกอบด้วยครูจ านวน 206 คน และเจ้าหน้าที่  
61 คน  (อาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ, 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูป เครจซี่และมอร์แกน ที่ก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  
ได้จ านวน 155 คน ประกอบด้วยครูจ านวน 132 คน และเจ้าหน้าที่ 23 คน   

 
 

สถานภาพทั่วไป 
1. เพศ 
1.1 เพศชาย 
1.2 เพศหญิง 
2. วุฒิการศึกษา 
2.1 ปริญญาตรี 
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
3. ประสบการณ์ในการท างาน 
3.1 ต่ ากว่า 10 ปี 
3.2 10 ปีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความขัดแย้ง 
ของผู้บริหาร 5 วิธี 
 การเอาชนะ  
 การร่วมมือ  
 การประนีประนอม  
 การหลีกเลี่ยง  
 การยอมให้  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความ

คิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  ลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วยเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดับ (5-Rating Scale) ดังนี้  

5  หมายถึง การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก 
   3  หมายถึง การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อย 
   1  หมายถึง การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นส่วนเสนอความคิดเห็นอื่นๆ 
 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5-Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท

(Likkert) 
3. ร่างเครื่องมือการวิจัยโดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับค านิยาม
ศัพท์เฉพาะก่อนน ามาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence)  

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
7. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 
8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท า   

การวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน ของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะห์การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ทั้งโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดย
หาค่าเฉลี่ย X̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมาย ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 103)       

ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้สอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 22 คน (ร้อยละ 14.19)  

เพศหญิง จ านวน 133 คน (ร้อยละ 85.81)  ครู จ านวน 125 คน (ร้อยละ 80.65)  เจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คน (ร้อย
ละ 19.35) มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 50 คน (ร้อยละ 32.26) และ10 ปีขึ้นไปจ านวน 
103 คน (ร้อยละ 67.74) ดังรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้ 

        (n=155) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 22 14.19 
    หญิง 133 85.81 

รวม 155 100 
ต าแหน่ง   

   คร ู 125 80.65 
   เจ้าหน้าที ่ 30 19.35 

รวม 155 100 
ประสบการณ์ในการท างาน   

   ต่ ากว่า 10 ปี 50 32.26 
   10 ปี ขึ้นไป 105 67.74 

รวม 155 100 
 
 
2. ผลการวิเคราะห์การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (X̅ = 3.84 S.D.= 0.32)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้  การร่วมมือ (X̅ = 4.11 S.D.= 0.48) การประนีประนอม (X̅ = 3.91 S.D.= 0.59) การเอาชนะ (X̅ = 3.85 
S.D.= 0.56) และการยอมให ้(X̅ = 3.81 S.D.= 0.58) ตามล าดับ ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ 

           (n=155) 

ด้านที่ การบริหารความขัดแย้ง  
X 

 
S.D 

 
ระดับ 

อันดับ 

1 การเอาชนะ 3.85 0.56 มาก 3 
2 การร่วมมือ 4.11 0.48 มาก 1 
3 การประนีประนอม 3.91 0.59 มาก 2 
4 การหลีกเลี่ยง 3.54 0.78 มาก 5 
5 การยอมให้ 3.81 0.58 มาก 4 
 รวม 3.84 0.32 มาก  

 
จากตารางสามารถสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

2.1 การเอาชนะ พบว่าโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.85 S.D.= 0.56) โดยเรียงล าดับค่า
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ใช้วิธีการที่หลากหลายตามอ านาจหน้าที่ของตนในการแก้ไข
ปัญหา (X̅ = 4.01 S.D.= 0.66) แสวงหาเหตุผลในการที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ (X̅ = 3.96 S.D.= 
0.73) และพยายามที่จะใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของตนเองกับปัญหาที่เกิดขึ้น (X̅ = 3.84 S.D.= 0.69)  
ตามล าดับ  ล าดับสุดท้ายได้แก่ ชี้แจงให้ผู้อื่นเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองถูกต้อง (X̅ = 3.73  S.D.= 0.77) 

2.2 การร่วมมือ  พบว่าพบว่าโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11 S.D.= 0.48) โดย
เรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ แสวงหาความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
ผู้ร่วมงานอยู่เสมอในการแก้ไขปัญหา (X̅ = 4.22 S.D.= 0.69) พยายามประสานแนวความคิดและความเข้าใจใน
ทุก ๆ ด้านของผู้อ่ืนและของตนเข้าด้วยกัน  (X̅ = 4.15 S.D.= 0.52) และพยายามทา งานให้บรรลุเป้าหมายโดย
ตระหนักถึงความคิดเห็นแตกต่าง (X̅ = 4.14 S.D.= 0.63) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้ายได้แก่ ชี้แจงถึงปัญหาให้
ผู้อื่นรับรู้ เพ่ือที่จะได้ร่วมมือช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหา 

2.3 การประนีประนอม  พบว่าโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  (X̅ = 3.91 S.D.= 0.59) โดย
เรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ พยายามหาทางสายกลางระหว่างความคิดเห็น
ของตนเองกับความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ (X̅ = 4.03 S.D.= 0.67) ยอมให้ผู้ร่วมงานได้ในสิ่งที่ต้องการ ถ้าหาก
ผู้ร่วมงานยอมให้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ (X̅ = 3.99 S.D.= 0.66) และให้ผู้อ่ืนเข้าจัดการเจรจาไกล่เกลี่ย ยุติปัญหา
และตกลงกันเพ่ือประนีประนอมปัญหา (X̅ = 3.93  S.D.= 0.87) ตามล าดับ ล าดับสุดท้ายได้แก่ ใช้วิธีการยอมแพ้
ในบางประเด็น เพ่ือที่จะได้เอาชนะในบางประเด็น (X̅ = 3.71 S.D.= 0.84) 

2.4 การหลีกเลี่ยง  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.54 S.D.= 0.78) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ มักจะผัดผ่อนในการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะมีเวลาคิดอย่างรอบคอบ (X̅ = 3.70 S.D.= 0.79)  พยายาม

ระดับความคิดเหน็       
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 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน ของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะห์การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ทั้งโดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดย
หาค่าเฉลี่ย X̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมาย ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 103)       

ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  การบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้สอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 22 คน (ร้อยละ 14.19)  

เพศหญิง จ านวน 133 คน (ร้อยละ 85.81)  ครู จ านวน 125 คน (ร้อยละ 80.65)  เจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คน (ร้อย
ละ 19.35) มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 50 คน (ร้อยละ 32.26) และ10 ปีขึ้นไปจ านวน 
103 คน (ร้อยละ 67.74) ดังรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้ 

        (n=155) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 22 14.19 
    หญิง 133 85.81 

รวม 155 100 
ต าแหน่ง   

   คร ู 125 80.65 
   เจ้าหน้าที ่ 30 19.35 

รวม 155 100 
ประสบการณ์ในการท างาน   

   ต่ ากว่า 10 ปี 50 32.26 
   10 ปี ขึ้นไป 105 67.74 

รวม 155 100 
 
 
2. ผลการวิเคราะห์การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (X̅ = 3.84 S.D.= 0.32)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้  การร่วมมือ (X̅ = 4.11 S.D.= 0.48) การประนีประนอม (X̅ = 3.91 S.D.= 0.59) การเอาชนะ (X̅ = 3.85 
S.D.= 0.56) และการยอมให ้(X̅ = 3.81 S.D.= 0.58) ตามล าดับ ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ 

           (n=155) 

ด้านที่ การบริหารความขัดแย้ง  
X 

 
S.D 

 
ระดับ 

อันดับ 

1 การเอาชนะ 3.85 0.56 มาก 3 
2 การร่วมมือ 4.11 0.48 มาก 1 
3 การประนีประนอม 3.91 0.59 มาก 2 
4 การหลีกเลี่ยง 3.54 0.78 มาก 5 
5 การยอมให้ 3.81 0.58 มาก 4 
 รวม 3.84 0.32 มาก  

 
จากตารางสามารถสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

2.1 การเอาชนะ พบว่าโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.85 S.D.= 0.56) โดยเรียงล าดับค่า
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ใช้วิธีการที่หลากหลายตามอ านาจหน้าที่ของตนในการแก้ไข
ปัญหา (X̅ = 4.01 S.D.= 0.66) แสวงหาเหตุผลในการที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ (X̅ = 3.96 S.D.= 
0.73) และพยายามที่จะใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของตนเองกับปัญหาที่เกิดขึ้น (X̅ = 3.84 S.D.= 0.69)  
ตามล าดับ  ล าดับสุดท้ายได้แก่ ชี้แจงให้ผู้อื่นเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองถูกต้อง (X̅ = 3.73  S.D.= 0.77) 

2.2 การร่วมมือ  พบว่าพบว่าโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11 S.D.= 0.48) โดย
เรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ แสวงหาความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
ผู้ร่วมงานอยู่เสมอในการแก้ไขปัญหา (X̅ = 4.22 S.D.= 0.69) พยายามประสานแนวความคิดและความเข้าใจใน
ทุก ๆ ด้านของผู้อ่ืนและของตนเข้าด้วยกัน  (X̅ = 4.15 S.D.= 0.52) และพยายามทา งานให้บรรลุเป้าหมายโดย
ตระหนักถึงความคิดเห็นแตกต่าง (X̅ = 4.14 S.D.= 0.63) ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้ายได้แก่ ชี้แจงถึงปัญหาให้
ผู้อื่นรับรู้ เพ่ือที่จะได้ร่วมมือช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหา 

2.3 การประนีประนอม  พบว่าโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  (X̅ = 3.91 S.D.= 0.59) โดย
เรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ พยายามหาทางสายกลางระหว่างความคิดเห็น
ของตนเองกับความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ (X̅ = 4.03 S.D.= 0.67) ยอมให้ผู้ร่วมงานได้ในสิ่งที่ต้องการ ถ้าหาก
ผู้ร่วมงานยอมให้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ (X̅ = 3.99 S.D.= 0.66) และให้ผู้อ่ืนเข้าจัดการเจรจาไกล่เกลี่ย ยุติปัญหา
และตกลงกันเพ่ือประนีประนอมปัญหา (X̅ = 3.93  S.D.= 0.87) ตามล าดับ ล าดับสุดท้ายได้แก่ ใช้วิธีการยอมแพ้
ในบางประเด็น เพ่ือที่จะได้เอาชนะในบางประเด็น (X̅ = 3.71 S.D.= 0.84) 

2.4 การหลีกเลี่ยง  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.54 S.D.= 0.78) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ มักจะผัดผ่อนในการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะมีเวลาคิดอย่างรอบคอบ (X̅ = 3.70 S.D.= 0.79)  พยายาม

ระดับความคิดเหน็       
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หลีกเลี่ยงการกระท าสิ่งที่ตนไม่สบอารมณ์ (X̅ = 3.54 S.D.= 0.78) และพยายามลดความขัดแย้งโดยไม่น ามาเป็นที่
วิตกกังวล (X̅ = 3.56 S.D.= 0.85) ตามล าดับ ล าดับสุดท้ายได้แก่ พยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นซึ่งจะ
นา ไปสู่การโต้แย้ง (X̅ = 3.37 S.D.= 0.98) 

2.5 การยอมให้ พบว่าโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.81 S.D.= 0.58) โดยเรียงล าดับค่า
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดับแรก ไดแ้ก่ ใชว้ธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่ท าร้ายจิตใจหรือท าใหค้นอ่ืนเกิด
ความรู้สึกไม่ดี (X̅ = 3.85 S.D.= 0.81) พยายามรักษาน ้าใจเพื่อนร่วมงาน เพื่อรักษาสัมพนัธภาพในการท างาน
ร่วมกนั  (X̅ = 3.37 S.D.= 0.98)และเจรจาในส่ิงท่ีทุกฝ่ายเห็นพอ้งตอ้งกนัมากกวา่ท่ีจะเจรจาในเร่ืองท่ีทุกฝ่ายมี
ความเห็นแตกต่างกนั (X̅ = 3.82 S.D.= 0.79) ตามล าดับ  ล าดับสุดทา้ยไดแ้ก่ ยอมเสียสละในบางส่ิงบางอยา่ง 
เพื่อใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด  

 
3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตาม เพศ  ต าแหน่ง และ 
ประสบการณ์การท างาน ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 3.1  สมมิฐานที่ 1   บุคลากรที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
แตกต่างกัน 

      ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ พบว่าโดยภาพรวมและราย
ด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้             
    

3.2 สมมิฐานที่ 2 บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึง
กาฬ แตกต่างกัน 

    ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   

            
3.3 สมมิฐานที่ 3 บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารความ

ขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
จังหวัดบึงกาฬ แตกต่างกัน 

    ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า
โดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   

 

อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้   การร่วมมือ การ
ประนีประนอม การเอาชนะ และการยอมให้ ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์วรา ดวงแก้ว (2555) ได้
วิจัยเรื่องการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  พบว่า การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีในภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ (2558)  ได้วิจัยเรื่องการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3  พบว่า การบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงลา ดับค่าคะแนนเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย ตามลา ดับ ได้แก่ ด้านการร่วมมือ ด้านการ
ประนีประนอม ด้านการเอาชนะ ด้านการยอมให้ และด้านการหลีกเลี่ยง ตามล าดับ  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มนูญ อุตรินทร (2556) ได้วิจัยเรื่องพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส า นักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งวิธีการ เอาชนะอยู่ในระดับ
ต่ า ส่วนวิธีอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง 
       ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ พบว่าโดยภาพรวมและราย
ด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนูญ อุตรินทร (2556) ได้วิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1 ซึ่งพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง  ไม่
แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยงยุทธ หงส์สุพรรณ (2555) ได้วิจัยเรื่องพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า การเปรียบเทียบ
ระดับพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ (2558) 
ได้วิจัยเร่ืองการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก ครูได้รับการพัฒนาอยู่เสมอทั้งด้านการศึกษาที่สูงขึ้น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
การศึกษาจากเอกสารต าราต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความขัดแย้ง 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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หลีกเลี่ยงการกระท าสิ่งที่ตนไม่สบอารมณ์ (X̅ = 3.54 S.D.= 0.78) และพยายามลดความขัดแย้งโดยไม่น ามาเป็นที่
วิตกกังวล (X̅ = 3.56 S.D.= 0.85) ตามล าดับ ล าดับสุดท้ายได้แก่ พยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นซึ่งจะ
นา ไปสู่การโต้แย้ง (X̅ = 3.37 S.D.= 0.98) 

2.5 การยอมให้ พบว่าโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.81 S.D.= 0.58) โดยเรียงล าดับค่า
คะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดับแรก ไดแ้ก่ ใชว้ธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่ท าร้ายจิตใจหรือท าใหค้นอ่ืนเกิด
ความรู้สึกไม่ดี (X̅ = 3.85 S.D.= 0.81) พยายามรักษาน ้าใจเพื่อนร่วมงาน เพื่อรักษาสัมพนัธภาพในการท างาน
ร่วมกนั  (X̅ = 3.37 S.D.= 0.98)และเจรจาในส่ิงท่ีทุกฝ่ายเห็นพอ้งตอ้งกนัมากกวา่ท่ีจะเจรจาในเร่ืองท่ีทุกฝ่ายมี
ความเห็นแตกต่างกนั (X̅ = 3.82 S.D.= 0.79) ตามล าดับ  ล าดับสุดทา้ยไดแ้ก่ ยอมเสียสละในบางส่ิงบางอยา่ง 
เพื่อใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด  

 
3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตาม เพศ  ต าแหน่ง และ 
ประสบการณ์การท างาน ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 3.1  สมมิฐานที่ 1   บุคลากรที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
แตกต่างกัน 

      ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ พบว่าโดยภาพรวมและราย
ด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้             
    

3.2 สมมิฐานที่ 2 บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึง
กาฬ แตกต่างกัน 

    ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   

            
3.3 สมมิฐานที่ 3 บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารความ

ขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
จังหวัดบึงกาฬ แตกต่างกัน 

    ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า
โดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   

 

อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้   การร่วมมือ การ
ประนีประนอม การเอาชนะ และการยอมให้ ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์วรา ดวงแก้ว (2555) ได้
วิจัยเรื่องการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  พบว่า การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีในภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ (2558)  ได้วิจัยเรื่องการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3  พบว่า การบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงลา ดับค่าคะแนนเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย ตามลา ดับ ได้แก่ ด้านการร่วมมือ ด้านการ
ประนีประนอม ด้านการเอาชนะ ด้านการยอมให้ และด้านการหลีกเลี่ยง ตามล าดับ  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มนูญ อุตรินทร (2556) ได้วิจัยเรื่องพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส า นักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งวิธีการ เอาชนะอยู่ในระดับ
ต่ า ส่วนวิธีอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง 
       ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามเพศ พบว่าโดยภาพรวมและราย
ด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้   สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนูญ อุตรินทร (2556) ได้วิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1 ซึ่งพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง  ไม่
แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยงยุทธ หงส์สุพรรณ (2555) ได้วิจัยเรื่องพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า การเปรียบเทียบ
ระดับพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ (2558) 
ได้วิจัยเร่ืองการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก ครูได้รับการพัฒนาอยู่เสมอทั้งด้านการศึกษาที่สูงขึ้น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
การศึกษาจากเอกสารต าราต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความขัดแย้ง 
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ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลั ย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า
โดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรารัตน์ เขียน
รูปครุฑ (2558) ได้วิจยัเร่ืองการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน เนื่องจากครูได้รับการพัฒนาอยู่เสมอทั้งด้านการศึกษาที่สูงขึ้น การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ศึกษาจากเอกสารตาราต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความ
ขัดแย้ง ท าให้ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลการศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก  แต่มีด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2 ด้าน ได้แก่ 
การยอมให้ (X̅ = 3.81 S.D.= 0.58) และการหลีกเลี่ยง (X̅ = 3.54 S.D.= 0.78) ตามล าดับ   จึงขอเสนอแนะดังนี้ 

1.1   การยอมให้ ผู้บริหารควรนึกถึงความประสงค์หรือความพอใจของผู้อ่ืนให้มากขึ้นในการเจรจาต่อรองกัน  
ยอมเสียสละความต้องการของตนให้มากขึ้นเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงาน  และควรยอมเสียสละใน
บางอย่างให้มากขึ้นเพ่ือให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด 

1.2  การหลีกเลี่ยง  ผู้บริหารไม่ควรพยายามที่จะประวิงปัญหาจนกว่าจะมีผู้อ่ืนเสนอแนวทางปฏิบัติที่เห็นว่า
ดี  ควรมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบแทนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  และควรพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความ
คิดเห็นซึ่งจะนา ไปสู่การโต้แย้ง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1   ศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในระดับภูมิภาค 
2.2 ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ

บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับภูมิภาค 
 

เอกสารอ้างอิง 

จิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 : งานนิพนธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

พิมพ์วรา ดวงแก้ว (2555) การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี : วิทยานิพนธ์  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

มนูญ อุตรินทร (2556) พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 : วิทยานิพนธ์  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
ยงยุทธ หงส์สุพรรณ (2555) พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  : วิทยานิพนธ์ สาขา การบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

Thomas, Kenneth W. and Ralph H. Kilmann. (1987). Thomas –Kilmann Conflict Mode Interest. 
New York : X/COM Incoporated 
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ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลั ย
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า
โดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรารัตน์ เขียน
รูปครุฑ (2558) ได้วิจยัเร่ืองการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน เนื่องจากครูได้รับการพัฒนาอยู่เสมอทั้งด้านการศึกษาที่สูงขึ้น การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ศึกษาจากเอกสารตาราต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความ
ขัดแย้ง ท าให้ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลการศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก  แต่มีด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2 ด้าน ได้แก่ 
การยอมให้ (X̅ = 3.81 S.D.= 0.58) และการหลีกเลี่ยง (X̅ = 3.54 S.D.= 0.78) ตามล าดับ   จึงขอเสนอแนะดังนี้ 

1.1   การยอมให้ ผู้บริหารควรนึกถึงความประสงค์หรือความพอใจของผู้อ่ืนให้มากขึ้นในการเจรจาต่อรองกัน  
ยอมเสียสละความต้องการของตนให้มากขึ้นเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงาน  และควรยอมเสียสละใน
บางอย่างให้มากขึ้นเพ่ือให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด 

1.2  การหลีกเลี่ยง  ผู้บริหารไม่ควรพยายามที่จะประวิงปัญหาจนกว่าจะมีผู้อ่ืนเสนอแนวทางปฏิบัติที่เห็นว่า
ดี  ควรมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบแทนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  และควรพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความ
คิดเห็นซึ่งจะนา ไปสู่การโต้แย้ง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1   ศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในระดับภูมิภาค 
2.2 ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ

บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับภูมิภาค 
 

เอกสารอ้างอิง 

จิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 : งานนิพนธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

พิมพ์วรา ดวงแก้ว (2555) การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี : วิทยานิพนธ์  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

มนูญ อุตรินทร (2556) พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 : วิทยานิพนธ์  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
ยงยุทธ หงส์สุพรรณ (2555) พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  : วิทยานิพนธ์ สาขา การบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

Thomas, Kenneth W. and Ralph H. Kilmann. (1987). Thomas –Kilmann Conflict Mode Interest. 
New York : X/COM Incoporated 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ

สถานศึกษาที่มีต่อจุลสาร นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 2) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
คาดหวังและความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อจุลสาร นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล       
3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาจุลสาร นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สุ่ม
กลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ านวน 220 ชุด ได้รับคืนจ านวน 198 ชุด และวิเคราะห์ข้อมูลจากประชากร
ทั้งหมด 400 แห่ง โดยเปิดตารางเครซีและมอร์แกน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสูตรที่ใช้วิเคราะห์และตีความ ได้แก่   Modified  Priority  Needs  Index  
(PNI Modified) และค่า T-test  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.1 อยู่ในช่วง
อายุ 51-60 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.2 และอยู่ในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.0 ประเภทของการรับสาร ส่วนใหญ่เคยอ่านจุลสาร คิดเป็น
ร้อยละ 52.0 และส่วนใหญ่เป็นฉบับเดิม คิดเป็นร้อยละ 68.4 ส่วนความถี่ในการอ่าน ส่วนใหญ่จะอ่าน
บางฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.8  แหล่งรับจุลสาร ทางไปรษณีย์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.2 
วัตถุประสงค์ในการอ่านจุลสารมากกว่าเท่ากับ 3 ข้อ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.5 ส่วนระดับความ
คาดหวังและความพึงพอใจ ในส่วนองค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 และการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญ พบว่า องค์ประกอบด้านเนื้อหาของรูปเล่ม มี
ความส าคัญความต้องการจ าเป็น (PNI Modified) สูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.011 
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Abstract 

This research had the following objectives:  (1) To study the expectations and 
satisfaction of academic institutions toward the periodical of the Institute of Innovative 
Learning, Mahidol University; (2) To conduct a comparative analysis of expectations and 
satisfaction of academic institutions toward the periodical of the Institute of Innovative 
Learning, Mahidol University; and (3) To present guidelines for improving the periodical 
of the Institute of Innovative Learning, Mahidol University.  A questionnaire was sent to 
220 sample respondents.  A total of 198 questionnaires were completed and returned.  
In addition, 400 academic institutions were selected for further data collection.  Data 
were analyzed using descriptive statistics, t-test, and Modified Priority Needs Index (PNI). 

This study found that slightly over half (54.1%) of the respondents were male, 
age between 51 and 60 years, with at least bachelor’s degree education (62.2%), and 
work in a primary school (52.0%).  Slightly over half (52.0%) receive the periodical and 
read it.  Most (68.4%) receive the original issue.  Most (87.8%) of the respondents read 
only some issues of the periodical, which they receive by post (92.2%).  Half (50.5%) of 
respondents had three or more purposes in reading the periodical.  The respondents 
were satisfied with the design of the periodical (score of 4.43), and the area of greatest 
need is the content of the periodical (modified PNI mean score of 0.011). 
Key Words:  expectations, satisfaction, periodical  
 
บทน า 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันฯ หนึ่งที่มีพันธกิจมุ่งเน้น              
การเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้และผลงานสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้วยความมุ่งมั่น
ท า งานตามพันธกิจดั งกล่ าว  การสื่ อสาร  (Communication)  จึ ง เป็นกระบวนการที่ ส าคัญ                
อย่างหนึ่งในการสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร             
นักการศึกษา ทั้งในภาครัฐและเอกชน ให้สามารถรับรู้ความเคล่ือนไหวด้านการด าเนินงาน  สร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆ (Reitz, Joan M., 2011) สถาบันนวัตกรรมฯ 
จึงมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และจุลสาร 

จุลสารจัดว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และเป็นสื่อมวลชนที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดระหว่างกันนานหลายร้อยปี แม้ว่าปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
จะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ข้อจ ากัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นผลให้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทจุ ลสารยังมี
ความส าคัญมาก กล่าวคือผู้อ่านสามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง เพราะเนื้อหามีรายละเ อียด
มากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ จะอ่านเมื่อใดก็ได้ สามารถเก็บได้นานหรืออาจจะเก็บไว้เป็นหลักฐานก็สามารถ
ท าได้เช่นกัน ที่ส าคัญราคาถูกกว่าสื่ออ่ืนๆ และสามารถส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้ จุลสาร
จึงนิยมใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกองค์กร เพ่ือจัดพิมพ์เผยแพร่เรื่องราว  ความรู้  ด้วยการใช้เนื้อหาที่
ทันสมัย กระชับและได้ใจความ จึงสามารถใช้ส าหรับค้นคว้าเพ่ิมเติมและเป็นแหล่งอ้างอิงได้ ด้วย

   

คุณลักษณะที่ส าคัญของจุลสารผนวกกับความส าคัญของการสื่อสารองค์กร  สถาบันนวัตกรรมฯ  จึงได้
จัดพิมพ์จุลสารมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยน าเสนอเนื้อหาสาระทางด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีศึกษาที่
ทันสมัย เน้นนวัตกรรมจากสถาบันฯ ที่เกิดจาการศึกษาค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) นอกจากนี้ยังมีสาระน่ารู้ที่น า
เรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันมาน าเสนออีกด้วย 

ในการด าเนินงานด้านจุลสารของสถาบันนวัตกรรมฯ  ผู้วิจัยท าหน้าที่ประจ ากองบรรณาธิการ มี
หน้าที่หลักในการจัดท าจุลสารตั้งแต่การออกแบบกราฟิก การจัดวางรูปเล่ม การเขียนข่าวกิจกรรม เขียน
บทความวิชาการ และประสานงานระหว่างกองบรรณาธิการหัวข้อต่างๆ เพ่ือท าการปิดต้นฉบับ รวมทั้ง
น าต้นฉบับจัดส่งโรงพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์แล้วเผยแพร่ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ อย่างไรก็ตาม 
ในการออกแบบกราฟิก การจัดวางรูปเล่ม และการวางองค์ประกอบเนื้อหา เป็นงานท่ีใช้เวลาในการ
ออกแบบมากที่สุด เน่ืองจากต้องคาดการณ์ถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่าน เพราะหาก
สามารถออกแบบจุลสารที่ตรงกับความคาดหวังของผู้อ่าน ก็อาจจะท าให้ผู้อ่าน มีความพึงพอใจต่อจุล
สาร และอาจจะส่งผลให้สามารถรับรู้ข่าวสารที่สถาบันนวัตกรรมฯ ต้องการจะสื่อสารได้อย่างมี
ความหมาย ตลอดจนน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงต่อไปได้  

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องศึกษาถึงความคาดหวังและ              
ความพึงพอใจของผู้อ่านต่อจุลสารของสถาบันนวัตกรรมฯ ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
กราฟิก การจัดวางรูปเล่ม และการวางองค์ประกอบด้านเนื้อหา เพ่ือลดเวลาในการคาดการณ์และ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานประจ าให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องความ
คาดหวังและความพึงใจของสถานศึกษาที่มีต่อจุลสารของสถาบันนวัตกรรมฯ  โดยมุ่งวิเคราะห์
องค์ประกอบและความต้องการของสถานศึกษาจ าแนกตามองค์ประกอบต่างๆ  ของจุลสาร เพ่ือเป็น
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจุลสารของสถาบันนวัตกรรมฯ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องความคาดหวังและความพึงใจของสถานศึกษาที่มีต่อจุล
สารของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้
ดังนี้  

1.  เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อจุลสาร นวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  

2.  เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อจุลสาร 
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  

3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาจุลสาร นวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน 5 ปีขึ้นไป  เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคลากรที่ได้รับรู้และติดตามข่าวสารของสถาบันฯ ผ่านช่องทางจุล
สารอยู่สม่ าเสมอท าให้สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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Abstract 

This research had the following objectives:  (1) To study the expectations and 
satisfaction of academic institutions toward the periodical of the Institute of Innovative 
Learning, Mahidol University; (2) To conduct a comparative analysis of expectations and 
satisfaction of academic institutions toward the periodical of the Institute of Innovative 
Learning, Mahidol University; and (3) To present guidelines for improving the periodical 
of the Institute of Innovative Learning, Mahidol University.  A questionnaire was sent to 
220 sample respondents.  A total of 198 questionnaires were completed and returned.  
In addition, 400 academic institutions were selected for further data collection.  Data 
were analyzed using descriptive statistics, t-test, and Modified Priority Needs Index (PNI). 

This study found that slightly over half (54.1%) of the respondents were male, 
age between 51 and 60 years, with at least bachelor’s degree education (62.2%), and 
work in a primary school (52.0%).  Slightly over half (52.0%) receive the periodical and 
read it.  Most (68.4%) receive the original issue.  Most (87.8%) of the respondents read 
only some issues of the periodical, which they receive by post (92.2%).  Half (50.5%) of 
respondents had three or more purposes in reading the periodical.  The respondents 
were satisfied with the design of the periodical (score of 4.43), and the area of greatest 
need is the content of the periodical (modified PNI mean score of 0.011). 
Key Words:  expectations, satisfaction, periodical  
 
บทน า 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันฯ หนึ่งที่มีพันธกิจมุ่งเน้น              
การเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้และผลงานสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้วยความมุ่งมั่น
ท า งานตามพันธกิจดั งกล่ าว  การสื่ อสาร  (Communication)  จึ ง เป็นกระบวนการที่ ส าคัญ                
อย่างหนึ่งในการสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร             
นักการศึกษา ทั้งในภาครัฐและเอกชน ให้สามารถรับรู้ความเคล่ือนไหวด้านการด าเนินงาน  สร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นๆ (Reitz, Joan M., 2011) สถาบันนวัตกรรมฯ 
จึงมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และจุลสาร 

จุลสารจัดว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และเป็นสื่อมวลชนที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดระหว่างกันนานหลายร้อยปี แม้ว่าปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
จะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ข้อจ ากัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นผลให้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทจุ ลสารยังมี
ความส าคัญมาก กล่าวคือผู้อ่านสามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างลึกซ้ึง เพราะเนื้อหามีรายละเ อียด
มากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ จะอ่านเมื่อใดก็ได้ สามารถเก็บได้นานหรืออาจจะเก็บไว้เป็นหลักฐานก็สามารถ
ท าได้เช่นกัน ที่ส าคัญราคาถูกกว่าสื่ออ่ืนๆ และสามารถส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้ จุลสาร
จึงนิยมใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกองค์กร เพ่ือจัดพิมพ์เผยแพร่เรื่องราว  ความรู้  ด้วยการใช้เนื้อหาที่
ทันสมัย กระชับและได้ใจความ จึงสามารถใช้ส าหรับค้นคว้าเพ่ิมเติมและเป็นแหล่งอ้างอิงได้ ด้วย

   

คุณลักษณะที่ส าคัญของจุลสารผนวกกับความส าคัญของการสื่อสารองค์กร  สถาบันนวัตกรรมฯ  จึงได้
จัดพิมพ์จุลสารมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยน าเสนอเนื้อหาสาระทางด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีศึกษาที่
ทันสมัย เน้นนวัตกรรมจากสถาบันฯ ที่เกิดจาการศึกษาค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) นอกจากนี้ยังมีสาระน่ารู้ที่น า
เรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันมาน าเสนออีกด้วย 

ในการด าเนินงานด้านจุลสารของสถาบันนวัตกรรมฯ  ผู้วิจัยท าหน้าที่ประจ ากองบรรณาธิการ มี
หน้าที่หลักในการจัดท าจุลสารตั้งแต่การออกแบบกราฟิก การจัดวางรูปเล่ม การเขียนข่าวกิจกรรม เขียน
บทความวิชาการ และประสานงานระหว่างกองบรรณาธิการหัวข้อต่างๆ เพ่ือท าการปิดต้นฉบับ รวมทั้ง
น าต้นฉบับจัดส่งโรงพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์แล้วเผยแพร่ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ อย่างไรก็ตาม 
ในการออกแบบกราฟิก การจัดวางรูปเล่ม และการวางองค์ประกอบเนื้อหา เป็นงานท่ีใช้เวลาในการ
ออกแบบมากที่สุด เน่ืองจากต้องคาดการณ์ถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่าน เพราะหาก
สามารถออกแบบจุลสารที่ตรงกับความคาดหวังของผู้อ่าน ก็อาจจะท าให้ผู้อ่าน มีความพึงพอใจต่อจุล
สาร และอาจจะส่งผลให้สามารถรับรู้ข่าวสารที่สถาบันนวัตกรรมฯ ต้องการจะสื่อสารได้อย่างมี
ความหมาย ตลอดจนน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงต่อไปได้  

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องศึกษาถึงความคาดหวังและ              
ความพึงพอใจของผู้อ่านต่อจุลสารของสถาบันนวัตกรรมฯ ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
กราฟิก การจัดวางรูปเล่ม และการวางองค์ประกอบด้านเนื้อหา เพ่ือลดเวลาในการคาดการณ์และ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานประจ าให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องความ
คาดหวังและความพึงใจของสถานศึกษาที่มีต่อจุลสารของสถาบันนวัตกรรมฯ  โดยมุ่งวิเคราะห์
องค์ประกอบและความต้องการของสถานศึกษาจ าแนกตามองค์ประกอบต่างๆ  ของจุลสาร เพ่ือเป็น
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจุลสารของสถาบันนวัตกรรมฯ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องความคาดหวังและความพึงใจของสถานศึกษาที่มีต่อจุล
สารของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้
ดังนี้  

1.  เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อจุลสาร นวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  

2.  เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อจุลสาร 
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  

3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาจุลสาร นวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน 5 ปีขึ้นไป  เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคลากรที่ได้รับรู้และติดตามข่าวสารของสถาบันฯ ผ่านช่องทางจุล
สารอยู่สม่ าเสมอท าให้สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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วัสดุและวิธีการ 
 1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ สถานศึกษาท่ีได้รับจุลสาร จ านวน 400 แห่ง 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับจุลสาร 196 แห่ง ซึ่งได้มาจากการเปิด 

ตาราง Krejcie and Morgan (เครซีและมอร์แกน) 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (ธรรมดา) และในการส ารวจ ท า

การแจกแบบสอบถามจ านวน 220 ชุด ได้รับส่งคืน 198 ชุด 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ อ่านจุลสารของสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 220 ชุด ได้รับส่งคืน 198 ชุด 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ใช้ร้อยละและค่าเฉลี่ยในการวัดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามวัดความ

คาดหวังและความพึงพอใจในการอ่านจุลสารในประเด็นต่างๆ 
2. ค่า PNI modified ในการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาจุลสาร 
3. ใช้ T-test ในการทดสอบความคาดหวังและความพึงพอใจในการอ่านจุลสาร 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นวิจัยเพ่ือการส ารวจระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่าน              
จุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
ส่งทางไปรษณีย์ให้กับสถานศึกษาจ านวน 220 แห่ง ซึ่งสามารถรวบรวมผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาได้
ทั้งสิ้น 198 แห่ง ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้ สามารถจ าแนก
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการ

เรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวนทั้งสิ้น 196 คน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ             
วุฒิการศึกษา ประเภทของสถานศึกษา ประเภทของการรับสารและวัตถุประสงค์ในการอ่าน ได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาเป็น      
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 45.9  

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.0 
รองลง คือ อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.5  ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ
ช่วงอายุ 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 21.4 ตามล าดับ  

   

วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 31.6 และระดับปริญญาเอก คิดเป็น
ร้อยละ 6.1 ตามล าดับ  

ประเภทของสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่ในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.9 
ระดับอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.8 และระดับมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดับ 

ประเภทของการรับสาร แบ่งเป็น 1) ท่านเคยได้รับจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือไม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เคยอ่านจุลสารของสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ ไม่เคยอ่านจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 20.9 ตามล าดับ 2) เป็นจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ฉบับเดิมและ/
หรือฉบับใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นฉบับเดิม มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 68.4 
รองลงมา คือ ฉบับใหม่ คิดเป็นร้อยละ 31.6 ตามล าดับ 3) ความถี่ในการอ่าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่อ่านจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ บางฉบับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.8 รองลงมา 
คือ ทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 9.7 และ ฉบับแรก คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดับ 4) แหล่งรับจุลสารของ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ได้รับทราบข่าวสารในจุลสารของ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ทางไปรษณีย์ มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 92.2 รองลงมา คือ อ่านทาง 
Internet และ งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 2.6 จากห้องสมุดและแหล่งอ่ืน ๆ คิด
เป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ในการอ่าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการอ่านจุลสาร
มากกว่าเท่ากับ 3 ข้อ (ประกอบด้วยติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยของสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้, ติดตามข่าวกิจกรรม, ติดตามข่าวทุน / อบรม / สัมมนา ) มากที่สุด คิดเป็น               
ร้อยละ 50.5 รองลงมา คือ ตอบ 2 ข้อ (ประกอบด้วยติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยของ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  กับ ติดตามข่าวทุน / อบรม / สัมมนา  (45 คน) หัวข้อ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กับ ติดตามข่าวกิจกรรม              
(30 คน) และหัวข้อ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กับ 
อ่ืนๆ (2 คน) ตามล าดับ) คิดเป็นร้อยละ 39.3 หัวข้อ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยของ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 8.7 และหัวข้อ ติดตามข่าวกิจกรรม, ติดตามข่าวทุน / 
อบรม / สัมมนา , อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  
การวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ อ่านจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตาราง วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความ
คาดหวังและระดับคะแนนความพึงพอใจในงานเป็น 5 ระดับ (rating scale) โดยค านวณ แล้วน ามาจัด
ช่วงคะแนนดังนี้  

ช่วงระดับคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                               จ านวนระดับ 

ระดับความคิดเห็นตามขนาดของช่วงระดับคะแนน เป็นดังนี้  

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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วัสดุและวิธีการ 
 1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ สถานศึกษาท่ีได้รับจุลสาร จ านวน 400 แห่ง 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับจุลสาร 196 แห่ง ซึ่งได้มาจากการเปิด 

ตาราง Krejcie and Morgan (เครซีและมอร์แกน) 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (ธรรมดา) และในการส ารวจ ท า

การแจกแบบสอบถามจ านวน 220 ชุด ได้รับส่งคืน 198 ชุด 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ อ่านจุลสารของสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 220 ชุด ได้รับส่งคืน 198 ชุด 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ใช้ร้อยละและค่าเฉลี่ยในการวัดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามวัดความ

คาดหวังและความพึงพอใจในการอ่านจุลสารในประเด็นต่างๆ 
2. ค่า PNI modified ในการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาจุลสาร 
3. ใช้ T-test ในการทดสอบความคาดหวังและความพึงพอใจในการอ่านจุลสาร 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นวิจัยเพ่ือการส ารวจระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่าน              
จุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
ส่งทางไปรษณีย์ให้กับสถานศึกษาจ านวน 220 แห่ง ซึ่งสามารถรวบรวมผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาได้
ทั้งสิ้น 198 แห่ง ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้ สามารถจ าแนก
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการ

เรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวนทั้งสิ้น 196 คน จ าแนกตามลักษณะทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ             
วุฒิการศึกษา ประเภทของสถานศึกษา ประเภทของการรับสารและวัตถุประสงค์ในการอ่าน ได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาเป็น      
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 45.9  

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.0 
รองลง คือ อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.5  ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ
ช่วงอายุ 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 21.4 ตามล าดับ  

   

วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 31.6 และระดับปริญญาเอก คิดเป็น
ร้อยละ 6.1 ตามล าดับ  

ประเภทของสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่ในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.9 
ระดับอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.8 และระดับมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดับ 

ประเภทของการรับสาร แบ่งเป็น 1) ท่านเคยได้รับจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือไม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เคยอ่านจุลสารของสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ ไม่เคยอ่านจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 20.9 ตามล าดับ 2) เป็นจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ฉบับเดิมและ/
หรือฉบับใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นฉบับเดิม มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 68.4 
รองลงมา คือ ฉบับใหม่ คิดเป็นร้อยละ 31.6 ตามล าดับ 3) ความถี่ในการอ่าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่อ่านจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ บางฉบับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.8 รองลงมา 
คือ ทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 9.7 และ ฉบับแรก คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดับ 4) แหล่งรับจุลสารของ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ได้รับทราบข่าวสารในจุลสารของ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ทางไปรษณีย์ มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 92.2 รองลงมา คือ อ่านทาง 
Internet และ งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 2.6 จากห้องสมุดและแหล่งอ่ืน ๆ คิด
เป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ในการอ่าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการอ่านจุลสาร
มากกว่าเท่ากับ 3 ข้อ (ประกอบด้วยติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยของสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้, ติดตามข่าวกิจกรรม, ติดตามข่าวทุน / อบรม / สัมมนา ) มากที่สุด คิดเป็น               
ร้อยละ 50.5 รองลงมา คือ ตอบ 2 ข้อ (ประกอบด้วยติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยของ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  กับ ติดตามข่าวทุน / อบรม / สัมมนา  (45 คน) หัวข้อ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กับ ติดตามข่าวกิจกรรม              
(30 คน) และหัวข้อ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กับ 
อ่ืนๆ (2 คน) ตามล าดับ) คิดเป็นร้อยละ 39.3 หัวข้อ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยของ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 8.7 และหัวข้อ ติดตามข่าวกิจกรรม, ติดตามข่าวทุน / 
อบรม / สัมมนา , อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  
การวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ อ่านจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตาราง วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความ
คาดหวังและระดับคะแนนความพึงพอใจในงานเป็น 5 ระดับ (rating scale) โดยค านวณ แล้วน ามาจัด
ช่วงคะแนนดังนี้  

ช่วงระดับคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                               จ านวนระดับ 

ระดับความคิดเห็นตามขนาดของช่วงระดับคะแนน เป็นดังนี้  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  
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1. ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคาดหวังหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

2. ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคาดหวังหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3. ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคาดหวังหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง 
4. ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคาดหวังหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับ

น้อย 
5. ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคาดหวังหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับ

น้อยที่สุด 
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ อ่านจุลสาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ (1) องค์ประกอบทางกายภาพ 
ของรูปเล่ม และ (2) องค์ประกอบด้านเนื้อหาของรูปเล่ม โดยองค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม  แบ่ง
ออกเป็น 14 ประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 ความถูกต้องของเนื้อหา 
ประเด็นที่ 2 ความทันสมัยของเนื้อหา 
ประเด็นที่ 3 ความหลากหลายของเนื้อหา 
ประเด็นที่ 4 ความน่าสนใจของเนื้อหา 
ประเด็นที่ 5 ความถูกต้องของภาษา 
ประเด็นที่ 6 ความคมชัดของภาพ 
ประเด็นที่ 7 ความสวยงาม (รูปแบบการจัดหน้า / ภาพ / สีสัน) 
ประเด็นที่ 8 เนื้อกระดาษ (ปกและคู่กลาง 4 สี เนื้อในสีเดียว) 
ประเด็นที่ 9 ขนาดรูปเล่ม (เอ 4) 
ประเด็นที่ 10 จ านวนหน้า (24 หน้า) 
ประเด็นที่ 11 ขนาดและรูปแบบของตัวอักษร 
ประเด็นที่ 12 ความถี่ในการพิมพ์เผยแพร่  (3 เดือน 1 ฉบับ) 
ประเด็นที่ 13 จุลสารสถาบันนวัตกรรมฯ ฉบับ Internet 
ประเด็นที่ 14 การจัดส่ง 

และองค์ประกอบด้านเนื้อหา แบ่งออกเป็น 13 ประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 หน้าปก + banner จุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 2 หัวข้อวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีศึกษา 
ประเด็นที่ 3 หัวข้อนวัตกรรมจากสถาบันฯ 
ประเด็นที่ 4 หัวข้อสาระน่ารู้ 
ประเด็นที่ 5 หัวข้อ Educational Activities 
ประเด็นที่ 6 หัวข้อ Exhibition 
ประเด็นที่ 7 หัวข้อ Workshops 
ประเด็นที่ 8 หัวข้อ Training 
ประเด็นที่ 9 หัวข้อ Visitors 

ประเด็นที่ 10 หัวข้อ Awards
ประเด็นที่ 11 หัวข้อ Social Activities
ประเด็นที่ 12 หัวข้อ Lecture Delivered
ประเด็นที่ 13 จุลสารในภาพรวมทั้งหมด

โดยมีผลการศึกษาดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการ

เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (N = 196)

รายการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล

องค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม
1. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.53 .520 มากที่สุด 4.58 .535 มากที่สุด
2. ความทันสมัยของเนื้อหา 4.53 .540 มากที่สุด 4.55 .529 มากที่สุด
3. ความหลากหลายของเนื้อหา 4.48 .636 มากที่สุด 4.53 .549 มากที่สุด
4. ความน่าสนใจของเนื้อหา 4.51 .603 มากที่สุด 4.54 .520 มากที่สุด
5. ความถูกต้องของภาษา 4.44 .583 มากที่สุด 4.47 .568 มากที่สุด

รายการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล

6. ความคมชัดของภาพ 4.49 .550 มากที่สุด 4.44 .617 มากที่สุด
7. ความสวยงาม (รูปแบบการจัดหน้า / 

ภาพ / สีสัน)
4.56 .538 มากที่สุด 4.55 .557 มากที่สุด

8. เนื้อกระดาษ (ปกและคู่กลาง 4 สี เนื้อ
ในสีเดียว)

4.58 .526 มากที่สุด 4.57 .526 มากที่สุด

9. ขนาดรูปเล่ม (เอ 4) 4.54 .530 มากที่สุด 4.55 .557 มากที่สุด
10.จ านวนหน้า (24 หน้า) 4.58 .526 มากที่สุด 4.58 .535 มากที่สุด
11.ขนาดและรูปแบบของตัวอักษร 4.53 .530 มากที่สุด 4.47 .549 มากที่สุด
12.ความถี่ในการพิมพ์เผยแพร่ (3 เดือน 

1 ฉบับ)
4.09 .432 มาก 4.10 .425 มาก

13.จุลสารสถาบันนวัตกรรมฯ ฉบับ 
Internet

4.06 .413 มาก 4.08 .409 มาก

14.การจัดส่ง 4.07 .424 มาก 4.08 .391 มาก
ภาพรวม 4.43 .405 มากที่สุด 4.43 .400 มากที่สุด

องค์ประกอบด้านเนื้อหาของรูปเล่ม
1. หน้าปก + banner จุลสารสถาบัน

นวัตกรรมฯ   
4.10 .379 มาก 4.06 .425 มาก

2. หัวข้อ วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีศึกษา 4.12 .381 มาก 4.14 .365 มาก
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1. ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคาดหวังหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

2. ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคาดหวังหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3. ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคาดหวังหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง 
4. ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคาดหวังหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับ

น้อย 
5. ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคาดหวังหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับ

น้อยที่สุด 
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ อ่านจุลสาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ (1) องค์ประกอบทางกายภาพ
ของรูปเล่ม และ (2) องค์ประกอบด้านเนื้อหาของรูปเล่ม โดยองค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม แบ่ง
ออกเป็น 14 ประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ความถูกต้องของเนื้อหา
ประเด็นที่ 2 ความทันสมัยของเนื้อหา
ประเด็นที่ 3 ความหลากหลายของเนื้อหา
ประเด็นที่ 4 ความน่าสนใจของเนื้อหา
ประเด็นที่ 5 ความถูกต้องของภาษา
ประเด็นที่ 6 ความคมชัดของภาพ
ประเด็นที่ 7 ความสวยงาม (รูปแบบการจัดหน้า / ภาพ / สีสัน)
ประเด็นที่ 8 เนื้อกระดาษ (ปกและคู่กลาง 4 สี เนื้อในสีเดียว)
ประเด็นที่ 9 ขนาดรูปเล่ม (เอ 4)
ประเด็นที่ 10 จ านวนหน้า (24 หน้า)
ประเด็นที่ 11 ขนาดและรูปแบบของตัวอักษร
ประเด็นที่ 12 ความถี่ในการพิมพ์เผยแพร่ (3 เดือน 1 ฉบับ)
ประเด็นที่ 13 จุลสารสถาบันนวัตกรรมฯ ฉบับ Internet
ประเด็นที่ 14 การจัดส่ง

และองค์ประกอบด้านเนื้อหา แบ่งออกเป็น 13 ประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 หน้าปก + banner จุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ประเด็นที่ 2 หัวข้อวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีศึกษา
ประเด็นที่ 3 หัวข้อนวัตกรรมจากสถาบันฯ
ประเด็นที่ 4 หัวข้อสาระน่ารู้
ประเด็นที่ 5 หัวข้อ Educational Activities
ประเด็นที่ 6 หัวข้อ Exhibition
ประเด็นที่ 7 หัวข้อ Workshops
ประเด็นที่ 8 หัวข้อ Training
ประเด็นที่ 9 หัวข้อ Visitors

   

ประเด็นที่ 10 หัวข้อ Awards 
ประเด็นที่ 11 หัวข้อ Social Activities 
ประเด็นที่ 12 หัวข้อ Lecture Delivered 
ประเด็นที่ 13 จุลสารในภาพรวมทั้งหมด 

โดยมีผลการศึกษาดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารของสถาบันนวัตกรรมการ

เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (N = 196) 

รายการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล 

องค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม 
1. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.53 .520 มากที่สุด 4.58 .535 มากที่สุด 
2. ความทันสมัยของเนื้อหา 4.53 .540 มากที่สุด 4.55 .529 มากที่สุด 
3. ความหลากหลายของเนื้อหา 4.48 .636 มากที่สุด 4.53 .549 มากที่สุด 
4. ความน่าสนใจของเนื้อหา 4.51 .603 มากที่สุด 4.54 .520 มากที่สุด 
5. ความถูกต้องของภาษา 4.44 .583 มากที่สุด 4.47 .568 มากที่สุด 

รายการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล 

6. ความคมชัดของภาพ 4.49 .550 มากที่สุด 4.44 .617 มากที่สุด 
7. ความสวยงาม (รูปแบบการจัดหน้า /

ภาพ / สีสัน)
4.56 .538 มากที่สุด 4.55 .557 มากที่สุด 

8. เนื้อกระดาษ (ปกและคู่กลาง 4 สี เนื้อ
ในสีเดียว)

4.58 .526 มากที่สุด 4.57 .526 มากที่สุด 

9. ขนาดรูปเล่ม (เอ 4) 4.54 .530 มากที่สุด 4.55 .557 มากที่สุด 
10.จ านวนหน้า (24 หน้า) 4.58 .526 มากที่สุด 4.58 .535 มากที่สุด 
11.ขนาดและรูปแบบของตัวอักษร 4.53 .530 มากที่สุด 4.47 .549 มากที่สุด 
12.ความถี่ในการพิมพ์เผยแพร่  (3 เดือน

1 ฉบับ)
4.09 .432 มาก 4.10 .425 มาก 

13.จุลสารสถาบันนวัตกรรมฯ ฉบับ
Internet

4.06 .413 มาก 4.08 .409 มาก 

14.การจัดส่ง 4.07 .424 มาก 4.08 .391 มาก 
ภาพรวม 4.43 .405 มากที่สุด 4.43 .400 มากที่สุด 

องค์ประกอบด้านเนื้อหาของรูปเล่ม 
1. หน้าปก + banner จุลสารสถาบัน

นวัตกรรมฯ
4.10 .379 มาก 4.06 .425 มาก 

2. หัวข้อ วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีศึกษา 4.12 .381 มาก 4.14 .365 มาก
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3. หัวข้อ นวัตกรรมจากสถาบันฯ 4.13 .364 มาก 4.11 .384 มาก 
4. หัวข้อ สาระน่ารู้ 4.11 .402 มาก 3.72 .589 มาก 
5. หัวข้อ Educational Activities 3.73 .583 มาก 3.70 .613 มาก 
6. หัวข้อ Exhibition 4.10 .359 มาก 4.09 .407 มาก 
7. หัวข้อ Workshops 4.13 .383 มาก 4.11 .389 มาก 
8. หัวข้อ Training 4.11 .422 มาก 4.09 .432 มาก 
9. หัวข้อ Visitors 4.11 .397 มาก 4.12 .407 มาก 
10.หัวข้อ Awards 4.14 .441 มาก 4.10 .441 มาก 
11.หัวข้อ Social Activities 4.06 .413 มาก 4.09 .407 มาก 
12.หัวข้อ Lecture Delivered 4.09 .402 มาก 4.09 .381 มาก 
13.จุลสารในภาพรวมทั้งหมด 4.11 .389 มาก 4.13 .440 มาก 

ภาพรวม 4.08 .326 มาก 4.04 .337 มาก 

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังของจุลสารสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนองค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมา คือ ส่วนขององค์ประกอบด้านเนื้อหาของรูปเล่ม อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาในรายด้านภายใต้องค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม 3 อันดับ
แรก พบว่า อันดับที่ 1 คือ เนื้อกระดาษ (ปกและคู่กลาง 4 สี เนื้อในสีเดียว) และจ านวนหน้า (24 หน้า) 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 รองลงมา คือ ความสวยงาม (รูปแบบการจัดหน้า/ภาพ/
สีสัน) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และอันดับที่ 3 คือ ขนาดรูปเล่ม (เอ 4) อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ตามล าดับ  ประเด็นผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจของจุล
สารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมองค์ประกอบ พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้อ่านจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในส่วนองค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมา คือ ส่วนขององค์ประกอบด้านเนื้อหาของรูปเล่ม อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาในรายด้านภายใต้องค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม 3 อันดับ
แรก พบว่า อันดับที่ 1 คือ ความถูกต้องของเนื้อหา และ จ านวนหน้า (24 หน้า) อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 รองลงมา คือ เนื้อกระดาษ  (ปกและคู่กลาง 4 สี เนื้อในสีเดียว) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และอันดับที่ 3 คือ ความทันสมัยของเนื้อหา และ ความสวยงาม (รูปแบบ
การจัดหน้า/ภาพ/สีสัน) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ตามล าดับ 

ส่วนการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิเคราะห์ผลความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและความพึง
พอใจของผู้อ่านจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นตอน ด้วยวิธีการจัดล าดับความส าคัญ
ความต้องการจ าเป็น โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNIModified) 

Modified
-PNI I D
D



PNI   แทน   ค่าดัชนีการจัดเรียงอันดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 

I แทน คะแนนเฉลี่ยตามสภาพความคาดหวัง
D แทน คะแนนเฉลี่ยตามสภาพความพึงพอใจ (สภาพปัจจุบัน)
ผลการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ อ่านจุลสารสถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านเนื้อหาของ
รูปเล่ม มีความส าคัญความต้องการจ าเป็น (PNIModified) สูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.011 รองลงมา คือ
องค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม มีความส าคัญความต้องการจ าเป็น (PNIModified) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -
0.002 เมื่อพิจารณาในรายด้านภายใต้องค์ประกอบ แบ่งพิจารณาเป็น 2 องค์ประกอบ ดังนี้

1. องค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม มีความคาดหวังเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า อันดับ
ที่ 1 คือ เนื้อกระดาษ (ปกและคู่กลาง 4 สี เนื้อในสีเดียว) และ จ านวนหน้า (24 หน้า) มีความคาดหวัง
สูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความสวยงาม (รูปแบบการจัดหน้า/ภาพ/สีสัน)
มีความคาดหวังเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับที่ 3 คือ ขนาดรูปเล่ม (เอ 4) มีความคาดหวัง
เฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ ในส่วนของความพึงพอใจเฉลี่ยต ่าสุด 3 อันดับ พบว่า การ
จัดส่งและจุลสารสถาบันนวัตกรรมฯ ฉบับ Internet มีความพึงพอใจต่ าที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมา 
คือ ความถี่ในการพิมพ์เผยแพร่ (3 เดือน 1 ฉบับ) มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.10 และความคมชัดของภาพ
มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.44 ตามล าดับ และการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็น
(PNIModified) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ขนาดและรูปแบบของตัวอักษร เท่ากับ 0.013 รองลงมา คือ ความ
คมชัดของภาพ เท่ากับ 0.011 และอันดับที่ 3 คือ ความสวยงาม (รูปแบบการจัดหน้า/ภาพ/สีสัน) และ
เนื้อกระดาษ (ปกและคู่กลาง 4 สี เนื้อในสีเดียว) เท่ากับ 0.002

2. องค์ประกอบด้านเนื้อหาของรูปเล่ม มีความคาดหวังเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า อันดับที่
1 คือ หัวข้อ Awards มีความคาดหวังสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ หัวข้อ
นวัตกรรมจากสถาบันฯ และ หัวข้อ Workshops  มีความคาดหวังเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก และ
อันดับที่ 3 คือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีศึกษา มีความคาดหวังเฉล่ีย 4.12 อยู่ในระดับมาก
ตามล าดับ ในส่วนของความพึงพอใจเฉลี่ยต ่าสุด 3 อันดับ พบว่า หัวข้อ Educational Activities มี
ความพึงพอใจต่ าที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.70 รองลงมา คือ หัวข้อ สาระน่ารู้ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.72 และ
หน้าปก+banner จุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.06 ตามล าดับ และการ
วิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็น (PNIModified) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ หัวข้อ สาระน่า
รู้ เท่ากับ 0.105 รองลงมา คือ หน้าปก+banner จุลสารสถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้ และ หัวข้อ
Awards เท่ากับ 0.010 และอันดับที่ 3 คือ หัวข้อ Educational Activities เท่ากับ 0.008

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพรวมความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้อ่านจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ค่าความคาดหวังเฉลี่ยของผู้อ่านจุล
สารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 4.26 (S.D. = 0.295) และค่าความพึงพอใจเฉล่ียของผู้อ่านจุล
สารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 4.25 (S.D. = 0.300) ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 2

"พุทธป ญัญากับทศวรรษแหง่การพัฒนาที่ยั่งยืน"..........................................................................................................................................................................
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3. หัวข้อ นวัตกรรมจากสถาบันฯ 4.13 .364 มาก 4.11 .384 มาก
4. หัวข้อ สาระน่ารู้ 4.11 .402 มาก 3.72 .589 มาก
5. หัวข้อ Educational Activities 3.73 .583 มาก 3.70 .613 มาก
6. หัวข้อ Exhibition 4.10 .359 มาก 4.09 .407 มาก
7. หัวข้อ Workshops 4.13 .383 มาก 4.11 .389 มาก
8. หัวข้อ Training 4.11 .422 มาก 4.09 .432 มาก
9. หัวข้อ Visitors 4.11 .397 มาก 4.12 .407 มาก
10.หัวข้อ Awards 4.14 .441 มาก 4.10 .441 มาก
11.หัวข้อ Social Activities 4.06 .413 มาก 4.09 .407 มาก
12.หัวข้อ Lecture Delivered 4.09 .402 มาก 4.09 .381 มาก
13.จุลสารในภาพรวมทั้งหมด 4.11 .389 มาก 4.13 .440 มาก

ภาพรวม 4.08 .326 มาก 4.04 .337 มาก

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังของจุลสารสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนองค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมา คือ ส่วนขององค์ประกอบด้านเนื้อหาของรูปเล่ม อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาในรายด้านภายใต้องค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม 3 อันดับ
แรก พบว่า อันดับที่ 1 คือ เนื้อกระดาษ (ปกและคู่กลาง 4 สี เนื้อในสีเดียว) และจ านวนหน้า (24 หน้า)
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 รองลงมา คือ ความสวยงาม (รูปแบบการจัดหน้า/ภาพ/
สีสัน) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และอันดับที่ 3 คือ ขนาดรูปเล่ม (เอ 4) อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ตามล าดับ ประเด็นผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจของจุล
สารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมองค์ประกอบ พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้อ่านจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในส่วนองค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมา คือ ส่วนขององค์ประกอบด้านเนื้อหาของรูปเล่ม อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาในรายด้านภายใต้องค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม 3 อันดับ
แรก พบว่า อันดับที่ 1 คือ ความถูกต้องของเนื้อหา และ จ านวนหน้า (24 หน้า) อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 รองลงมา คือ เนื้อกระดาษ (ปกและคู่กลาง 4 สี เนื้อในสีเดียว) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และอันดับที่ 3 คือ ความทันสมัยของเนื้อหา และ ความสวยงาม (รูปแบบ
การจัดหน้า/ภาพ/สีสัน) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ตามล าดับ

ส่วนการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิเคราะห์ผลความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและความพึง
พอใจของผู้อ่านจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นตอน ด้วยวิธีการจัดล าดับความส าคัญ
ความต้องการจ าเป็น โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNIModified)

Modified
-PNI I D
D



PNI แทน  ค่าดัชนีการจัดเรียงอันดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น

I  แทน  คะแนนเฉลี่ยตามสภาพความคาดหวัง 
D แทน คะแนนเฉลี่ยตามสภาพความพึงพอใจ (สภาพปัจจุบัน) 
ผลการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ อ่านจุลสารสถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านเนื้อหาของ
รูปเล่ม มีความส าคัญความต้องการจ าเป็น (PNIModified) สูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.011 รองลงมา คือ 
องค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม มีความส าคัญความต้องการจ าเป็น (PNIModified) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -
0.002 เมื่อพิจารณาในรายด้านภายใต้องค์ประกอบ แบ่งพิจารณาเป็น 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่ม มีความคาดหวังเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า อันดับ
ที่ 1 คือ เนื้อกระดาษ (ปกและคู่กลาง 4 สี เนื้อในสีเดียว) และ จ านวนหน้า (24 หน้า) มีความคาดหวัง
สูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความสวยงาม (รูปแบบการจัดหน้า/ภาพ/สีสัน) 
มีความคาดหวังเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับที่ 3 คือ ขนาดรูปเล่ม (เอ 4) มีความคาดหวัง
เฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ ในส่วนของความพึงพอใจเฉลี่ยต ่าสุด 3 อันดับ พบว่า การ
จัดส่งและจุลสารสถาบันนวัตกรรมฯ ฉบับ Internet  มีความพึงพอใจต่ าที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมา 
คือ ความถี่ในการพิมพ์เผยแพร่ (3 เดือน 1 ฉบับ) มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.10 และความคมชัดของภาพ 
มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.44 ตามล าดับ และการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็น 
(PNIModified) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ขนาดและรูปแบบของตัวอักษร เท่ากับ 0.013 รองลงมา คือ ความ
คมชัดของภาพ เท่ากับ 0.011 และอันดับที่ 3 คือ ความสวยงาม (รูปแบบการจัดหน้า/ภาพ/สีสัน) และ
เนื้อกระดาษ (ปกและคู่กลาง 4 สี เนื้อในสีเดียว) เท่ากับ 0.002 

2. องค์ประกอบด้านเนื้อหาของรูปเล่ม มีความคาดหวังเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า อันดับที่
1 คือ หัวข้อ Awards  มีความคาดหวังสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ หัวข้อ 
นวัตกรรมจากสถาบันฯ และ หัวข้อ Workshops  มีความคาดหวังเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก และ
อันดับที่ 3 คือ หัวข้อ วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีศึกษา มีความคาดหวังเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ ในส่วนของความพึงพอใจเฉลี่ยต ่าสุด 3 อันดับ พบว่า หัวข้อ Educational Activities  มี
ความพึงพอใจต่ าที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.70 รองลงมา คือ หัวข้อ สาระน่ารู้ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.72 และ
หน้าปก+banner จุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.06 ตามล าดับ และการ
วิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็น (PNIModified) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ หัวข้อ สาระน่า
รู้ เท่ากับ 0.105 รองลงมา คือ หน้าปก+banner จุลสารสถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้ และ หัวข้อ 
Awards เท่ากับ 0.010 และอันดับที่ 3 คือ หัวข้อ Educational Activities เท่ากับ 0.008 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพรวมความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้อ่านจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ค่าความคาดหวังเฉลี่ยของผู้อ่านจุล
สารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 4.26 (S.D. = 0.295) และค่าความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้อ่านจุล
สารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 4.25 (S.D. = 0.300)  ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  MCU Buddhabanya Congress I...................................................................................................  

_____________________
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบความแตกต่างของภาพรวมความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่าน
จุลสารของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประเภท N X S.D. t p-value 

ความคาดหวังของผู้อ่านจุลสาร 196 4.26 0.295 0.466 0.642 

ความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสาร 196 4.25 0.300 

อภิปรายผล 
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีประเด็นที่น ามาสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์จัดล าดับ
ความส าคัญ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในภาพรวม
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านเนื้อหาของรูปเล่ม มีความส าคัญความต้องการจ าเป็นสูงสุด และ
เมื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม พบว่า ด้านองค์ประกอบด้านเนื้อหา ผู้อ่านจุลสาร ต้องการให้มีการปรับ 
ด้านเนื้อหาให้มีลักษณะเชิงวิชาการมากขึ้น โดยต้องการข้อมูลเพ่ิมในด้านการน าเสนอผลงานที่เป็น
นวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้
หลากหลายวิชา  และควรเพ่ิมเติมนวัตกรรมการศึกษาในวิชาต่างๆ ของต่างประเทศ  งานวิจัย ด้านการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงเวทีการน าเสนอผลงาน 
นอกจากนั้นจากผลการจัดล าดับความส าคัญความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่านในด้านกายภาพ
ของรูปเล่มพบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่มีความคาดหวังและความพึงพอใจในเนื้อกระดาษ (ปกและคู่กลาง 4 สี 
เนื้อในสีเดียว) และจ านวนหน้า (24 หน้า) มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ กัญญรัตน์ มังคุด (2555) ที่พบว่า
ผู้อ่านนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีส่วนใหญ่พึงพอใจในด้านรูปแบบของนิตยสารที่ พิมพ์ 4 สีมากที่สุด 
อีกทั้งในงานวิจัยนี้ผู้อ่านส่วนใหญ่ยังคาดหวังให้มีปริมาณเนื้อหาสาระในจุลสารที่เพ่ิมขึ้นด้วย   ซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับ สิริกาญจน์ ยอดบุรีและคณะ (2555) ที่พบว่าบุคลากรที่ใช้บริการเว็บไซต์และจุลสาร
ของกองประกันคุณภาพการศึกษา (QAD) มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความคาดหวังในด้านปริมาณเนื้อหา
ในจุลสาร QAD ในระดับมากเนื่องจากต้องการที่จะใช้เป็นช่องทางค้นหา และสามารถน าไปใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงได้ 

เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่าน 
พบว่า ค่าความคาดหวังเฉลี่ยและค่าความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้อ่านจุลสารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงให้เห็นว่า จุลสารนวัตกรรม สามารถอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้
เป็นอย่างดี ซึ่งจะสังเกตได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับจุลสารของสถาบันฯ เป็นบุคลากรที่ท างานอยู่ใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งมีความคาดหวังที่
จะรับรู้ข่าวสารหัวข้อนวัตกรรมจากสถาบันฯ มาก  เพ่ือที่จะน านวัตกรรมนั้นๆ ไปประยุกต์ในชั้นเรียน
ของตนเอง  ซึ่งมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของจุลสารของสถาบันนวัตกรรมฯ ที่ประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมของสถาบันฯ  ให้เป็นที่รู้จักและน าไปใช้ในวงการการศึกษาในวงกว้าง    

จากการอภิปรายผลข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวทางที่จะลดภาระงานประจ าในการคิดออกแบบ
และจัดวางรูปเล่มจุลสารจากเดิมแบบไร้ทิศทาง และมามุ่งเน้นเนื้อหาในหัวข้อ Awards มากที่สุด
รองลงมาคือหัวข้อนวัตกรรมจากสถาบันฯ และหัวข้อ Workshops ด้านกายภาพในเน้ือกระดาษ
จ านวนหน้า ความสวยงามซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการจัดหน้า ภาพประกอบ สีสัน ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะ
ส่งผลให้ผู้อ่านเกิดความพึงพอใจต่อจุลสารของสถาบันนวัตกรรมฯ มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าจุลสารของสถาบันนวัตกรรมฯ

ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้อ่านจุลสาร โดยผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สถาบัน
นวัตกรรมฯ ควรมีนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดท าจุลสารนวัตกรรม ดังนี้ 

1. มีการนัดประชุมกองบรรณาธิการก่อนปิดเล่มทุกครั้ง เพ่ือรวบรวมต้นฉบับ และเป็นการ
กระตุ้นเตือน บก. ที่รับผิดชอบในหัวข้อนั้นๆ ให้ส่งต้นฉบับทันก าหนดก่อนปิดเล่ม 

2. มีการร่วมกันก าหนดสาระส าคัญของหน้าปกจุลสารในไตรมาสนั้น 
3. มีการร่วมกันก าหนดปริมาณเนื้อหา ความทันสมัยของจุลสาร
4. ควรมีการเพ่ิมคอลัมน์ข่าวประชุมวิชาการที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสถัดไป เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้อ่าน โดยสามารถเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมสัมมนาได้ทันตามเวลาที่
ก าหนด 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อจุลสาร นวัตกรรมการ

เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยแบบสอบถามในระบบออนไลน์และเอกสารต้นฉบับ
2. ควรศึกษาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีของสถานศึกษาที่ได้จากการอ่าน

จุลสาร นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารอ้างอิง
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของภาพรวมความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่าน
จุลสารของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภท N X S.D. t p-value

ความคาดหวังของผู้อ่านจุลสาร 196 4.26 0.295 0.466 0.642

ความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสาร 196 4.25 0.300

อภิปรายผล
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล มีประเด็นที่น ามาสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์จัดล าดับ
ความส าคัญ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในภาพรวม
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านเนื้อหาของรูปเล่ม มีความส าคัญความต้องการจ าเป็นสูงสุด และ
เมื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม พบว่า ด้านองค์ประกอบด้านเนื้อหา ผู้อ่านจุลสาร ต้องการให้มีการปรับ
ด้านเนื้อหาให้มีลักษณะเชิงวิชาการมากขึ้น โดยต้องการข้อมูลเพ่ิมในด้านการน าเสนอผลงานที่เป็น
นวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้
หลากหลายวิชา และควรเพ่ิมเติมนวัตกรรมการศึกษาในวิชาต่างๆ ของต่างประเทศ งานวิจัย ด้านการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเวทีการน าเสนอผลงาน 
นอกจากนั้นจากผลการจัดล าดับความส าคัญความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่านในด้านกายภาพ
ของรูปเล่มพบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่มีความคาดหวังและความพึงพอใจในเนื้อกระดาษ (ปกและคู่กลาง 4 สี
เนื้อในสีเดียว) และจ านวนหน้า (24 หน้า) มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ กัญญรัตน์ มังคุด (2555) ที่พบว่า
ผู้อ่านนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีส่วนใหญ่พึงพอใจในด้านรูปแบบของนิตยสารที่ พิมพ์ 4 สีมากที่สุด 
อีกทั้งในงานวิจัยนี้ผู้อ่านส่วนใหญ่ยังคาดหวังให้มีปริมาณเนื้อหาสาระในจุลสารที่เพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับ สิริกาญจน์ ยอดบุรีและคณะ (2555) ที่พบว่าบุคลากรที่ใช้บริการเว็บไซต์และจุลสาร
ของกองประกันคุณภาพการศึกษา (QAD) มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความคาดหวังในด้านปริมาณเนื้อหา
ในจุลสาร QAD ในระดับมากเนื่องจากต้องการที่จะใช้เป็นช่องทางค้นหา และสามารถน าไปใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงได้

เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่าน
พบว่า ค่าความคาดหวังเฉลี่ยและค่าความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้อ่านจุลสารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงให้เห็นว่า จุลสารนวัตกรรม สามารถอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้
เป็นอย่างดี ซึ่งจะสังเกตได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับจุลสารของสถาบันฯ เป็นบุคลากรที่ท างานอยู่ใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งมีความคาดหวังที่
จะรับรู้ข่าวสารหัวข้อนวัตกรรมจากสถาบันฯ มาก เพ่ือที่จะน านวัตกรรมนั้นๆ ไปประยุกต์ในชั้นเรียน
ของตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของจุลสารของสถาบันนวัตกรรมฯ ที่ประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมของสถาบันฯ  ให้เป็นที่รู้จักและน าไปใช้ในวงการการศึกษาในวงกว้าง 

   

จากการอภิปรายผลข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวทางที่จะลดภาระงานประจ าในการคิดออกแบบ
และจัดวางรูปเล่มจุลสารจากเดิมแบบไร้ทิศทาง และมามุ่งเน้นเนื้อหาในหัวข้อ  Awards มากที่สุด 
รองลงมาคือหัวข้อนวัตกรรมจากสถาบันฯ และหัวข้อ Workshops  ด้านกายภาพในเนื้อกระดาษ 
จ านวนหน้า ความสวยงามซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการจัดหน้า ภาพประกอบ สีสัน ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะ
ส่งผลให้ผู้อ่านเกิดความพึงพอใจต่อจุลสารของสถาบันนวัตกรรมฯ มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าจุลสารของสถาบันนวัตกรรมฯ 

ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้อ่านจุลสาร โดยผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สถาบัน
นวัตกรรมฯ ควรมีนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดท าจุลสารนวัตกรรม ดังนี้  

1. มีการนัดประชุมกองบรรณาธิการก่อนปิดเล่มทุกคร้ัง เพ่ือรวบรวมต้นฉบับ และเป็นการ
กระตุ้นเตือน บก. ที่รับผิดชอบในหัวข้อนั้นๆ ให้ส่งต้นฉบับทันก าหนดก่อนปิดเล่ม 

2. มีการร่วมกันก าหนดสาระส าคัญของหน้าปกจุลสารในไตรมาสนั้น
3. มีการร่วมกันก าหนดปริมาณเนื้อหา ความทันสมัยของจุลสาร
4. ควรมีการเพ่ิมคอลัมน์ข่าวประชุมวิชาการที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสถัดไป เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้อ่าน โดยสามารถเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมสัมมนาได้ทันตามเวลาที่
ก าหนด  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อจุลสาร นวัตกรรมการ

เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยแบบสอบถามในระบบออนไลน์และเอกสารต้นฉบับ 
2. ควรศึกษาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีของสถานศึกษาที่ได้จากการอ่าน

จุลสาร นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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รูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ต าบล
ห้วยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน 2) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 3) เพ่ือการ
น าเสนอการบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย ด้วยวิธีสุ่มแบบบังเอิญจากผู้ที่สามารถให้
ข้อมูลได้ จ านวน 48 คน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. รูปแบบการบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน นั้นเป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่

ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องใช้เทคนิค วิธีการ ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เป็นคน
ดี คนเก่ง มีความสุขโดยต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมมือ ร่วมใจในการท างาน ทั้งครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นักการภารโรงแตกต่างกันไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะในยุคที่การศึกษาไร้พรมแดน ผู้บริหาร
ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการจัดการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจะต้องจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนใหม่ๆ ให้แก่ครูและนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือสามารถสนับสนุน
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การบริหารจะควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนนั้น เป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่ดุลยภาพของมิติ 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

2. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี พบว่า 
การบริหารงานในสถานศึกษานั้น ควรประกอบด้วยงานที่ส าคัญทั้ง 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 
มุ่งเน้นวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นตัวตั้งโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) การบริหารงบประมาณและการเงิน 
ส่งเสริมให้ทุกโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึง 3) การบริหารบุคคล ส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ และ 4) การบริหารงานทั่วไป ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีที่
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ทันสมัยอยู่เสมอเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานเอกสารและธุรการ ซึ่งแต่ละงานจะมีรายละเอียดใน
การปฏิบัติงานที่จะท าให้สถานศึกษาด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางนโยบายในรูปแบบการ
บริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน โดยการบริหารในแต่ละส่วนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

3. น าเสนอรูปแบบการบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า เมื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอยู่เสมอ จัดสรรงบประมาณให้กับทุกโครงการในโรงเรียนอย่างเสมอภาค ครูผู้สอนได้พัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานเอกสาร
การเรียนการสอนด้านธุรการต่างๆ โดยให้ทุกภาคส่วนมีความส าคัญและเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
แล้ว ย่อมน ามาซึ่งการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมต่อไป และน าเป็น
แบบอย่างให้กับโรงเรียนอ่ืนได้ 
ค าส าคัญ :  การศึกษา, การพัฒนาที่ย่ังยืน, โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

Abstract 
The objectives of this study were  1) to study the educational management 

model for sustainable development, 2) to study problems, obstacles and suggestions on 
the educational management model for sustainable development of lower secondary 
school, Huai Pong Sub-district, Khok Samrong District, Lopburi, and 3) to present the 
educational management model for sustainable development. The qualitative research 
was used as the methodology. Qualitative data were collected from 48 key informants 
through the interview and focus group discussion. Accidental sampling was used to select 
the sample.  

The findings of this research were as follows: 
1. The educational management model for sustainable development was a

process of educational management in which the school administrators must use the 
techniques of both science and art to manage the learners to gain knowledge, be good 
people, and be happy. The subordinates must cooperate in the work, whether teachers, 
lecturers, staff, janitor with different responsibilities and roles. In particular, in an era where 
education was boundless, management must have a broad vision of how to keep up with 
changes in society by providing new teaching and learning materials to teachers and 
students for the promotion and development of personnel to support effective teaching 
and learning. However, the management along with sustainable development was a 
development that aimed to balance the three economic, social and environmental 
dimensions.  
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2. By studying problems, obstacles and suggestions on the educational management
model for sustainable development of lower secondary school in Huai Pong Sub-district, 
Khok Samrong District in Lopburi, the management of the educational institution should 
consist of four major areas: 1) academic administration by focusing on the solutions and 
learners, 2)  budget and financial management by comprehensively finding the budget for 
all projects, 3)  human resources management by promoting teachers to develop 
technological knowledge,  and 4) general administration by promoting technological 
application to document and administrative management. Each work has detail that 
would make the school operate efficiently, and the policy in the form of education 
management to be effective in every aspect through harmonious management. 

3. By presenting the model of educational administration for sustainable
development, it was found that with continuous development for learning management, 
equal budget allocation for all projects in the school, teachers’ development in 
technological knowledge, applying modern technologies to document management, and 
having all parties that play important role and links together as the union, social, economic 
and environmental sustainability will emerge and being a role model for other schools. 
Keywords: Education,  Sustainable development, Lower secondary school 

บทน า 
          การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและสร้างทักษะของบุคคลให้รู้จักด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยขัดเกลาให้คนเป็นพลเมืองที่ดี มีทักษะในการประกอบอาชีพ เคารพ
กฎหมาย รู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตอย่างมี ความสุข 
พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ อีกทั้งสามารถช่วยสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น 
การศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคมให้มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามยุค
สมัย การศึกษาจึงต้องเป็นพลวัต นั่นคือต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศชาติ และสังคมอยู่ตลอดเวลา(วัฒนา ระงับทุกข์. 2541) 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวมนุษย์นั้น เป็นการศึกษาที่เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(การศึกษาระยะยาว) ส่วนการศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความหมายขึ้นกับกาลเทศะ หรือยุค 
สมัยมากกว่า คือเป็นการศึกษาที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของยุคสมัยนั้นๆ (การศึกษาระยะสั้น) เช่น เพ่ือ
สนองความต้องการของสังคมในด้านก าลังคนในสาขางานและกิจกรรมต่างๆ ฉะนั้นเราจึงควรจัดการศึกษา 
2 อย่างนี้ให้สัมพันธ์กันเพราะถ้าเราสามารถพัฒนาทั้ง 2 ส่วนนี้ให้สัมพันธ์กันจนเกิดดุลยภาพขึ้นก็จะเป็น
ผลดีต่อชีวิตและสังคมมาก (พระธรรมปิฎก ( ป.อ. ปยุตฺโต ), 2538)  
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า

1. การบริหารการศึกษาในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการ
บริหารการศึกษาหลักการแนวคิดในการบริหารภาพรวมของการบริหาร ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการบริหาร
สถานศึกษามีความเหมาะสม   

การบริหาร เป็นศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ คือ กิจกรรม
ต่างๆ  กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ร่วมกัน บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆ อย่างที่บุคคลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมเพ่ือให้พัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ 

สถานศึกษา ถือเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาต ิ

2. ขอบข่ายการบริหารการศึกษา
   การบริหารงานในสถานศึกษา  เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องใช้

เทคนิค วิธีการ ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขโดย
ต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมมือ ร่วมใจในการท างาน ทั้งครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงแตกต่างกัน
ไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะในยุคที่การศึกษาไร้พรมแดน ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
ในการจัดการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนใหม่ๆ 
ให้แก่ครูและนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพ 

3. การบริหารงานในสถานศึกษา ประกอบด้วยงานที่ส าคัญ 4 งาน คือการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงบประมาณและการเงินการบริหารบุคคลและการบริหารงานทั่วไปซึ่งแต่ละงานจะมีรายละเอียดใน
การปฏิบัติงานที่จะท าให้สถานศึกษาด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 

1) การบริหารงานวิชาการ เป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติมุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษาให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินงานได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชน และท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยขอบข่ายทีมีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

2) การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน  ให้มีการจัดหาผลประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน ซึ่งมีขอบข่ายการ
จัดและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการ
ใช้เงินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การ
บริหารบัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

3) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
คล่องตัว มีอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ บุคลากรต้องได้รับการพัฒนา  มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญ
ก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชู มีความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีขอบข่ายคือ การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจาก
ราชการ และ 

4) การบริหารทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริหารงานอื่นๆ
บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม
สนับสนุน และการอ านวยการความสะดวกต่างๆ ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบ โดยเน้นความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีขอบข่าย คือ การด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม
สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อม การ
จัดท าส ามะโนนักเรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ 
และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือศึกษา การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน  การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชน องค์กรหน่วยงาน 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานอ่ืน การ
จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะ งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน   
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4. การพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารจะควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น  เป็นการพัฒนาที่
มุ่งสู่ดุลยภาพของมิติ 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
คนรุ่นปัจจุบัน และไม่ท าให้คนรุ่นอนาคต ต้องประนีประนอมยอมลดความสามารถที่จะสนองความ
ต้องการของตนเอง  

2.ผลการศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี   

1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  ผลการวิจัยพบว่า
1. ด้านการบริหารงานวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

การบริหารจัดการหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความสุขและเหมาะสม 
ใช้หลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งหลักสูตรจะมีการทบทวนและปรับปรุงทุก 

3 ปี เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด และเป็นไปตามอุดมการณ์ของการจัดตั้ง
โรงเรียน คือ ให้นักเรียนมีความพร้อมในการเป็นนักวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้นของประเทศ ส าหรับแผนจัดการ
เรียนรู้จะมีทั้งแผนการเรียนรู้ฉบับย่อซึ่งจะก าหนดหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การ
วัดประเมินผลและระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียนและมีแผนการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ 
(รายคาบ) ซึ่งจะมีเอกสารประกอบสื่อการเรียนการสอน, เครื่องมือวัดผล ในการจัดท าเนื้อหาหลักสูตรที่
เน้นด้านวิทย์และคณิตศาสตร์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน และนักเรียนก็มีกระบวนการ
คัดเลือกที่เน้นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทย์คณิตเช่นกันท าให้สามารถเรียนรู้ ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับกลุ่มโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เป็นระยะๆ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

มีการจัดท าหลักสูตรร่วมกันกับโรงเรียนในเครือจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง เพ่ือเป็นการ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกันให้การเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดความเหมาะสมและเกิดความสุข
กับผู้ เรียนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมที่
หลากหลาย และได้ปฏิบัติจริง 

2. ด้านการบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
การจัดตั้งงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ประหยัด และเหมาะสม 
การจัดตั้งงบประมาณจะจัดสรรตามกรอบของศูนย์พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคโดยโรงเรียนจัดท ากิจกรรม/โครงการรองรับและด าเนินการตามกิจกรรม/
โครงการ ตามแผนที่ก าหนด โรงเรียนมีกรอบการจัดตั้งงบประมาณตามกรอบที่ ศพว.ก าหนด โดยจัดแบ่ง
เป็นงบวิชาการและงบค่าใช้จ่ายนักเรียนประจ าศพว. คือ ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สพช.  
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จัดสรรงบประมาณตามความต้องการความจ าเป็นของแต่ละงาน โดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์
ในการด าเนินของโรงเรียน มีการวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านและผลที่จะได้รับอย่างเป็นระบบเพื่อให้การ
จัดสรรงบประมาณลงไปได้ถูกต้องตามความต้องการในการพัฒนาโรงเรียน ผู้เรียน  

งบประมาณเป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณทั้งหมดเพ่ือจะได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบการ
ใช้จ่ายในแต่ละรายการหรือทุกโครงการใดมีความส าคัญจ าเป็นมากน้อยต่างกันหากโครงการใดมี
ความส าคัญและจ าเป็นมากก็ได้รับการจัดสรรประมาณรายจ่ายมาก เพ่ือมุ่งเข้าไปที่นักเรียนทั้งโรงเรียน จึง
สามารถกล่าวได้ว่า เป็นการบริหารงบประมาณได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ประหยัด และเหมาะสม
ที่สุดแล้ว 

3. ด้านการบริหารบุคคลเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   
การวางแผนและจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม 
โรงเรียนจุฬาภรณ์เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษทางวิทย์-คณิต จ านวนบุคลากรสอดคล้อง

กับหลักสูตรของโรงเรียนที่เน้นทางวิทย์-คณิต มีการจัดการระบบอัตราก าลังของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ซึ่งมากกว่าโรงเรียนปกติ 2 เท่า และมีการก าหนดกรอบอัตราก าลังจาก ศพว. เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติทั้ง 12 จุฬาภรณ์  นอกจากนี้ มีการจ้างอัตราจ้าเพ่ิมในกลุ่มสาระและกลุ่มงานบางกลุ่มที่มีปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เช่น งานการเงิน งานพัสดุ เป็นต้น  

อัตราก าลังบุคลากรในโรงเรียนมีดังนี้ 
1) ข้าราชการครูในสถานศึกษา ได้แก่ สายงานบริหาร สายงานการสอน
2) ลูกจ้างประจ า
3) ลูกจ้างชั่วคราว
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังของ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจ านวนอัตราของครู : นักเรียน จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปครูผู้สอน 
100% สอนตรงการวิชาเอก/วิชาโท  

มีการวางแผนและจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมคือ
ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อนักเรียน  โดย นักเรียน  23 คน ต่อ ครู  1 คน เมื่อขาดแคลนวิชาเอกใดได้
ด าเนินการจ้างบุคลากรทดแทนไปแล้วรอต าแหน่งบรรจุหรือย้าย 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไปเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   
การบริหารงานธุรการและงานสารบรรณให้สะดวกและเหมาะสม 
โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ธุรการโดยเฉพาะท าให้ระบบงานธุรการและงานสารบรรณเป็นระบบ

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่น การจัดเก็บหนังสือ การรับหนังสือเข้า การส่งหนังสือออก การให้บริการ
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว  

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การใช้โปรแกรมต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น อีออฟฟิต 
จัดให้มีบุคากรในการปฏิบัติหน้าที่ จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการท างาน 
จัดให้มีเอกสารและคู่มือในการปฏิบัติงานสารบรรณ 
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จัดให้มีทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
ทั้งนี้การด าเนินการจัดท าระบบการรับ-ส่ง โต้-ตอบ หนังสือราชการ นั้นจะมีเจ้าหน้าที่ธุรการ

โดยเฉพาะ 
2) โรงเรียนบ้านเขาทับควาย อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า

1. ด้านการบริหารงานวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 การบริหารจัดการหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความสุขและเหมาะสม 

การจัดหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของโรงเรียนประกอบด้วย การเคลื่อนบุคลากร  การจัดครู
เข้าสอนตามหลักสูตร การจัดบริการเอกสารหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 

1) การเตรียมบุคลากร เป็นการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บุคลากร
ต้องมีความรู้เข้าใจหลักสูตร 

2) การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร ตามความรู้ความสามารถของครู
3) การจัดบริการเอกสารหลักสูตรให้กับครูผู้สอนได้น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เหมาะสม ตามโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนจัดท า

แผนการเรียนรู้ จัดท าทุกกลุ่มสาระให้สอดคล้องตามหลักสูตรของสถานศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี 2551 เป็นหลักแล้วน ามาบูรณาการจัดให้สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยยึด
ผู้ เรียนเป็นส าคัญเน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรมและจัดกิจกรรมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  

ยึดหลักตามหลักสูตรแกนกลางที่บังคับ 70% อีก 30% ยึดบริบทโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
ชุมชนกับท้องถิ่น เน้นที่ตัวผู้เรียน เช่น ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เรียนตามที่นักเรียนสนใจเพ่ือให้นักเรียนมี
ความสุขในการเรียน หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ สอนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ และสอนให้
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีการประชุมวางแผนจากหลายภาคส่วน เช่น กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง รวมถึงคณะครูโรงเรียนบ้านเขาทับควาย และท าการเลือกเป้าหมายที่จะได้รับ วางแผนวิธีการ 
รวมไปถึงการด าเนินงานต่างๆ อย่างมีข้ันตอน  

2. ด้านการบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
การจัดตั้งงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ประหยัด และเหมาะสม 
ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการท างานและบริหารงบประมาณ 

1) หลักนิติธรรม
2) หลักคุณธรรม
3) หลักของความโปร่งใส
4) หลักการมีส่วนร่วม
5) หลักความรับผิดชอบ
6) หลักความคุ้มค่า
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จัดตั้งงบตามโครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร
กับหัวหน้าทั้ง 4 ฝ่าย รวมถึงเจ้าหน้าที่การเงินในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามโครงการแต่
ละโครงการอย่างเหมาะสม 

3. ด้านการบริหารบุคคลเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   
การวางแผนและจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม 
การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จ านวน

บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดจากเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส านักงาน กคศ. ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังครูสายปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา กรณีนักเรียน 121 คนขึ้นไป ดังนี้ 

จ านวนครูสอน  =    จ านวนห้องเรียน x นร. : ห้อง   +   นร.ทั้งหมด 
ก่อนประถมศึกษา                      นร. : ครู           นร. : ครู  . 

        2 
นร. : ห้อง  =  30 : 1 และ นร. : ครู    =  25 : 1 
อัตรา นักเรียน 30 คน/ครู  1 คน และ นักเรียน 25 คน/ครู  1 คน 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไปเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   
การบริหารงานธุรการและงานสารบรรณให้สะดวกและเหมาะสม 
โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 คน เพ่ือด าเนินงานธุรการและงานสารบรรณ โดยก าหนด

ผู้รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ ชัดเจน และด าเนินการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ อีกทั้งมี
การจัดงานสารบรรณที่เหมาะสม คือ งานเอกสารตั้งแต่การจัดหา การับ-ส่ง เก็บรักษา การยืม และการ
ท าลายเอกสาร อย่างเหมาะสม 

อภิปรายผล 

1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ใช้หลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค 

1.2 การจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นโครงงานเป็นฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
รู้จักกระบวนการแก้ไขปัญหา 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ
2.1 การจัดตั้งงบประมาณ จัดสรรตามกรอบของศูนย์พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยจัดท ากิจกรรม/โครงการรองรับและด าเนินการตามกิจกรรม/
โครงการ ตามแผนที่ก าหนด โดยจัดแบ่งเป็นงบวิชาการและงบค่าใช้จ่ายนักเรียนประจ า สพช. 
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2.2 การบริหารงบประมาณ บริหารงานงบประมาณ 5 กลุ่มบริหาร ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ 
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มกิจการนักเรียนและหอพัก 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล
3.1 การวางแผนและจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน

บุคลากรสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนที่เน้นทางวิทย์-คณิต มีการจัดการระบบอัตราก าลังของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งมากกว่าโรงเรียนปกติ 2 เท่า โดยมีอัตรานักเรียน 23 คน ต่อ ครู  1 คน 

3.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จัดท าทะเบียนประวัติ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเปลี่ยน
ต าแหน่ง การย้ายข้าราชการครู 

 - การสรรหาตามอัตราว่างของโรงเรียนตามกรอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยผ่านต้น
สังกัด คือ สพม. ทั้งนี้โรงเรียนต้องแจ้งความประสงค์ว่า ต้องการวิชาเอกอะไร 

- การจัดท าประวัติด าเนินการโดย สพม. 
 - การเลื่อนขั้นเงินเดือนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติในรอบ 1 ภาคเรียน แล้วพิจารณา

เลื่อนขั้นตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งจะด าเนินการตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด จัดตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการเลื่อนขั้น 

- การย้ายเข้า-ออก เป็นไปตามความต้องการของผู้ย้ายและความต้องการของโรงเรียนที่
สอดคล้องกัน 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
4.1 การบริหารงานธุรการและงานสารบรรณ มีเจ้าหน้าที่ธุรการโดยเฉพาะปฏิบัติตามระเบียบ

งานสารบรรณ 
4.2 การบริหารงานทะเบียนสถิติและรายงาน การจัดท าส ามะโนผู้เรียนมี Program การจัดท า

ทะเบียนข้อมูลประวัตินักเรียนเมื่อมอบตัวเข้ามาในโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลลงใน
โปรแกรมที่ สพฐ.ก าหนด และได้จัดให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่จัดระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษา ประเมินและประสานงาน 

2) โรงเรียนบ้านเขาทับควาย
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ใช้หลักสูตรของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี 2551 

1.2 การจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
    2. ด้านการบริหารงบประมาณ
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2.1 การจัดตั้งงบประมาณ น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงบประมาณ หลักนิติธรรม 
คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า จัดตั้งงบตามโครงการ ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามโครงการแต่ละโครงการอย่างเหมาะสม 

2.2 การบริหารงบประมาณ บริหารงบประมาณ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้าน
บริหารทั่วไป และด้านบริหารงบประมาณ 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล
3.1 การวางแผนและจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดสรร

อัตราก าลังจะจัดตามการจัดสรรของเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนจะมีการส ารวจว่า โรงเรียนขาดวิชาเอกอะไร 
โรงเรียนมีหน้าที่เพียงแค่การก าหนดวิชาเอก โดยมีอัตรานักเรียน 30 คน ต่อ ครู 1 คน และ 25 คน ต่อ ครู 
1 คน 

3.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จัดท าทะเบียนประวัติ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเปลี่ยน
ต าแหน่ง การย้ายข้าราชการครู 

 - การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง  การเปลี่ยนต าแหน่ง และการย้ายข้าราชการครูเป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่ในแต่ละกรณีการ
จัดการ 

- การจัดท าประวัติข้าราชการ มีก าหนดให้จัดท าทะเบียนประวัติของคุณครูทุกคน  
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยยึดถือแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ กคศ. 
- การย้ายเข้า-ออก เป็นไปตามความต้องการของผู้ย้ายและความต้องการของโรงเรียนที่

สอดคล้องกัน 
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป

4.1 การบริหารงานธุรการและงานสารบรรณ มีเจ้าหน้าที่ธุรการโดยเฉพาะปฏิบัติตามระเบียบ
งานสารบรรณ  

4.2 การบริหารงานทะเบียนสถิติและรายงาน การจัดท าส ามะโนผู้เรียน ก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การจัดท าสถิติ ข้อมูลสารสนเทศ จัดท าส ามะโนนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก รวดเร็ว มีการส ารวจทะเบียนสถิตินักเรียน ปีละ 2 ครั้ง โดยการเยี่ยม
บ้านเด็ก เก็บข้อมูลรายบุคคล และรายงานผล DMC 
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รูปแบบการอนุรักษเอกสารคัมภีรโบราณเพ่ือการสงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรม 
แกเยาวชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี 

A model of manuscript conservation for cultural learning of youth  
in Nakhon Pathom and Suphanburi province. 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

รูปแบบอนุรักษและการจัดหมวดหมูจัดเก็บเอกสารคัมภีรโบราณของวัดในจังหวัดนครปฐมและจังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวัฒนธรรมชุมชนจากภูมิปญญาในคัมภีรโบราณของวัดใน
จังหวัดนครปฐม และเพ่ือสรางเครือขายสงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรมทองถ่ินแกเยาวชนในจังหวัด
นครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงใชวิธีการเก็บขอมูลท้ังขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ สําหรับ
ผลการวิจัยปรากฏผล กลาวคือ คัมภีรใบลานเปนเอกสารโบราณท่ีสําคัญประเภทหนึ่งของชาวพุทธไทย 
ซ่ึงมีคุณคาตอสังคมของในฐานะท่ีเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร มีคุณคาในฐานะท่ีเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม มีคุณคาในทางวิชาการ และมีคุณคาท่ีไดรวบรวมพระธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ภูมิ
ปญญาวัฒนธรรมไวอีกดวย การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรใบลานในพ้ืนท่ีวิจัย พบวา คัมภีรใบลานสวนใหญ
เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา ตํานานหรือความเชื่อของชุมชน พิธีกรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปญญาดานยาสมุนไพร การสรางเครือขายสงเสริมการเรียนรู พบวา การใชหลักแบบ 
“บวร” บานหรือชุมชน มีวัดเปนสถานท่ีหรือแหลงเรียนรู และมีโรงเรียนเปนทรัพยากรสําหรับเผยแพร
องคความรู ควรมีการทํางานรวมกันโดยการสนับสนุนจากองคกรชุมชนหรือหนวยงานภาครัฐเพ่ือใหการ
ทํางานเปนรูปธรรมสามารถตอยอดไปในทางการสรางมูลคาแกชุมชนได   
 คําสําคัญ  ภูมิปญญา, คัมภีรใบลาน, การเรียนรู 

ABSTRACT 
This research A Qualitative Research (Qualitative research) aims to conserve and 

study the classification of documenting ancient temple in Nakhon Pathom and Suphan 
Buri. To develop the cultural community of the wisdom of the ancient temple in Nakhon 
Pathom. And to create a network to promote learning and culture to young people in 
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Nakhon Pathom and Suphan Buri. The method used to collect data on both primary and 
secondary data. The research results show for the Bible is an ancient document leaves 
important part of Buddhist Thailand. This valuable to society as historical evidence. As a 
valuable heritage. Valuable academic And has gathered valuable preaching Buddhism. 
Intellectual culture as well Foreign material in the Bible leaf area showed that the Bible 
leaves the majority is related to Buddhism. Myths or beliefs of the community Rituals 
and traditions And the wisdom of herbal medicine Creating Network Learning found that 
the main "predominant" or community. There is a place or a place of learning. The 
school as a resource for the dissemination of knowledge. There should be collaboration, 
supported by community organizations or government agencies to provide concrete 
work can continue to create value for the community.  
Keyword: Wisdom, Manuscripts, Learning. 

บทนํา 
วรรณกรรมและโบราณคดีเปนทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีทรงคุณคา ในฐานะท่ีเปนสวนประกอบของ

ระบบวัฒนธรรมในสังคมมนุษยซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุธรรมและนามธรรม
ท่ีบรรพบุรุษไดคิดคนและสรางสรรคข้ึนมา อีกท้ังเปนหลักฐานทางดานประวัติศาสตรท่ีแสดงถึง
เอกลักษณและความเปนมาของชุมชน ตลอดจนเปนสิ่งท่ีสามารถนํามาจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตและกระบวนการพัฒนาในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางองคความรู การประเมินคุณคา 
การฟนฟู และการสรางความรูข้ึนมาใหม เพ่ือใหเปนทุนทางสังคมท่ีกอใหเกิดการสรางวัฒนธรรมอัน
นําไปสูการใหคุณคากับการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ในบรรดาวรรณกรรมและโบราณคดี
ประเภทตาง ๆ ท่ีมีอยูในประเทศไทยนั้น วรรณกรรมและโบราณคดีทางพระพุทธศาสนานับวาเปน
ทรัพยากรวัฒนธรรมอีกประเภทหนึ่งท่ีมีคุณคาและความสําคัญตอการสรางระบบคิด ภูมิปญญา และ
รากฐานทางวัฒนธรรมของไทย เนื่องจากมีความเก่ียวของกับทรัพยากรดานวัตถุ อันไดแก โบสถ เจดีย 
วิหาร คัมภีรใบลาน สมุดขอย ธรรมาสน ฯลฯ ซ่ึงสรางข้ึนดวยความวิจิตรงดงามและสติปญญาอันล้ําเลิศ
ของบุรพาจารย รวมไปถึงทรัพยากรดานนามธรรม อันไดแก องคความรู ภูมิปญญา คติธรรม ความเชื่อ 
ฯลฯ ซ่ึงสวนใหญเปนวรรณกรรมทางดานพระพุทธศาสนา และเปนวรรณกรรมในดานภูมิปญญาอ่ืน ๆ 
เชน นิทานพ้ืนบาน กฎหมายโบราณ ยาสมุนไพร โหราศาสตร จริยศาสตร ลัทธิพิธีกรรม เปนตน ซ่ึงลวน
มีความหมายและความสําคัญตอการเรียนรูและการดํารงวิถีชีวิตในสังคม (พระชยานันทมุนี และคณะ, 
2559)

ในบรรดาวรรณกรรมและโบราณคดีประเภทตาง ๆ ท่ีมีอยูในประเทศไทยนั้น วรรณกรรมและ
โบราณคดีทางพระพุทธศาสนานับวาเปนทรัพยากรวัฒนธรรมอีกประเภทหนึ่งท่ีมีคุณคาและความสําคัญ
ตอการสรางระบบคิด ภูมิปญญา และรากฐานทางวัฒนธรรมของไทย เนื่องจากมีความเก่ียวของกับ
ทรัพยากรดานวัตถุ อันไดแก โบสถ เจดีย วิหาร คัมภีรใบลาน สมุดขอย ธรรมาสน ฯลฯ ซ่ึงสรางข้ึนดวย
ความวิจิตรงดงามและสติปญญาอันล้ําเลิศของบุรพาจารย รวมไปถึงทรัพยากรดานนามธรรม อันไดแก 
องคความรู ภูมิปญญา คติธรรม ความเชื่อ ฯลฯ ซ่ึงลวนมีความหมายและความสําคัญตอการเรียนรูและ
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การดํารงวิถีชีวิตในสังคม  อีกท้ังบรรดาเอกสารโบราณท้ังหมดในประเทศไทย ตามกฎหมายแลวถือวา
เปนโบราณวัตถุ เปนสมบัติของชาติ ซ่ึงจะมีหนวยงานท่ีดําเนินงานเก่ียวกับเอกสารโบราณก็คือ กรม
ศิลปากร เนื่องดวยกรมศิลปากรทําหนาท่ีดูแลสมบัติชาติ ท้ังท่ีจับตองไดและจับตองไมไดหลายอยาง จึง
ทําใหดูแลไดไมท่ัวถึง เพราะขาดท้ังกําลังคนและงบประมาณ ในปจจุบันยังมีเอกสารโบราณ(นอกจาก
จารึก)อยูอีกมากท่ียังขาดการดูแลและอนุรักษ ในขณะนี้เองในแตละภูมิภาคของประเทศก็มีการตื่นตัวท่ี
จะชวยกันทํางานเพ่ืออนุรักษเอกสารโบราณในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีสถาบันการศึกษา
ตางๆ เขามามีสวนรวมและดําเนินงานอยางแข็งขัน แตก็ยังไมเพียงพอตอการดูแลเอกสารโบราณท้ัง
ประเทศ และศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร(องคการมหาชน) เองในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีดําเนินการ
เก่ียวของกับวัฒนธรรมโดยตรง เล็งเห็นวาในประเทศไทยมีเอกสารโบราณท่ีสูญไปก็มาก และท่ียังคง
เหลืออยูก็มาก แตบุคลากร และหนวยงานท่ีทํางานเก่ียวของกับเอกสารโบราณก็มีนอย ตองทํางานตอสู
กับเวลาท่ีคอยกัดกินเอกสารโบราณใหเสื่อมลงไปทุกวันๆ (ดอกรัก พยัคศรี. ม.ป.ป.) 

วัดจึงควรมีบทบาทสําคัญการดําเนินงานดานการอนุรักษ เก็บรักษา เอกสารคัมภีรโบราณ จึงถือ
เปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญของชุมชนทองถ่ิน แตการอนุรักษก็ดี การเก็บรักษาก็ดี การจัดการใหเปนแหลง
เรียนรูของชุมชนยังไมเปนรูปแบบท่ีชัดเจนและเหมาะสม วัดบางแหงมีเอกสารคัมภีรโบราณมากมาย แต
ขาดการจัดการท่ีเปนระบบ ทําใหสูญหาย สูญเสียไป  สําหรับเอกสารและคัมภีรโบราณจัดวาเปนเอกสาร
ท่ีมีคุณคาและมีความสําคัญอยางยิ่ง เปนท่ียอมรับของพุทธศาสนิกชน เพราะมีเนื้อหาเก่ียวกับพระธรรม
คําสอนในทางพระพุทธศาสนา และเปนเอกสารโบราณท่ีเกาแก เปนท่ีรวบรวมเนื้อหาสรรพวิทยาการใน
ดานตางๆ ดังนั้น เพ่ือเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และเพ่ือใหสามารถเพ่ิมความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน จึงควรมีการจัดการเอกสารเปนระบบและเปนระเบียบมากข้ึนเปนไปตามมาตรฐานการจัดการ
เอกสารสามารถเรียกใชหรือสืบคนขอมูลท่ีตองการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ชวยปองกันความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดข้ึนกับเอกสารในระหวางการใชงาน รวมถึงความสามารถดานการอนุญาตสิทธิในการจัดการ
เอกสาร การสงขอมูลไปยังระบบอ่ืนๆ และสิทธิในการอนุมัติเอกสาร เปนตน โดยการดําเนินการทํา 
“ฐานขอมูลเอกสารโบราณ” นัยหนึ่งเปนการชวยกันทํางานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในฐานะท่ีเปนเพ่ือน
รวมงานท่ีมีอุดมการณเดียวกัน นอกจากนี้การจัดทําเปนฐานขอมูลเพ่ือใหบริการเผยแพรนั้น ยังเปน
กระจายความรู ภูมิปญญาของคนในอดีต ใหกับคนในยุคปจจุบันไดนาไปศึกษาตอยอด ประยุกตใชใน
กิจการงานของตน และทําใหความรู ภูมิปญญาท่ีบรรพบุรุษของเราสั่งสมมายังคงอยูตอไป อยางไรก็ดี เรา
ทุกคนในฐานะคนไทยและเปนผูท่ีรับมอบ “มรดกทางวัฒนธรรม” เหลานี้มาจากบรรพชน จึงมีหนาท่ี
ชวยกันดูแล ปกปกษรักษา อนุรักษ เอกสารโบราณใหคงอยูตอไป แตหากเราจะเก็บรักษาแตเพียงอยาง
เดียวโดยไมนํา “เนื้อหา” ท่ีอยูในเอกสารโบราณเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชน มรดกทางภูมิปญญาท่ีเรา
เฝาปกปกษเหลานี้ก็จะไมมีความหมายใดๆ เลย เพราะทรัพยากร “วัฒนธรรม” แตกตางจากทรัพยากร
อ่ืนๆ ท่ีมีแตจะใชแลวหมดไป แต “วัฒนธรรม”นั้น ยิ่งใช ยิ่งพอกพูน และคงอยูตราบนานเทานาน   

ดวยเหตุผลดังกลาวนี้จึงมีเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะไดทําการสืบคน  รวบรวมจัดหมวดหมู 
อนุรักษและถายทอดภูมิปญญา องคความรูทางพระพุทธศาสนา ภูมิปญญาท่ีบันทึกในคัมภีรโบราณท่ีมี
อยูในแตละแหง เพ่ือเปนการจัดการการอนุรักษคัมภีรโบราณและสงเสริมการเรียนรูทางวัฒนธรรมในเชิง
ประวัติศาสตรจากคัมภีรโบราณ สงเสริมการตอยอดความรูไปสูการปริวรรตคัมภีรใบลานใหสามารถถอด
องคความรูตาง ๆ มาประยุกตใชใหเกิดคุณคาดานการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดําเนิน
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ชีวิตประจําวัน ท่ีแสดงใหเห็นวา ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและการจัดการความรู การรักษา
ความรูท่ีมีอยูมิใหสูญหายไปจากความทรงจําและการเรียนรู ซ่ึงเปนผลใหชุมชนเกิดความรู ความเขาใจ 
และสามารถรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะคัมภีรโบราณตางๆ ไวได นอกจากนี้ยังเปน
การสรางโอกาส สรางพ้ืนท่ีและสรางแหลงเรียนรูท่ีมีคุณคาในดานองคความรูทางพระพุทธศาสนาหรือภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีถูกบันทึกไวในคัมภีรโบราณ โดยมีการวิเคราะห คัดเลือกภูมิปญญาท่ีมีอยูในคัมภีร
โบราณ มีความเหมาะสมแกการเผยแพร สรางการเรียนรูแกเยาวชนผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การสัมมนา 
การฝกอบรม ถายทอดความรูท่ีมีอยูในคัมภีรโบราณ และกระตุนใหเกิดการอนุรักษเอกสารคัมภีรโบราณ
ทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรีตอไป ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการศึกษาและสงเสริม
รูปแบบการรวบรวมและจัดหมวดหมูเอกสารคัมภีรโบราณทางพระพุทธศาสนาของวัดในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดสุพรรณบุรี การรวบรวมองคความรูและจัดทําฐานขอมูลตลอดจนการเชื่อมโยงองคความรู
ระหวางหนวยงานสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู
และถายทอดองคความรูดานพระพุทธศาสนาและมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรมท่ีปรากฎในคัมภีรใบลาน ให
เปนสมบัติของอนุชนรุนหลังและประเทศชาติสืบตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบอนุรักษและการจัดเก็บเอกสารคัมภีรโบราณของวัดในจังหวัดนครปฐม
2. เพ่ือศึกษากิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมชุมชนจากภูมิปญญาในคัมภีรโบราณของ

วัดในจังหวัดนครปฐม 
3. เพ่ือเสนอการสรางเครือขายสงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรมชุมชนแกเยาวชนในจังหวัด

นครปฐมและจังหวัดสุพรรณบรุี 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลจาก

เอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ การสัมภาษณเชิงลึก และรวมสังเกตุกิจกรรม มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 
ประเภท กลาวคือ การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) และการเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 
data) คือ 

1) การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนการเก็บขอมูลจากคัมภีรใบลานท่ีรวบรวม
จากพ้ืนท่ีวิจัย ปริวรรตหรือแปลเนื้อหาใหเปนภาษาปจจุบัน 

2) การเก็บขอมูลแบบขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการเก็บขอมูลโดยจาก
เอกสาร (Documentary research) จากหนังสือ วารสารทางวิชาการ บทความ รายงานการวิจัย 
ฐานขอมูลออนไลน สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนการคนควาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

3. การศึกษาภาคสนาม (Field Study) เปนการศึกษาโดยการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีวิจัย      ใชแนว
คําถามเปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลท่ีสําคัญ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(In – depth Interview) การเขารวมสังเกตการณในบางกิจกรรม หรือการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) 
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ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
ผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
ผูวิจัยกําหนดขอบเขตประชากรผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview) 

โดยใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ไดแก พระสงฆ ปราชญชาวบานหรือนักวิชาการท่ี
มีความรูเก่ียวกับคัมภีรใบลาน ผูนําชุมชน ผูแทนสถานศึกษา สภาวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล 
และเยาวชนผูสนใจ รวมทุกพ้ืนท่ีวิจัยจํานวน 30 รูป/คน แบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย 
ท่ี คุณสมบัติ จํานวน 

1 กลุมพระสงฆ ปราชญชาวบาน หรือนักวิชาการท่ีมีความรูเก่ียวกับคัมภีรใบลาน 12 รูป/คน 
2 กลุมผูแทนองคกรชุมชน เชน ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภา

วัฒนธรรม วัด ผูแทนสถานศึกษา สภาวัฒนธรรม 
13  รูป/คน 

3 กลุมเยาวชนท่ีสนใจเขามาเรียนรู 5  คน 
 ผูใหขอมูลสําคัญในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผูวิจัยใชคัดเลือกแบบเจาะจงจากกลุมผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ พระสงฆ ผูแทนหนวยงานภาครัฐ 

เอกชน องคกรชมุชน ผูนําชุมชน และเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรม  ซ่ึงอาจใชกระบวนการสนทนากลุมแบบ
ท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได  

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
ผูวิจัยกําหนดพ้ืนท่ีทําการวิจัย คือวัดในจังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรีท่ีมีการสรางมาไมนอย

กวา 100 ป  มีการจัดเก็บเอกสารคัมภีรโบราณไวอยางเหมาะสม มีความตองการในการพัฒนาเปนแหลง
เรียนรูทองถ่ิน อีกท้ังยังมีความยินดีใหคณะวิจัยเขาไปศึกษาเปนขอมูลในเบื้องตน โดยผูวิจัยกําหนดพ้ืนท่ี
วิจัยไว จํานวน 4 พ้ืนท่ี ดังนี้  

ชื่อวัด ท่ีอยู สรางเม่ือ อายุถึงปจจุบัน (2560) 

1. วัดทาพูด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2310 250 ป 
2. วัดบางชางใต  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2335 225 ป 
3. วัดบางชางเหนือ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2370 190 ป 
4. วัดลําพญา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2404 156 ป 

ผลการวิจัยพบวา 
ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมเปาหมายผูใหขอมูลตามวัตถุประสงคท้ัง 3 ขอ 

สรุปไดดังนี้ 
1. ดานรูปแบบอนุรักษและการจัดหมวดหมูจัดเก็บเอกสารคัมภีรโบราณของวัดในจังหวัด

นครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยไดพบวา กระบวนในการอนุรักษคัมภีรโบราณในพ้ืนท่ีวิจัยนั้น
มีการกําหนดข้ันตอนไวอยางชัดเจน โดยศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), ในงานประจํา
ฐานขอมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย โครงการศึกษาและจัดทําแนวปฏิบัติการ
จัดการคลังขอมูลดิจิทัล มีการดําเนินการตางๆ  เชน มีข้ันตอนเพ่ือการสํารวจคัมภีรโบราณท่ีกระจัด
กระจายอยูในสถานท่ีตาง ๆ แลวนําคัมภีรโบราณมาจัดเปนหมวดหมู เชน หมวดศาสนาและปรัชญา 
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หมวดวรรณกรรมพ้ืนบาน และหมวดประวัติศาสตรหรือพงศาวดารตาง ๆ เพ่ืองายตอสืบคนและสามารถ
สืบคนผานระบบดิจิทัล  

สวนรูปแบบการจัดเก็บรักษาคัมภีรโบราณนั้นไมมีรูปแบบในการจัดเก็บท่ีชัดเจนในยุคตนแตมี
คตินิยมในการเก็บคัมภีรอยู 2 ลักษณะคือการเก็บคัมภีรโบราณแตผูกรวมไวเปนมัดๆ และการเก็บคัมภีร
โบราณไวโดยใชไมประกับแนบไวสองดานเพ่ือการรักษาโบราณใหเรียบและไมแตก จากนั้นจะหอดวยผา
ฝายหรือผาใหมอาจมีลวดลายผสมอยูบนผืนผาท่ีใหหอหรือพันคัมภีรโบราณนั้นดวยตามคติความเชื่อของ
แตละทองถ่ินแลวนาคัมภีรโบราณนั้นไปเก็บไวท่ีสิมหรือหอไตร หองพระและหิ้งเปง หรือบางคนนิยมเก็บ
ไวหัวบนเตียงนอนเพราะมีคติเชื่อวาคัมภีรโบราณเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์  

ในสวนวิธีการเก็บรักษาในปจจุบันหลังจากมีการสํารวจและจัดเปนหมวดหมูแลวมีวิธีการจัดเก็บ
คัมภีรโบราณดวยอุปกรณท่ีทันสมัยเพ่ือความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและแมลงตางๆ กัดทําลาย เชน 
การจัดพิมพตนฉบับลงโปรแกรมคอมพิวเตอร การถายตนฉบับดวยไมโครฟลม แลวนําเก็บไวในเว็บไซต
และสื่ออิเล็กทรอนิคสตางๆ เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบคนและเรียนรู  

และสวนการเผยแพรคัมภีรโบราณนั้น ในปจจุบันมีการ เผยแพรคัมภีรดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
เชน การเทศนของพระสงฆตามบุญประเพณี การจัดนิทรรศการเชิงวิชาการ การศึกษาวิจัย การบูรณา
การเขากับการเรียนการสอน และยังมีการเผยแพรองคความรูในคัมภีรโบราณในรูปแบบของมัลติมีเดีย 
สื่อออนไลนตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน และเว็บไซต เปนตน 

2. กิจกรรมการเรียนรูวัฒนธรรมชุมชนจากภูมิปญญาในคัมภีรโบราณของวัดในจังหวัดนครปฐม
โดยกระบวนการมีสวนรวม ผลการวิจัยไดพบวา การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษคัมภีรโบราณนั้นควร
สรางจิตสํานึกโดยวิธีการใหความรูท่ีถูกตองและใหตระหนักรูถึงคุณคาของคัมภีรโบราณวาเปนแหลง
รวบรวมขอมูล และสรรพวิทยาตางๆซ่ึงเปนองคความรูท่ีสืบทอดมาแตครั้งบรรพกาลท่ีรวบรวมภูมิปญญา
ของชุมชน และสังคมในอดีตกาลเอาไว ในปจจุบันคัมภีรโบราณท่ีสําคัญถูกลาลายดวยความไมรูและ
เขาใจผิดของประชาชนเชน ความเชื่อวาคัมภีรโบราณเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงนาคัมภีรโบราณไปเผาไฟแลวนา
เอาผงคัมภีรโบราณมาเปนสวนผสมในการทาพระเครื่อง และการนําเอาคัมภีรโบราณมาพันยาสูบเพ่ือแก
โรครีดสีดวงจมูก เปนตน ความเชื่อผิดๆ เหลานี้เปนการทําลายคัมภีรโบราณโดยไมรูตัว  

3. ดานการสรางเครอืขายสงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรมทองถ่ินแกเยาวชนในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยไดพบวา ในการอนุรักษคัมภีรโบราณนั้นตองไดรับการสนับสนุนดาน
งบประมาณซ่ึงจะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีพระสงฆเปนผู
ประสานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือจัดต้ังกองทุนเพ่ือจัดกิจกรรมในการอนุรักษคัมภีรโบราณโดยใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการหาแหลงทุนและมีแผนงานของสวนงานทุกภาคสวนไวรองรับโดยแยกเปนแผนระยะ
สั้น ระยะกลาง และแผนระยะยาว รวมถึงการจัดสรรบุคลากรในการอนุรักษคัมภีรโบราณ 
ในการกํากับดูแลแผนงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลอยางตอเนื่อง หรือคอยเปนผูประสานงานกับ วัด ผูนํา
ชุมชน ปราชญชาวบาน ในการติดตามแผนงานหรือโครงการตางๆและสิ่งสําคัญการทากิจกรรมตางๆควร
มีการประเมินผลอยางตอเนื่อง และในการติดตามประเมินผลนั้นควรมีการแตงตั้งคณะทํางานและ
คณะกรรมการผูประเมินตรวจสอบการดําเนินโครงกิจกรรมอยางสมาเสมอ เพ่ือนาปญหาหรืออุปสรรคท่ี
พบในการดําเนินกิจกรรมโครงการตางๆ มาวิเคราะหหาจุดเดนจุดดอย และเพ่ือนามาปรับปรุงแกไขเพ่ือ
การพัฒนาหรือนาไปปรับใชในการดําเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษคัมภีรใบลา น 
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อภิปลายผล 
จากการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ไดพบประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
1. รูปแบบการอนุรักษและการจัดหมวดหมูจัดเก็บเอกสารคัมภีรโบราณของวัดในจังหวัด

นครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา การสํารวจและการจัดหมวดหมูคัมภีรโบราณมีการ
สํารวจและตรวจสอบคัมภีรโบราณท่ีมีอยูในสถานท่ีตางๆ เชน วัด พิพิธภัณฑ และบานปราชญชาวบาน 
และกระบวนในการอนุรักษคัมภีรโบราณนั้นมีการกําหนดข้ันตอนไวอยางเปนกระบวนการไวอยางชัดเจน
คือมีการสํารวจคัมภีรโบราณท่ีกระจัดกระจายอยูในสถานท่ีตาง ๆ แลวนาคัมภีรโบราณมาจัดเปน
หมวดหมูเชน หมวดศาสนาและปรัชญาหมวดวรรณกรรมพ้ืนบานและหมวดประวัติศาสตรหรือ
พงศาวดารตาง ๆ หรือการจัดหมวดหมูตามขนาดของโบราณ เชน หนังสือนิทานพ้ืนบานเปนการรวบรวม
วรรณกรรมพ้ืนบานท่ีบันทึกไวในคัมภีรโบราณขนาดสั้นเชนตํารายา คําผูกแขน คําสูตรขวัญ และตํารายา
สมุนไพร หนังสือผูก เปนการบันทึกวรรณกรรมขนาดยาวลงในโบราณ โดยมีรูปแบบการจัดเก็บรักษา
คัมภีรโบราณออกเปน 2 ลักษณะคือ 1. การจัดเก็บตามคตินิยมความเชื่อของแตละทองถ่ินดวยการหอ
ดวยผาฝายหรือผาไหมแลวนาคัมภีรโบราณนั้นไปเก็บไวท่ีสิมหรือหอไตรหองพระ 2.วิธีการเก็บรักษา
คัมภีรโบราณดวยอุปกรณท่ีทันสมัย เชน การจัดพิมพตนฉบับลงโปรแกรมคอมพิวเตอร การถายตนฉบับ
ดวยไมโครฟลม แลวนาเก็บไวในเว็บไซตและสื่ออิเล็กทรอนิคสตางๆ เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
สืบคนและเรียนรู สวนการเผยแพรคัมภีรโบราณนั้นปจจุบันมีการเผยแพรคัมภีรดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
เชน การเทศนของพระสงฆตามบุญประเพณี การจัดนิทรรศการเชิงวิชาการ การศึกษาวิจัย การบูรณา
การเขากับการเรียนการสอน และยังมีการเผยแพรองคความรูในคัมภีรโบราณในรูปแบบของมัลติมีเดีย 
สื่อออนไลนตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน และเว็บไซต เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับพระมหาสุทิตย  อาภากโร 
(อบอุน) และคณะ (2549) ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูทางวัฒนธรรมในประเพณีตากธรรมของวัดสูง
เมน จังหวัดแพร” ท่ีสรุปถึงทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น ท่ีมีปรากฏในสถานท่ีตางๆ โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนท่ี
โบราณหรือแหลงอารยธรรมในอดีต ซ่ึงสามารถพบเห็นและศึกษาไดใน 3 กลุม คือ 1. ทรัพยากรทาง
โบราณคดี (Archaeological Resources)  2. วัตถุทางชาติพันธุ (Ethnographic Material) 3. ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน (Local Wisdom) ท่ีมีความสัมพันธกับท้ังทรัพยากรโบราณคดีและทรัพยากรวัฒนธรรมท่ี
เปนวัตถุทางชาติพันธุ ซ่ึงรวมไปถึงวรรณกรรม ดนตรี การละเลน การแสดง นิทาน ขนมธรรมเนียม 
ประเพณี  ความเชื่อ ศาสนพิธี พิธีกรรมตามความเชื่อ ภาษา ศิลปะ เปนตน 

2. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมชุมชนจากภูมิปญญาในคัมภีรโบราณของวัดในจังหวัด
นครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยไดพบกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใน 4 ลักษณะ คือ1.การปลูก
จิตสานึกในการอนุรักษคัมภีรโบราณโดยการสรางจิตสานึกดวยวิธีการใหความรูท่ีถูกตองและใหตระหนัก
รูถึงคุณคาของคัมภีรโบราณวาเปนแหลงรวบรวมขอมูลและสรรพวิทยาตางๆ ซ่ึงเปนองคความรูท่ีสืบทอด
มาแตครั้งบรรพกาลท่ีรวบรวมภูมิปญญาของชุมชนและสังคมในอดีตกาลเอาไว ในปจจุบันคัมภีรโบราณท่ี
สําคัญถูกทําลายดวยความไมรูและเขาใจผิดของประชาชน 2. กิจกรรมเก่ียวกับการสงเสริมการอนุรักษ
คัมภีรโบราณนั้นควรไดรับความรวมมือของเสาหลักท้ังสามไดแก วัด บานและหนวยงานราชการ
(โรงเรียน) ท่ีตองใหความสนใจและตระหนักถึงคุณคาของคัมภีรโบราณท่ีบันทึกคาสอนทางศาสนาและ
วรรณกรรมตางๆเอาไว ควรสงเสริมใหมีการเรียนการสอนอยางเปนระบบโดยจัดเปนหลักสูตรระยะสั้น
เนนเรื่องการเขียนและการอานอักษรธรรมในคัมภีรโบราณสงเสริมการจัดนิทรรศการตามแหลงเรียนรู มี
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การจัดเสวนาเชิงวิชาการโดยมีพระสงฆ ปราชญชาวบานและนักวิชาการ 3. กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการ
ในการอนุรักษคัมภีรโบราณนั้นควรมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องโดยเริ่มจากการจัดประชุมชี้แจงถึง
ความสําคัญของคัมภีรโบราณใหพระสงฆและชาวบานไดทราบจะไดเกิดความภาคภูมิใจท่ีชุมชนของตนมี
คัมภีรโบราณท่ีทรงคุณคาจากนั้นมีการคัดเลือกผูสนใจเขารวมการเรียนรูประกอบดวยการอาน การเขียน 
และการแตงคําประพันธ เม่ือคัดผูสนใจไดแลวจึงจัดใหมีการเรียนการสอนโดยการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เขาชวยหรืออาจจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดเสวนาโดยเชิญผูทรงคุณวุฒินักวิชาการและปราชญชาวบาน
มารวมใหความรูและการจัดตั้งชมรมเพ่ือเผยแพรคัมภีรโบราณในสื่อออนไลนตางๆ และ4. กิจกรรมดาน
การสงเสริมใหตระหนักถึงคุณคาและเพ่ิมมูลคาแกเอกสารคัมภีรโบราณ หากเรามองวาเอกสารโบราณ
เปนโบราณวัตถุชิ้นหนึ่ง หมายถึง วัสดุท่ีใชในการบันทึก มีหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน หิน ดิน ไม 
เปลือกไม โบราณ เปนตน วัสดุเหลานี้มีรูปลักษณท่ีจับตองได และสามารถทาการอนุรักษไดในเชิง
วิทยาศาสตร ซ่ึงวัสดุเหลานี้ก็มีคุณคาทางประวัติศาสตรเปนมรดกสมบัติท่ีสามารถจับตองได  ซ่ึง
สอดคลองกับตุลาภรณ แสนปรน (2559) ไดวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหคัมภีรใบลานวัดในเขตอําเภอแมทะ
จังหวัดลาปาง” ผลการวิจัยพบวา พระสงฆปราชญชาวบานผูรูในทองถ่ินผูสูงอายุเรื่องการอนุรักษเอกสาร
โบราณพบวาควรตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญโดยเฉพาะคุณคาทางองคความรูท่ีเปนประโยชนตอ
ตนเองและสังคมโดยการศึกษาคนควาการทารายงานการทาวิจัยตลอดจนการสํารวจดูแลการจัดเก็บ
รักษาเพ่ือคงไวเปนมรดกของชาติสืบไป  

3. แนวทางการสรางเครือขายสงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรมแกเยาวชนในจังหวัดนครปฐม
และสุพรรณบุรีผลการวิจัยพบแนวทางการสรางเครือขายใน 4 ลักษณะ คือ ดานการสนับสนุน
งบประมาณการอนุรักษคัมภีรโบราณ ดานแผนงานและบุคลากรในการอนุรักษคัมภีรโบราณ ดานการ
ติดตามประเมินผล และดานการเพ่ิมคุณคาและมูลคาภูมิปญญาวัฒนธรรมจากคัมภีรโบราณ  โดยมี
พระสงฆเปนผูประสานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือจัดกิจกรรมในการอนุรักษคัมภีรโบราณ
โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการหาแหลงทุนและมีแผนงานของสวนงานทุกภาคสวนไวรองรับโดยแยก
เปนแผนระยะสั้น ระยะกลางและแผนระยะยาว รวมถึงการจัดสรรบุคลากรในการอนุรักษคัมภีรโบราณใน
การกากับดูแลแผนงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลอยางตอเนื่อง หรือคอยเปนผูประสานงานกับ วัด ผูนํา
ชุมชน ปราชญชาวบานในการติดตามแผนงานหรือโครงการตางๆและสิ่งสําคัญการทากิจกรรมตางๆควรมี
การประเมินผลอยางตอเนื่องและในการติดตามประเมินผลนั้นควรมีการแตงตั้งคณะทางานและ
คณะกรรมการผูประเมินตรวจสอบการดําเนินโครงกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือนาปญหาหรืออุปสรรคท่ี
พบในการดําเนินกิจกรรมโครงการตางๆ มาวิเคราะหหาจุดเดนจุดดอย และเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือ
การพัฒนาหรือนาไปปรับใชในการดําเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษคัมภีรโบราณครั้งตอไป 
ซ่ึงสอดคลองกับ ผศ.ดร.จรัส ลีกา (2559) ไดวิจัยเรื่อง “กระบวนการอนุรักษคัมภีรพระพุทธศาสนาโดย

การมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัดขอนแกน” ผลการวิจัยไดพบ รูปแบบกระบวนการการมีสวนรวม
ของประชาชนในการอนุรักษคัมภีรใบลาน ในจังหวัดขอนแกนดวยการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษคัมภีร
ใบลานนั้นควรสรางจิตสานึกโดยวิธีการใหความรูท่ีถูกตองและใหตระหนักรูถึงคุณคาของคัมภีรใบลานวา
เปนแหลงรวบรวมขอมูลและสรรพวิทยาตางๆซ่ึงเปนองคความรูท่ีสืบทอดมาแตครั้งบรรพกาลสวนการ
สงเสริมในการอนุรักษคัมภีรใบลานนั้นควรไดรับความรวมมือของเสาหลักท้ังสามไดแก วัด บานและ
หนวยงานราชการ(โรงเรียน) ควรสงเสริมใหมีการเรียนการสอนอยางเปนระบบโดยจัดเปนหลักสูตรระยะ
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สั้นเนนเรื่องการเขียนและการอานอักษรธรรมในคัมภีรใบลาน สงเสริมการจัดนิทรรศการตามแหลงเรียนรู 
มีการจัดเสวนาเชิงวิชาการโดยมีพระสงฆ ปราชญชาวบาน และนักวิชาการ รวมวงเสวนา รวมถึงการ
สงเสริมใหมีการจัดพิมพองคความรูท่ีไดจากการเสวนาเปนชุดความรูใหมเพ่ือเผยแพรคัมภีรใบลานในสื่อ
ออนไลนตาง ๆ  

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
ขอเสนอแนะสําหรับการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรโบราณ 
จากการศึกษาเก่ียวกับการเก็บรวบรวมคัมภีรโบราณและการปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรโบราณ มี

ขอเสนอแนะสําหรับการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรโบราณ โดยการมีสวนรวมจาก 3 สวน แบบ “บวร”
แบงเปน 3 สวนไดแก บทบาทของวัดและชุมชน บทบาทของคนในแวดวงวิชาการ และบทบาทของ
ภาครัฐ กลาวคือ บทบาทของวัดและชุมชน นับวาเปนผูท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งในการอนุรักษและ
ฟนฟูคัมภีรโบราณ ในฐานะท่ีคัมภีรโบราณถูกคนพบและถูกเก็บรักษาในวัดและชุมชน ในขณะเดียว
บทบาทของคนในแวดวงวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถาบันการศึกษาในชุมชน ปราชญชาวบาน และ
นักวิชาการทองถ่ิน ควรมีบทบาทในการชวยสงเสริมและสนับสนุนวัดและคนในชุมชนในการอนุรักษและ
ฟนฟูคัมภีรโบราณ โดยการใหความชวยเหลือดานองคความรูในการอนุรักษและฟนฟูคัมภีรโบราณท่ี
ถูกตองและเหมาะสม รวมไปถึงการสืบคนและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับคัมภีรโบราณท่ีคนพบในชุมชนอยาง
เปนระบบ เชน การทําสําเนาคัมภีรโบราณ การทํารายงานวิจัย การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีรโบราณ การ
จัดทําขอมูลสารสนเทศ  เพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับการสืบคนและนําไปใชประโยชนในศึกษาเรื่องราวของ
สังคมในอดีต เปนตน ยิ่งไปกวานั้นคนในแวดวงวิชาการยังมีบทบาทในการกระตุนใหคนในชุมชนเกิด
ความตื่นตัวท่ีจะหวงแหนคัมภีรโบราณของชุมชนไดอีกดวย 

อยางไรก็ตาม บทบาทของท้ังสามสวนนั้น ไมวาจะเปนบทบาทของวัดและชุมชน บทบาทของคน
ในแวดวงวิชาการ และบทบาทของภาครัฐ ไมควรดําเนินการตามลําพังเพียงฝายใดฝายหนึ่ง ท้ังสามสวน
ควรรวมมือกันท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน การอนุรักษและฟนฟู
คัมภีรโบราณของชุมชนจึงจะเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ดานกระบวนการอนุรักษคัมภีรโบราณ ควรมีการสํารวจและการจัดคัมภีรโบราณไวเปน

หมวดหมูเพ่ืองายตอการสืบคนโดยกําหนดรูปแบบในการจัดเก็บอยางเปนระบบและนําคัมภีรโบราณออก
เผยแพรตอสาธารณชน 

2. ดานรูปแบบกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษคัมภีรโบราณ ควรมี
การปลูกจิตสํานึกและการตระหนักรูถึงความสําคัญคุณคาในการอนุรักษคัมภีรโบราณโดยการสราง
กิจกรรมเพ่ือการสงเสริมในรูปแบบตางๆท่ีทันสมัย 

3. ดานเครือขายสงเสริมการอนุรักษคัมภีรโบราณ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณและ
จัดทําแผนงานงบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือติดตามการอนุรักษคัมภีรโบราณ และแนวทางการ
สรางมูลคาจากภูมิปญญา 
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ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
              1. ควรมีการสงเสรมิการทําวิจยัเชงิคณุภาพ โดยกระบวนการวจิยัแบบมีสวนรวมเพือ่สง
เสริมใหชมุชนมีสวนรวมในการอนุรกัษคมัภีร เห็นคณุคาและใชประโยชนจากองคความรูในเอกสาร
คมัภรีโบราณ

เอกสารอางอิง
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