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ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ การศึกษาวิเคราะห�การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�องถ่ินของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดเลย 
� พระครูปริยัติคุณรังษี, ดร. (ลิขิต คําหงษา) 
� ดร.จิราภรณ  ผันสว$าง 

๓๐๗๘ 

๒ การบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตพระธาตุขาม
แก4น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
� เมวดี สุรนันท  

๓๐๙๐ 

๓ กระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิป8สสนากัมมัฏฐานของ
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย 
� พระครูภาวนาวิริยานุโยค 

๓๑๐๒ 

๔ บทบาทของพระนิสิตท่ีมีต4อการส4งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 
� อนันต  คติยะจันทร  

๓๑๑๔ 

๕ การนําหลักสติสัมปชัญญะมาใช�ในระดับอุดมศึกษาตามหลักพุทธ
ธรรม 
� พวงเพชร พลวิเศษ 

๓๑๒๖ 

๖ การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
� ประสงค  หัสรินทร  

๓๑๓๘ 

๗ การพัฒนาแบบฝ?กทักษะวิเคราะห�ข�อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณทาง
พระพุทธศาสนา 
� วุฒิชัย อัตถาพงศ  

๓๑๕๓ 

๘ การประยุกต�หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารสถานศึกษาข้ัน
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หนองคาย เขต ๑ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
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� พระอธิการพิบูลย  ฐานธมฺโม 

๓๑๗๒ 
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กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทพศิรินทร�ลาดหญ�ากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
� พระสุภกิจ สุป>ฺโญ (ธํารงค ธนกิจ) 

๓๑๗๙ 
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๑๓ การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค�กรปกครองส4วนท�องถ่ิน อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ� 
� เนตรนภา เนตรมุข 

๓๒๑๔ 

๑๔ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก4น เขต ๑ 
� พระชวลิต ธีรธมฺโม (ชัยสุวรรณ) 

๓๒๒๑ 
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พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓ 
� ปAยชาติ คําภูมี 

๓๒๒๙ 
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ประชาโฆสิตาราม 
� พระเสริมชัย ปBญญาวโร (ทองกัลยา) 

๓๒๔๒ 
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การศึกษาวิเคราะห�การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�องถ่ินของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดเลย 

An Analytical Study of Learning Management of Local Curriculum in 
Schools under the Office of Basic Education Commission Loei Province 

 พระครูปริยัติคุณรังษี, ดร. (ลิขิต คําหงษา)* 
ดร.จิราภรณ  ผันสว$าง** 

บทคัดย4อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานหลักสูตรท�องถ่ินใน
จังหวัดเลยระดับมัธยมศึกษา ๒) เพ่ือวิเคราะห หลักสูตรท�องถ่ินในมิติศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปBญญาชาวบ�าน และ ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�องถ่ินของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลยโดยการวิจัยประยุกต  (Applied Research) กลุ$มตัวอย$างท่ี
ใช�ในการวิจัยครั้งนี้ได�มาจากการสุ$มอย$างง$าย (Sample Random Sampling) กลุ$มตัวอย$าง
ในการวิจัยครั้งนี้ด�วย ได�แก$ ผู�บริหารโรงเรียน และครูผู�สอน โรงเรียนละ ๓ คน จาก ๑๔ 
อําเภอ ๓๑ โรงเรียน รวม ๙๓ คนเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ  แบบ
สัมภาษณ ก่ึงโครงสร�าง บันทึกอนุทิน  

ผลการวิจัยพบว4า 
ผลการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดเลยท่ีนํากรอบสาระท�องถ่ินสู$การดําเนินการดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการนํากรอบหลักสูตรระดับท�องถ่ินเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต�องการของท�องถ่ินสู$การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนท้ัง ๓๑ โรงเรียน คิดเป[นร�อยละ ๑๐๐ 

๒. การนํากรอบหลักสูตรระดับท�องถ่ินสู$การจัดการเรียนการสอน มี ๒ วิธีการ คือ ๑) 
การนําสาระท�องถ่ินบูรณาการกับรายวิชา และ ๒) เปAดเป[นรายวิชาเพ่ิมเติม ผลการวิจัย พบว$า 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดเลยช$วยให�ได�ข�อสรุปผลการศึกษาแบ$งเป[น ๒ ด�าน คือ ด�านท่ี 
๑ มิติศิลปะและวัฒนธรรม จําแนกเป[น ๒ ส$วน ได�แก$ ๑) ด�านทางศาสนา และ ๒) แหล$ง
ท$องเท่ียวทางวัฒนธรรม และด�านท่ี ๒ ภูมิปBญญาชาวบ�านท่ีจําแนกตามภูมิปBญญาเด$นของแต$ละ
ท�องถ่ิน ผลการวิจัย พบว$า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�องถ่ินของ สํานักงาน

                                                           

* ผู�อํานวยการสํานักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 
** อาจารย มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร�อยเอ็ด 
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดเลยพบวิธีการดําเนินการของโรงเรียน ๒ วิธีการ คือ 
การนํากรอบสาระท�องถ่ินสอดแทรกตามรายวิชา และการเปAดสอนเป[นรายวิชาเพ่ิมเติม 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอน, หลักสูตรท�องถ่ิน 

Abstract 

This research were aimed to 1) study the basic data of local 
curriculum in high schools, 2) analyze the local curriculum in dimensions of arts 
and culture, folk wisdom, and 3) propose the learning and teaching model of 
local curriculum in high schools, Loei province. The study was carried on by 
using the process of applied research and the sample group used in this study 
was derived from simple random sampling method. And due to having a small 
number of population and samples determined by the researcher, it was also 
needed to hold a total of 93 school administrators and teachers as the 
samples (3 from each school, 14 districts and 31 schools). The tools used in 
the study were interview, semi-structured interview forms and diary note. 

The findings revealed that: 
The results of study on basic data of learning and teaching in high 

schools, Loei province that carried the framework in essence into 
implementation were as follows;  

1. The schools have carried the local curriculum framework 
connected with the core curriculum of basic education and the requirements 
of locality to development of curriculum, school, learning and teaching 
management in the classrooms of 31 schools (100 percent)  

2. Carrying on the local curriculum framework into teaching and 
learning management included two methods; 1) Carrying on locality in 
essence integrated with the course by subject, and 2) Opening additional 
course by subject. The results of study derived from the secondary schools in 
Loei province initiated into two aspects as follows; 1. Dimension of art and 
culture (i.e. religion and cultural attractions) and 2. Folk wisdom classifying by 
outstanding wisdom of each locality. Regarding the analytical results of 
teaching and learning model of local curriculum in schools under the Office 
of Basic Education Commission, Loei Province, it found that there were two 
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methods managed by the schools, i.e. carrying on local in essence intervened 
with the course by subject, and opening additional course by subject. 

Keywords: Teaching Management, Local Curriculum 

๑. บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห$งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ ระบุว$า กระบวนการเรียนรู�ต�องมุ$งปลูกฝBงจิตสํานึกท่ีถูกต�องเก่ียวกับ
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป[นประมุข รู�รักษา
และส$งเสริมสิทธิ หน�าท่ีเสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเป[น
มนุษย  มีความภาคภูมิใจในความเป[นไทยรู�จักรักษาผลประโยชน ส$วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมท้ังส$งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปBญญาท�องถ่ิน ภูมิ
ปBญญาไทย และความรู�อันเป[นสากล ตลอดจนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู�จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค  ใฝ�รู� และ
เรียนรู�ด�วยตนเองอย$างต$อเนื่องมาตรา ๒๗ ให�คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือความเป[นไทยเป[นพลเมืองท่ีดีของชาติการ 
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต$อให�สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน�าท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรในส$วน
ท่ีเก่ียวกับสภาพปBญหาในชุมชน และสังคมภูมิปBญญาท�องถ่ินคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือ
เป[นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติ๑ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทําข้ึนสําหรับ
ท�องถ่ินและสถานศึกษาได�นําไปใช�เป[นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให� มี คุณภาพด�านความรู�  และทักษะท่ีจําเป[นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู�เพ่ือพัฒนาตนเองอย$างต$อเนื่องตลอดชีวิต  

มาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�จะช$วยทําให�หน$วยงานท่ีเก่ียวข�องใน
ทุกระดับเห็นผลคาดหวังท่ีต�องการในการพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีชัดเจนตลอดแนว ซ่ึง
จะสามารถช$วยให�หน$วยงานท่ีเก่ียวข�องในระดับท�องถ่ินและสถานศึกษาร$วมกันพัฒนา
หลักสูตรได�อย$างม่ันใจ ทําให�การจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความ
เป[นเอกภาพยิ่งข้ึน การจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะประสบความสําเร็จตามเป�าหมาย
ท่ีคาดหวังได� ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข�องท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต�องร$วม
รับผิดชอบ โดยร$วมกันทํางานอย$างเป[นระบบ และต$อเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ 

                                                           

๑ กระกรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวาน
กราฟฟAค, ๒๕๔๒), หน�า ๘-๙. 
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ส$งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก�ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู$
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู�ท่ีกําหนดไว�๒ 

จุดเน�นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู$ศตวรรษท่ี ๒๑ ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ การบริหารจัดการหลักสูตรในยุคปBจจุบัน
ซ่ึงมีการกระจายอํานาจสู$ท�องถ่ินและสถานศึกษาให�มีส$วนร$วมคิด ร$วมตัดสินใจในการพัฒนา
หลักสูตรของตนเองครอบคลุมหลายมิติเก่ียวข�องกับบุคคลหลายฝ�ายในท�องถ่ินและต�องอาศัย
องค ประกอบปBจจัยเก้ือหนุนต$างๆ มากมายเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให�
ได�ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดการพัฒนาสาระการเรียนรู�ท�องถ่ิน และสามารถตรวจสอบ
คุณภาพของผู�เรียนในระดับท�องถ่ิน เพ่ือกําหนดกรอบทิศทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�ความสามารถอันเป[นพ้ืนฐานจําเป[นในท�องถ่ินและโลกปBจจุบัน 
กระบวนการจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือใช�ในการจัดการเรียนรู�ให�บรรลุ
เป�าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัดท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได�กําหนดให�หน$วยงานระดับท�องถ่ิน ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได�จัดทํากรอบหลักสูตรท�องถ่ินนั้นๆ ข้ึน เพ่ือเป[นกรอบทิศทางให�
สถานศึกษาได�นําไปประกอบการพิจารณาจัดทําหรือเพ่ิมเติมในส$วนท่ีจะสามารถตอบสนอง
ต$อความต�องการของท�องถ่ิน ภายใต�บริบทของสถานศึกษา  

ด�วยเหตุนี้กรอบสาระการเรียนรู�ท�องถ่ินจึงถือเป[นตัวจักรสําคัญในการตอบสนอง
นโยบาย พระราชบัญญัติทางการศึกษา กฎหมายและรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย ท่ี
เก่ียวข�องกับการจัดการศึกษา 

จังหวัดเลยเป[นจังหวัดท่ีต้ังอยู$เหนือสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิประเทศ
โอบล�อมด�วยขุนเขา สภาพภูมิประเทศงดงาม และสภาพภูมิอากาศมีความหนาวเย็นท่ีสุดของ
ประเทศ จนได�สมญานามว$า “เมืองแห$งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม” เลยเป[นจังหวัดท่ีมี
ศักยภาพการท$องเท่ียวสูง มีแหล$งท$องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) ท่ีดึงดูดใจ
ให�นักท$องเท่ียวมาเยือน เช$น ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง เป[นต�น อีกท้ังแหล$งท$องเท่ียวทาง
วัฒนธร รม  (CulturalAttraction) เ ป[ นแหล$ งท$ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี มี คุณค$ าท า ง ศิ ล ปะแล ะ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษสร�างสม และถ$ายทอดกันมาท่ีเป[นงานประเพณี เช$น
ประเพณีผีตามโขนด$านซ�าย ผีขนบ�านนาซ$าว อําเภอเชียงคาน บุญบ้ังไฟเอราวัณ แห$ต�น
ดอกไม�อําเภอนาแห�วเป[นต�น วิถีความเป[นอยู$ของผู�คน เช$นหมู$บ�านวัฒนธรรมไทยดํา 
นอกจากนี้จังหวัดเลยยังสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมไว�ได�เป[นอย$างดี ด�วย
ความสวยงามของภู มิประเทศ ประกอบกับความมีน้ํ า ใจไมตรีของชาวเลย และ

                                                           

๒ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๔-๕. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๐๘๒ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท่ีชาวเลยรักษาสืบทอดไว�ได� จึงทําให�จังหวัดเลยเป[นหนึ่ง
ในสิบของจังหวัดห�ามพลาดในการท$องเท่ียวของประเทศไทย 

จากสภาพดังกล$าว ทําให�ผู�วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยเพ่ือท่ีจะได�นําข�อมูลท่ีได�จากการวิจัย ไปใช�
ประโยชน ในการส$งเสริมสนับสนุนแสวงหาความร$วมมือ กําหนดแผนและยุทธศาสตร ในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให�สอดคล�องกับสภาพและความต�องการของท�องถ่ินในจังหวัด
เลยให�มีประสิทธิภาพต$อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานหลักสูตรท�องถ่ินในจังหวัดเลยระดับมัธยมศึกษา 
๒. เพ่ือวิเคราะห หลักสูตรท�องถ่ินในมิติศิลปวัฒนธรรม ภูมิปBญญาชาวบ�าน  
๓. เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�องถ่ินของโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดเลย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�องถ่ินของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดเลยในครั้งนี้เป[นการวิจัยการวิจัย
ประยุกต  (Applied research) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช�เทคนิคการ
สัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) ในการเก็บข�อมูลในระหว$างวันท่ี ๓๐ เมษายน ถึง 
วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ การสัมภาษณ เป[นการเจาะลึกประเด็นต$างๆ ด�วยการสัมภาษณ 
เป[นรายคน และการสัมภาษณ เป[นรายกลุ$ม การสัมภาษณ แบบเป[นทางการ (Formal 
interview) การสัมภาษณ แบบไม$เป[นทางการ (Informal interview) ผู�วิจัยใช�ควบคู$กับการ
สังเกตแบบมีส$วนร$วม (Participation observation) ผู�วิจัยสรุปการดําเนินการวิจัยได�ดังนี้ 

การศึกษาระยะท่ี ๑ ศึกษาสภาพปBจจุบัน บทบาท และกิจกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�องถ่ิน มีการดําเนินการดังนี้ ๑) ศึกษาวิเคราะห เอกสาร
เ ก่ียวกับนโยบาย และมาตรการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�อง ถ่ินในมิ ติ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปBญญาชาวบ�าน และสรุปรายงานต$างๆ ๒) ศึกษาการดําเนินการเรียน
การสอนของครูผู�สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๙ ๓) คณะผู�วิจัยเก็บข�อมูล โดยขออนุญาตผู�มีอํานาจท่ีเก่ียวข�องกับการ
จัดการเรียนหลักสูตรท�องถ่ินในมิติศิลปวัฒนธรรม ภูมิปBญญาชาวบ�าน และสัมภาษณ เจาะลึก
อย$างเป[นทางการและไม$เป[นทางการกับผู�บริหารโรงเรียน และครูผู�สอน และ ๔) นําข�อมูลท่ี
ได�ท้ังหมดของแต$ละโรงเรียนมาวิเคราะห เนื้อหา (Content Analysis) โดยดําเนินการตาม
กระบวนการวิเคราะห  ท้ังนี้ยึดหลักเกณฑ ความสอดคล�องของข�อมูลเป[นสําคัญ จากนั้นนํา
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ข�อมูลท่ีได�จากทุกโรงเรียนมาสังเคราะห เนื้อหา ทําให�ได�ข�อมูลสภาพปBจจุบัน บทบาท และ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนหลักสูตรท�องถ่ินในมิติศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปBญญาชาวบ�าน 

การศึกษาระยะท่ี ๒ ดําเนินการตามการจัดการเรียนหลักสูตรท�องถ่ินในมิติ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปBญญาชาวบ�าน 

การศึกษาระยะท่ี ๓ การเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู�หลักสูตรท�องถ่ินของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย 

ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี เนื่องจากเป[นการวิจัยในลักษณะของการส$งเสริมการวิเคราะห 
หลักสูตรท�องถ่ินในมิติศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดเลย คณะผู�วิจัยจึงกําหนดพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี
ต้ังอยู$ในเขตอําเภอ ๑๔ อําเภอในจังหวัดเลย และเป[นโรงเรียนท่ีคณะผู�วิจัยเดินทางเข�าถึงได�
สะดวก รวมพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังหมด ๓๑ โรงเรียน 

ขอบเขตด�านเนื้อหา คณะผู�วิจัยได�กําหนดประเด็นเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ความหมายของหลักสูตรท�องถ่ินลักษณะสําคัญของหลักสูตรท�องถ่ินแนวทางการจัดทําและ
การพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ินการนําหลักสูตรท�องถ่ินไปใช� และการบริหารหลักสูตรท�องถ่ิน 

ขอบเขตด�านประชากรและกลุ4มตัวอย4าง ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก$ 
ผู�บริหารโรงเรียน ครูผู�สอน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๙ จังหวัดเลยป�การศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๒๘๓ คน ได�กลุ$มตัวอย$างท่ี
ใช�ในการวิจัยจากการสุ$มอย$างง$าย (Sample Random Sampling) เปAดตารางตัวเลขสุ$ม 
(Random number) และเนื่องจากกลุ$มประชากรและกลุ$มตัวอย$างท่ีคณะผู�วิจัยกําหนดมี
จํานวนน�อยจึงถือเอากลุ$มประชากรผู�บริหารโรงเรียนท่ีกําหนดไว�เป[นกลุ$มตัวอย$างในการวิจัย
ครั้งนี้ด�วย ได�แก$ ผู�บริหารโรงเรียน และครูผู�สอน โรงเรียนละ ๓ คน จาก ๑๔ อําเภอ ๓๑ 
โรงเรียน รวม ๙๓ คน  

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. การศึกษาวิเคราะห ข�อมูลพ้ืนฐานด�านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�องถ่ิน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย ผลการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลยท่ีนํากรอบสาระท�องถ่ินสู$การดําเนินการดังนี้ 

๑.๑ โรงเรียนมีการนํากรอบหลักสูตรระดับท�องถ่ินเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต�องการของท�องถ่ินสู$การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนท้ัง ๓๑ โรงเรียน คิดเป[นร�อยละ ๑๐๐ 

๑.๒ การนํากรอบหลักสูตรระดับท�องถ่ินสู$การจัดการเรียนการสอน มี ๒ วิธีการ 
คือ ๑) การนําสาระท�องถ่ินบูรณาการกับรายวิชา และ ๒) เปAดเป[นรายวิชาเพ่ิมเติม 
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๒. การวิเคราะห หลักสูตรท�องถ่ินในมิติศิลปวัฒนธรรม และภูมิปBญญาชาวบ�าน ผล
การศึกษาจากการสัมภาษณ เชิงลึกและการสัมภาษณ กลุ$ม ในแต$ละโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
จังหวัดเลยช$วยให�ได�ข�อสรุปผลการศึกษาแบ$งเป[น ๒ ด�าน คือ ด�านท่ี ๑ มิติศิลปและ
วัฒนธรรม จําแนกเป[น ๒ ส$วน ได�แก$ ๑) ด�านทางศาสนา และ ๒) แหล$งท$องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม และด�านท่ี ๒ ภูมิปBญญาชาวบ�านท่ีจําแนกตามภูมิปBญญาเด$นของแต$ละท�องถ่ิน 

๒.๑ มิติด�านศิลปวัฒนธรรม จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว$า โรงเรียนมัธยมแต$
ละโรงเรียนในแต$ละอําเภอมีการจัดการศึกษาโดยการนําสาระการเรียนรู�ท�องถ่ินมาบูรณาการ
ในรายวิชาท้ัง ๘ กลุ$มสาระการเรียนรู�ตามธรรมชาติวิชา และนําแหล$งเรียนรู�ท่ีเป[นมรดกทาง
วัฒนธรรมของท�องถ่ิน มาเชื่อมโยงให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร ของจังหวัดเลยคือการส$งเสริม
การท$องเท่ียว มิติด�านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยครั้งนี้จําแนกเป[น ๒ ส$วนได�แก$ ๑) ทาง
ศาสนาและ ๒) แหล$งท$องเท่ียวทางวัฒนธรรม ดังนี้ 

๒.๑.๑ ด�านทางศาสนากิจกรรมท่ีดําเนินการมีดังนี้ ๑) ไหว�พระเก�าวัดท่ี
อําเภอเชียงคานวัดภูช�างน�อย วัดสันติวนาราม วัดโพนชัยวัดศรีคุณเมือง วัดป�ากลาง หรือวัด
มัชฌิมาราม วัดมหาธาตุ วัดป�าใต� วัดศรีพนมมาศ วัดท$าคก ๒) ตักบาตรข�าวเหนียวท่ีเชียงคาน 
๓) ทําบุญพระธาตุศรีสองรักษ ท่ีอําเภอด$านซ�าย ๔) นมัสการพระพุทธชินราชจําลองท่ีวัด
เนรมิตวิปBสสนา อําเภอด$านซ�าย ๕) จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ชัย บ�านนาพึง อําเภอนาแห�ว ๖)
นมัสการพระประธานสีขาวท่ีวัดป�าห�วยบ�านลาด อําเภอภูเรือ ๗) นมัสการพระเกจิอาจารย 
สายหลวงปู�ม่ัน ท่ีวัดถํ้าผาปู� ตําบลนาอ�อ และ ๘) พิพิธภัณฑ วัดศรีจันทร  บ�านนาอ�อ 

๒.๑.๒ แหล$งท$องเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) ๑) งาน
ประเพณี งานฤดูหนาววังสะพุงงานประเพณีผีตาโขน (อําเภอด$านซ�าย) งานนมัสการพระธาตุ
ศรีสองรัก (อําเภอด$านซ�าย) งานดอกฝ�ายบาน มะขามหวานเมืองเลยงานแสดงไม�ดอกเมือง
หนาว (อําเภอภูเรือ) งานออกพรรษาเชียงคานงานแห$ผีขนน้ํางานบุญบ้ังไฟล�าน (อําเภอ
เอราวัณ) งานประเพณีสงกรานต ไทยลาว (อําเภอท$าลี่) งานแห$ต�นดอกไม�บุญเดือนหกบ�าน
อาฮี ๒) วิถีชีวิตชนเผ$า ในจังหวัดเลยมีประชากร ๔ กลุ$มคือ ไทเลย ไทดํา ไทพวน และไทใต� 
๓) ภาษากลุ$มชาติพันธ  ๔ กลุ$ม และ ๔) สินค�าพ้ืนเมือง 

๒.๒ ภูมิปBญญาชาวบ�าน จากการวิจัยครั้งนี้ พบว$ามีการจัดการเรียนการสอนท่ี
เก่ียวข�องกับภูมิปBญญาชาวบ�านแต$ละท�องถ่ิน จําแนกได� ๒ รูปแบบ คือ ๑) การนําภูมิปBญญา
เข�ามาจัดกิจกรรมให�ความรู�ภายในโรงเรียน และ ๒) ให�นักเรียนออกไปสืบค�นหาภูมิปBญญา
ด�วยตนเอง ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ  พบว$าโรงเรียนส$วนใหญ$ดําเนินการตามแบบท่ีสองผลการ
วิเคราะห หลักสูตรท�องถ่ินในมิติศิลปวัฒนธรรม ภูมิปBญญาชาวบ�านของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดเลยพบว$า โรงเรียนมัธยมศึกษามีการนําศิลปวัฒนธรรมทางศาสนามาเชื่อมโยงสู$การ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝBงค$านิยมท่ีดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา นํามาเป[นเครื่องมือ
ท่ีก$อให�เกิดความรัก ความสามัคคี อีกท้ังเป[นเครื่องมือการควบคุมทางสังคม (Agencies of 
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social control) และทุกโรงเรียนได�นําภูมิปBญญาชาวบ�านมาพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน และมี
การนํามาต$อยอดอาทิ เช$น ภูมิปBญญาชาวบ�านด�านการเกษตรสอนนักเรียนให�เพาะเห็ดนางฟ�า 
ด�านสมุนไพรเพ่ือความงาม เช$น การทําสู$มะขาม นักเรียนสามารถทําเป[นอาชีพได� 

๓. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�องถ่ินของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
เลย ผลการศึกษาวิเคราะห การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�องถ่ินของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดเลย จากการสัมภาษณ เชิงลึกในการปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดเลยท้ัง ๓๑ โรงเรียน พบวิธีการดําเนินการของโรงเรียน ๒ วิธีการ คือ การนํากรอบ
สาระท�องถ่ินสอดแทรกตามรายวิชา และการเปAดสอนเป[นรายวิชาเพ่ิมเติม 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
๑. การศึกษาวิเคราะห ข�อมูลพ้ืนฐานด�านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�องถ่ิน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลยพิจารณาจากผลการศึกษา 
๑.๑ โรงเรียนมีการนํากรอบหลักสูตรระดับท�องถ่ินเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต�องการของท�องถ่ินสู$การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ท้ัง ๓๑ โรงเรียน คิดเป[นร�อยละ ๑๐๐ ท้ังนี้อาจเป[น
เพราะว$าการบริหารหลักสูตรตามกรอบสาระท�องถ่ิน และการจัดสาระเพ่ิมเติมของท�องถ่ินใน
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย ร$วมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ เป[นหลักสูตรท่ีเกิดจากความร$วมมือระหว$าง สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ี ๓๑ โรงเรียน คณะกรรมการ
การศึกษาของจังหวัดเลย ชุมชนของแต$ละท�องถ่ิน ครูและบุคลากรร$วมกันสร�างข้ึนตอบ
ปBญหาและสภาพความต�องการของชุมชน ของผู�เรียนในชุมชนนั้นๆ ความสามารถและความ
สนใจของผู�เรียน อีกท้ังครูผู�สอนท่ีนํากรอบสาระท�องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอน และครูผู�สอนในรายวิชาเพ่ิมเติมเรื่องของท�องถ่ิน มีความรู� ความเข�าใจในหลักสูตร 
เนื่องจากเป[นหลักสูตรท่ีตนเป[นผู�กําหนดและจัดทําด�วยตนเอง สอดคล�องกับรัตนะ บัวสนธ ๓ 
ได�วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือถ$ายทอดภูมิปBญญาท�องถ่ิน 
พบว$านักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต$อการเข�าร$วมกับชุมชนเช$นเดียวกับผู�รู�ในท�องถ่ินท่ีให�ความสนใจ
และสนับสนุนการใช�หลักสูตร สอดคล�องกับ ยุทธนาอุทโธ๔ ได�พัฒนาหลักสูตรท�องถ่ินกลุ$ม
การงานและพ้ืนฐานอาชีพเรื่องการสารกระติบข�าวชั้นประถมศึกษาป�ท่ี๖ผลการวิจัยปรากฏ

                                                           

๓ รัตนะ บัวสนธิ์, “การศึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการถ$ายทอดภูมิ
ปBญญาท�อง ถ่ิน : กรณี ศึกษาชุมชนแห$ งห น่ึงในเขตภาคกลางตอนล$ าง” ,  รายงานการวิจัย , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร), ๒๕๓๕. 

๔ ยุทธนา อุทโธ, “การพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ินกลุ$มการงานพ้ืนฐานอาชีพ เรื่อง การสานกระติบ
ข�าวช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๖, รายงานการวิจัย, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๔๑. 
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ว$าได�หลักสูตรท�องถ่ินท่ีมีความเหมาะสมสอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ินแนวการ
จัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับความสามารถของผู�เรียนโดยหลักสูตรครอบคลุมท้ังด�าน
ความรู�เจตคติและทักษะกระบวนการสอดคล�องกับคําดี จันทะเกษ๕ ได�ทําการศึกษาเรื่องการ
ดําเนินการบริหารหลักสูตรท�องถ่ินโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา
จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว$า การบริหารหลักสูตรท�องถ่ินโดยภาพรวมและรายด�านท้ัง 
๑๐ ด�าน มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจากว$า โรงเรียนมีความมุ$งม่ันในการ
ดําเนินการให�ประสบความสําเร็จในการดําเนินการบริหารหลักสูตรท�องถ่ิน จะต�องอาศัย
ปBจจัยเชิงบวกหลายประการ ได�แก$ เจตคติ ประสบการณ  การตัดสินใจ  

๑.๒ การนํากรอบหลักสูตรระดับท�องถ่ินสู$การจัดการเรียนการสอน มี ๒ วิธีการ 
คือ ๑) การนําสาระท�องถ่ินบูรณาการกับรายวิชา และ ๒) เปAดเป[นรายวิชาเพ่ิมเติม
กระบวนการปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย มีความหลากหลายท้ังนี้อาจเป[น
เพราะว$าการกระจายอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล�องกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�กล$าวถึง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับท�องถ่ิน ในระบบ
การศึกษาท่ีมีการกระจายอํานาจให�ถึงท�องถ่ินและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในท�องถ่ินเป[นหน$วยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต�องการของท�องถ่ินสู$การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน อีกท้ังยังเห็นหน$วยงานท่ี
มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในโรงเรียนให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
เพ่ือพัฒนาผู�เรียนบรรลุเป�าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จากการนํากรอบสาระท�องถ่ินสู$กระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูผู�สอนต�อง
ปลูกฝBงให�ผู�เรียนเป[นสมาชิกท่ีดีของชุมชน มีความรักและภาคภูมิใจในท�องถ่ินของตน และท่ี
สําคัญผู�เรียนควรเรียนรู�สภาพปBญหา และความต�องการในท�องถ่ินอย$างแท�จริง เพ่ือร$วมกัน
พัฒนาท�องถ่ินให�สัมพันธ กับยุทธศาสตร การพัฒนาของจังหวัด 

๒. การวิเคราะห หลักสูตรท�องถ่ินในมิติศิลปวัฒนธรรม และภูมิปBญญาชาวบ�าน
บทเรียนและคุณค$าจากการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้มีหลายประการ ประเด็นท่ีต�องกล$าวถึงได�แก$ 
ผลของการบูรณาการหลักสูตรกับสาระท�องถ่ินในมิติศิลปวัฒนธรรมจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
พบว$า โรงเรียนมัธยมแต$ละโรงเรียนในแต$ละอําเภอมีการจัดการศึกษาโดยการนําสาระการ
เรียนรู�ท�องถ่ินมาบูรณาการในรายวิชาท้ัง ๘ กลุ$มสาระการเรียนรู�ตามธรรมชาติวิชา และนํา
แหล$งเรียนรู�ท่ีเป[นมรดกทางวัฒนธรรมของท�องถ่ิน มาเชื่อมโยงให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร 

                                                           

๕ คําดี จันทะเกษ, “การดําเนินการบริหารหลักสูตรท�องถ่ินในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย”, รายงานการวิจัย, (มหาสารคาม : สถาบันราชภัฎ
มหาสารคาม), ๒๕๔๖. 
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ของจังหวัดเลย คือการส$งเสริมการท$องเท่ียว มิติด�านศิลปะและวัฒนธรรมในการวิจัยครั้งนี้
จําแนกเป[น ๒ ส$วนได�แก$ ๑) ทางศาสนา และ ๒) แหล$งท$องเท่ียวทางวัฒนธรรม ท้ังนี้อาจ
เป[นเพราะว$า จังหวัดเลยเป[นเมืองเก$าท่ีมีความเจริญทางด�านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปBญญา
ชาวบ�านสืบทอดมารุ$นต$อรุ$น มีจิตสํานึกในคุณค$าภูมิปBญญาท�องถ่ิน การจัดการความรู�และภูมิ
ปBญญา ซ่ึงผลในส$วนนี้ชี้ชัดถึงคุณค$าของหลักสูตรในมิติศิลปวัฒนธรรม และภูมิปBญญาท�องถ่ิน
อย$างเป[นรูปธรรม เนื่องจากมีจุดเน�นท่ีจะสร�างกระบวนการคิด จิตสํานึกในคุณค$าภูมิปBญญา
ท�องถ่ิน สอดคล�องกับสามารถ จันทร สูรย ๖ ได�เสนอแนวคิดเก่ียวกับความสําคัญของภูมิ
ปBญญาชาวบ�าน ว$าการทําความเข�าใจเรื่องภูมิปBญญาชาวบ�าน โดยการเยี่ยมเยือนศึกษาดูงาน 
พบสนทนากับปราชญ ชาวบ�าน มีผลงานดีเด$น นอกจากนี้ควรไปร$วมกิจกรรมของชุมชนท่ี
ปราชญ ชาวบ�านได�จัดข้ึนซ่ึงถือว$าเป[นการศึกษาอย$างมีส$วนร$วม ซ่ึง สอดคล�องกับวิชัย ตันศิริ๗ 
ได�อธิบายว$ามนุษย จัดระบบการเรียนรู�ของสมาชิกในสังคม โดยวิธีการต$างๆ กัน ด�วย
สติปBญญาอันล้ําเลิศของมนุษย  สังคมในยุคต$างๆได�สร�างขนบธรรมเนียม ประเพณี แนว
ประพฤติ ปฏิบัติ วิถีชีวิต และทักษะการหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนความเชื่อถือทางศาสนาสั่งสอน
เยาวชน เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมของแต$ละสังคม กระบวนการเรียนรู�ของคนในสังคมสมัยก$อน
แทรกซึมอยู$กับวิถีชีวิตประจําวัน และสอดแทรกอย$างจงใจในพิธีการต$างๆ เช$น พิธีการโกน
จุก พิธีการสมรส พิธีการบรรพชา พิธีการสงกรานต  พิธีกรรมทางศาสนาและพิธีงานศพ จะ
เห็นว$าพิธีการเหล$านี้มีบทเรียนหรือสาส นทางวัฒนธรรม 

๓. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�องถ่ินของโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก
การวิเคราะห และสังเคราะห รูปแบบการจัดการเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย
พบว$า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท�องถ่ิน มี ๒ รูปแบบ คือ การนํากรอบสาระ
ท�องถ่ินบูรณาการในรายวิชาท่ีสอน และการจัดทําเป[นรายวิชาเพ่ิมเติม ท้ังนี้อาจเป[นเพราะว$า 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการกระจายอํานาจให�สถานศึกษาจัด
การศึกษาได�ตามบริบทของแต$ละโรงเรียน ท่ีต�องการจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ท�องถ่ิน
ของตนเอง สอดคล�องกับนิคมชมพูหลง๘ ได�ไว�สอดคล�องกันว$าการพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ินคือ
การท่ีครูผู�สอนนําสาระท�องถ่ินปรับปรุงขยายหรือเพ่ิมรายละเอียดเนื้อหาสาระสื่อการเรียน
การสอนแผนการจัดการเรียนรู�สู$การเรียนการสอนกําหนดกิจกรรมให�เหมาะสมกับสภาพและ

                                                           

๖ สามารถ จันทร สูรย , ภูมิป8ญญาชาวบ�านคืออะไร, เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
เน่ืองในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมพ้ืนบ�านไทย ๓๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห$งชาติ, ๒๕๓๓), หน�า ๑๕๗-๑๕๙. 

๗ วิชัย ตันศิริ, โฉมหน�าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดและบทวิเคราะห�, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน�า ๕. 

๘ นิคม ชมพูหลวง, ชุดฝ?กการอบรมด�วยตนเองการสร�างและการพัฒนาหลักสูตรโดยใช�ภูมิ
ป8ญญาท�องถิ่น, (มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ , ๒๕๔๔), หน�า ๑๓. 
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ความต�องการเฉพาะท�องถ่ินโดยสัมพันธ กับหลักสูตรแกนกลางสอดคล�องกับกองพัฒนา
การศึกษานอกโรงเรียน๙ กล$าวว$า หลักสูตรท่ีสร�างข้ึนจากสภาพปBญหาและความต�องการของ
ผู�เรียนหลักสูตรท�องถ่ินจะสอดคล�องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท�องถ่ินนั้นๆ
เป[นการเรียนรู�จากภูมิปBญญาท่ีมีอยู$ในท�องถ่ินผู�เรียนแสวงหาองค ความรู�ท่ีตอบสนองกับวิถี
ชีวิตของตนเองปรับตนเองให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน ผู�เรียนจะ
เรียนรู�ตามสภาพจริงของตนเองสามารถนําความรู�ไปใช�การพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชน
ได�สอดคล�องกับ ธีรชัยเนตรถนอมศักด์ิและลัดดาศิลาน�อย๙ ได�กล$าวถึงหลักสูตรท�องถ่ินว$า
การท่ีกระทรวงศึกษาธิการได�เปAดโอกาสให�หน$วยงานต$างๆ ได�เข�ามามีส$วนร$วมพัฒนา
หลักสูตรตามข�อกําหนดในโครงสร�างหลักสูตรท้ังนี้เพ่ือให�ผู�เรียนได�มีโอกาสเรียนรู�เรื่องราว
ของท�องถ่ินสภาพเศรษฐกิจสังคมของท�องถ่ินของตนเอง 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ กระทรวงศึกษาธิการ และผู�บริหารองค กรท่ีเก่ียวข�องทุกระดับควรเร$งรัด
ให�มีการกําหนดนโยบายการเรียนรู�สาระท�องถ่ินเป[นกลไกร$วมกับแผนพัฒนาจังหวัดให�เป[น
กลไกเชิงระบบต$อเนื่อง 

๑.๒ องค กรในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะองค กรปกครองท�องถ่ิน สถานศึกษาในชุมชน 
และองค กรภาคีท่ีเก่ียวข�องควรมีนโยบายให�บุคลากรในหน$วยงานปฏิบัติพันธกิจเชิงบูรณาการ
ท่ีส$งเสริมการพัฒนาท�องถ่ิน 

๒. ข�อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช� 
๒.๑ ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีได�จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช�โดยมีการ

ปรับปรุงพัฒนาอย$างต$อเนื่องท่ีสอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ 
๒.๒ ควรส$งเสริมการพัฒนาเครือข$ายสถานศึกษากับองค กรภาคีเครือข$ายเพ่ือ

การเรียนรู�ในท�องถ่ิน ปรับปรุงและพัฒนาให�มีประสิทธิภาพสอดคล�องกับบริบทยิ่งข้ึน 
๓. ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต$อไป 

๓.๑ ควรส$งเสริมให�มีการวิจัยรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรท�องถ่ินอย$างต$อเนื่องในทุกจังหวัด 

                                                           

๙ กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน, แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู�การศึกษานอกระบบ
ผู�เรียนสําคัญท่ีสุด, (กรุงเทพมหานคร : ชุมชนสหกรณ การเกษตรแห$งประเทศไทย, ๒๕๔๓), หน�า ๓. 

๙ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์  และลัดดา ศิลาน�อย, การจัดทําหลักสูตรท�องถิ่นตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ, (ขอนแก$น : ภาควิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก$น, ๒๕๔๔), หน�า ๓๐. 
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๓.๒ ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท�องถ่ิน ท่ีสามารถพัฒนาแหล$งเรียนรู�
และชุมชนในท�องถ่ินนําไปสู$การพัฒนากําลังคนท่ีใช�ประโยชน ได�จริงอย$างต$อเนื่อง 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
กระกรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ คุรุ

สภาลาดพร�าว, ๒๕๔๒. 
กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน. แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู�การศึกษานอกระบบ 

ผู�เรียนสําคัญท่ีสุด. กรุงเทพมหานคร : ชุมชนสหกรณ การเกษตรแห$งประเทศไทย, 
๒๕๔๓. 

ธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ และลัดดา ศิลาน�อย. การจัดทําหลักสูตรท�องถ่ินตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ. ขอนแก$น : ภาควิชาการประถมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแก$น, ๒๕๔๔. 

วิชัย ตันศิริ . โฉมหน�าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดและบทวิเคราะห�. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
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การบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก4น 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

Schools’ General Administration in Phrathatkhamkaen Campus  
under the Office of Secondary Educational Service Area 25 

เมวดี สุรนันท ∗ 
ดร.จิรวัฒน  วรุณโรจน , ดร.สุนทร ฉมารัตน ∗∗ 

บทคัดย4อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา
ในสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก$น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต$อสภาพการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาในสหวิทยา
เขตพระธาตุขามเเก$น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จําแนกตาม
ตําแหน$งหน�าท่ี กลุ$มตัวอย$างท่ี ใช�ในการวิจัยได�แก$ผู�บริหารและครูจํานวน ๑๖๙ คน 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป[นแบบสอบถามแบบมาตราส$วนประมาณค$า ๕ ระดับจํานวน ๖๘ 
ข�อ วิเคราะห ข�อมูลโดยใช�ร�อยละค$าเฉลี่ย (x̄) การหาค$าส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบค$า t-test  

ผลการวิจัยพบว4า 
๑. ผลการศึกษาสภาพการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตพระธาตุ

ขามแก$น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ในภาพรวมอยู$ในระดับ
ปานกลางและ เม่ือพิจารณารายด�านพบว$า ด�านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด คือ การประสานงาน
และพัฒนาเครือข$ายการศึกษา รองลงมาคือ การวางแผนการบริหารงานการศึกษา และด�าน
ท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน  

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต$อสภาพการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 
ในสหวิทยาเขตพระธาตุขามเเก$น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
จําแนกตามตําแหน$งหน�าท่ีโดยภาพรวมแตกต$างกัน อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
และเม่ือพิจารณาเป[นรายด�าน พบว$า ด�านงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด�านการดูแลอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล�อม ด�านการส$งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของ

                                                           

∗ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

∗∗ อาจารย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บุคคล ชุมชน องค กรหน$วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา ด�านงานประสานราชการ
กับส$วนภูมิภาคและส$วนท�องถ่ิน ด�านการรายงานผลการปฏิบัติงาน ด�านแนวทางการจัด
กิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน แตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๕ ส$วนด�านอ่ืนๆไม$แตกต$างกัน 

คําสําคัญ: การบริการท่ัวไป, โรงเรียนมัธยม 

Abstract 

The purpose of this research were to study school’s general 
administration and to compare the personel’s opinion on study school’s 
general administrations as classified by position. The research samples were 
169 adminstrator and teacher in the school under the office of Secondary 
Educational Service Area 25. The research samples mere instrument was a 68 
items five-level rating scale questionnaire. The data were analysed by mean , 
standard deviation and t-test  

The study found that: 
1. The general administration of the schools in Phrathatkhamkaen 

Campus under the Office of Secondary Educational Service Area 25 was 
general in the moderate level. Considering by the aspects, the highest 
performance was in the coordination and educational network development, 
followed by educational administration planning and the lowest was the 
guideline activities to adjust the students punishment behavior.  

2. For the comparistion of the opinions on general administration of      
the schools in Phrathatkhamkaen Campus under the Office of Secondary 
Educational Service Area 25, generally were different with the level of 
significance of .05 Considering by the aspects, there were differences in 
educational technology; building an area Maintenance; the promotion, support 
and coordination of per community organization and educational institute; the 
coordination and with provincial and local sectors; the operation report and the 
guideline activities to adjust the student punishment behavior with the level of 
significance of .05 while there was no difference in the other aspects. 

Keywords: General Administration, Secondary school 
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๑. บทนํา 
การศึกษามีความสําคัญต$อการพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศ เห็นได�จาก

นโยบาย เป�าหมายและวัตถุประสงค ของแผนการศึกษาชาติแผนพัฒนาการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และ แผนพัฒนาการศึกษาแห$งชาติต้ังแต$อดีตจนถึงปBจจุบันท่ีมุ$งเน�นคุณภาพ
การศึกษาด�วยการพัฒนามนุษย ซ่ึง เป[นปBจจัยสําคัญท่ีสุดต$อการพัฒนาประเทศให�
เจริญก�าวหน�า การศึกษาเป[นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน ให�มีความเจริญงอกงามท้ัง
ด�านความรู�ความคิด สติปBญญาคุณธรรมความดีงามมีความสามารถท่ีจะทํางาน และคิด
วิเคราะห ได�อย$างถูกต�องสามารถเรียนรู�แสวงหาความรู�ตลอดจนใช�ความรู�อย$างสร�างสรรค มี
สุขภาพร$างกายและจิตใจสมบูรณ แข็งแรงประกอบอาชีพได�รู�จักชีวิตเข�าใจสังคมและ
สิ่งแวดล�อมท่ีอาศัยอยู$ สามารถปรับตัวเข�ากับสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงได�อย$างรวดเร็ว
การศึกษาสามารถเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศได�อย$างเหมาะสมสอดคล�องกับการ
เปลี่ยนแปลงทุกด�านของประเทศ และสอดคล�องกับอุดมการณ ในการจัดการศึกษาคือให�มี
การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือให�สังคมไทยเป[นสังคมแห$งการเรียนรู�การศึกษาท่ีสร�างคุณภาพชีวิต
และอยู$ในสังคม บูรณาการอย$างสมดุลระหว$างปBญญาธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมเป[น
การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยท้ังปวง๑ 

การปฏิรูประบบราชการทางด�านวงการการศึกษาเป[นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาไปสู$สิ่งท่ีดีข้ึนอย$างต$อเนื่องเพ่ือให�ได�คนไทยท่ีมีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค เป[นท้ังคนดี เก$ง มีความสุข การพัฒนาคนไทยให�มีคุณภาพต�องอาศัยการจัด
กระบวนการเรียนรู�ท่ีมีคุณภาพ ได�รับการสนับสนุนส$งเสริมด�วยระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพคือ ต�องใช� ทรัพยากรท่ีมีอยู$ให�เต็มศักยภาพ ประหยัด คุ�มค$า ลดข้ันตอนการ
บริหาร มีบุคลากรมืออาชีพบริหารงบประมาณด�วยความโปร$งใสและใช�เทคโนโลยีสมัยใหม$ 
เ พ่ือให�กระทรวงศึกษาธิการมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพการบริหารงาน
สถานศึกษาจะบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ$งหมายได�ดีนั้น ผู�บริหารสถานศึกษาจะต�องบริหารงาน
ทุกด�านให�มีประสิทธิภาพซ่ึงรวมถึงการบริหารงานท่ัวไปด�วย ท้ังนี้เพราะการบริหารท่ัวไปเป[น
งานท่ีให�บริการแก$สายงานการสอน และฝ�ายบริการนักเรียน ถ�ามีความผิดพลาดในการ
ดําเนินงานก็จะเป[นท่ีประจักษ ชัดกว$างานด�านการสอน๒ นอกจากนี้ งานบริหารท่ัวไปยังเป[น
งานท่ีเก่ียวข�องกับการจัดระบบบริหารองค การให�บริการงานบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐานคุณภาพและเป�าหมายท่ีกําหนดไว� โดยมีบทบาทหลักในการให�บริการการศึกษาทุก
                                                           

๑ สุมน อมรวิวัฒน , องค� ๔ ของการศึกษาไทย ในสารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู4หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปw, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., 
๒๕๕๐), หน�า ๔๖๑. 

๒ พนัส หันนาคินทร , การบริหารบุคลากรในโรงเรียน, พิมพ ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : เนติ
กุลการพิมพ , ๒๕๓๐), หน�า ๓๐. 
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รูปแบบ ความเป[นอิสระของสถานศึกษาในฐานะท่ีเป[นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ต�องจัด
องค กรเพ่ือให�บริการสาธารณะ กลไกหนึ่งท่ีจะสนับสนุนการบริหารงานทุกงานให�ประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ของงานคือ งานบริหารท่ัวไปในสถานศึกษา  

การบริหารท่ัวไปเป[นงานท่ีเก่ียวข�องกับการจัดระบบการบริหารองค กรให�บริการ
งานบริหารอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป�าหมายท่ีกําหนดไว� โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสาน ส$งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกต$างๆในการให�บริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ มุ$งพัฒนาสถานศึกษา ใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย$างเหมาะสม ส$งเสริมการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการมีส$วนร$วมของบุคคล ชุมชน และ
องค กรท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การจัดการศึกษามี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกล$าวได�ว$า 
การบริหารท่ัวไปเป[นงานท่ีมี ความสําคัญไม$น�อยไปกว$างานด�านอ่ืนๆ อีก ๓ ด�าน ได�แก$ ด�าน
วิชาการ งบประมาณและการบริหารงาน บุคคล เนื่องจากการบริหารท่ัวไปเป[นงานท่ี
ให�บริการ สนับสนุนส$งเสริม ประสานงาน และอํานวยการให� การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป[นไปด�วยความเรียบร�อย เป[นการประชาสัมพันธ เผยแพร$ข�อมูลข$าวสาร และผลงานของ
สถานศึกษาต$อสาธารณชน ซ่ึงจะก$อให�เกิดความรู�ความเข�าใจ เจตคติท่ีดีเลื่อมใสศรัทธาและ
ให�การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

จะเห็นได�ว$าการบริหารท่ัวไปเป[นกระบวนการสําคัญท่ีช$วยประสานส$งเสริมและ
สนับสนุน การบริหารงานอ่ืนๆให�บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป�าหมายท่ีกําหนดไว� 
โดยมีบทบาทหลักในการ ประสานส$งเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกต$างๆใน
การให�บริการการศึกษาทุกรูปแบบท้ัง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสถานศึกษาตลอดจนการจัดและให�บริการการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค การ หน$วยงาน และสถานบันสังคมอ่ืนและเพ่ือก�าวให�ทันกับยุคการเปลี่ยนแปลง
อย$างรวดเร็ว ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาในสห
วิทยาเขตพระธาตุขามแก$น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ พร�อม
ท้ังให�ความสําคัญในการท่ีจะพัฒนาให�การบริหารท่ัวไปสามารถท่ีจะสนับสนุนส$งเสริมให�เกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนําข�อมูลท่ีได�ไปใช�ในการวางแผน กําหนดแนวทาง ปรังปรุง 
แก�ไขและพัฒนาการบริหารท่ัวไปในสถานศึกษาต$อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพระธาตุขาม

แก$น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต$อสภาพการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 

ในสหวิทยาเขตพระธาตุขามเเก$น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
จําแนกตามตําแหน$งหน�าท่ี 
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยมีข้ันตอนในการดําเนินการ ๔ ข้ันตอน  
๑. ประชากรและกลุ$มตัวอย$างคือผู�บริหารและครูของสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต

พระธาตุขามเเก$น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รวมจํานวนท้ังสิ้น
๒๙๙ คน กําหนดขนาดกลุ$มตัวอย$างตามตารางของเครจซ่ีและมอร แกน และสุ$มแบบแบ$งชั้น
ได�กลุ$มตัวอย$างรวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๖๙ คน 

๒. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยสร�างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยลักษณะของเครื่องมือ
เป[นแบบชนิดตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบสอบถามมาตรประมาณค$า (Rating 
Scale) ๕ ระดับประกอบด�วย ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถาม
และตอนท่ี ๒ แบบสอบถามการบริหารงานบริหารท่ัวไปสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพระธาตุ
ขามแก$น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ มีลักษณะเป[น
แบบสอบถามแบบมาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) ๕ ระดับจานวน ๖๘ ข�อ 

๓. การเก็บรวบรวมข�อมูลดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยตนเองและตรวจสอบ
ความถูกต�องสมบูรณ ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากเก็บรวบรวมข�อมูลและนํา
แบบสอบถามไปวิเคราะห ข�อมูล   

๔. การวิเคราะห ข�อมูลวิเคราะห ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามเป[นค$าความถ่ี
(Frequency) และร�อยละ (Percentage) วิเคราะห ข�อมูลสภาพการบริหารงานวิชาการเป[น
ค$าเฉลี่ย (Mean) และส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความคิดเห็นต$อการ
บริหารงานวิชาการเป[นค$าที t-test, F-test  

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ผลการศึกษาสภาพการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตพระธาตุ

ขามแก$น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ในภาพรวมอยู$ในระดับ
ปานกลางและ เม่ือพิจารณารายด�านพบว$า ด�านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ การประสานงานและ
พัฒนาเครือข$ายการศึกษา รองลงมาคือ การวางแผนการบริหารงานการศึกษา และด�านท่ีมี
การปฏิบัติต่ําสุดคือ แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
ตามลําดับเม่ือพิจารณาเป[นรายด�าน มีผลการวิจัยดังนี้ 

๑.๑ ด�านการพัฒนาระบบเครือข$ายข�อมูลสารสนเทศ เม่ือพิจารณารายข�อ
พบว$าข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ การจัดทําระบบฐานข�อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช�ในการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาให�สอดคล�องกับระบบฐานข�อมูลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รองลงมาคือ การจัดระบบเครือข$ายข�อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและส$วนกลาง และข�อท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การนําเสนอและเผยแพร$ข�อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ  



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๑.๒ ด�านการประสานงานและพัฒนาเครือข$ายการศึกษา เม่ือพิจารณารายข�อ
พบว$าข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด คือ การกําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู� ระหว$างเครือข$ายการศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับสถานศึกษา รองลงมาคือ การเผยแพร$
ข�อมูลเครือข$ายการศึกษาและให�ความร$วมมือ สนับสนุนทางวิชาการ ให�กับครือข$าย
การศึกษาสถาบันและองค กรอ่ืนๆ อย$างต$อเนื่อง และข�อท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การ
ประสานงานกับเครือข$ายการศึกษา เพ่ือแสวงหาความร$วมมือความช$วยเหลือ เพ่ือส$งเสริม
ช$วยเหลือสนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.๓ ด�านการวางแผนการบริหารงานการศึกษา เม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ี
มีการปฏิบัติสูงสุด คือการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให�สอดคล�องกับ
เป�าหมายและทิศทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสนองความต�องการของชุมชนและสังคม 
รองลงมาคือ การดําเนินการโดยความเห็นชอบขอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ข�อท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุดคือ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส$วนร$วม
ของบุคคล ชุมชน องค กร สถาบัน และหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการจัดและพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๑.๔ ด�านงานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน เม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ีมี
การปฏิบัติสูงสุดคือ การศึกษา วิเคราะห  วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและความต�องการของสถานศึกษา รองลงมาคือ 
การเผยแพร$ผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให�บุคลากรในสถานศึกษาและสาธารณชน
ทราบ และข�อท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุดคือ มีการแจ�งผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให�เขตพ้ืนท่ี
การศึกษารับทราบ 

๑.๕ ด�านการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค กร เม่ือพิจารณารายข�อพบว$า
ข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ การประเมินผลงานและรายงานผลการปรับปรุงผลงานและพัฒนา
ระบบการบริหารงานของ สถานศึกษาอย$างต$อเนื่อง รองลงมาคือ การศึกษา วิเคราะห  จัดทํา
แผนกลยุทธ พัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาและข�อท่ีมีการปฏิบัติ
ตํ่าสุดคือ การจัดระบบการบริหารและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารจัดการ เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให�เป[นองค กรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

๑.๖ ด�านการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ีมี
การปฏิบัติสูงสุดคือ การเผยแพร$มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให�ผู�รับผิดชอบและ
ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ รองลงมาคือ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา และข�อท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การปรับปรุงและพัฒนาท้ัง
มาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

๑.๗ ด�านงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ีมีการ
ปฏิบัติสูงสุดคือ การวางแผนและดําเนินการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช�



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๐๙๖ 

ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ การระดมจัดหาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา ในงานด�านต$างๆขอสถานศึกษา และข�อท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การส$งเสริมให�
มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาและการติดตาม ประเมินผลการใช�เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา  

๑.๘ ด�านการดําเนินงานธุรการเม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ีมีการปฏิบัติ
สูงสุดคือ การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานธุรการโดนเฉพาะและพัฒนาให� มีความรู�
ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ รองลงมาคือ การจัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานด�านธุรการได�ตามระบบงานท่ีกําหนดไว� และข�อท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ 
การดําเนินงานธุรการตามระบบท่ีกําหนดไว�โดยยึดหลักความถูกต�อง และติดตามประเมินผล 
ปรับปรุง งานธุรการให�มีประสิทธิภาพ 

๑.๙ ด�านการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม เม่ือพิจารณารายข�อพบว$า
ข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ การกําหนดแนวทางและวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล�อม รองลงมาคือ การบํารุ ง  ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล�อมของสถานศึกษาให�อยู$ในสภาพพร�อมใช� ม่ันคง ปลอดภัย และสวยงามและข�อ
ท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช�อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล�อมของสถานศึกษา 

๑.๑๐ ด�านการจัดทําสํามะโนผู�เรียน เม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ีมีการ
ปฏิบัติสูงสุดคือ การเสนอข�อมูลสารสนเทศการทําสํามะโนผู�เรียนให�กับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
รับทราบ รองลงมาคือ การประสานกับชุมชนและท�องถ่ินในการสํารวจและจัดทําสํามะโน
ผู�เรียนท่ีจะเข�ารับบริการทาง การศึกษาของสถานศึกษา และข�อท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ มีการ
จัดระบบข�อมูลสารสนเทศจากการทําสํามะโนผู�เรียนให�กับสถานศึกษา  

๑.๑๑ ด�านการรับนักเรียน เม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด 
คือ การกําหนด แผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รองลงมาคือ การดําเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีกําหนดโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และข�อท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การกําหนดเขตพ้ืนท่ี
บริการการศึกษาของสถานศึกษาโดยประสานงานกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๑.๑๒ ด�านการเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษาเม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ การเสนอข�อมูลและความ
ต�องการในการจัดต้ัง สถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รองลงมาคือ การเสนอข�อมูลและความต�องการในการ 
ยุบ รวม สถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และข�อท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การเสนอข�อมูลและความต�องการใน
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การเลิก หรือเปลี่ยนสภาพสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.๑๓ ด�านการประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ การกําหนดแนวทางการจัด
และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต�องการของนักเรียนและท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับแนวทาง
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รองลงมาคือ การดําเนินการจัดการศึกษา
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือท้ัง ๓ รูปแบบตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 
รวมท้ังเชื่อมโยงประสานความร$วมมือและส$งเสริมสนับสนุนของบุคคล ชุมชน องค กร 
หน$วยงาน และสถาบันต$างๆ ท่ีจัดการศึกษา และข�อท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การสํารวจความ
ต�องการในการเข�ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 

๑.๑๔ ด�านการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ีมี
การปฏิบั ติสูงสุดคือ การดําเนินการระดมทรัพยากรต$างๆ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รองลงมาคือ การประสาน ความร$วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องค กรเอกชน องค กรปกครองส$วนท�องถ่ิน หน$วยงานสถานประกอบการ สถาบัน
สังคมอ่ืน และสถานศึกษาในการใช�ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาร$วมกัน และข�อท่ีมีการปฏิบัติ
ตํ่าสุดคือ การกําหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด�าน 

๑.๑๕ ด�านการทัศนศึกษาเม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ 
การวางแผนการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา รองลงมาคือ การดําเนินการนํา
ผู�เรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาตามแผน หลักเกณฑ วางแผนและวิธีการท่ีกําหนดและข�อ
ท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุดคือ การดําเนินการขออนุญาตนํานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแผนท่ีวางไว� 

๑.๑๖ ด�านงานกิจการนักเรียนเม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ีมีค$าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุดคือ การติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนางานส$งเสริมกิจการนักเรียน รองลงมา
คือ การวางแผน การส$งเสริมบริหารงานกิจการนักเรียน และข�อท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การ
ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส$งเสริมให�นักเรียนมีส$วนร$วมในการจัดกิจกรรม 

๑.๑๗ ด�านการประชาสัมพันธ งานการศึกษา เม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ีมี
การปฏิบัติสูงสุดคือ การดําเนินการประชาสัมพันธ งานการศึกษาตามแนวทางท่ีกําหนด
รองลงมาคือ การติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนางานประชาสัมพันธ การศึกษาของ
สถานศึกษาและข�อท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุดคือ การวางแผนการประชาสัมพันธ งานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑.๑๘ ด�านการส$งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค กร หน$วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา เม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ี
มีการปฏิบัติสูงสุดคือ การประสานความร$วมมือในการจัดการศึกษาร$วมกับบุคคล ชุมชน 
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องค กร หน$วยงาน และสถาบัน สังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา รองลงมาคือ การร$วมกันประชุม
วางแผนในการจัดการศึกษากับหน$วยงาน และสถาบันอ่ืนๆ ท่ีจัดการศึกษา และข�อท่ีมีการ
ปฏิบัติต่ําสุดคือ การให�คําปรึกษา แนะนํา ส$งเสริม สนับสนุน หน$วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 

๑.๑๙ ด�านงานประสานราชการกับส$วนภูมิภาคและส$วนท�องถ่ิน เม่ือพิจารณา
รายข�อพบว$าข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ การประชุมวางแผนกับหน$วยงานราชการส$วนภูมิภาค
และส$วนท�องถ่ินในการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาร$วมกัน รองลงมาคือ การประสาน
ความร$วมมือกับหน$วยงานราชการส$วนภูมิภาคและส$วนท�องถ่ิน ในการจัดการศึกษาและ
พัฒนา การศึกษาของสถานศึกษาการร$วมกันประชุมวางแผนในการจัดการศึกษากับ
หน$วยงาน และสถาบันอ่ืนๆ ท่ีจัดการศึกษา และข�อท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ มีการติดตาม 
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาร$วมกับส$วนภูมิภาคและส$วนท�องถ่ิน 

๑.๒๐ ด�านการรายงานผลการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ีมีการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ การจัดทําเกณฑ มาตรฐาน ตัวบ$งชี้ และเกณฑ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบท่ีกําหนดไว� รองลงมาคือ การ
จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและข�อท่ีมี
การปฏิบัติตํ่าสุดคือ การรายงานผลการ พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การปรับปรุง 
พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง
และสาธารณชนทราบ 

๑.๒๑ ด�านการจัดระบบการควบคุมภายในหน$วยงาน เม่ือพิจารณารายข�อ
พบว$าข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ การวิเคราะห กําหนดมาตรการในการป�องกันความเสี่ยงใน
การดําเนินงานของสถานศึกษา รองลงมาคือ การวางแผนการจัดระบบการควบคุมภายใน 
สถานศึกษาและดําเนินการควบคุมตาม หลักเกณฑ และวิธีการท่ีสํานักงานตรวจเงินแผ$นดิน
กําหนด และข�อท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและ
รายงานให�เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 

๑.๒๒ ด�านแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียนเม่ือพิจารณารายข�อพบว$าข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ การส$งเสริมพัฒนาให�ผู�เรียนมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ได�แก$ การจัดกิจกรรมส$งเสริมพัฒนาด�านความรับผิดชอบต$อสังคม 
การจัดกิจกรรมส$งเสริมพัฒนาการใช�เวลาว$างให�เป[นประโยชน  การยกย$องให�กําลังใจแก$
นักเรียนท่ีประพฤติดี รองลงมาคือ การป�องกันและแก�ไขพฤติกรรมท่ีไม$เหมาะสมของผู�เรียน 
ได�แก$ ปBญหายาเสพติด ปBญหาโรคเอดส ในสถานศึกษา และข�อท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การ
กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับผู� เรียนให�เป[นไปตามบริบท สภาพแวดล�อมของ
สถานศึกษา เน�นการมีส$วนร$วมของผู�เรียน ครู ผู�ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
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๒. ผลการวิเคราะห การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต$อสภาพการบริหารท่ัวไปของ
สถานศึกษา ในสหวิทยาเขตพระธาตุขามเเก$น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ จําแนกตามตําแหน$งหน�าท่ีโดยภาพรวมแตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.๐๕ และเม่ือพิจารณาเป[นรายด�าน พบว$า ด�านงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด�านการดูแล
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม ด�านการส$งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค กรหน$วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา ด�านงานประสาน
ราชการกับส$วนภูมิภาคและส$วนท�องถ่ิน ด�านการรายงานผลการปฏิบัติงาน ด�านแนวทางการ
จัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน แตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๕ ส$วนด�านอ่ืนๆ ไม$แตกต$างกัน 

๕. อภิปรายผลการวิจัย  
๑. จากผลการวิจัยท่ีพบว$า สภาพการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 

พระธาตุขามแก$นสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ มีระดับการปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยู$ในระดับปานกลาง ซ่ึงไม$สอดคล�องกับ ผลการวิจัยของจิตติมา ธมชยากร๓

ศึกษาเรื่อง การบริหารท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะก่ัวป�าจังหวัดพังงา พบว$า 
การบริหารท่ัวไปของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะก่ัวป�า จังหวัดพังงาโดยภาพรวม มีการ
ปฏิบัติอยู$ในระดับมากท่ีผลการวิจัยเป[นเช$นนี้ อาจเนื่องมาจากการขาดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีมีอยู$ยังขาด ประสบการณ ในการทํางาน วัสดุอุปกรณ ไม$เพียงพอ เก$า
และชํารุดผู�อํานวยการสถานศึกษาส$วนใหญ$อํานาจเบ็ดเสร็จอยู$ท่ีตัวผู�อํานวยการ ดังนั้น 
ผู�อํานวยการจึงมองไม$ค$อยเห็นปBญหาในการทํางานของครู ในฝ�ายการบริหารท่ัวไปซ่ึงทํางาน
อยู$ในระดับปฏิบัติโดยตรงจะเห็นรายละเอียดค$อนข�างมากกว$า โดยเฉพาะการอํานวยความ
สะดวกแก$ผู�ร$วมงาน การประสานงานการวางแผนการทํางาน  

๒. ผลการวิเคราะห การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต$อสภาพการบริหารท่ัวไปของ
สถานศึกษา ในสหวิทยาเขตพระธาตุขามเเก$น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๕ จําแนกตามตําแหน$งหน�าท่ีโดยภาพรวมแตกต$างกันแต$ไม$สอดคล�องกับผลการวิจัย
ของอภิชาติ ไตรธิเลน๔ ท่ีศึกษาสภาพการทํางานเป[นทีมในโรงเรียนท่ีส$งผลต$อการบริหารงาน
ท่ัวไปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต ๑ พบว$าผู�บริหารโรงเรียน
และครูผู�สอนมีความคิดเห็นต$อสภาพการทํางานเป[นทีมและประสิทธิผลการบริหารงานท่ัวไป

                                                           

๓ จิตติมา ธมชยากร, “การบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะก่ัวป�าจังหวัด
พังงา”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต), ๒๕๕๓.  

๔ อภิชาติ ไตรธิเลน, “สภาพการทํางานเป[นทีมในโรงเรียนท่ีส$งผลต$อประสิทธิผลการ
บริหารงานท่ัวไปในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต ๑”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตร
หาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร), ๒๕๕๐. 
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ไม$แตกต$างกันท่ีผลการวิจัยเป[นเช$นนี้อาจเนื่องมาจากผู�บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต
พระธาตุขามเเก$น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ อาจจะให�
ความสําคัญในงานด�านอ่ืนๆ เช$น ด�านบริหารวิชาการมากว$าด�านการบริหารท่ัวไปผู�บริหาร
จัดสรรบุคลากรในการทํางานด�านอ่ืนมากกว$าด�านการบริหารท่ัวไป ทําให�บุคลากรการทํางาน
ในด�านนี้มีน�อยไม$เพียงพอการขาดแคลนบุคลากรรับผิดชอบงานโดยตรง การกําหนดบุคลากร
เข�ารับผิดชอบงานไม$ เพียงพอตามขอบข$ายงานท่ีกําหนดเพราะ การบริหารท่ัวไป
ประกอบด�วยงานในด�านต$างๆ ๒๒ ด�าน ซ่ึงต�องรับผิดชอบครอบคลุมในหลายด�าน เพราะการ
บริหารท่ัวไปเป[นการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับการจัดระบบบริหารองค กร ให�บริการ 
บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป�าหมายท่ีกําหนดไว� โดยมีบทบาท
หลักในการประสาน ส$งเสริมสนับสนุนและอํานวยการความสะดวกต$างๆ ในการให�บริการ
การศึกษา มุ$งพัฒนาสถานศึกษาให�ใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย$างเหมาะสม ส$งเสริมให�การ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานท่ีมุ$งเน�นผลสัมฤทธิ์ของ
งานเป[นหลักโดยเน�นความโปร$งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได� ตลอดจน การมีส$วนร$วม
ของบุคคล ชุมชนและองค กรท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการวิจัย 
ผลการวิจัยการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตพระธาตุขามเเก$น 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ พบว$า ด�านท่ีมีการปฏิบัติตํ่าท่ีสุดคือ 
แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียนผู�บริหารควรมี
แนวทางในการปฏิบัติ ดังต$อไปนี้ 

๑.๑ ผู�บริหารควรกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับผู�เรียนให�เป[นไปตาม
บริบท สภาพแวดล�อมของสถานศึกษา เน�นการมีส$วนร$วมของผู�เรียน ครู ผู�ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.๒ ผู�บริหารควนมีการป�องกันและแก�ไขพฤติกรรมท่ีไม$เหมาะสมของผู�เรียน 
ได�แก$ ปBญหา ยาเสพติด ปBญหาโรคเอดส ในสถานศึกษา 

๑.๓ ผู�บริหารควรมีการส$งเสริมพัฒนาให�ผู�เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ได�แก$ การจัดกิจกรรมส$งเสริมพัฒนาด�านความรับผิดชอบต$อสังคม การจัดกิจกรรมส$งเสริม
พัฒนาการใช�เวลาว$างให�เป[นประโยชน  การยกย$องให�กําลังใจแก$นักเรียนท่ีประพฤติดี 
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๒. ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต$อไป  
๒.๑ ควรมีศึกษาความต�องการและการพัฒนาเก่ียวกับการบริหารท่ัวไปแต$ละ

งานในสถานศึกษา 
๒.๒ ควรมีศึกษาปBจจัยท่ีส$งผลต$องานบริหารท่ัวไปในสถานศึกษา บทบาทการมี

ส$วนร$วมของคณะกรรมการดําเนินงานในงานบริหารท่ัวไปในสถานศึกษา 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
พนัส หันนาคินทร . การบริหารบุคลากรในโรงเรียน. พิมพ ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : เนติ

กุลการพิมพ , ๒๕๓๐. 
สุมน อมรวิวัฒน . องค� ๔ ของการศึกษาไทย ในสารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู4หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปw. 
กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๕๐. 

 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
จิตติมา ธมชยากร. “การบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะก่ัวป�าจังหวัด

พังงา”. วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๓. 

อภิชาติ ไตรธิเลน. “สภาพการทํางานเป[นทีมในโรงเรียนท่ีส$งผลต$อประสิทธิผลการ
บริหารงานท่ัวไปในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต ๑”. 
วิทยานิพนธ�ครุศาสตรหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร, ๒๕๕๐. 
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กระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิป8สสนากัมมัฏฐาน 
ของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย 

Management Process in Vipassana Meditation Trainning Programs of 
Provincial Dhamma Practice Centers In Thailand 

พระครูภาวนาวิริยานุโยค* 

บทคัดย4อ 

กระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติ
ธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการ
โครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย เป[น
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) โดยเริ่มจากศึกษาสภาพการบริหาร 
จัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานในปBจจุบันด�วยแบบสอบถาม แล�วดําเนินการพัฒนา 
กระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานด�วยการสัมภาษณ ผู�เชี่ยวชาญ 
จนสามารถสร�างกระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานท่ีดีกว$าเดิมได� 
รวมท้ังพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดให�ดีกว$าเดิมได�  

ผลการศึกษาพบว4า  
๑. สภาพการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรม 

ประจําจังหวัดในประเทศไทย พบว$า หลักสูตรท่ีใช�อบรมเพ่ือการปฏิบัติตามข้ันตอนของการ
เจริญกัมมัฏฐานต$างๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก การบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนา
กัมมัฏฐานมี ความเหมาะสมอยู$ในระดับมากเช$นกัน และด�านท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด        
มี ๓ ด�าน ได�แก$ ด�านลักษณะรูปแบบ ด�านงบประมาณ ด�านการประชาสัมพันธ   

๒. การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐาน ได�ทําการ
พัฒนาในทุกด�าน โดยเน�นการจัดอาคารสถานท่ี ด�านบุคลากร และด�านภาพลักษณ ของสํานัก
ปฏิบัติธรรม ประจําจังหวัด  

๓. กระบวนการบริหารจัดการโครงการปฏิบัติวิปBสสนากัมมัฏฐานท่ีต�องดําเนินการ 
พัฒนาในแต$ละด�านมีดังนี้ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ๖ ด�าน (6Managements) 
ด�วยวิธีการสร�างความสามัคคี ทํางานเป[นทีม (T=Team) ช$วยเหลือ การบริการอย$างมีส$วน
ร$วม (C=Connect) และเน�นการฝ�กทํางานด�วยจิตบริการของทุกฝ�าย (S=Service) ตาม
แบบจําลอง 6M, TCS 
คําสําคัญ: กระบวนการ, บริหารจัดการ, สํานักวิปBสสนากัมมัฏฐาน  

                                                           

* อาจารย พิเศษวิทยาลยัสงฆ พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๑๐๓

Abstract 

This research entitles “Management Process in Vipassana Meditation 
Training Program of Provincial Dhamma Practice Centers in Thailand. It is 
aimed to develop the management process in Vipassana meditation training 
program of provincial practice centers and conducted by mixed methods 
research. The initial study is started with the observing the overall problems 
of management in vipassana meditaion centers by using the questionnaires 
and then in-depth interview with the head of meditation centers and 
meditation masters. As a result of this study, this research has proposed the 
best practice model of management process in Vipassana meditation training 
program of provincial practice centers and developed the provincial 
meditation centers as follows; 

1.The overall of management process in Vipassana meditation 
training program of provincial practice centers found that the vipassana 
curriculum according to meditation procedures step by step with suitable 
condition and it reach the good ranks as well as the training program of 
provincial practice centers. Then the management process in Vipassana 
meditation training program of provincial practice centers reach the excellent 
ranks in three aspects such as overview of meditation centers, budget, and 
information. 

2. The management process in Vipassana meditation has developed 
in all dimensions especially in building facilities, personals, and the image of 
meditation centers. 

3. The management process in Vipassana meditation training program 
has developed in 6 managements with team, connection, and service by 
using the model of 6M, TCS. 
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๑. บทนํา 
การปฏิบัติธรรม เป[นการนําหลักพุทธธรรมมาปรับใช�เป[นแสงสว$างในการดําเนิน 

ชีวิตประจําวัน ซ่ึงคนในยุคสมัยปBจจุบันประสบปBญหาต$างๆ มากมาย มีความต�องการ
ฝ�กอบรมปฏิบัติธรรมมากข้ึน ท้ังนี้ พระพุทธศาสนาซ่ึงถือได�ว$าเป[นศาสนาท่ีมีความสําคัญใน
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การนําหลักการดํารงชีวิต อย$างมีสติ มาใช�ในชีวิตประจําวันเพ่ือให�คนท่ัวไปเท$าทันต$อปBญหาท่ี
เกิดข้ึนกับตนเอง สังคม และโลก ปBจจุบัน อันเนื่องมาจากพระพุทธองค ได�ตรัสไว�ว$า “สติมี
ประโยชน ในทุกท่ี” ดังนั้น การปฏิบัติธรรม ท้ังการปฏิบัติแบบสมถและวิปBสสนากัมมัฏฐาน 
ตามมหาสติปBฏฐานสูตรจึงเป[นต�นแบบของการนําทาง ให�ชีวิตของผู�คนในยุคสมัยนี้  

ปBจจุบัน การขยายตัวของสํานักปฏิบัติธรรมเพ่ิมข้ึนอย$างมากจากตัวเลขสถิติของ
กองพุทธศาสนศึกษาสํานักงานพระพุทธศาสนาแห$งชาติ จาก พ.ศ. ๒๕๔๓ มีจํานวนสํานัก
ปฏิบัติธรรมท่ีได�รับ การจัดต้ังเป[นสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจํานวน ๘ สํานัก เพ่ิมข้ึน
เป[น ๑,๓๕๘ สํานักในป� พ.ศ. ๒๕๕๔ นั่นหมายความว$า ความต�องการของผู�คนในการปฏิบัติ
เพ่ือหาทางออกทางปBญญามีเพ่ิมสูงข้ึน ถ�าคิดเป[นร�อยละทางสถิติของจํานวนสํานักท่ีเพ่ิมข้ึน
จะได�เป[น ๑๖,๙๗๕ เปอร เซ็นต หรือความต�องการ เพ่ิมข้ึนในช$วง ๑๐ ป�ท่ีผ$านมามากข้ึนถึง 
๑๖๙.๗๕ เท$า นอกจากนี้ ยังแสดงให�เห็นถึงความต�องการ สถานท่ีในการจัดอบรมวิปBสสนา
กัมมัฏฐานท่ีเหมาะสมหรือท่ีเรียกว$า “สัปปายะ” และพระวิปBสสนาจารย ท่ีมีความรู�
ความสามารถ พร�อมท้ังเป[นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพ่ือเป[นต�นแบบในการสอนธรรมนํา
ปฏิบัติ๑  

ปBจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
ได�จัดการศึกษาในระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิปBสสนาภาวนา เพ่ือเป[นการเพ่ิมพูน
ความสามารถ ของพระวิปBสสนาจารย ให�มีความรู� ความเชี่ยวชาญและแตกฉาน ท้ังในระบบ
ความรู�ปริยัติและปฏิบัติ ตามหลักสติปBฏฐาน ๔ โดยดําเนินการเรียนการสอนเรื่องสมถภาวนา 
วิปBสสนาภาวนา สติปBฏฐาน ภาวนา สัมมนาวิปBสสนาภาวนา หลักการเป[นวิทยากรภาคปฏิบัติ
วิปBสสนาภาวนา การประเมินผลการ ปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา วิปBสสนาภาวนาในคัมภีร 
พระพุทธศาสนา กัมมัฏฐานในพระอภิธรรมเทคนิค การสอนวิปBสสนาภาวนาของวิปBสสนา
จารย  วิปBสสนาภาวนาในโลกร$วมสมัยและพุทธยุทธศาสตร ใน การบริหารจัดการศูนย 
วิปBสสนาภาวนา๒  

อย$างไรก็ตาม การศึกษาดังกล$าวข�างต�น เป[นหลักสูตรท่ีสามารถผลิตจํานวนพระ
วิปBสสนาจารย ได�จํานวนมากพอสมควร แต$ก็ไม$เพียงพอสําหรับความต�องการของสํานัก
ปฏิบัติธรรมท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวนมาก รวมท้ัง มีการจัดให�มีโครงการจัดอบรมพระวิปBสสนาจารย  
ซ่ึงเป[นหลักสูตรสําคัญท่ี ส$งเสริมต$อเอกภาพในการปฏิบัติตามหลักสติปBฏฐาน ๔ แม�กระนั้นก็
ตาม การปฏิบัติของแต$ละสํานัก ปฏิบัติธรรมก็มีความแตกต$างกันออกไป เช$น สภาพแวดล�อม
                                                           

๑ กองพุทธศาสนาศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห$งชาติ, คู4มือจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร : กองพุทธศาสนาศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห$งชาติ, ๒๕๕๕), หน�า ๓๖-๓๗. 

๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิป8สสนาภาวนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕), หน�า ๑๐-๑๕. 
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ท่ีมีความแตกต$างกัน ความเหมาะสมของ ผู�เข�ามาปฏิบัติ ช$วงเวลาท่ีเหมาะสม หรือศีลาจาร
วัตรของพระวิปBสสนาจารย  หรือผู�นําปฏิบัติในแต$ละสํานัก เป[นต�น  

นอกจากนี้แล�วมหาเถรสมาคมได�กําหนดให�มีการจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดดีเด$น เพ่ือเป[นแรงกระตุ�นการพัฒนารูปแบบและพระวิปBสสนาจารย  เพ่ือเก้ือหนุนต$อ
การเผยแผ$พระสัทธรรม กัมมัฏฐาน โดยกําหนดข้ันตอน การจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัด โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดท่ีน$าสนใจ๓  

ท้ังนี้ นอกจากสภาพแวดล�อมท่ีมีความแตกต$างกันออกไปแล�ว หลักสูตรการอบรม
วิปBสสนากัมมัฏฐานของแต$ละสํานักก็มีความแตกต$างกันออกไป ส$งผลให�ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติท่ีออกมามี ความแตกต$างกัน และจากเหตุผลดังกล$าว จึงเป[นสาเหตุสําคัญให�ผู�วิจัย
สนใจศึกษากระบวนการ บริหารจัดการโครงการการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศ ไทย เพ่ือให�ผลสัมฤทธิ์ของแต$ละสํานักมีผลออกมา
ใกล�เคียงกัน โดยทําการศึกษาโดยทําการสํารวจ สัมภาษณ เชิงลึกเก่ียวกับกระบวนการบริหาร
จัดการโครงการอบรม โดยพบว$า สภาพแวดล�อม พระวิปBสสนาจารย  และโยคีผู�ปฏิบัติธรรมท่ี
เข�าร$วมโครงการการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานให�ความร$วมมือ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพใน การบริหารของ
สํานักปฏิบัติธรรม แต$อย$างไรก็ตาม เนื่องจากจํานวนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมี 
จํานวนเพ่ิมข้ึนมากจากข�อมูลข�างต�น ผู�วิจัย จึงได�กําหนดขอบเขตการวิจัยได�ท่ีสํานักปฏิบัติ
ธรรม ประจําจังหวัดในประเทศไทย เพ่ือให�เป[นต�นแบบของกระบวนการบริหารจัดการ
โครงการอบรม วิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดให�มีความสอดคล�อง
กับสภาพสังคมปBจจุบัน และให�เกิดผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติท่ีใกล�เคียงกัน รวมถึงการเสนอ
แก�ไขข�อบกพร$อง เพ่ือเสนอ ต�นแบบของกระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนา
กัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรม ประจําจังหวัดในประเทศไทยท่ีเหมาะสมสําหรับความ
แตกต$างหลากหลายของผู�คนในสังคมท่ีมีความต�องการมาปฏิบัติธรรม  

๒. วัตถุประสงค�ของกาวิจัย  
๑. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานัก

ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย  
๒. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของ

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย  
๓. เพ่ือนําเสนอกระบวนการบริหารจัดการโครงการการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐาน

ของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย  

                                                           

๓ ระเบียบมหาเถรสมาคมว$าด�วยการจัดตั้งสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป[นการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรม

วิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรม ประจําจังหวัดในประเทศไทย ในส$วนของวิธีการ
ดําเนินการวิจัยนั้น ผู�วิจัยได�นําเสนอรูปแบบของการวิจัย ประชากรและกลุ$มตัวอย$าง เครื่องมือ
ท่ีใช�ในการวิจัย การสร�างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ วิจัย การเก็บรวบรวมข�อมูล และการ
วิเคราะห ข�อมูล ดังต$อไปนี้ การวิจัยครั้งนี้ใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบ ผสม (Mixed Method) คือ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช�แบบสอบถามการวิจัย (Questionnaires) และแบบสัมภาษณ เชิงลึก (In-
depth interview) โดยศึกษารายละเอียดตามข้ันตอนดังนี้  

๑. ขอบเขตด�านเนื้อหา  
๑.๑ หลักสูตรการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปBฏฐานสูตร 

ประกอบด�วย ๑) กายานุปBสสนาสติปBฏฐาน (การพิจารณาเห็นกาย) ๒) เวทนานุปBสสนาสติ
ปBฏฐาน (การพิจารณาเห็นเวทนา) ๓) จิตตานุปBสสนาสติปBฏฐาน (การพิจารณาเห็นจิต) และ
๔) ธัมมานุปBสสนาสติปBฏฐาน (การพิจารณาเห็นสภาวธรรม)  

๑.๒. สภาพกระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของ 
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย ประกอบด�วย ๑) ลักษณะ/รูปแบบของ
โครงการวิปBสสนากัมมัฏฐาน ๒) ด�านงบประมาณ ๓) ด�านการจัดอาคารสถานท่ี ๔) ด�านการ
ประชาสัมพันธ  ๕) ด�านบุคลากร และ ๖) ด�านภาพลักษณ ของสํานักปฏิบัติธรรม  

๑.๓. ปBจจัยท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนา
กัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย ประกอบด�วย ๑) การสร�าง
เครือข$าย และส$งเสริมการมีส$วนร$วม ๒) การสร�างมาตรฐานและแนวปฏิบัติ โดยยึดหลักคํา
สอนในพระไตรปAฎก และอรรถกถา ๓) การส$งเสริมและพัฒนาบุคลากร ท้ังระดับบริหารและ
ปฏิบัติการ และ ๔) การวิจัยและพัฒนาองค ความรู� เพ่ือสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติและเผย
แผ$ของสํานักปฏิบัติธรรม  

๒. ขอบเขตด�านประชากร/ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ  
๒.๑.การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู�วิจัยได�ใช�แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานัก
ปฏิบัติธรรม ประจําจังหวัดในประเทศไทย โดยมีประชากรและกลุ$มตัวอย$าง ดังนี้ ๑) 
ประชากร ได�แก$ พระวิปBสสนาจารย  และโยคีท่ีเข�าร$วมโครงการอบรม วิปBสสนากัมมัฏฐาน
ของสํานักปฏิบัติธรรม ๑๐ แห$ง จํานวน ๑๐,๐๐๐ รูป/คน และ ๒) กลุ$มตัวอย$าง ได�แก$ พระ
วิปBสสนาจารย  และโยคีท่ีเข�าร$วมโครงการ อบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรม 
๑๐ แห$งได�ขนาดกลุ$มตัวอย$าง จํานวน ๓๘๔ คน  
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๒.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีผู�ให�ข�อมูลสําคัญ ดังนี้ ๑) 
การสัมภาษณ  ใช�แบบสัมภาษณ เก่ียวกับวิธีพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการโครงการอบรม
วิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทยผู�ให� ข�อมูลสําคัญใน
การสัมภาษณ  ได�แก$ ได�แก$ ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู�ความเชี่ยวชาญด�านวิปBสสนา กัมมัฏฐาน 
หรือด�านสานักปฏิบัติธรรมจานวน หรือด�านพุทธธรรม จํานวน ๑๐ รูป/คน ด�วยการเลือก 
เจาะจง (Purposive Selection) และ ๒) การสนทนากลุ$ม (Focus Group) เป[นการสนทนา
เพ่ือรับรอง กระบวนการบริหารจัดการโครงการการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสeนัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ในประเทศไทย ผู�ให�ข�อมูลสําคัญในการสนทนากลุ$ม (Focus 
Group) ได�แก$ ได�แก$ ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมี ความรู�ความเชี่ยวชาญด�านวิปBสสนากัมมัฏฐาน หรือ
ด�านสํานักปฏิบัติธรรมจํานวน หรือด�านพุทธธรรม จํานวน ๑๐ รูป/คน ด�วยการเลือกเจาะจง 
(Purposive Selection)  

๓. ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี ศึกษาข�อมูลการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติ
ธรรมประจําจังหวัด ในประเทศ ไทยท่ีผ$านการรับรองตามระเบียบมหาเถรสมาคมว$าด�วยการ
จัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้ังแต$พ.ศ. ๒๕๔๓-ปBจจุบัน (๒๕๕๘) รวม
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดท่ีกําหนด เป[นพ้ืนท่ีเป�าหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มี
จํานวนท้ังสิ้น ๑๐ แห$ง๔ ได�แก$ ๑) วัดพระธาตุศรี จอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม$ ๒) วัด
ร่ําเปAง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม$ ๓) วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตาธรรม) จังหวัดอุดรธานี 
๔) วัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี ๕) วัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายก ๖) วัดภัททัน
ตะอาสภาราม จังหวัดชลบุรี ๗) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร ๘) วัดหลวงพ$อ
สดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี ๙) วัดธารน้ําไหล (สวนโมกขพลา ราม) จังหวัดสุราษฎร 
ธานี และ ๑๐) วัดถํ้าสุมะโน จังหวัดพัทลุง  

๔. สรุปผลการวิจัย  
จากการวิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐาน

ของ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย” พบว$า ประการแรกสภาพการบริหาร
จัดการ โครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศ
ไทย สามารถแสดง ค$าเฉลี่ย และส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังต$อไปนี้  

๑. ด�านลักษณะ/รูปแบบของโครงการวิปBสสนากัมมัฏฐาน โดยเน�นไปท่ีโครงการมี
ความน$าสนใจ โครงการมีความสอดคล�องกับชีวิตความเป[นอยู$ของผู�ปฏิบัติธรรม โครงการมี
ความเหมาะสม กับบุคคลทุกกลุ$ม เช$น วัยรุ$นคนทางาน และผู�สูงอายุ โครงการมีการใช�สื่อ
                                                           

๔ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห$งชาติ, บัญชีรายชื่อสํานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดท่ัว
ประเทศ”. แหล$งท่ีมา : http://onab.go.th/attachments/743_Samnak21-11-55.xls [๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗]. 
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และเอกสารประชาสัมพันธ  โดยภาพรวม พบว$า มีค$าเฉลี่ย ๔.๕๕ และส$วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ๐.๕๒ มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  

๒. ด�านงบประมาณ โดยเน�นไปท่ีมีการกําหนดค$าใช�จ$ายในการเข�าร$วมโครงการ
และกิจกรรมอย$างเหมาะสม มีภาครัฐและเอกชนเป[นเจ�าภาพค$าใช�จ$ายของโครงการ มีการต้ัง
ตู�รับบริจาคเพ่ือสาธารณูปโภค เช$น ค$าน้ํา ค$าไฟฟ�า ค$าอาหาร ชําระหนี้ธรณีสงฆ  ส$งเสริมการ
ปฏิบัติธรรมอย$างเหมาะสม รวมท้ังมีการให�เช$าบูชาวัตถุมงคลหรือของท่ีระลึกต$างๆ ตาม
โอกาสท่ีเหมาะสมในราคาท่ีเหมาะสม โดยภาพรวม พบว$า มีค$าเฉลี่ย ๔.๕๑ และส$วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๕๐ มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

๓. ด�านการจัดการอาคาร สถานท่ีโดยเน�นไปท่ีมีการนําศิลปะทางพระพุทธศาสนา
หรือศิลปะพ้ืนบ�านสร�างแรงจูงใจในการปรับภูมิทัศน โดยรอบสํานักปฏิบัติธรรม มีการ
ปรับปรุงอาคาร สถานท่ีโดยเน�นความสะอาด ความสงบสําหรับการปฏิบัติวิปBสสนากัมมัฏฐาน 
มีการแบ$งสัดส$วนของ อาคารสถานท่ีสําหรับการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ มีจุดบริการ
และอํานวยความสะดวกอย$างเหมาะสม เช$น ระบบน้ําด่ืมท่ีสะอาด มีพ้ืนท่ีภายในสถานท่ี
ปฏิบัติวิปBสสนากัมมัฏฐานอย$างเป[นสัดส$วน มีการจัดท่ีพักให�โยคีผู�ปฏิบัติวิปBสสนากัมมัฏฐาน
และมีมุมความรู�ในการปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสม มีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ฟBงการแสดงธรรมบรรยายท่ีเหมาะสม โดยภาพรวม พบว$ามีค$าเฉลี่ย ๔.๔๔ และส$วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๕๒ มีความคิดเห็นในระดับมาก  

๔. ด�านการประชาสัมพันธ  โดยเน�นไปท่ีมีการประชาสัมพันธ กิจกรรมของสํานัก
ปฏิบัติ ธรรมในเทศกาลหรืองานต$างๆ รวมท้ังเน�นบริการแก$ พุทธศาสนิกชน มีการ
ประชาสัมพันธ ระเบียบการ ปฏิบัติธรรมภายในสํานักปฏิบัติธรรม มีการประชาสัมพันธ 
โครงการหรือกิจกรรมต$างๆ โดยพุทธศาสนิกชนผ$านทางวิทยุกระจายเสียงหรือเสียงตามสาย 
มีการประชาสัมพันธ โครงการและกิจกรรมต$างๆ โดยพุทธศาสนิกชนท่ีมาปฏิบัติธรรม มีการ
จัดสิ่งของท่ีระลึกในโอกาสต$างๆ อย$างเหมาะสม สํานักปฏิบัติธรรม มีการส$งเสริมกิจกรรม
ของชุมชน เช$น วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเว�นความ
ชั่ว ทําความดี มีการรณรงค เก่ียวกับการนํากิจกรรม พิเศษท่ีเป[นประโยชน ต$อชุมชน เช$น การ
บริจาคทาน รวมท้ังการจัดกิจกรรมร$วมทําบุญในโอกาส สําคัญทางพระพุทธศาสนา โดย
ภาพรวม พบว$า มีค$าเฉลี่ย ๔.๖๐ และส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๕๓ มีความคิดเห็นในระดับ
มากท่ีสุด  

๕. ด�านบุคลากร โดยเน�นท่ีพระวิปBสสนาจารย มีความรู�ความสามารถในการนําหลัก 
วิปBสสนากัมมัฏฐานมาเผยแพร$อย$างมีประสิทธิภาพ พระภิกษุ/สามเณรและบุคลากรท่ี
เก่ียวข�องมีการ แต$งกายท่ีเหมาะสมและถูกต�องตามพระธรรมวินัย มีมารยาท มีความสุภาพ
อ$อนโยน และมีปฏิสัมพันธ  กับพุทธศาสนิกชนอย$างเหมาะสม รวมท้ังมีความรู�ความสามารถ
และเข�าใจถึงนโยบายการอบรม วิปBสสนากัมมัฏฐานตามหลักพระธรรมวินัย กฎมหาเถร
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สมาคมและข�อบังคับของวัด โดยภาพรวม พบว$ามีค$าเฉลี่ย ๔.๓๘ และส$วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ๐.๔๙ มีความคิดเห็นในระดับมาก  

๖. ด�านภาพลักษณ ของสํานักปฏิบัติธรรม โดยเน�นท่ีมีกิจกรรมการปฏิบั ติ
วิปBสสนากัมมักฐานท่ีน$าเชื่อถือ มีการสนับสนุนสร�างแหล$งประโยชน แก$ชุมชนและสังคม เช$น
การให�ทุนสนับสนุน การศึกษา การบริการอาคารสถานท่ีสําหรับการเรียนรู�และการส$งเสริม
อาชีพ มีการสร�างของท่ีระลึก หรือวัตถุมงคลเพ่ือเป[นสัญลักษณ  และมีการประชาสัมพันธ 
โบราณวัตถุและโบราณสถานท่ีเพ่ือเป[นการ ดึงดูดใจ โดยภาพรวม พบว$า มีค$าเฉลี่ย ๔.๔๐ 
และส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๔๙ มีความคิดเห็นใน ระดับมาก โดยภาพรวมของ
กระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานัก ปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดในประเทศไทย พบว$า มีค$าเฉลี่ยอยู$ท่ี ๔.๔๕ ระดับมาก ท้ังนี้ กระบวนการ บริหาร
จัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรมประจาประเทศไทย พบว$า 
ควร มีการเครือข$ายและส$งเสริมการมีส$วนร$วม มีการสร�างมาตรฐานและแนวปฏิบัติ โดยยึด
หลักคําสอนใน พระไตรปAฎกและอรรถกถา มีการส$งเสริมและพัฒนาบุคลากร ท้ังระดับ
บริหารและการปฏิบัติการ รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาองค ความรู�เพ่ือสนับสนุนภารกิจการ
ปฏิบัติและเผยแพร$ของสํานักปฏิบัติธรรม  

ท้ังนี้ กระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานัก
ปฏิบัติ ธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย ด�านการสร�างเครือข$ายและการส$งเสริมการมีส$วน
ร$วม ควรจัดให�มี การจัดโครงการสร�างความร$วมมือระหว$างสํานักปฏิบัติธรรมกับหน$วยงานท่ี
เก่ียวข�อง มีการจัดทําระบบฐานข�อมูลเพ่ือเชื่อมโยงองค ความรู�และประสบการณ ใน
ภาคปฏิบัติ มีการคัดกรองข�อมูลท่ี สอดคล�องกันเพ่ือทําการจัดกลุ$มและทําการพัฒนาตาม
ลักษณะข�อมูลท่ีเป[นปBจจุบัน มีการสร�าง ช$องทางสื่อสาร เพ่ือเข�าถึงหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง มี
การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน เช$น อาคาร อาคาร สถานท่ี และการปรับปรุงสภาพแวดล�อม 
ท้ังภายในและภายนอก มีการสร�างแรงจูงใจให�สํานักปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมและหน$วยงานท่ี
เก่ียวข�องได�มีส$วนร$วมในกิจกรรมท่ีเป[นประโยชน ต$อพระพุทธศาสนา มี การรณรงค กิจกรรม
ในการปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาสําหรับข�าราชการและประชาชนเป[น ประจําทุกป� 
มีการประชาสัมพันธ กิจกรรมการปฏิบัติธรรมโดยกําหนดวันและระยะเวลาท่ีชัดเจน พร�อมท้ัง
มีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมในเอกสารสําคัญโดยพร�อมเพรียงกันเป[นวาระแห$งชาติ  

นอกจากนี้ ยังต�องมีมาตรการการพัฒนาองค ความรู� ท้ังการศึกษาภาคปริยัติและ 
การศึกษาจากประสบการณ ท่ีได�จากการปฏิบัติ มีการจัดทําวัสดุสื่อ และคู$มือปฏิบัติ
สมถวิปBสสนา กัมมัฏฐานและสติปBฏฐานสี่สาหรับนักปฏิบัติธรรม มีคู$มือและแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีเป[นมาตรฐานตาม หลักคําสอนในพระไตรปAฎกและอรรถกถา มีการพัฒนาความรู� 
ความเข�าใจท่ีถูกต�องของบุคคลากรใน สํานักปฏิบัติธรรม รวมท้ังเป[นแบบอย$างท่ีดีแผ$ขยาย
การอบรมวิปBสสนากัมมัฏบานไปสู$พุทธศาสนิกชน อย$างท่ัวถึง ด�านการส$งเสริมการพัฒนา



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๑๑๐ 

บุคคลากร ท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ควรมีการ ส$งเสริมศักยภาพบุคลากรท้ัง
ระดับบริหารและปฏิบัติการ มีการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานของสํานัก ปฏิบัติธรรม เช$น 
อาคารท่ีพัก สถานท่ีปฏิบัติธรรม เป[นต�น มีการสร�างมาตรฐานและแรงจูงใจ สนับสนุนให�
บุคลากรได�รับการฝ�กอบรมในระยะสั้น ๑๐-๑๕ วัน เพ่ือสร�างพระวิปBสสนาจารย ให�มี ความรู� 
ความสามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย$างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยจัดโครงการศึกษาวิปBสสนากัมมัฏฐานท้ังการศึกษานอก
ระบบท่ี  

สอดคล�องกับเกณฑ มาตรฐาน มีเป�าหมายส$งเสริมให�บุคลากรระดับบริหารได�รับ
ความก�าวหน�าทาง สมณศักด์ิ และตําแหน$งหน�าท่ีความดีความชอบท่ีเหมาะสมตามควรแก$
ฐานะและผลงาน บุคลากร ระดับปฏิบัติการ ได�แก$ พระวิปBสสนาจารย และพระวิทยากร 
ได�รับผลตอบแทนเป[นนิตยภัตหรือ สวัสดิการท่ีม่ันคง มีการส$งเสริมให�มีบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติการ เช$น ตําแหน$งวิปBสสนาจารย ท่ีมีวุฒิ การศึกษาและประสบการณ ด�านการปฏิบัติ
ธรรมได�รับผลตอบแทนเป[นค$านิตยภัตอย$างเหมาะสมตาม ฐานะและผลงาน เป[นต�น  

องค�ความรู�ท่ีได�จากการวิจัย  
กระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสานักปฏิบัติ

ธรรม ประจาจังหวัดในประเทศไทย 6M TCS ดังแผนภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๑ แสดง 6M, TCS MODEL 
ท่ีมา : พระครูภาวนาวิริยานุโยค (บุญยงค  ถาวโร)๕ 

                                                           

๕ พระครูภาวนาวิริยานุโยค (บุญยงค  ถาวโร), “กระบวนการบริหารจัดการโครงการอบรม
วิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๙.  
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๕. อภิปรายผลการวิจัย  
เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานัก

ปฏิบัติ ธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย ผลการวิจัย พบว$า สภาพกระบวนการบริหาร
จัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรม ประจําจังหวัดในประเทศ
ไทย โดยรวมท้ัง ๖ ด�าน อยู$ในระดับมาก ได�แก$  

๑. ด�านลักษณะ/รูปแบบของโครงการวิปBสสนากัมมัฏฐาน พบว$าผู�บริหารสํานัก
ปฏิบัติ ธรรมผู�สอนวิปBสสนา ผู�เก่ียวข�อง และผู�ปฏิบัติธรรม มีความคิดเห็นในระดับมาก
เด$นชัด ๓ คือ โครงการฯ มีความเหมาะสมกับบุคคลทุกกลุ$มเช$น วัยรุ$นคนทํางาน และ
ผู�สูงอายุโครงการฯ มีการใช� สื่อและเอกสารประชาสัมพันธ  โครงการฯ มีสอดคล�องกับชีวิต
และความเป[นอยู$ของท$าน  

๒. ด�านงบประมาณ พบว$า ผู�บริหารสํานักปฏิบัติธรรมผู�สอนวิปBสสนา ผู�เก่ียวข�อง 
และ ผู�ปฏิบัติธรรม มีความคิดเห็นในระดับมากเด$นชัด ๓ คือ มีการต้ังตู�รับบริจาคเพ่ือ
สาธารณูปโภค เช$น ค$าน้ํา ค$าไฟฟ�า ค$าอาหาร ชําระหนี้ธรณีสงฆ  ส$งเสริมการปฏิบัติธรรม
อย$างเหมาะสม มีการกําหนด ค$าใช�จ$ายในการเข�าร$วมโครงการ/กิจกรรมอย$างเหมาะสม มี
การให�เช$าบูชาวัตถุมงคลหรือของท่ีระลึกต$างๆ ตามโอกาสท่ีสมควรในราคาท่ีเหมาะสม  

๓. ด�านการจัดอาคารสถานท่ี พบว$า ผู�บริหารสํานักปฏิบัติธรรมผู�สอนวิปBสสนา 
ผู�เก่ียวข�อง และผู�ปฏิบัติธรรม มีความคิดเห็นในระดับมากเด$นชัด ๓ คือมีการจัดท่ีพักให�โยคีผู�
ปฏิบัติ วิปBสสนากัมมัฏฐานและมีมุมความรู�ในการปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสม มีการจัดเตรียมสิ่ง
อํานวยความ สะดวกในการฟBงการแสดงธรรมบรรยายท่ีเหมาะสม มีการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีโดยเน�นความ สะอาด ความสงบสําหรับการปฏิบัติวิปBสสนากัมมัฏฐาน  

๔. ด�านการประชาสัมพันธ  พบว$า ผู�บริหารสํานักปฏิบัติธรรมผู�สอนวิปBสสนา 
ผู�เก่ียวข�อง และผู�ปฏิบัติธรรม มีความคิดเห็นในระดับมากเด$นชัด ๓ คือมีการจัดทําสิ่งของท่ี
ระลึกใน โอกาสต$างๆ อย$างเหมาะสม มีการประชาสัมพันธ ระเบียบการปฏิบัติต$างๆภายใน
สํานักปฏิบัติธรรม มี การประชาสัมพันธ กิจกรรมของสํานักปฏิบัติธรรมในเทศกาลหรืองาน
ต$างๆ รวมท้ังการเน�นบริการแก$ พุทธศาสนิกชน  

๕. ด�านบุคลากรพบว$า ผู�บริหารสํานักปฏิบัติธรรมผู�สอนวิปBสสนา ผู�เก่ียวข�อง และ
ผู� ปฏิบัติธรรม มีความคิดเห็นในระดับมากเด$นชัด ๓ คือมีพระภิกษุ/สามเณร และบุคลากรท่ี
เก่ียวข�องมี มารยาทมีความสุภาพอ$อนโยน และมีปฏิสัมพันธ กับพุทธศาสนิกชนเหมาะสม
พระภิกษุ/สามเณรและ บุคลากรท่ีเก่ียวข�องมีความรู�ความสามารถและเข�าใจถึงนโยบายการ
อบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานตาม หลักพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมและข�อบังคับของ
วัดพระภิกษุ/สามเณรและบุคลากรท่ี เก่ียวข�องมีการแต$งกายท่ีเหมาะสมและถูกต�องตามพระ
ธรรมวินัย  
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๖. ด�านภาพลักษณ ของสานักปฏิบัติธรรม พบว$า ผู�บริหารสํานักปฏิบัติธรรมผู�สอน 
วิปBสสนา ผู�เก่ียวข�อง และผู�ปฏิบัติธรรม มีความคิดเห็นในระดับมากเด$นชัด ๓ คือ มีการ 
ประชาสัมพันธ โบราณวัตถุและโบราณสถานท่ีเพ่ือเป[นการดึงดูดใจ มีการสร�างของท่ีระลึก
หรือวัตถุ มงคลเพ่ือเป[นสัญลักษณ  มีกิจกรรมการปฏิบัติวิปBสสนากัมมัฏฐานท่ีน$าเชื่อถือ  
๖. ข�อเสนอแนะ  

ผู�วิจัยเสนอข�อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้  
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

๑.๑. ภาครัฐและหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องเก่ียวกับโครงการอบรมวิปBสสนา 
กัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทยควรให�การสนับสนุน
งบประมาณในการ บริหารสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด  

๑.๒. ภาครัฐและหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องควรสนับสนุนประชาสัมพันธ ให� 
พุทธศาสนิกชนเข�าวัดและปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด  

๑.๓. ภาครัฐและหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องควรส$งเสริมให�พระภิกษุ สามเณรเรียนใน 
ระดับท่ีสูงข้ึนท้ังทางโลกและทางธรรมเพ่ือนําความรู� ท่ีได�มาประยุกต ใช�ในการสอน
พุทธศาสนิกชนใน สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด  

๒. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
๒.๑. หน$วยงานท่ีเก่ียวข�องและสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดควร จัดทํา

แผนการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพ่ือเป[นแนวทางในการบริหารสํานักปฏิบัติ 
ธรรมประจําจังหวัด  

๒.๒. หน$วยงานท่ีเก่ียวข�องและสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดควรร$วมกันจัด 
สถานท่ี ดูแลและบูรณาการสถานท่ีปฏิ บั ติธรรมให�พร�อมกับการปฏิ บั ติธรรมของ
พุทธศาสนิกชน  

๒.๓. หน$วยงานท่ีเก่ียวข�องและสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดควรสร�าง 
เครือข$ายการประชาสัมพันธ ให�หลากหลายช$องทางการปฏิบัติธรรมของสํานักปฏิบัติธรรม
เพ่ือให�เป[นท่ี รู�จักกันท้ังในประเทศและต$างประเทศ  

๒.๔. หน$วยงานท่ีเก่ียวข�องและสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดควรจัด
บุคลากร/ เจ�าหน�าท่ีเพียงพอในการทําหน�าท่ีดูแลด�านท่ีพักอาหารน�าด่ืมห�องน�าห�องสุขาและ
อํานวยความสะดวก ต$างๆ แก$ผู�ปฏิบัติธรรม  

๒.๕. สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดควรมีกระบวนการพัฒนาโดยสํานัก
ปฏิบัติ ธรรมส$งเสริมให�พระวิปBสสนาจารย สมบูรณ ด�วยภูมิรู� ภูมิธรรมจัดสรรบุคลากรเป[น
สัดส$วนในการปฏิบัติ หน�าท่ีแต$ละส$วนงานและสร�างบุคลากรด�วยการฝ�กอบรมบุคลากรให�มี
ความพร�อมในด�านความรู�และ ความประพฤติ 
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๒.๖. สํานักปฏิบัติธรรมควรมีกระบวนการพัฒนาโดยจัดแนวทางปฏิบัติอย$าง 
ชัดเจนเพ่ือเสริมสร�างภาพลักษณ  มีบุคลากรตัวอย$างท่ีเป[นเอกลักษณ เพ่ือเสริมสร�าง
ภาพลักษณ และมี การประชาสัมพันธ ท่ีท่ัวถึงเพ่ือดึงดูดผู�ปฏิบัติธรรม  

๓. ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต$อไป  
๓.๑.เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป[นการวิจัยผสมผสานวิธีควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เพ่ือความลึกซ้ึงของการบริหารสํานักปฏิบัติธรรมในแต$ละด�าน  
๓.๒. ควรมีการทําการวิจัยในประเด็นรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการ 

โครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย  
๓.๓. ควรมีการทําวิจัยในประเด็นแนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ การบริหาร 

จัดการโครงการอบรมวิปBสสนากัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในประเทศไทย  
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บทบาทของพระนิสิตท่ีมีต4อการส4งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

The Roles of Buddhist Monk’s Toward Promoting Moral At the Lower 
Secondary Schools in Nong khai District, Nong Khai Province 

 อนันต  คติยะจันทร * 

บทคัดย4อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ๒) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๓) เพ่ือศึกษา
ปBญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทของนิสิตพระท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
โดยในการศึกษาครั้งนี้ เป[นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข�อมูล
ภาคสนาม (Field Study) จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย จํานวน ๒๖๘ คน โดยใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) เป[นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข�อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป[นท้ังปลายปAด และปลายเปAด ผู�วิจัยได�
วิเคราะห ข�อมูลท่ีได� 

ผลการวิจัยพบว4า บทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู$ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๕๐ เม่ือพิจารณาเป[นรายด�านพบว$า ด�านวิชาการพบว$า 
บทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในด�านวิชาการ อยู$ในระดับมากท่ีสุด มี
ค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๕๔ ด�านการจัดกิจกรรม พบว$า บทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ในด�านการจัดกิจกรรม อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๔๘ ด�านสมรรถนะ
ความเป[นครู พบว$าบทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในด�านสมรรถนะความ
เป[นครู อยู$ในระดับมากมีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๔๖ 

                                                           

* อาจารย ผู�รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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คําสําคัญ: การส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 

Abstract 

This research aims to 1) study the role of the students towards the 
promotion of ethics in schools, junior high school in the city of NongKhai. 
NongKhai 2) to compare the role of the students towards the promotion of 
ethics in schools, junior high school in the city of NongKhai. NongKhai 3) to 
study the problem Obstacles and suggestions about the role of the students 
towards the promotion of ethics in junior high school in the city of NongKhai. 
NongKhai in this study, The quantitative research (Quantitative Research) data 
field (Field Study). Students from junior high school in the city of NongKhai. 
NongKhai, 268 people by questionnaire. (Questionnaire) As a tool to collect 
data. The nature of the query as well as a closed end and open end, the 
researchers analyzed the data obtained. 

The results showed that: The role of the students towards the 
promotion of ethics in junior high school in the city of NongKhai. Overall, the 
offense is at the highest level. With an average of 4.50Considering it was 
found that the academic role of the students towards the promotion of 
ethics in schools, junior high school in the city of NongKhai. NongKhai in 
academic In most With an average of 4.54The event showed that the role of 
the students towards the promotion of ethics in junior high school. junior high 
school in the city of NongKhai. NongKhai in the event At a high level With an 
average of 4.48The performance of a teacher The role of the students 
towards the promotion of ethics in schools, junior high school in the city of 
NongKhai. NongKhai The performance of a teacher At a high level With an 
average of 4.46. 

Keyword: Toward Promoting Moral in school 

๑. บทนํา 
กล$าวกันอยู$เสมอว$า การศึกษามีความสําคัญต$อการพัฒนาประเทศ การแข$งขันทาง

เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน ก็ข้ึนอยู$กับการศึกษา การพัฒนาการเมืองก็ข้ึนอยู$กับการศึกษา 
สังคมกําลังเสื่อมโทรม ผู�คนติดยาเสพติด เป[นโรคเอดส มากยิ่งข้ึน ก็ต�องหันไปพ่ึงการศึกษา 
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การพัฒนาการศึกษาจึงเป[นเง่ือนไขสําคัญของการพัฒนาประเทศและแม�แต$ประเทศท่ีพัฒนา
แล�ว๑ สังคมไทยพลาดจากอุดมคติเพราะเสื่อมลงของคุณธรรมและจริยธรรม สังคมไทยมี
ระดับมาตรฐานของคุณธรรมและจริยธรรมลดลง ท้ังท่ีความจริงคุณธรรมจริยธรรมและความ
ดีงามของคนในสังคมถือได�ว$าเป[นรากฐานการดํารงอยู$ของสังคมนั้นๆ สาเหตุสืบเนื่องมาจาก
ค$านิยมของการเป[นสังคมท่ีเปAดรับอิทธิพลและค$านิยมจากภายนอกประเทศได�ง$ายผ$านสื่อ
ต$างๆ โดยขาดการกลั่นกรองส$วนบุคคลในการนํามาใช�อย$างรอบคอบ และประกอบกับระบบ
การศึกษาของไทยท่ีอยู$ในลักษณะของการอนุรักษ ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมมากกว$าการ
สอนให�รู�จักประเมินคุณค$าและประยุกต วัฒนธรรมและค$านิยมท่ีรับมาจึงเป[นเหตุให�คุณธรรม
และจริยธรรมของคนในสังคมตกตํ่าลง๒ 

ปBญหาท่ีเกิดกับเด็กและเยาวชนมีมากมาย เช$น ปBญหายาเสพติด ปBญหาเด็กหนี
โรงเรียน การคบเพ่ือนชั่ว การปรับตัว สุขภาพอนามัย การศึกษา ศีลธรรม และปBญหาการ
กระทําความผิดกฎหมายบ�านเมือง ยาเสพติด๓ ปBญหาการเรียนรู�ของเด็กเป[นการเรียนรู�ตาม
หลักสูตรท่ีรัฐกําหนดไว� เป[นการเรียนแบบจํา ไม$ได�เรียนคิดท่ีสําคัญไม$ค$อยได�มีการปลูกฝBง
การเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม อันเป[นเครื่องกํากับสติปBญญาอารมณ ของเด็ก ท้ัง
เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย$างรวมเร็วในช$วง ๒-๓ทศวรรษท่ีผ$าน
มา ทําให�วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก ความสัมพันธ ระหว$างบ�านกับวัด และ
โรงเรียนกับวัดห$างเหินกันไปด�วย นอกจากนี้ การท่ีโรงเรียนส$วนใหญ$ต้ังอยู$นอกวัด ก็ทําให�
โอกาสท่ีวัดจะช$วยพัฒนาจิตใจเยาวชนมีน�อยลงกว$าแต$ก$อน๔ ดังนั้น “การพัฒนาคนให�เป[น
มนุษย ท่ีสมบูรณ นั่นแหละเป[นเนื้อเป[นตัวเป[นความหมายท่ีแท�ของการศึกษา”๕ 

จากสภาพของปBญหาท่ีกล$าวมา เกิดจากการขาดคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงคําว$า”
คุณธรรม”คือ คุณสมบัติฝ�ายดีโดยส$วนเดียวเป[นท่ีต้ังหรือเป[นประโยชน แก$สันติภาพและสันติ
สุขจึงเป[นท่ีต�องการของมนุษย  คุณธรรมเป[นสิ่งท่ีต�องอบรมโดยเฉพาะเพ่ือให�เกิดข้ึนเหมาะสม

                                                           

๑ วิชัย ตันศิริ , อุดมการณ�ทางการศึกษาทฤษฎีและภาคปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ แห$งจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน�า ๒. 

๒ จุณณเจิม ยุวรี และคณะ, มนุษย�กับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
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๓ สํานักงานพัฒนาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, คู4มือการพัฒนาคุณธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ กรมการศาสนา, ๒๕๓๒), หน�า ๓๙. 

๔ ทัศนีย  ทองสว$าง, สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร , ๒๕๓๗), หน�า ๒๓๗. 
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ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , ๒๕๓๐), หน�า ๗๐. 
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กับท่ีเราต�องการ๖ ส$วน”จริยธรรม” คือ หลักธรรมสําหรับการประพฤติปฏิบัติอันหมายถึง
กฎเกณฑ หรือแนวทางท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงคุณงามความดี หรือเพ่ือให�เกิดคุณธรรม
กฎเกณฑ หรือแนวทางท่ีพึงปฏิบัติได�รับการประเมินค$าว$าเป[นสิ่งท่ีดี สามารถนําผู�ประพฤติ
ปฏิบัติตนให�บรรลุผลท่ีหวังไว�ได� ขณะเดียวกันก็ไม$สร�างความทุกข ความเดือดร�อยแก$บุคคลดี
หรือสุจริตชนท้ังหลาย การปฏิบัติตามจริยธรรมย$อมให�ผลดีแก$ผู�ปฏิบัติ สังคมและสิ่งแวดล�อม
ผู�ปฏิบัติตามจริยธรรมย$อมได�ชื่อว$าเป[นคนดี๗ 

การท่ีเด็กในยุคปBจจุบันขาดคุณธรรมนั้น เกิดจากหลายปBจจัยของสังคม จาก
ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี จากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว จากปกติเป[นครอบครัว
ใหญ$ เกิดมาเป[นครอบครัวเลี้ยงเด่ียวปBญหาเด็กติดเพ่ือน และปBญหายาเสพติดท่ีเข�ามาระบาด
ในสถานศึกษาระดับมัธยมต�นมากข้ึน จากปBญหาดังท่ีกล$าวมา ทุกภาคส$วน ต$างก็มุ$งในการ
แก�ปBญหาให�กับเยาวชน เกิดโครงการต$างๆ ไม$ว$าจะเป[นโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนสีขาว และโครงการครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ซ่ึงเป[นการส$งเสริมศีลธรรมจริยธรรมในโรงเรียนท้ังสิ้น  

ต$อมากระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได�พิจารณาถึงความจําเป[นท่ีจะต�อง
ดําเนินการในเรื่องการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเป[นเครื่องมือในการกําหนดความสงบสุข
ของสังคมไทย จากผลงานวิจัย ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องต$างๆ ได�วิเคราะห แล�ว พบว$า สังคมใดมีผู�
เพียบพร�อม ด�วยคุณธรรมจริยธรรม สังคมนั้นจะมีแต$ความสุข ในขณะเดียวกันหากคนใน
สังคมใดมีความบกพร$องด�านจิตใจ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม แม�สังคมนั้นจะมีความม่ังค่ัง
ทางเศรษฐกิจก็หาความสงบสุขได�ยาก๘ 

ปBจจุบันนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ มุ$งให�ประชาชนมี
ความรู�คู$คุณธรรม โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มุ$งเน�นท่ี “คนเป[นศูนย กลางของ
การพัฒนา” และ “สร�างสมดุลการพัฒนา” จากคําท้ังสามคํานี้ ถือได�ว$าเป[นการส$งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและในปBจจุบันคณะสงฆ เองก็มีส$วนในการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
มีโครงการหมู$บ�านรักษาศีล ๕ เพ่ือให�ครอบครัวและเยาวชนได�ตระหนักถึงความสําคัญในการ
รักษาศีล ซ่ึงเป[นคุณธรรมจริยธรรม ระดับพ้ืนฐาน 

                                                           

๖ พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป>ฺโญ), คุณธรรมสําหรับครู, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ การ
ศาสนา, ๒๕๒๗), หน�า ๙๐. 

๗ จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร�, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน�า ๑๙๕. 

๘ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, การอบรมคุณธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา,
(กรุงเทพมหานคร : กองทุนส$งเสริมการเผยแผ$พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, ๒๕๕๔), 
หน�า ๒. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๑๑๘ 

ด�วยเหตุผลดังกล$าว ผู�วิจัยซ่ึงเป[นอาจารย ในคณะครุศาสตร  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ซ่ึงเป[นมหาวิทยาลัยของคณะ
สงฆ  จึงได�ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” เพ่ือใช�เป[น
แนวทางประกอบการเรียนการสอน การส$งเสริมบทบาทของพระสงฆ ในการพัฒนาองค 
ความรู� การปลูกฝBงความเชื่อ ค$านิยม พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมให�เกิดข้ึนในตัวผู�เรียน 
และให�เป[นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติต$อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาบทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
๓. เพ่ือศึกษาปBญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทของนิสิตพระท่ีมี

ต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
ตอนท่ี ๑ การวิจัยครั้งนี้มุ$งศึกษาบทบาทของพระนิสิตฝ�กปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นป�ท่ี ๕ ท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ใน ๓ ด�าน คือ ด�าน
วิชาการ ด�านการจัดกิจกรรม ด�านสมรรถนะความเป[นครู โดยกําหนดตัวแปรท่ีศึกษา ดังนี้ 

ผู� วิจัยได� กําหนดตัวแปรในการศึกษาเป[น ๒ ประเภท คือ ๑) ตัวแปรต�น 
(Independent Variables) คือ สถานภาพส$วนบุคคลของนักเรียนผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก$ 
เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน และ ๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ บทบาทของ
พระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ใน ๓ ด�าน คือ ด�านวิชาการ ด�านการจัดกิจกรรม ด�าน
สมรรถนะความเป[นครู  

ตอนท่ี ๒ กําหนดกลุ$มประชากร ได�แก$ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นใน
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จํานวน ๒๖๘ คนและกําหนดพ้ืนท่ีท่ีใช�ศึกษา ได�แก$ 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จํานวนท้ังสิ้น 
๓ โรงเรียน คือ ๑) โรงเรียนเทศบาล ๑ สว$างวิทยา ๒) โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ บํารุง ๓) 
โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ตอนท่ี ๓ สร�างเครื่องมือในการวิจัย ได�แก$ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี
ผู�วิจัยได�พัฒนาข้ันตามกรอบของความคิดเห็นของนักเรียน ท้ัง ๓ ด�าน คือ ด�านวิชาการ ด�าน
การจัดกิจกรรม ด�านสมรรถนะความเป[นครู ซ่ึงเป[นแบบมาตราส$วนประเมินค$า (Rating 
Scale) 

ตอนท่ี ๔ วิเคราะห ข�อมูลท่ัวไปของกลุ$มตัวอย$างโดยใช�สถิติเชิงพรรณนา ,ค$าแจก
แจงความถ่ี ค$าร�อยละ ค$าเฉลี่ย (Mean) และส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ประเมินการเปรียบเทียบผลคะแนนโดยนําผลการให�คะแนนมาวิเคราะห โดยหาค$า t-test 
ทางสถิติ และผู�วิจัยได�นําเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะห ข�อมูลตามแบบสอบถามของ
ระดับเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงในบทวิเคราะห แบบสอบถาม 

๔. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง บทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สามารถสรุป
ผลการวิจัย ได�ดังนี้ 

๑. สถานภาพส$วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว$า นักเรียนผู�ตอบ
แบบสอบถามส$วนใหญ$ เป[นเพศหญิง จํานวน ๑๙๙ คน คิดเป[นร�อยละ ๗๔.๒๖ มีอายุ ๑๓ ป�
ข้ึนไป จํานวน ๒๖๑ คน คิดเป[นร�อยละ ๙๗.๓๙ และมีระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ จํานวน 
๑๑๒ คน คิดเป[นร�อยละ ๔๑.๘๐ 

๒. บทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียมัธยมศึกษา
ตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม อยู$ในระดับมากท่ีสุด มี
ค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๕๐ 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเก่ียวกับบทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผู�วิจัยพบ
ประเด็นท่ีน$าสนใจจึงนํามาอภิปรายผล ดังต$อไปนี้ 

๑. บทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๓ ด�าน ดังนี้  

๑.๑ ด�านวิชาการ จากผลการวิจัย พบว$า บทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการ
ส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ในด�านวิชาการ อยู$ในระดับมากท่ีสุด มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๕๔ แสดงให�เห็น
ว$า พระนิสิตได�ให�ความสําคัญกับนโยบาย แผน หลักสูตรและมาตรฐานของโรงเรียน การใช�
แบบเรียนในการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและนํามาประยุกต ในการจัดการเรียนการสอน มี



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๑๒๐ 

การจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมการบรรยายธรรม การเทศน แก$นักเรียน เพ่ือพัฒนา
นักเรียน$ให�เป[นพลเมืองท่ีดีของสังคม สอดคล�องกับท่ีอมร โสภณวิเชษฐ วงศ  และกวี อิศ
ริวรรณ ได�รวบรวมเก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีท่ีสําคัญของพระสงฆ  อันเป[นท่ียอมรับโดยท่ัวไป
ด�วยการปฏิบัติในการให�ความช$วยเหลือประชาชนและสังคมในด�านต$างๆ ซ่ึงพอจะสรุปได�
ดังนี้ คือ ๑) ด�านการศึกษา สถานท่ีจัดให�การศึกษาแก$ประชาชนและเยาวชน ซ่ึงพระสงฆ เป[น
ผู�จัดการศึกษาและเป[นผู�สอนเอง โดยได�สอนให�ความรู�ท้ังทางคดีโลก และคดีธรรมควบคู$กัน
ไป เพ่ือให�ทุกคนท่ีเข�ามาศึกษาได�มีความรู�คู$คุณธรรม ๒) ด�านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
พระสงฆ ช$วยเหลือประชาชนในการรักษาสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต ๓) ด�านความ
เป[นอยู$การดําเนินชีวิต พระสงฆ ช$วยเหลือประชาชนในด�านความเป[นอยู$และในด�านอาชีพ ๔) 
ด�านการพัฒนาชุมชน พระสงฆ สามารถช$วยเหลือประชาชนและราชการในด�านพัฒนาชุมชน 
ดังนี้ กล$าวคือพระสงฆ ริเริ่มและเป[นผู�นําในการพัฒนาชุมชนโดยติดต$อราชการให�เข�ามา
พัฒนาและขอให�ประชาชนร$วมมือ ขอร�องให�ประชาชนเสียสละทรัพย เพ่ือให�ชุมชนเจริญ 
แนะนําให�ประชาชนร$วมมือกับราชการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป[นต�น ๕) ด�านสังคม
สงเคราะห อ่ืนๆ เช$น ใช�วัดเป[นสถานท่ีบรรเทาสาธารณภัย ให�การสงเคราะห เด็กกําพร�า ให�
การศึกษาแก$เด็กท่ีด�อยโอกาส จัดอบรมคนงานให�เป[นคนดีมีความซ่ือสัตย  รู�จักปฏิบัติตน
อย$างเหมาะสม๙ 

๑.๒ ด�านการจัดกิจกรรม จากผลการวิจัยพบว$า บทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อ
การส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ในด�านการจัดกิจกรรม อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๔๘ แสดงให�
เห็นว$า พระนิสิตให�ความสําคัญในการฝ�กอบรมนักเรียนให�ปฏิบัติธรรม เช$น เข�าค$ายคุณธรรม
จริยธรรม หรือ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา มีการส$งเสริมจัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและในวันสําคัญต$างๆ ท่ีเนื่องด�วยคุณธรรมจริยธรรม พระนิสิตใช�การเรียนรู�
แบบกระตุ�นให�นักเรียนมีส$วนร$วมในกิจกรรมสร�างสรรค ด�านคุณธรรมจริยธรรม เช$น นิทาน
ธรรมะและได�สร�างบรรยากาศในการเรียนรู�ภายในห�องเรียน เพ่ือกระตุ�นสิ่งเร�าความสนใจ
ของนักเรียนต$อคุณธรรมจริยธรรม และเพ่ิมประสบการณ ท่ีมีคุณค$าแก$ผู�เรียนได� สอดคล�อง
กับท่ี พระสมจิตร ขนฺติโก (ไกรกิจราษฏร ) ได�สรุปว$า แนวทางการส$งเสริมจริยธรรมแก$
นักเรียน เป[นสิ่งสําคัญท่ีผู�บริหาร ครู อาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ต�อง
สร�างให�เกิดมีภายในโรงเรียน โดยเฉพาะอย$างยิ่งโรงเรียนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของบุคลกรโรงเรียน นักเรียน และชุมชน โรงเรียน โดยเริ่มต�นจาก การให�ผู�บริหารและครู

                                                           

๙ อมร โสภณวิเชษฐวงศ  และกวี อิศริวรรณ, ปรัชญาพุทธศาสน�, (บุรีรัมย  : วิทยาลัยครู
บุรีรัมย , ๒๕๓๕). 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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สามารถเป[นตัวอย$างทางจริยธรรมแก$นักเรียนเสียก$อน เพ่ือนําไปสู$การปลูกฝBง สร�าง และ
ส$งเสริมจริยธรรมแก$นักเรียนในโรงเรียนได�๑๐ 

๑.๓ ด�านสมรรถนะความเป[นครู จากผลการวิจัยพบว$า บทบาทของพระนิสิตท่ี
มีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�นในอําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ในด�านสมรรถนะความเป[นครู อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ย
เท$ากับ ๔.๔๖ แสดงให�เห็นว$า พระนิสิตให�ความสําคัญในการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
เป[นผู�ส$งเสริมการบริการท่ีดีต$อผู�เรียนในด�านต$างๆ มีการทํางานร$วมกันเป[นทีมและมีมนุษย
สัมพันธ ต$อผู�อ่ืนและให�คําปรึกษาต$อนักเรียน และส$งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูและคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให�นักเรียนเป[นผู�ท่ีมีความรู�
คู$คุณธรรมไปด�วย สอดคล�องกับท่ีพินิจ ลาภธานนท  ได�ทําการศึกษาในเรื่อง พระสงฆ ใน
ชนบทภาคอีสานกับการพัฒนาตามหลักการพ่ึงตนเอง พบว$า บทบาทของพระสงฆ ท่ีดําเนิน
กิจกรรม สังฆพัฒนาในชุมชนต$างๆ ในภาคอีสานจําแนกได�เป[น ๔ ลักษณะ ดังนี้๑๑ 

๑. บทบาทผู�สงเคราะห พัฒนาคือ พระสงฆพัฒนา ดําเนินกิจกรรมต$างๆ โดย
ท$านเป[นผู�จัดหาทรัพยากรและบริหารโครงการด�วยตนเอง ชาวบ�านไม$ได�มีส$วนร$วมในการ
ตัดสินใจเลย 

๒. บทบาทผู�นําการพัฒนา โดยพระสงฆ เป[นผู�คิดโครงการ หรือติดต$อโครงการ
พัฒนามาดําเนินการ ชาวบ�านมีส$วนร$วมปรึกษาบ�าง แต$ส$วนใหญ$จะคล�อยตามความคิดเห็น
ของพระสังฆพัฒนา ท่ีชาวบ�านมักศรัทธามากกว$า 

๓. บทบาทผู�ประสานงาน โดยพระสงฆ พยายามร$วมมือกับผู�นําชุมชนชักนํา
โครงการต$างๆ เข�ามาดําเนินการพัฒนาในชุมชน ชาวบ�านจะได�รับโอกาสเข�ามามีส$วนร$วม
มากข้ึน 

๔. บทบาทเป[นพ่ีเลี้ยงสนับสนุนการพัฒนาในชุมชน โดยชาวบ�านมีส$วนร$วมใน
การพัฒนาตนเอง ท้ังในด�านการคิดโครงการ การปฏิบัติงานพัฒนาและร$วมรับผิดชอบติดตาม
ผลการพัฒนา พระสังฆพัฒนามีบทบาทเป[นพ่ีเลี้ยงท่ีคอยแนะนํา ปรึกษา และประสานการ
สนับสนุนจากบุคคลภายนอก 

๒. การเปรียบเทียบระดับบทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

                                                           

๑๐ พระสมจิต ขนฺติโก (ไกรกิจราษฏร ), “บทบาทของพระสงฆ ท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ�
พุทธศาสมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 

๑๑ พินิจ ลาธนานนท , บทบาทพระสงฆ�ในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙). 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๑๒๒ 

จากการเปรียบเทียบระดับบทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายโดย
จําแนกตามสถานภาพส$วนบุคคล ๓ ด�าน คือ เพศ อายุ และระดับชั้นเรียน ของนักเรียน
ผู�ตอบแบบสอบถาม มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้ 

๑. เพศ นักเรียนท่ีมีเพศแตกต$างกัน มีความเห็นต$อบทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการ
ส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคายโดยภาพรวม ไม$แตกต$างกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว� เนื่องจากพระนิสิตเป[น
นิสิตออกฝ�กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นป�ท่ี ๕ ของคณะครุศาสตร  ซ่ึงในการส$งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนั้น พระนิสิตมองเด็กนักเรียนเหมือนผ�าขาว และมุ$งส$งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมไม$จํากัดเพศหญิงเพศชาย แต$ส$งเสริมในภาพรวม เพ่ือให�เด็กเติบโตมาเป[นกําลังของ
ชาติโดยมีคุณธรรมจริยธรรม จึงไม$ทําให�เกิดความเห็นท่ีแตกต$าง สอดคล�องกับผลงานวิจัย
ของพระปลัดเรวัต เรวตฺโต ท่ีได�ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการการเรียนการสอนในโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว$า 
นักเรียนท่ีมีเพศแตกต$างกัน มีความคิดเห็นต$อการจัดการการเรียนการสอนในโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
โดยภาพรวมไม$แตกต$างกัน ซ่ึงไม$เป[นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว�๑๒ 

๒. อายุ นักเรียนท่ีมีอายุต$างกัน มีความเห็นต$อบทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการ
ส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคายโดยภาพรวม ไม$แตกต$างกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว� เนื่องจากพระนิสิตให�
ความสําคัญในการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก$เด็กๆ เท$าเทียมกัน ไม$ได�จํากัดเรื่องอายุ และ
วัยของเด็ก ซ่ึงในสมัยพุทธกาลเอง พระสัมมาสัมพุทธเจ�า ยังส$งเสริมให�เด็กได�บวชใน
พระพุทธศาสนาเป[นสามเณรจนถึงปBจจุบันนี้ เป[นต�น ดังนั้น สถานภาพส$วนบุคคลของเด็ก
ด�านอายุ จึงไม$ทําให�เกิดความเก็นท่ีแตกต$าง สอดคล�องกับผลงานวิจัยของพระมหาธานินทร  
ฐิติวีโร ท่ีทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในจังหวัด
ศรีษะเกษ” จากผลการทดลองสมมติฐาน พบว$า ระดับอายุท่ีต$างกันของนักเรียน ไม$พบว$ามี
ความแตกต$าง เพราะส$วนมากแล�วมีแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ์อยู$ในระดับมาก เป[นเพราะใน

                                                           

๑๒ พระปลัดเรวัต เรวตฺโต, “การจัดการการเรียนการสอนในโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔.  
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โรงเรียนพระปริยัติธรรมไม$ได�กําหนดหรือมีข�อจํากัดด�านอายุของผู�เข�ามาศึกษา โดยภาพรวม
ไม$แตกต$างกัน ซ่ึงไม$เป[นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว�๑๓ 

๓. ระดับชั้นเรียน นักเรียนท่ีมีระดับชั้นเรียนต$างกัน มีความเห็นต$อบทบาทของ
พระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมตอนต�นในอําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคายโดยภาพรวม ไม$แตกต$างกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว� 
เนื่องจาก นักเรียนมีพ้ืนฐานทางด�านคุณธรรมจริยธรรมในระดับชั้นเรียนโดยตลอดหลักสูตร
อยู$ก$อนแล�ว ดังนั้นการเข�าไปสอนและอบรมด�านคุณธรรมจริยธรรมของพระนิสิต จึงเป[น
เหมือนการต$อยอดด�านความรู�คู$คุณธรรมให�แก$นักเรียนต$อไปอีก ดังนั้น สถานภาพส$วนบุคคล
ด�านระดับชั้น จึงไม$ทําให�เกิดความเห็นท่ีแตกต$าง สอดคล�องกับผลงานวิจัยของพระสมุห ศิริ
ชัย ฐานุตฺตโร ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของครูและผู�ปกครองต$อบทบาทด�านการเผย
แผ$พระพุทธศาสนาในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต ๑” จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว$า กลุ$มตัวอย$างท่ีระดับการศึกษาต$างกัน มีความคิดเห็นต$อบทบาทท่ีคาดหวัง
ในการเผยแผ$พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑ โดยภาพรวม ไม$แตกต$างกัน ซ่ึงไม$เป[นไม$ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว�๑๔ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระนิสิตท่ีมีต$อการส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ในโรงเรียนระดับมัธยมตอนต�นในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” มีข�อเสนอแนะ
เพ่ือการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

๑. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะหรือคุณสมบัติความเป[นผู�นําในการ
ส$งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระนิสิต เพ่ือใช�เป[นต�นแบบของด�านความเป[นครู 

๒. ความศึกษาในด�านอ่ืนๆ เช$น ด�วยเทคนิคการสอน ด�วยการส$งเสริมคุณลักษณะ
อันพ่ึงประสงค  ด�านความร$วมมือกับทางโรงเรียน เพ่ือทราบข�อมูลเชิงลึก และนําไปส$งเสริม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก$นักเรียนได� 

๓. ความศึกษากลยุทธ  หรือยุทธศาสตร ท่ีพระนิสิตนํามาใช�ใน 

                                                           

๑๓ พระมหาธานินทร  ฐิติวีโร, “การศึกษาแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในจังหวัดศรีษะเกษ”,
วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),
๒๕๔๕. 

๑๔ พระสมุห ศิริชัย ฐานุตฺตโร, ”ความคาดหวังของครูและผู�ปกครองต$อบทบาทด�านการเผยแผ$
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต ๑”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 
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การนําหลักสติสัมปชัญญะมาใช�ในระดับอุดมศึกษาตามหลักพุทธธรรม 
Bringing the mind to higher education based on Buddhist principles 

         พวงเพชร พลวิเศษ* 

บทคัดย4อ 

สติ กับ สัมปชัญญะ เป[นคําคู$กัน ทางพระยกย$องว$า มีอุปการะมาก สติจะต�อง
ปรารถนาในท่ีทุกประการ เปรียบเสมือนหางเสือเรือ เพราะฉะนั้นในการใช�เทคโนโลยีใน
สมัยใหม$ เราต�องมีสติ บ�างครั้งกดผิดข้ึนมาอาจเสียหายได� แม�กระท้ังโจร ก็ต�องมีสติ มีปBญญา 
เขาเรียกว$าสติในทางชั่ว ด�านเทคโนโลยีท่ีเราจะต�องป�อนข�อมูล เอกสารท่ีเราจะต�องป�อนเข�า
ไป มันมีข�อเท็จจริง อย$างไร มากน�อยเพียงใด เราต�องมีสติพระพุทธเจ�า ได�ตรัสไว� ในเรื่องของ
ความไม$ประมาท คือต�องมีสติ อยู$ตลอดเวลา ทําอะไรทุกอย$างต�องมีสติ จึงจะประสบ
ความสําเร็จ 

คําสําคัญ: สติสัมปชัญญะ, อุดมศึกษา, พุทธธรรม 

Abstract 

Stick with the smallness is well regarded by his desire to be valued 
very conscious that in all respects. Like the rudder Thus, the use of modern 
technology, we must be mindful that sometimes press it can be damaged. 
Even thieves need to be conscious wit called him unconscious in an evil way. 
The technologies we'll need to enter data. The document will be entered 
into. It is a fact, however much. We must be mindful of the Buddha spoke of 
vigilance is to be conscious all the time, doing everything must be conscious. 
To be successful 

Keywords : apperception, higher education, morality 

๑. บทนํา 
สติ คือความรู�ตัวท่ัวพร�อม เป[นเครื่องประเมินสถานการณ  เราอยู$ในสถานการณ 

ไหน เราจะต�องใช�เทคโนโลยีไหน สติ จะเป[นตัวตรวจสอบ ตัวประเมิน เทคโนโลยี เป[น
เครื่องมือในการเพ่ิมความสามารถให�กับเรา ในการทําให�สําเร็จ ทําให�เราประหยัดเวลา 
                                                           

* อาจารย ประจําวิทยาลัยสงฆ เลย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๑๒๗

โดยเฉพาะการประมวลผล เทคโนโลยี มันเพ่ิมวิสัยทัศน  ความสามารถของมนุษย  เพ่ือ
ความสามารถของมนุษย เหาะไม$ได�เราใช�เครื่องบิน เราไม$มีหูทิพย  ตาทิพย  มันก็มีสติ คือ
ตัวกําหนดว$า ขณะนี้เราต�องพ่ึงเทคโนโลยีแล�วนะช$วยในการประหยัด สัมปชัญญะเป[นตัว
ตัดสินว$าเราจะใช�เทคโนโลยีอะไรให�เกิดประโยชน สูงสุดไม$ใช$ข่ีช�างจับต๊ักแตนไม$ใช$ซ้ือ
คอมพิวเตอร  แต$ใช�แค$พิมพ ดีดมันก็กลายเป[นว$าไม$คุ�มค$าไม$เกิดประโยชน   

บ�านเรามักจะเป[นอย$างนี้ มันใช�สัมปชัญญะ คือรู�พร�อม สัมปชัญญะ คือการ
ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เช$นการจะใช�เทคโนโลยีอะไรเราต�องประเมิน เหมือนกับ
การเลือกใช�อาวุธท่ีเหมาะสมก็ต�องใช�สัมปชัญญะท้ังนั้นหลังจากท่ีสติเรารู�ตัวแล�วสัมปชัญญะ
เป[นตัวประเมินตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีสัมปชัญญะ มี ๔ อย$างคือปBญญา คือปBญญาท่ีเอามา
ใช�แก�ปBญหาเฉพาะหน�า คือสัมปชัญญะ เช$นเราถูกด$าสติทําให�เรารู�ว$าเราถูกด$า แล�วเราโกรธ 
เราจะมีปฏิกิริยาอย$างไร แต$มีปฏิกิริยาให�เราเลือก เช$นด$ากลับ เดินหนี ฟ�อง ทําให�เรา
ตัดสินใจเลือกการตัดสินใจเลือกว$าจะทําอย$างไรเป[นระดับปBญญาไม$ใช$แค$ประเมิน
สถานการณ  การใช�ปBญญาเลือกในการประเมินสถานการณ  การนี้เขาเรียกว$าปBญญาเฉพาะ
สถานการณ  เขาเรียกว$าสัมปชัญญะมีเกณฑ อยู$๔อย$างเพ่ือเลือกใช�สัมปชัญชะคือเราจะเลือก
เทคโนโลยีสูงสุดได�หรือไม$สติสัมปชัญญะสิ่งท่ีเราจะเลือกใช�เทคโนโลยีนั้นมันมีประโยชน 
พอเหมาะพอดีกับสถานการณ นั้นหรือไม$เลือกเอาประโยชน สูงสุดเช$นถ�าคนท่ีด$าเราเป[น
หัวหน�าเราเราก็เงียบไปดีกว$าเอาประโยชน เป[นท่ีต้ังสัปปายสัมปชัญญะเลือกเทคโนโลยีท่ีมี
ความสามารถท่ีจะใช�ได� ให�เหมาะสมกับตัวเรา 

โคจรสัมปชัญญะ คือการใช�เทคโนโลยีจนเป[นนิสัย คือสามารถใช�ได�ทุกท่ี เอาไป
ด�วย ใช�ทํางานได�ทุกท่ีทุกเวลา อสัมโมหสัมปชัญญะ คือใช�อย$างรู�เท$าทันตามข�อกําจัดของมัน 
เช$นการตรวจท่ีผิดพลาด อย$าไปไว�วางใจมาก คนเป[นตัวสําคัญ เช$นการใช�เทคโนโลยีในการ
ป�องกันของสหรัฐอเมริกา ท่ีเชื่อว$าเทคโนโลยี จานดาวเทียม ใช�ได�ไม$ต�องใช�สายลับ เลยโดน
เหตุการณ  ๑๑ กันยายน ๒๐๑๑ ถ�ามีคนไปสอดแนม จะรู�ล$วงหน�าว$าจะมีการวางแผนถล$มตึก
เวิลด เทรด อันนี้เป[นบทเรียนว$าคนสําคัญกว$าเทคโนโลยีในแง$ของศีลธรรม อยากอาศัยตํารวจ 
บังคับใช�กฎหมาย ต้ังแต$เด็ก เพ่ือให�คนอยู$ในศีลในธรรม อยากให�ตํารวจเป[นบรรทัดฐานมี
ความคาดหวังว$าสักวันหนึ่ง เม่ือสังคม เริ่มไปสู$การล�มละลาย คนจะพูดถึงการปฏิรูป การ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ถ�าทําได� มันจะมันมีผลไปถึงระบบคุณูปการของศีลธรรม เพราะ
ตํารวจเป[นตัวผดุงศีลธรรมของสังคม 

๒. เนื้อหา  
การศึกษา หมายถึง การถ$ายทอดความรู�ทักษะและทัศนคติของคนรุ$นก$อนให�กับ

อนุชนรุ$นหลังของสังคมเพราะอนุชนรุ$นหลังคงไม$อาจเติบโตไปสู$ความเป[นผู�ใหญ$ถ�าไม$ได�ดูด
ซับความเชื่อเก่ียวกับโลกทัศน และทักษะในการดํารงชีวิตและแก�ปBญหาของผู�ใหญ$ก$อนท่ี
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การศึกษาจะกลายมาเป[นกระบวนการสําคัญท่ีต�องกระทําด�วยความต้ังใจและเป[นทางการ
และเป[นระบบ 

๓. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษา  
ทฤษฎี คือข�อสมมติต$างๆ (Assumptions) หรือข�อสรุปเป[นกฎเกณฑ  

(Generalization) Herbert Feigl ได�ให�ความหมายของทฤษฎีไว�ว$า “ทฤษฎีเป[นข�อสมมติ
ต$างๆ ซ่ึงมาจากกระบวนการทางตรรกวิทยาและคณิตศาสตร ”  Kneller ได�ให�ความหมาย
ของทฤษฎีไว�เป[น ๒ ความหมายด�วยกันคือหมายถึงข�อสมมติฐานต$างๆ (Hypothesis) ซ่ึง
กลั่นกรองแล�วจากการสังเกตหรือการทดลอง หมายถึง ระบบของความคิดต$างๆท่ีนํา
ปะติดปะต$อกัน (Coherent) D.J. O’Connor ได�ให�คําจํากัดความของทฤษฎีไว�เป[น๔
ลักษณะด�วยกัน คือ เป[นข�อสมมติฐานต$างๆ ท่ีกลั่นกรองแล�วโดยหลักของตรรกวิทยาเป[นการ
นําเอาความคิดรวบยอดมารวมกันเป[นโครงสร�างเป[นสาระท่ีเก่ียวกับปBญหาเป[นการกําหนด
เง่ือนไขหรือกฎต$างๆเพ่ือควบคุมพฤติกรรมบางอย$าง 

ทฤษฎีการศึกษา คือ การผสมผสานทฤษฎีการศึกษาต$างๆ (Eclecticism) การ
ประยุกต เอาหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาไปใช�เป[นหลักในการจัดการศึกษานั้นกระทํา
กันหลายวิธี โดยท่ัวไปมักจะใช�วิธีผสมผสานโดยเลือกสรรหลักการท่ีดีของหลายทฤษฎีท่ี
พอจะประมวลเข�าด�วยกันได�โดย ไม$ขัดแย�งกัน มาใช�เป[นแนวการจัดการศึกษา ปรัชญาทาง
การศึกษา เป[นสิ่งกําหนดทิศทางของการจัดการศึกษา หรือเป�าหมายของการศึกษาท่ี
กําหนดให�ผู�เรียนมีลักษณะเป[นอย$างไร 

กล$าวได�ว$า ปรัชญาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีเป�าหมายเพ่ือ
สร�างคนไทยให�เป[นคนดี มีปBญญา มีความสุข มีศักยภาพพร�อมท่ีจะแข$งขันและร$วมมืออย$าง
สร�างสรรค ในเวทีโลกได� เพ่ือให�การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป[นไปตามแนวนโยบายการจัด
การศึกษาของประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไว�ดังนี้ 

๑. เป[นการศึกษาเพ่ือความเป[นเอกภาพของชาติ มุ$งเน�นความเป[นไทยควบคู$กับ
ความเป[นสากล 

๒. เป[นการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนจะได�รับการศึกษาอย$างเสมอภาค
และเท$าเทียมกัน โดยสังคมมีส$วนร$วมในการจัดการศึกษา 

๓. ส$งเสริมให�ผู�เรียนได�พัฒนาและเรียนรู�ด�วยตนเองอย$างต$อเนื่องตลอดชีวิต โดย
ถือว$า ผู�เรียนมีความสําคัญท่ีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

๔. เป[นหลักสูตรท่ีมีโครงสร�างยืดหยุ$นท้ังด�านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู� 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๑๒๙

๕. เป[นหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาได�ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ$มเป�าหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู� และประสบการณ ๑ 

สติสัมปชัญญะ คือมาจากตัวสมาธิ และปBญญา ดังนั้นถ�าหากได�รับการฝ�กฝนใน
เรื่องของสมถะภาวนา และวิปBสสนา ก็จะทําให�ทํางานด�วยสติสัมปชัญญะ ท้ังหมดเป[นเรื่องท่ี
มีความเก่ียวข�องกัน โดยการเอาระบบติดตามประเมินผลมาวิเคราะห  เพ่ือปรับปรุงแก�ไขใน
ครั้งต$อๆไป จะทําให�มีประสิทธิภาพดีข้ึนแต$บ�านเราไม$ทําอย$างจริงจัง หลักธรรมอีกตัวหนึ่ง 
หลักวิมังสา ก็คือจะพัฒนานิสิตนักศึกษาให�เกิดการคิดพิจารณาหรือใคร$ครวญให�ดีก$อนใน
การศึกษาเล$าเรียน เราจะนําหลักวิมังสามาใช� ตัวนี้ความจริงมันก็เข�ากับหลักการศึกษาใน
ปBจจุบันอยู$ข�อหนึ่ง การศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ไม$ใช$ของพุทธหรอก เป[นของโลก ก็คือตัว 
Critical thinking คิดอย$างมีวิจารณญาณ ตัวนี้ถ�ามองย�อนกลับมาท่ีพระพุทธศาสนา Critical 
thinking ในทางพระพุทธศาสนาจะมีความคิดอยู$ ๓ ลักษณะ  

๑. คิดแบบสัมมาสังกัปปะ ก็คือคิดชอบ คิดละเว�นสิ่งท่ีมันชั่วร�ายท้ังหลาย  
๒. ก็คือคิดละเว�นจากความพยาบาทปองร�าย  
๓. ก็คือคิดละเว�นจากความรู�สึกว$าจะต�องไปเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ จะรวมถึง

เบียดเบียนตัวเองด�วย เบียดเบียนตัวเอง เบียดเบียนครอบครัว คือทําอะไรไปแล�วท่ีมันมี
ผลกระทบต$อตัวเองกับครอบครัว ต$อวงศ ตระกูล ต$อองค กร ต$อสถาบัน อย$างนั้นก็ถือว$าคิดไม$
สร�างสรรค  ไม$ใช$ Critical thinking แล�ว  

คิดอีกอย$างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา คิดแบบโยนิโสมนสิการ ก็คือคิดค�นห�า
ต�นเหตุให�เจอ โยนิแปลว$ากําเนิด มะนะก็คือใจ ใจผู�คิด คิดค�นหาต�นกําเนิดของสิ่งนั้น ๆ ใน
การแก�ปBญหา ดังนั้นใช�คําว$า โยนิโสมนสิการ ถ�าค�นพบต�นเหตุแล�วจะแก�ปBญหาได�ง$าย ถ�าไป
แก�ท่ีปลายเหตุก็ลําบาก เด๋ียวนี้รู�สึกว$าหลายอย$างท่ีเขากําลังแก�ปBญหาปลายเหตุอยู$ แต$ไม$รู�ว$า
จะสืบสวนไปหาต�นเหตุได�หรือเปล$า เราจะติเรือท้ังโกลนก็ยังไม$ได� ไม�เพ่ิงโค$นลงมายังไม$
เรียบร�อยต�องดูเขาก$อน ดังนั้นเรื่องคิดวิมังสาก็คือพิจารณาตรวจสอบไตร$ตรองให�ดี อันไหนท่ี
มีปBญหาก็แก�ไข แต$การจะรู� ได�อย$างนั้นเราก็ต�องอาศัยว$าศึกษาไม$หยุด ศึกษาจาก
ประสบการณ ของเรา ศึกษาจากประสบการณ ของคนอ่ืน เรื่องต$าง ๆ ท่ีแล�วมา อันไหนแก�ได� 
อันไหนแก�ไม$ได� ต�องเอาตัวท่ีกล$าวข�างต�นก็คือธรรมวิจัยอันหนึ่ง เลือกหาความถูกต�อง ต�องใช�
ตัวนั้น  

เม่ือเอามาท้ังหมดแล�วเอาตัววิมังสานั้นเข�าไปเลือก แล�วก็เอาตัวนั้นมาเป[น
เครื่องมือในการแก�ปBญหา แล�วมันจะไปได�ดี เด็กบางคนเขาไม$ได�จบช$างยนต มา แต$ก็ทําอู$
ต้ังแต$เด็กๆ ถอดทีละชิ้นๆ ผลสุดท�ายก็มีทักษะ มีความชํานาญ ซ$อมรถได�เก$งกว$าพวกจบช$าง

                                                           

๑ ทิศนา แขมมณี, ศาสตร�การสอน : องค�ความรู�เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีมี
ประสิทธิภาพ, พิมพ ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทด$านสุทธาการพิมพ  จํากัด, ๒๕๔๘).  
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ยนต  เพราะฉะนั้นอันนี้เป[นเรื่องตัวการศึกษา ตัวรู�จักช$างสังเกต แล�วจะเอามาใช�ได� ต�อง
ทบทวนวรรณกรรม ต�องใช�สติ แล�วมารวมลงท่ีวิมังสา วิมังสาก็คือตัวปBญญานั่นเอง เบ้ืองต�นก็
พัฒนานิสิตนักศึกษาตรงนี้ทําให�เกิดประสิทธิภาพท้ังหมดก็ใช�หลักอิทธิบาท ๔ คือฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมังสา ต$อไปก็จะเข�าสู$เรื่องของเป�าประสงค ท่ี ๔ อยากให�นิสิตนักศึกษามี
สมรรถนะสูงในการปฏิบัติเรียน และให�นําเทคโนโลยีมาใช�ในการเรียน ก็คือจะพัฒนานิสิตให�
ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรอบคอบ มีความระมัดระวังในการปฏิบัติในหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย 
รู�จักหน�าท่ีท่ีตนเองปฏิบัติ โดยเฉพาะท่ีจะนําระบบเทคโนโลยีมาใช�บริหารจัดการ  

เราจะพัฒนาอย$างไร โดยนําหลักสติมาใช�ตัวนี้ ก็เข�ากับหลักจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ อยู$ข�อหนึ่งเหมือนกัน คือตัว Communication skill ทักษะในการสื่อสาร ใน
การอะไรต$างๆ ท่ีจริงแล�วเรื่องนี้มันไม$ยาก ขอให�เราคิดว$าคนท่ีเขาคิดเครื่องมือมาให�เรายาก
กว$ายากมากๆเขาทําง$ายท่ีสุดแล�ว เราอย$าปฏิเสธ มองเห็นสิ่งนี้ว$าเป[นสิ่งท่ีเป[นประโยชน  แม�
มันจะใส$เรื่องชั่วร�ายมา เราก็ต�องมองให�เป[นประโยชน  แล�วคิดว$าเป[นสิ่งจําเป[นท่ีบุคคลผู�เป[น
นิสิตนักศึกษาจะต�องรู� พระนิสิตต�องรู�เรื่องไอที เรื่องการสื่อสาร พระบางรูปมีโทรศัพท  โยม
ซ้ือมาถวายอย$างดีเลย Application เยอะ มาใช�โทรอย$างเดียว โทรเข�า โทรออก แล�วก็ถาม
อาจารย ใช�อะไรบ�าง แล�วบอกท$านว$าอันนี้ต�องรู� ยิ่งพระนิสิตซ่ึงเป[นผู�บริหารระดับพระสังฆาธิ
การ ผู�บริหารระดับเจ�าอาวาส เจ�าคณะอําเภอ ตําบล จังหวัด ยิ่งต�องรู�มาก พระพุทธเจ�าท่ี
เอาชนะใจคนได�หมดเพราะว$าพระองค รู�มากกว$าคนอ่ืนเขา  

เรารู�น�อยกว$าคนอ่ืนแล�วจะไปสอนคนอ่ืนไม$ได� เพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาในชั้น
เรียนต�องรู�สึกตัวอยู$เสมอว$าเราเป[นนิสิตนักศึกษาเราต�องรู�เรื่องนี้มากกว$าคนอ่ืน ต�องใช�
สื่อสารเป[น ใช�เทคโนโลยีเป[น และขอให�นึกว$าซัมซุงคนท่ีเป[นเจ�าของเขาจบ ม. ๓ เท$านั้น แต$
คือการพัฒนา พัฒนาตนเอง เขาคิดสร�างสรรค  เขาคิดต$อยอดไปเรื่อย และเจ�าของฮุนไดเป[น
พ่ีสาว เจ�าของฮุนไดจบปริญญาตรี น�องชายก็เรียนเก$ง พ่ีก็เรียนเก$ง แต$ว$าพ$อยากจน แม$
ยากจน ในท่ีสุดน�องประกาศเลยออกจากโรงเรียนจบแค$ ม. ๓ ไปทํางานรับจ�าง เพ่ือเอาเงิน
ส$งพ่ีสาวให�เรียนจบปริญญาตรีให�ได� และด�วยความท่ีคนเก$งและมีความมุ$งม่ันคิดสร�างสรรค 
ตลอด พ่ีสาวจบก็ได�งานดี แล�วก็ไปมีสามีก็ทํางานในบริษัทแห$งหนึ่ง ในท่ีสุดก็สร�างตัวได�แล�วก็
มาทําเรื่องนี้ข้ึนมา และน�องชายในวันท่ีพ่ีสาวแต$งงานยังเอาเงินการทํางานเป[นกรรมกรไป
ปรับปรุงบ�าน เพ่ือไม$ให�เจ�าบ$าวเขินว$าไปแต$งกับคนยากจน แต$วันหนึ่งเจ�าของซัมซุงก็คือ
ปBจจุบันนี้แหละ ซัมซุงคือเกาหลี เกาหลีคือซัมซุง เกาหลีเขาก็ภูมิใจมาก  

แต$ว$าเขาทําได�แล�วเป[นความยิ่งใหญ$ของโลก เพราะฉะนั้นถ�าเราคิดอย$างนี้ คิดว$า
เขาสร�างมาให�ดีแล�ว เราแค$ไปศึกษาตามนิดๆ หน$อยๆ อย$าชะล$าใจ อย$าคิดว$าเราพอแล�วแค$นี้ 
การพัฒนาตัวเองมันจําเป[นเสมอ การท่ีเราจะเข�าถึงคน เราก็ต�องทันคน แล�วก็ไม$ด�อยไปกว$า
ชาวบ�านเขา ทีนี้เด๋ียวนี้เด็กเท่ียวซุกซนอยู$ มันเป[นหมดแต$เราไม$รู�เรื่อง ตามไม$ทันเข�ามันไม$ได� 
อย$างน�อยๆ ก็พอทันๆ กัน ก็เสมอกัน ถ�าเราเก$งกว$าเขาได�มันดี ก็เคยบอกว$าเราต�องรู�ทุกเรื่อง 
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พระต�องรู�เรื่องเซ็กส  การมีเพศสัมพันธ  เพราะถ�าไม$อย$างนั้นป�องกันตัวเองไม$ได� บางทีพวกก็
ตกใจพระรู�เรื่องเซ็กส ด�วย ไปอ$านพระไตรปAฎกเล$ม ๑ ดู เรื่องความพิสดารเรื่องเซ็กส  สมัยนี้
มันไม$ล$วงเลยสิ่งเหล$านั้นไป ถามว$าพระนิสิตนักศึกษาต�องรู�เรื่องโจรไหม ถ�านิสิตไม$รู�เรื่องโจร 
แล�วจะไปสอนคนได�อย$างไร แล�วถามว$านิสิตรู�เรื่องโจรเพ่ือจะเป[นโจรหรือก็ไม$ใช$ แต$เพ่ือให�
ทันโจร ถ�าเรารู�เหนือกว$าโจรก่ีครั้งๆ เราก็เป[นผู�มีสติอยู$ตลอดเวลาได� เอาโจรมาเป[นบทเรียน
ด�วย ต�องเอามาเป[นบทเรียนหลายอย$าง  

เพราะฉะนั้นในการท่ีเราเป[นอาจารย ผู�สอนนิสิตก็เหมือนกัน เราต�องรู�อยู$เสมอว$าถ�า
เราจะมีความก�าวหน�า ต�องการท่ีจะรักษาองค กร หน�าตาองค กรทําให�เกิดประสิทธิภาพ เรา
หยุดการศึกษาไม$ได� เรื่องสื่อต�องเข�าถึง ไอทีต�องเข�าถึง อย$างน�อยท่ีสุดไม$ด�อยกว$าเด็ก อย$าง
นั้นก็แสดงว$าอาจารย ก็จะต�องเรียนรู� รู�น�อยกว$าคนอ่ืนไม$ได� ต�องสอนคนอ่ืนได� คือเราต�องมี
จิตสํานึกอยู$เสมอว$าเราต�องไม$ด�อยกว$าเพ่ือนร$วมงานและเจ�าหน�าท่ีท่ีอยู$ในองค กร ต$อไป
นอกจากหลักสติแล�วก็คําถามเดียวกัน แต$ว$าจะเก่ียวข�องกับเรื่องการตระหนักถึงภาวะความ
เป[นอาจารย  โดยใช�หลักสัมปชัญญะเก่ียวกับเรื่องเดียวกัน จะมีหลักในการพัฒนาอย$างไร
ข�างต�นจะพูดเรื่องสัมปชัญญะว$าให�รู�ปBจจุบันไปสู$อนาคต สัมปชัญญะแปลว$ารู�ตัวท่ัวพร�อม 
จิตสํานึกแห$งความเป[นอาจารย ต�องอยู$ในใจเสมอ แล�วก็รู�ว$าหน�าท่ีอาจารย คืออะไร กรอบอยู$
ตรงไหน ทําเกิน ทําขาด มันเป[นความบกพร$องของเราไม$ใช$ผู�อ่ืน  

การทําหน�าท่ีท่ีดีท่ีสมบูรณ ก็อย$าไปคิดรางวัล คิดว$านี่คือความสําเร็จของเรา คือ
การทําหน�าท่ีได�สมบูรณ  ตัวสัมปชัญญะรู�ว$าเราทําหน�าท่ีได�สมบูรณ ไหม แล�วก็สิ่งท่ีเราต�องทํา
เราได�ทําหรือยัง เพราะว$าภารกิจหลายอย$างมันต�อง Must ไม$ใช$ Have to คือต�องทําเท$านั้น 
ถึงจะเหนื่อยยากลําบากให�คิดว$านี่คือความภาคภูมิใจท่ีเราได�ทดลองวิชาความรู�ของเรา ถ�า
อยากจะให�เรามีความเก$งกล�า มีความสําเร็จ ต�องรู�ตัวอยู$เสมอว$าเราคือใคร สถานภาพของเรา
คืออะไร ความหวังของนิสิตนักศึกษามีมากขนาดไหนจริงๆแล�วนิสิตจะหวังมาก แต$ว$าเขาจะ
สมหวังหรือไม$สมหวังก็สุดแล�วแต$อยู$ท่ีผู�ท่ีถ$ายทอดวิชาให� อันนี้เป[นเรื่องท่ีสําคัญ จึงเป[นเรื่อง
ท่ีว$าตัวสัมปชัญญะความรู�ตัวอยู$เสมอ รู�ปBจจุบันแล�วมองไปให�เห็นอนาคต ต�องมองให�เห็น
อนาคตด�วย ต�องใช�สัมปชัญญะเข�ามาช$วย  

ถามว$าเราจะทําอย$างไรก็ต�องฝ�กทักษะกันบ$อยๆ ทําบ$อยๆ ปฏิบัติบ$อยๆ อาจจะ
เข�าไปรวมกับข�างต�นด�วยว$าการจะให�เกิดสัมปชัญญะต�องมีการได�ฝ�กฝนจิตใจให�หนักแน$น
ม่ันคง การแบ$งภาระงาน การรับผิดชอบภาระงานมากมัน Over load หรือเปล$า อันนี้ก็
เก่ียวข�องไปถึงสถาบันด�วย บางครั้งบางทีถ�างานมัน Over load ก็ไปไม$ไหวเหมือนกัน คนคน
หนึ่งก็มีศักยภาพท่ีจํากัด พอมีเวลาต�องพักผ$อน ต�องทําอะไรต$างๆ ต�องได� เล$นกัน ๓ กะ ๔ กะ 
วันหนึ่ง ๒๔ ชั่วโมงไม$ได�พักได�ผ$อน ศักยภาพ ประสิทธิภาพมันเกิดข้ึนไม$ได�เหมือนกัน มันคือ
ภาพรวมๆ ในเป�าประสงค ของยุทธศาสตร ของสถาบัน ซ่ึงนํามาหนึ่งยุทธศาสตร ก็มี ๔ เป�า 
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ท้ังหมดนี้ก็ถือว$าวันนี้ก็เป[นความรู�อย$างมากหลายๆ อย$างบอกตรงๆ ว$าไม$เคยได�ยิน แม�แต$
ศึกษามามาก  

ฉะนั้น ก็อยากจะเสนอแนะทิศทางการพัฒนาอาจารย ในอนาคตว$าเราจะพัฒนา
อย$างไร และให�เป[นไปอย$างไรบ�าง ก็ยังมองค$อนข�างจะสอดคล�องกับแนวคิดบางแนวคิดว$าสิ่ง
ท่ีจําเป[นก็คืออาจารย อาจจะเป[นหน$วยงานหลัก แต$ต�องสร�างเครือข$ายชุมชนท่ีเข�มแข็งข้ึน 
โดยนําหลักสติสัมปชัญญะ มาใช�ในการพัฒนาอาจารย ให�มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน�าท่ี
โดยการนําเอาเทคโนโลยีมาใช�เทคโนโลยี มีประโยชน  และมีโทษในทางเดียวกัน เทคโนโลยี
ทําให�เราประหยัดเวลา โดยเฉพาะการเข�าถึงข�อมูลเราจึงต�องรู�จักใช�อย$างมีสติ ดังเช$น สติมา
ปBญญาเกิด สติตะเหลิด ไม$เกิดปBญญาถ�าเราไม$มีสติในการใช� ก็ทําให�เกิดกิเลส ดังนั้นเราต�อง
ใช�อย$างระมัดระวัง ซ่ึงตรงนี้ คือการนําหลักศีลมาใช�ประโยชน นั้นเอง คือศีลจะเป[น
หลักประกัน  

ตามท่ีกล$าวมานี้เอง เทคโนโลยีคือเครื่องมือประการหนึ่ง ซ่ึงมีท้ังคุณและโทษ เรา
ต�องมีอันหนึ่งคือ ตัววิจัย คือตัวแยกแยะว$าอันไหนเป[นคุณ อันนี้เราเรียกว$าปBญญาแยกแยะ 
สติ แปลว$ารู�เท$า สัมปชัญญะ แปลว$ารู�ทันสติระลึกได� สัมปชัญญะ หมายความว$าเกิดท่ีเราใช�
เทคโนโลยีอยู$ในขณะนั้น มันสุ$มเสี่ยงกับเรา ต�องยุติไว�ก$อน มีปฏิภาณไหวพริบสติ หมายถึง
ความรอบคอบ สัมปชัญญะ คือเข�าใจใช�มันเป[นเรื่องท่ีสําคัญมาก เป[นเหมือนหัวใจของการ
ทํางานในทุกมิติ สติ คือการระลึก คือต�องระลึกให�ได�สัมปชัญญะ คือความรู�ตัวท่ัวพร�อมใน
เวลานั้น สติให�ระลึกก$อนทํา ก$อนคิด ก$อนพูด และในขณะท่ีพูด ทํา คิด ก็ต�องรู�ตัว มี
สัมปชัญญะ กํากับอยู$ทุกขณะจิต การทํางานจะไม$เสียหาย  

แต$ในปBจจุบันมีเทคโนโลยีมีเพ่ิมมากข้ึนทําให�เราขาด สติสัมปชัญญะถูกลดลงเพราะ
เอาสิ่งนี้มาเก้ือกูล โดยท่ีเราไม$คิดว$าอันไหนดีอันไหนเสีย ทุกวันนี้จะกลายเป[นสังคมก�มหน�า 
ทําให�เราปล$อยใจกับสิ่งนี้มากเกินไป มันสู�ความคิดและการกําหนดของมนุษย ไม$ได� เราต�องไม$
เป[นทาสเราต�องรู�จักเลือกใช� ไม$ใช$ใช�ทุกอย$างเป[นกรณีๆ ไป เพราะบางครั้งมันสู�คนไม$ได� 
บางครั้งมันเท่ียงตรงกว$ามนุษย  เพราะมันไม$มีมายามันประมวลผลตรงๆ ถ�าเรารู�จักเลือกใช�
มันสามารถใช�เสริมสมรรถนะของอาจารย ได� การพัฒนาอาจารย ให�ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความ
รอบคอบ มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานรู�จักหน�าท่ีท่ีควรปฏิบัติ ควรจะพัฒนาการ 
(หลักสติ) พระพุทธศาสนาสอนให�พุทธบริษัทใช�สติในทุกสถานการณ   

ถ�าอาจารย อยากปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความปลอดภัยต�องนําสติมาใช�งานมากกว$าใช�
อารมณ ในการตัดสินใจ การพัฒนาอาจารย ให�รู�และตะหนักถึงความเป[นอาจารย ควรจะ
พัฒนาการให�มีสติสัมปชัญญะเป[นองค ธรรมท่ีสําคัญในพุทธศาสนาเพราะสัมปชัญญะคือ
ปBญญาในพุทธศาสนาคือจุดมุ$งหมายสูงสุดคือพัฒนาปBญญาให�เข�าใจปBญหาทุกประเด็น ฉะนั้น
ทําอย$างไรให�อาจารย มหาวิทยาลัยจึงจะมีความรับผิดชอบต$อนิสิตนักศึกษาและสังคมโดย
ส$วนรวมเม่ืออาจารย มีจิตวิญญาณต$อความเป[นผู�ให�ความรู� ความรับผิดชอบก็จะเกิดข้ึน



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๑๓๓

ตามมาตามลําดับไม$ควรไปยึดม่ันถือม่ันว$าต�องทําอย$างนั้นๆ ทําอย$างนี้ อาจารย ก็คือมนุษย 
คนหนึ่ง การจะให�อาจารย ใช�ความรู�เก่ียวกับเรื่องเทคโนโลยีต�องข้ึนอยู$กับผู�บังคับบัญชา โดย
ผู�บังคับบัญชาจะต�องพัฒนาคนในหน$วยของตัวเองสร�างคนข้ึนมากํากับเทคโนโลยีการพัฒนา
เรื่องของสติสัมปชัญญะให�รู�เท$าทัน ให�รู�จักใช�มันว$าจะใช�มันในด�านไหน  

การปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรอบคอบมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานรู�จักหน�าท่ี
ท่ีควรปฏิบัติ ควรพัฒนาการส$งเสริมให�ความรู�ในเรื่องระบบเทคโนโลยีสมัยใหม$ เพ่ือประโยชน 
และสะดวกในการปฏิบัติงานจัดให�มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย$างครบถ�วนทันสมัยมี
คุณภาพจัดระบบรักษาความปลอดภัยในการใช�เครื่องมือในขณะปฏิบัติหน�าท่ีควรจัดระบบ
หลักประกันความปลอดภัยสําหรับอาจารย ขณะปฏิบัติหน�าท่ี การพัฒนาอาจารย ให�รู�และ
ตระหนักถึงภาวะความเป[นอาจารย นําหลักธรรมคําสอนของศาสนาพุทธเป[นหนึ่งในเครื่องมือ
ในการพัฒนาด�านความรับผิดชอบต$อตนเองและผู� อ่ืน โดยเฉพาะสังคมกําหนดบทบาท 
อํานาจหน�าท่ีให�ชัดเจนให�ความรู�กับอาจารย ถึงบทบาทอํานาจหน�าท่ีอันเป[นท่ีเข�าใจอย$าง
ต$อเนื่องให�ความรู�กับอาจารย ถึงข�อกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ยุทธศาสตร การทําหน�าท่ี 
อย$างต$อเนื่องมีกระบวนการประเมินผลความรู� ความสามารถ เป[นระยะเวลาท่ีกําหนด 
เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความต�องการผู� ท่ีใคร$อยากจะมาศึกษาเล$าเรียน อาจารย 
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาต�องพัฒนาความรู�ความสามารถอย$างต$อเนื่อง 

การพัฒนาอาจารย ให�ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรอบคอบ มีความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงาน รู�จักหน�าท่ีท่ีควรปฏิบัติ ควรพัฒนาการฝ�กโดยการใช�สถานการณ จริงเข�ามาเพ่ือ
ทดสอบเม่ือมีเหตุการณ เกิดข้ึน จะแก�ไขปBญหาได�เพ่ือให�มีประสบการณ ในการทําหน�าท่ี ให�
เขารู�เท$าทันเทคโนโลยีว$ามีคุณอนันต  มีโทษมหันต การพัฒนาอาจารย ให�รู� และตระหนักถึง
ภาวะความเป[นอาจารย ควรพัฒนา เช$นเดียวกันคือการนําไปใช� มีการรู�ว$าอันไหนควร 
สถานการณ ไหนควรทําอย$างไร เวลานั้นควรทําอย$างไร เพ่ือให�รู�ตัวเองอยู$ตลอดเวลา ดังนั้น 
เราต�องรู�จักแยกแยะข�อมูลให�ถูกต�อง ข�อมูลท่ีเป[นขยะอย$านํามาใช� ผู�ปฏิบัติงานด�านนี้ต�องมี
ความรู�ท่ีดีด�วย และมีคุณธรรมในการใช�เทคโนโลยี ไม$นําไปใช�เพ่ือหาประโยชน  หรือใส$ร�าย
ผู�อ่ืนระบบไอทีสามารถช$วยในการประมวลผลท่ีแม$นยํากว$า ดังนั้นคนใช�ข�อมูลต�องมีคุณธรรม
ในการใช�ด�วยการพัฒนาอาจารย ให�รู� คงจะคล�ายกับข�อท่ีผ$านมา เราต�องมีการคิดวิเคราะห  
ว$าเราจะเอามาใช�พัฒนาอะไรบ�าง ให�เกิดประโยชน สูงสุดในงานอาจารย   

เทคโนโลยี เป[นตัวช$วยในการทํางาน ในขณะเดียวกัน มันก็คอยตรวจสอบ การ
ทํางานของอาจารย เหมือนกันมันมีประโยชน แต$มีโทษในตัวมันเทคโนโลยีเป[นสิ่งท่ีหน�ากลัว
มากกว$า เม่ือเรารู�ว$ามันมีเราต�องมีสติในการใช�มัน หรือคิดอยู$เสมอว$ามันสามารถทําร�ายเราได�
เทคโนโลยีสามารถพัฒนาบุคลากรให�ดีข้ึนได� ข้ึนอยู$บริบทท่ีเรากําหนด การพัฒนาอะไรก็ตาม
จะต�องมีการทําลายอีกอย$างหนึ่ง เช$นเราจะพัฒนาคน เราก็ต�องทําลายกิเลสของคน เรา
พัฒนาเทคโนโลยีเราก็ต�องทําลายสิ่งอ่ืนๆ ถ�าเราไม$สามารถให�ศีลธรรม ชี้นําเราได� สักวันหนึ่ง
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เทคโนโลยีก็จะทําลาย ถ�าคุณมีศีลธรรมเทคโนโลยีก็ไม$สามารถทําอะไรคุณได�ศีลธรรมเป[น
ตัวกําหนดความวุ$นวาย หรือความสงบของสังคมถ�าคนมีคุณธรรม เทคโนโลยีไม$จําเป[นต�องใช�
การท่ีเราคิดเทคโนโลยีข้ึนมาคือเพ่ือเอาชนะความไม$มีศีลธรรมของมนุษย  การนําเทคโนโลยี
มาใช� เพ่ือให�เกิดสมรรถนะสูง ต�องรู�ว$าต�องทําอะไรท่ีไหน อย$างไร เพ่ือให�ครบถ�วน ต�องรู�ก$อน 
จากนั้นจึงได�มาสร�างรูปแบบ จากนั้นก็นําเทคโนโลยีมาจับว$ามันเป[นอย$างไรบ�าง มีใครทํา
หรือไม$ทําอย$างไร แล�วมีการประเมินผล ในรูปธรรม แล�วต�องเอามาใช�ด�วย แล�วต�องติดตาม
ผลให�เขาเห็นว$าใช�ได�จริง มีการสรุป และชมเชยผู�ท่ีปฏิบัติได�ตามเป�าหมาย 

มีการศึกษาข�อเท็จจริงเป[นบทเรียนหรือแนวทางในการปฏิบัติหน�าท่ีต$อไปค�นคว�า
หาความรู�เพ่ิมเติม อยู$เสมอ โดยเฉพาะเทคโนโลยีต$างๆ มาสนับสนุนการทํางานสร�างกรอบ
ความคิด รู�ขอบเขตหน�าท่ีความรับผิดชอบ หรือภารกิจของตนเอง และหน$วยงานมีความ
ยืดหยุ$นในการทํางาน และไม$ประมาทวางแผนการทํางานอย$างเป[นระบบ และตระหนักถึง
ภาวะความเป[นอาจารย  ควรจะพัฒนาทบทวนการทํางาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
ทํางานอย$างสมํ่าเสมอ และต$อเนื่องปBญหาของนิสิตและสังคม ต�องได�รับการแก�ไขเป[นลําดับ
ต�น และลําดับแรก ตามความเร$งด$วนและเหมาะสมสํารวจตนเองอยู$ตลอดเวลาว$าได�ทําหน�าท่ี
ความเป[นอาจารย ได�อย$างสมบูรณ มากน�อยเพียงใด มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานรู�จักท่ี
ท่ีควรปฏิบัติ ปBจจุบันเราเห็นอาชญากรได�ก$อเหตุอาชญากรในสังคมมากข้ึน และวัสดุ อุปกรณ 
ท่ีนํามาก$อเหตุ มีมากมายหลายระดับ ท้ังทันสมัยด�วยอนุภาพและเทคโนโลยี ฉะนั้นหาก
บรรดาอาจารย  ยังไม$พัฒนาองค ความรู�และเพ่ิมประสิทธิภาพ ท้ังวัสดุ อุปกรณ  และ
เทคโนโลยีด�วยแล�ว ความสูญเสีย ท้ังชีวิตและทรัพย สินของหน$วยงานย$อมมีมากข้ึน ทําให�
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน  

ฉะนั้นเม่ือปฏิบัติงานได�รับการสนองจากผู�บังคับบัญชาในการดูแลสิ่งท่ีตนต�องการ 
จิตใจท่ีจะปฏิบัติงานก็มีมากข้ึน ย$อมท่ีจะให�การงานนั้นมีความสุข ท่ีเกิดจากความคิดท่ี
รอบคอบ และพร�อมท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีและรักษาหน�าท่ีของตนเองจิตใจเราเกิดจากแรงศรัทธา
ท่ีแท�จริงการพัฒนาอาจารย ให�รู� และตระหนักถึงภาวะความเป[นอาจารย  ควรจะให�การ
ยอมรับจากสังคมจากผู�บังคับบัญชาย$อมเป[นขวัญและกําลังใจท่ีดีท่ีสุดของผู�ปฏิบัติงานไม$ว$า
บุคคลนั้นจะทําหน�าท่ีอะไร และหน$วยไหน การพัฒนาจนท่ีจะให�รักตัวตนท่ีแท�จริงเป[นสิ่งท่ี
ทุกหน$วยงานพึงกระทําเพราะคนเรารู�จักตัวตนท่ีแท�จริงแล�ว เช$น รู�ว$า เก$งอะไรไม$เก$งอะไร 
ชอบอะไร ไม$ชอบอะไร และท่ีสําคัญเราจะต�องรู�อารมณ ของตนเองด�วยว$าขณะนี้เรามีอารมณ 
เป[นอย$างไรจะสามารถกําหนดการปฏิบัติหน�าท่ีให�เป[นไปตามวัตถุประสงค ท่ีต้ังไว� การมีสติ
การรู�จักตนเองเป[นรากฐานของการเชื่อม่ันตนเอง   

 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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๔. หลักพุทธธรรม 
อาจารย มหาวิทยาลัยต�องมีสติสัมปชัญญะในการนําระบบเทคโนโลยีมาใช� การท่ี

อาจารย มีสติในการทํางานต$างๆ ไม$ว$าจะเรื่องสําคัญหรือไม$สําคัญจะเร$งด$วนหรือไม$เร$งด$วน
รวมไปถึงงานท่ัวไป ซ่ึงสิ่งเหล$านี้ล�วนเป[นงานท่ีอาจารย จะต�องเจอะเจอหรือพบทุกวันเป[น
ประจําอยู$แล�ว ฉะนั้นแล�วจึงมีความเก่ียวข�องอย$างมากในสถานการณ ปBจจุบันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทํางานท่ีหน$วยงานต$างๆ ไม$ว$าจะเป[นของภาครัฐหรือเอกชนท่ีมี
การแข$งขันกันในเรื่องระบบเทคโนโลยีท่ีนําเข�ามาปรับใช�ในระบบของหน$วยงานของตนอยู$
ตลอดเวลา ซ่ึงทําให�อาจารย บางท$านหรือหลายๆคนยังไม$เข�าใจในระบบงานท่ีมีเทคโนโลยีเข�า
มาเป[นเครื่องมือหรือองค ประกอบกับการทํางานเพ่ือให�การทํางานนั้นได�อย$างรวดเร็วและ
ถูกต�องจนนํามา ซ่ึงความผิดพลาดในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับหมอบหมาย จึง
จําเป[นอย$างยิ่งท่ีผู�นําจะต�องปรับเปลี่ยนกลยุทธ ในการทํางานโดยการนําหลักธรรมเข�ามาปรับ
ใช�กับอาจารย  เช$น การฝ�กให�อาจารย เป[นบุคคลท่ีมีความรอบคอบใจเย็นใช�สติทุกครั้งมีการ
ละลึกได�อยู$ตลอดเวลาว$าตนกําลังจะทําอะไรอย$างไรท่ีไหนในการปฏิบัติงานไม$ว$าจะงานเล็ก
งานใหญ$สําคัญหรือเร$งด$วนรวมไปถึงการจัดฝ�กอบรมบ$อยๆ เพ่ือให�เกิดความคล$องแคล$วใน
การปฏิบัติงาน โดยการจัด อบรมกรรมฐาน มีการให�ศีล ฝ�กสมาธิ อบรมจิตและอธิบายให�
สอดคล�องกับการนําไปประยุกต ใช�ในชีวิตประจําวันและในท่ีทํางานรวมไปถึงเหตุการณ ต$างๆ
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยไม$รู�ตัวล$วงหน�ามาก$อน สามารถนําไปใช�กับทุกๆเหตุการณ ท่ีเกิดข้ึนได� 

มหาสติปBฏฐาน ๔ เป[นหลักธรรมท่ีอยู$ในมหาสติปBฏฐานสูตร๒ เป[นข�อปฏิบัติเพ่ือรู�
แจ�ง คือเข�าใจตามเป[นจริงของสิ่งท้ังปวงโดยไม$ถูกกิเลสครอบงํา มหาสติปBฏฐานมี ๔ ระดับ 
คือ กาย เวทนา จิต และ ธรรมคําว$าสติปBฏฐานนั้นแปลว$า สติท่ีต้ังม่ัน การหม่ันระลึก การมี
สัมมาสติระลึกรู�นั้นพ�นจากการคิดโดยต้ังใจ แต$เกิดจากจิตจําสภาวะได� แล�วระลึกรู�โดย
อัตโนมัติ โดยคําว$า สติ หมายถึงความระลึกรู� เป[นเจตสิกประเภทหนึ่ง ส$วนปBฏฐาน แปลได�
หลายอย$าง แต$ในมหาสติปBฏฐานสูตร และสติปBฏฐานสูตร หมายถึง ความต้ังม่ัน ความแน$ว
แน$ ความมุ$งม่ันโดยรวมคือเข�าไปรู�เห็นในสิ่งท้ังหลายตามความเป[นจริง ตามมุ$งมองของไตร
ลักษณ หรือสามัญลักษณะ โดยไม$มีความยึดติดด�วยอํานาจกิเลสท้ังปวง ได�แก$ 

๑. กายานุปBสสนาสติปBฏฐาน การมีสติระลึกรู�กายเป[นฐาน ซ่ึงกายในท่ีนี่หมายถึง
ประชุม หรือรวม นั่นคือธาตุ ๔ ได�แก$ ดิน น้ํา ลม ไฟมาประชุมรวมกันเป[นร$างกาย ไม$มอง
กายด�วยความเป[นคน สัตว  เรา เขา แต$มองแยกเป[น รูปธรรมหนึ่งๆ เห็นความเกิดดับ กาย
ล�วนไม$เท่ียง เป[นทุกข  และเป[นอนัตตา 

                                                           

๒ พระไตรปAฎก เล$มท่ี ๑๐, พระสุตตันตป�ฎก เล4มท่ี ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติป8ฏฐาน
สู ต ร ,  แ ห ล$ ง ท่ี ม า  : http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_item.php?book= 
10&bookz=44 [๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒]. 
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๒. เวทนานุปBสสนาสติปBฏฐาน การมีสติระลึกรู�เวทนาเป[นฐาน ไม$มองเวทนาด�วย
ความเป[นคน สัตว  เรา เขาคือไม$มองว$าเรากําลังทุกข  หรือเรากําลังสุข หรือเราเฉยๆ แต$มอง
แยกเป[นนามธรรมอย$างหนึ่ง เห็นความเกิดดับ เวทนาล�วนไม$เท่ียง เป[นทุกข  และเป[นอนัตต 

๓. จิตตานุปBสสนาสติปBฏฐาน การมีสติระลึกรู�จิตเป[นฐาน เป[นการนําจิตมาระลึกรู�
เจตสิกหรือรู�จิตก็ได� ไม$มองจิตด�วยความเป[นคน สัตว  เรา เขา คือไม$มองว$าเรากําลังคิด เรา
กําลังโกรธ หรือเรากําลังเหม$อลอย แต$มองแยกเป[นนามธรรมอย$างหนึ่ง เห็นความเกิดดับ จิต
ล�วนไม$เท่ียง เป[นทุกข  และเป[นอนัตตา 

๔. ธัมมานุปBสสนาสติปBฏฐาน การมีสติระลึกรู�สภาวะธรรมเป[นฐาน ท้ังรูปธรรมและ
นามธรรมล�วนมีความเกิดดับ ไม$เท่ียง เป[นทุกข  และเป[นอนัตตา สังคหวัตถุ แปลว$า ธรรมท่ี
เป[นท่ีต้ังแห$งการสงเคราะห กัน๓ ธรรมเป[นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน หมายถึง หลักการครอง
ใจคน หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว�, วิธีทําให�คนรัก, หลักสังคมสงเคราะห  ซ่ึงเป[นเครื่องประสานใจ
และเหนี่ยวรั้งใจคนให�เป[นอันหนึ่งอันเดียวกันได� และทําให�อยู$กันด�วยความรักความปรารถนา
ดีต$อกัน เหมือนลิ่มสลักรถท่ีตรึงตัวรถไว�มิให�ชิ้นส$วนกระจายไป ทําให�รถแล$นไปได�ตามท่ี
ต�องการ 

สังคหวัตถุ ๔ มีสี่ประการ คือ ๑) ทาน การให� การเสียสละ การแบ$งปBนเพ่ือ
ประโยชน แก$คนอ่ืน ช$วยปลูกฝBงให�เป[นคนท่ีไม$เห็นแก$ตัว แบ$งปBนกัน (แบ$งปBนไปมา) ๒) ปAยะ
วาจา การพูดจาด�วยถ�อยคําไพเราะอ$อนหวาน จริงใจ ไม$พูดหยาบคายก�าวร�าว พูดในสิ่งท่ีเป[น
ประโยชน  เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีต$อกัน (พูดจาจับใจ) ๓) อัตถจริยา ช$วยเหลือกัน (ช$วยกิจ
กันไป) และ ๔) สมานัตตา การเป[นผู�มีความสมํ่าเสมอ โดยประพฤติตัวให�มีความเสมอต�น
เสมอปลาย วางตัวดีต$อกัน (นิสัยเป[นกันเอง) 

๕. สรุป 
อาจารย มหาวิทยาลัยต�องมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน�าท่ีและนําระบบ

เทคโนโลยีมาใช�ในการบริหารจัดการซ่ึงจะเห็นได�ว$าอาจารย ได�รับการพัฒนาอย$างต$อเนื่องใน
ด�านการฝ�กทักษะในการใช�เทคโนโลยีในด�านต$างๆ ในการสืบค�นหาข�อมูลเพ่ือให�สอดรับกับ
ความต�องการของนิสิตนักศึกษาผู�มาศึกษาเล$าเรียนและบุคคลทุกคนท่ีอาศัยอยู$ ใน
ราชอาณาจักร นอกจากอาจารย จะเป[นเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีมีหน�าท่ีให�การบริการเรื่องการสอน
แก$นิสิตนักศึกษาแล�วยังต�องให�ความเข�าใจเข�าถึงประชาชนอีกด�วย โดยเฉพาะความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานของอาจารย  ซ่ึงแน$นอนการทํางานท่ีมีความรวดเร็วอาจส$งผลให�เกิดความ
ผิดพลาดได�หากไม$มีความรอบคอบและความชํานาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะการทํางานท่ีมี
ความเก่ียวข�องกับเครื่องมือสื่อสารด�านเทคโนโลยีสมัยใหม$ท่ีมีอยู$ภายในองค กร หรือนอก
                                                           

๓ พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธ
ศาสน  ชุด คําวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๘. 
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องค กร นอกจากจะมีความชํานาญในการปฏิบัติงานแล�วยังต�องมีความเข�าใจถึงบริบทความ
ต�องการของสังคม เพราะการท่ีจะให�งานบรรลุตามเป�าหมายท่ีวางไว�จึงต�องพิจารณาปBจจัย
หลายๆด�านว$ามีความสอดคล�องกันหรือไม$อย$างไร เช$น การบริการด�วยความรวดเร็วแต$ขาด
ประสิทธิภาพแห$งความพอใจของนิสิตนักศึกษาผู�มาศึกษาเล$าเรียน จึงจําเป[นท่ีอาจารย 
จะต�องตระหนักถึงงานท่ีได�รับมอบหมายและทํางานด�วยความเต็มใจท่ีจะให�ความไว�วางใจแก$
ผู�มารับการศึกษาเล$าเรียนให�เกิดความคิดเปรียบเสมือนบ�านหลังท่ีสองท่ีเขาสามารถพ่ึงพาได� 
สิ่งเหล$านี้ล�วนเป[นนามธรรมท่ีอยู$ในจิตใจของอาจารย แต$ละคนทีไม$สามารถมองเห็นได� แต$
เป[นสามัญจิตสํานึกของอาจารย แต$ละคนว$าได�ผ$านการพัฒนาอบรมเก่ียวกับการพัฒนาจิตมา
มากน�อยแค$ไหนและจะพัฒนาให�สูงข้ึนไปหรือลดน�อยลง  

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
(๑) หนังสือ : 

ทิศนา แขมมณี. ศาสตร�การสอน : องค�ความรู�เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีมี
ประสิทธิภาพ. พิมพ ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัทด$านสุทธาการพิมพ  จํากัด, 
๒๕๔๘.  

พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน  
ชุด คําวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๘. 

 (๒) ส่ืออิเล็กทรอนิกส� : 
พระไตรปAฎก เล$มท่ี ๑๐. พระสุตตันตป�ฎก เล4มท่ี ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติป8ฏฐาน

สูตร. แหล$งท่ีมา : http://www.84000.org/ tipitaka/pitaka_ item/sutta_ 
item.php?book = 10&bookz=44 [๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒]. 
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การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
Quality Assurance In Education, University Level 

ประสงค  หัสรินทร * 

บทคัดย4อ 

คนคือปBจจัยแห$งการสร�างสรรค คนท่ีมีคุณภาพ ย$อมเป[นผลมาจากการศึกษาท่ีมี
คุณภาพคุณภาพการศึกษาเป[นหัวใจสําคัญท่ีจะเป[นรากฐานของการพัฒนาคนในชาติให�มีท้ัง
คุณธรรมและความคิดสร�างสรรค  เป[นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด�าน
ให�ก�าวทันโลกการแข$งขันท่ีไม$หยุดนิ่งในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจําเป[นต�องมีระบบการ
ดําเนินงานท่ีครบวงจรโดยอาศัยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป[นกลไกขับเคลื่อนซ่ึง
สอดคล�องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห$งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ในหมวด ๖ ว$าด�วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา๔๗-๕๑) โดย
มาตรา ๔๗ กําหนดให�มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด�วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกในส$วนท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับสถาบันการศึกษา
กําหนดในมาตรา ๔๘ โดยให�สถานศึกษาจัดให�มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และถือว$าเป[นส$วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการท่ีต�องดําเนินการอย$างต$อเนื่อง 

คําสําคัญ: ประกัน, คุณภาพ, การศึกษา, ระดับ, มหาวิทยาลัย 

Abstract 

People are creative factors. The quality people are likely due to 
quality education. The quality education is the significant part of foundation 
for human development of the nation in both virtue and creative thinking. It 
is a driving force power for development of the country in every aspect as for 
keeping pace with the competitive non-stop world. Quality management 
preparation is needed the comprehensive operation system with requirement 
of educational quality assurance as driving mechanism. This is consistent with 
the Education Act B.E. 2542 amended (No. 2) B.E. 2545 in section 6 on 
Standards and Quality Assurance (Section 47-51) with requirement of Section 

                                                           

* อาจารย ประจําวิทยาลัยสงฆ เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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47 specifying to have educational system for quality development and 
standard of education at all levels, which comprises of internal and external 
part of quality assurance of education directly referring educational institution 
specified in Section 48 by letting the schools to prepare the internal quality 
assurance process of education and it is considered as a part of management 
process that must be carried out continuously. 

Keywords: Insurance, Quality, Education, Degree, University 

๑. การประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การรับประกันคุณภาพของกระบวนการ

บริหารของโรงเรียนว$า ได�มีการวางแผนการทํางานและดําเนินกิจกรรมต$างๆ อย$างเป[นระบบ
เพ่ือให�ได�ผลผลิตของโรงเรียน มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทางการศึกษาและตรงความ
ต�องการของผู�รับบริการได�ตลอดเวลาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คือ ระบบการ
บริหารงานของสถานศึกษาท่ีทําให�สามารถบรรลุถึงมาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนดไว�ตลอดเวลา 
เพ่ือให�ผู�รับบริการเกิดความม่ันใจในคุณภาพของสถานศึกษา ระบบดังกล$าวประกอบด�วย ๓
ระบบย$อย คือ ระบบการวางแผน ระบบการควบคุมคุณภาพ และระบบการทบทวนและ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีข้ันตอนและวิธีการไม$ต$าง
จากระบบประกันคุณภาพ (QA) ระบบบริหารคุณภาพ (QM) หรือระบบบริหารคุณภาพท่ัว
ท้ังองค การ (TQM) 

การประกันคุณภาพการศึกษา เป[นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการ
ของผู�รับผิดชอบการจัดการศึกษาท่ีจะรับประกันให�สังคมเชื่อม่ันว$า จะพัฒนาให�ผู�เรียนเกิด
การเรียนรู�ได�ครบถ�วนตามมาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไว�ในหลักสูตร และตรงตามความมุ$งหวัง
ของสังคม เนื่องจากพ$อแม$มีสิทธิ์เรียกร�องให�สถาบันการศึกษา และหน$วยงานท่ีรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษา จัดการศึกษาให�แก$ลูกอย$างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือให�ลูกมีความรู�
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต$างๆ ได�เต็มศักยภาพของแต$ละบุคคล 
ตอบสนองต$อความต�องการ ความสนใจ และความถนัดท่ีแตกต$างกัน และท่ีสําคัญคือ ทุกคน
มีคุณสมบัติครบถ�วนตามมาตรฐานคุณภาพท่ีสังคมต�องการ เป[นการคุ�มครองผู�บริโภค ต$อไป
ไม$ว$าพ$อแม$ ผู�ปกครองจะส$งลูกเข�าเรียนในสถาบันการศึกษาใด จะมีความม่ันใจได�ว$า
สถาบันการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงเท$าเทียมกัน ไม$จําเป[นต�องวิ่งเต�นหรือ
ฝากลูกเข�าเรียนในสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป[น
ระบบท่ีพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาให�ทัดเทียมกัน ดังนั้น 
พ$อแม$ ผู�ปกครองจึงยอมไม$ได� ถ�าลูกเข�าศึกษาในสถาบันการศึกษาแห$งใดแห$งหนึ่งแล�วไม$มี



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๑๔๐ 

คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนดไว�ในระดับต$างๆ ดังนั้น ผู� ท่ีรับประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยตรง คือ ผู�บริหารสถาบันการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู�มี
ส$วนเก่ียวข�องกับการจัดการศึกษา เช$น คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
ผู�ปกครอง ผู�แทนชุมชน รวมถึงหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องระดับอําเภอ จังหวัด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กรมเจ�าสังกัด และกระทรวง ต�องมีการรับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาร$วมกัน 
การประกันคุณภาพการศึกษาแบ$งได� ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาจากภายใน โดยวงจร PDCA (Plan - Do - Check - Act) เป[นการปฏิบัติ
โดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหน$วยงานต�นสังกัด ท่ีมีหน�าท่ีกํากับดูแล
สถาบันการศึกษานั้นๆ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) หรือบุคคล หรือหน$วยงานภายนอกท่ีสํานักงานดังกล$าวรับรอง เพ่ือเป[น
การประกันคุณภาพและเป[นการพัฒนาให� มี คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ 

๒. กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเองหรือโดยหน$วยงานต�นสังกัดท่ีมีหน�าท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น สถานศึกษาจะต�อง
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให�เป[นส$วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงหลักการและกระบวนการดังต$อไปนี้๑ 

๑. จุดมุ$งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีบุคลากรของสถานศึกษา
ได�ร$วมกันพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพให�เป[นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

๒. การท่ีจะดําเนินการให�บรรลุเป�าหมาย ต�องทําให�การประกันคุณภาพการศึกษา 
เป[นส$วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา 

                                                           

๑ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค การมหาชน), 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก�ไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, 
(กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟAค, ๒๕๔๗). หน�า ๕๘. 
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๓. การประกันคุณภาพเป[นหน�าท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม$ว$าจะเป[น
ผู�บริหาร ครู อาจารย  และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาโดยในการดําเนินงานจะต�องให�
ผู�เก่ียวข�อง เช$น ผู�เรียน ชุมชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหน$วยงานท่ีกํากับดูแลเข�ามามีส$วน
ร$วมในการกําหนดเป�าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลพัฒนาปรับปรุง ช$วยกันคิด ช$วยกัน
ทํา ช$วยกันผลักดันให�สถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือให�ผู�เรียนได�รับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ 
เป[นไปตามความต�องการของผู�ปกครอง สังคม และประเทศชาติ 

ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. ข้ันการเตรียมการ คือ การเตรียมความพร�อมของบุคลากร โดยต�องสร�าง

ความตระหนักถึงคุณค$าของการประกันคุณภาพภายใน และการทํางานเป[นทีม มีการแต$งต้ัง
คณะกรรมการผู�รับผิดชอบในการประสานงาน 

๒. ข้ันการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด�วยข้ันตอนหลัก ๔ 
ข้ันตอน 

๓. การวางแผน (P) จะต�องมีการกําหนดเป�าหมาย แนวทางการดําเนินงาน 
ผู�รับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีต�อง 

๔. การปฏิบัติตามแผน (D) ซ่ึงในขณะดําเนินการต�องมีการเรียนรู�เพ่ิมเติม
ตลอดเวลาและผู�บริหารควรให�การส$งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรทุกคนทํางานอย$างมี
ความสุข 

๕. การตรวจสอบประเมินผล (C) ซ่ึงเป[นกลไกสําคัญท่ีจะกระตุ�นให�เกิดการ
พัฒนาเพราะจะทําให�ได�ข�อมูลย�อนกลับท่ีแสดงว$าการดําเนินงานท่ีผ$านมาบรรลุเป�าหมาย
เพียงใด 

๖. การนําผลการประเมินมาปรับ ปรุงงาน (A) เม่ือแต$ละฝ�ายประเมินผลเสร็จ
แล�วจะส$งผลให�คณะกรรมการรับผิดชอบนําไปวิเคราะห  สังเคราะห และแปลผลแล�วนําเสนอ
ผลต$อผู�เก่ียวข�องเพ่ือนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู�บริหารและบุคลากร นําไปวางแผนใน
ระยะต$อไป และจัดทําเป[นข�อมูลสารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง 

๗. ข้ันการจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป� เม่ือสถานศึกษา
ดําเนินการประเมินผลภายในเสร็จแล�วจะจัดทํารายงาน โดยเริ่มจากรวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมินมาวิเคราะห จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงาน 

๓. กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก 
การประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ

ติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู�ประเมิน
ภายนอกท่ีได�รับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
โดยผู�ประเมินภายนอกท่ีได�รับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษา (องค การมหาชน) หรือ สมศ. เพ่ือมุ$งให�มีคุณภาพดียิ่งข้ึน ผู�ประเมินภายนอกหรือ
คุณหมอโรงเรียนมีความเป[นอิสระ และเป[นกลาง ไม$มีผลประโยชน ขัดแย�งกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะนําไปสู$การเข�าถึงคุณภาพการศึกษาด�วยความเป[นกลาง เพ่ือสร�างสรรค 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย$างแท�จริง 

แนวคิดและหลักการของการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เป[นการประเมิน
โดยใช�รูปแบบกัลยาณมิตรประเมิน โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

๑. เพ่ือตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 

๒. เพ่ือให�ได�ข�อมูลซ่ึงช$วยสะท�อนให�เห็นจุดเด$น-จุดด�อยของสถานศึกษา 
เง่ือนไขของความสําเร็จ และสาเหตุของปBญหา 

๓. เพ่ือช$วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก$
สถานศึกษาและหน$วยงานต�นสังกัด 

๔. เพ่ือส$งเสริมให�สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายใน
อย$างต$อเนื่อง 

๕.  เ พ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาต$อหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องและสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพภายในกับระบบการประกันคุณภาพภายนอก มีความ
แตกต$างและมีความสัมพันธ เชื่อมโยงกัน การประกันคุณภาพภายในเป[นกระบวนการท่ี
สถานศึกษาและหน$วยงานต�นสังกัดจะต�องดําเนินการให�เป[นส$วนหนึ่งของการบริหาร โดย
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข�าสู$มาตรฐานการศึกษาแล�ว
จัดทํารายงานประจําป�เสนอผู�เก่ียวข�อง ส$วนการประกันคุณภาพภายนอกเป[นงานท่ีต$อเนื่อง
และสัมพันธ กับการประกันคุณภาพภายใน เป[นการตรวจสอบผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยหน$วยงานภายนอกเพ่ือให�ข�อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงคุณภาพอย$างต$อเนื่อง การประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภายนอกจึง
สัมพันธ เชื่อมโยงกันด�วยมาตรฐานการศึกษาโดยคํานึงถึงหลักการสําคัญ คือ เอกภาพเชิง
นโยบาย ความหลากหลายในทางปฏิบัติและมุ$งส$งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากกว$า
การควบคุมหรือการให�คุณให�โทษ 

๔. การประกันคุณภาพภายในและภายนอกมีความสัมพันธ�กันอย4างไร 
การประกันคุณภาพภายใน เป[นการตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม 

ประเมินผลคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากร
ของสถาบันการศึกษานั้น ท้ังหมด หรือโดยหน$วยงานต�นสังกัดท่ีมีหน�า ท่ี กํากับดูแล
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สถาบันการศึกษานั้น ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ มีการวางระบบงานท่ีมีระบบ
และกลไกท่ีชัดเจน มีการดําเนินงานรวมท้ังมีการพัฒนาฐานข�อมูลในด�านต$างๆ 

ส$วนการประกันคุณภาพภายนอกเป[นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ
ติดตาม การตรวจสอบ คุณภาพและมาตร ฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาซ่ึงกระทําโดย
หน$วยงานภายนอก หรือผู�ประเมินภายนอก เพ่ือมุ$งให�มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันการศึกษาให�ดียิ่งข้ึน การประกันคุณภาพภายใน จะเน�นการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด�านต$างๆ ของปBจจัยนําเข�า (Input) และกระบวนการ 
(Process) ส$วนการประกันคุณภาพภายนอก จะเน�นการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในด�านต$างๆของผลผลิต (Output) และผลลัพธ  (Outcome) 

ดังนั้น การประเมินคุณภาพภายในย$อมส$งผลถึงการประกันคุณภาพภายนอก
โดยตรง การประกันคุณภาพภายนอก จะใช�ตัวบ$งชี้ตามมาตรฐานต$างๆในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถาบันการศึกษา รวมท้ังการตรวจเยี่ยมสถาบัน ซ่ึงในการประเมินต�อง
คํานึงถึงปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการจัดการเรียนการสอนของแต$ละสถาบันการศึกษา 
โดยสถาบันการศึกษาจะต�องจัดทํารายงานประจําป� เตรียมเอกสารข�อมูลในด�านต$างๆ รวมถึง
ข�อมูลตามตัวบ$งชี้ และรายงานการประเมินตนเองอย$างน�อย ๓ ป�การศึกษา โดยสามารถ
จัดทําในรูปแบบ CD-Rom หรือ E-SAR เพ่ือพร�อมรับการประเมินภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ สมศ. ต$อไป 

๕. มหาวิทยาลัยจะต�องดําเนินการอย4างไรบ�าง ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
๑. มหาวิทยาลัยจะต�องดําเนินการประกันคุณภาพภายในเป[นประจําทุกป�  
๒. ให�ถือว$าการประกันคุณภาพภายในเป[นส$วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัด

การศึกษา และการทํางานของบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยท่ีต�องดําเนินการอย$างต$อเนื่อง 
มีการกําหนดเป�าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล�องกับความมุ$งหมายและหลักการ
ตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห$งชาติ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการท่ี
ชัดเจน และดําเนินงานตามแผน ติดตามประเมินผลการทํางานของตนเองอย$างต$อเนื่อง และ
นําผลการประเมินมาใช�ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�เกิดกับผู�เรียนเป[น
สําคัญ 

๓. การดําเนินการประกันคุณภาพทุกข้ันตอนให�เน�นการประสานงานและการมี
ส$วนร$วมของทุกกลุ$มทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข�อง 

๔. สถานศึกษาจะต�องจัดทํารายงานประจําป�การศึกษาให�เรียบร�อยภายในเดือน
เมษายนของทุกป� โดยให�แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทางหรือแผนงานใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในป�การศึกษาต$อไป แล�วเสนอต$อหน$วยงานต�น
สังกัด หน$วยงานท่ีเก่ียวข�องตามท่ีกระทรวงกําหนด 
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๖. ใช�วงจรเดมม่ิง (The Deming Cycle) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  

วงจรเดมม่ิงพัฒนาข้ึนโดย ดร.ชิวฮาร ท นักวิทยาศาสตร ชาวอเมริกันต$อมา ดร.
เดมม่ิงได�นําไปเผยแพร$ท่ีประเทศญ่ีปุ�นจนประสบความสําเร็จเป[นท่ีรู�จักกันอย$างแพร$หลาย
โดยมีกิจกรรม ๔ ข้ันตอนคือ P D C A (Plan, Do, Check, and Act) เป[นกิจกรรม พ้ืนฐานใน
การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงาน 

พัชรีอินทร อํานวย๒ กล$าวว$าPDCA มาจากคําภาษาอังกฤษ ๔ คํา ได�แก$ Plan 
(วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และAct (ดําเนินการให�เหมาะสม) แนวคิด
เก่ียวกับวงจร PDCA ได�ถูกดัดแปลงให�เข�ากับวงจรการบริหารซ่ึงประกอบด�วยข้ันตอนการ
วางแผน ข้ันตอนการปฏิบัติข้ันตอนการตรวจสอบและข้ันตอนการดําเนินการให�เหมาะสม 
(ซ่ึงในระยะเริ่มแรกหมายถึงการปรับปรุงแก�ไข) แต$ยังไม$สามารถใช�งานได�อย$างมีประสิทธิผล 

เพราะแต$ละข้ันตอนถูกมอบหมายให�เป[นหน�าท่ีความรับผิดชอบของแต$ละฝ�ายใน
ขณะท่ีฝ�ายบริหารกําหนดแผนงาน และต้ังเป�าหมายสําหรับพนักงานพนักงานก็ต�องลงมือ
ปฏิบัติให�บรรลุตามเป�าหมายท่ีฝ�ายบริหารได�กําหนดข้ึน ในขณะท่ีผู�ตรวจสอบคอยตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป[นระยะๆ และรายงานผลให�ผู�บริหาร ทราบหากการ
ปฏิบัติงานมีความผิดพลาดหรือเบ่ียงเบนไปจากเป�าหมายก็จะได�แก�ไขได�ทันทีพนักงานท่ี
สามารถ ปฏิบัติงานได�ตามเป�าหมายก็จะได�รางวัลเป[นการตอบแทน แต$ถ�าไม$สามารถทําได�
ตามเป�าหมายก็จะถูกประเมินผล การปฏิบัติงานในระดับท่ีตํ่า การดําเนินงานในลักษณะนี้ 
จะเห็นได�ว$าค$อนข�างแข็งกระด�างนอกจากผู�บริหารจะไม$ประเมินศักยภาพของพนักงานซ่ึง
เป[นผู�ท่ีรู�ดีท่ีสุด เก่ียวกับกระบวนการทํางานแล�วยังขาดวิสัยทัศน ท่ีดีเรื่องการประสานงาน
ภายในหน$วยงานโดยเฉพาะอย$างยิ่ง การให�พนักงานมีส$วนร$วมในข้ันตอนการวางแผน และ
การแก�ไขปรับปรุงให�ดีข้ึน 

วงจรเดมม่ิงได�พัฒนาไปในทิศทางท่ีนุ$มนวลข้ึนในประเทศญ่ีปุ�นซ่ึงได�ให�ความสําคัญ
กับพ้ืนฐานการบริหารงาน ๒ อย$าง นั่นคือการสื่อสารและความร$วมมือร$วมใจจากทุกคนใน
หน$วยงานโดยผู�บริหารยังคงเป[นผู�กําหนดแผนงาน แต$จะสื่อสารผ$านทางหัวหน�างานและ
พนักงานตามลําดับข้ันเป�าหมายถูกกําหนดข้ึนตามความเหมาะสมและเป[นไปได� 

การใช�วงจร PDCA เพ่ือการปรับปรุงงานอย$างต$อเนื่องทุกครั้งท่ีวงจรหมุนครบรอบ
ก็จะเป[นแรงส$งให�หมุนในรอบต$อไปวิธีการใหม$ๆ ท่ีทําให�เกิดการปรับปรุง ก็จะถูกจัดทําเป[น
มาตรฐานการทํางานซ่ึงจะทําให�การทํางานมีการพัฒนาอย$างไม$สิ้นสุดอาจเริ่มด�วยการ
ปรับปรุงเล็กๆ น�อยๆ ก$อนท่ีจะก�าวไปสู$การปรับปรุงท่ีมีความซับซ�อนมากยิ่งข้ึนวงจร PDCA

                                                           

๒ พัชรี อินทร อํานวย, วงจร PDCA คืออะไร?, แหล$งท่ีมา : https://www.google.co.th/ [๓ 
มกราคม ๒๕๕๙]. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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สามารถประยุกต ใช�ได�กับทุกๆ เรื่องนับต้ังแต$กิจกรรมส$วนตัว เช$น การปรุงอาหารการ
เดินทางไปทํางานในแต$ละวัน การต้ังเป�าหมายชีวิตการดําเนินงานในระดับบริษัทจนกระท่ัง
ในระดับสถาบันการศึกษาหรือนํามาใช�ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงสร�างของวงจร PDCA ข้ันตอน ท้ัง ๔ ข้ันตอนของวงจร PDCA ประกอบด�วย
“การวางแผน” อย$างรอบคอบเพ่ือ “การปฏิบัติอย$างค$อยเป[นค$อยไปแล�วจึง “ตรวจสอบ”ผล
ท่ีเกิดข้ึนวิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลท่ีสุดก็จะจดให�เป[นมาตรฐานหากไม$สามารถบรรลุ
เป�าหมายได�ก็ต�องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม$หรือใช�ความพยายามให�มากข้ึนกว$าเดิม 

ข้ันตอนการวางแผน (Plan) ข้ันตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบ
หัวข�อท่ีต�องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่ึงรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม$ๆ การแก�ปBญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงานฯลฯพร�อมกับพิจารณาว$ามีความจําเป[นต�องใช�ข�อมูลใดบ�างเพ่ือการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นโดยระบุวิธีการเก็บข�อมูลให�ชัดเจน นอกจากนี้จะต�องวิเคราะห 
ข�อมูลท่ีรวบรวม ได�แล�วกําหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล$าวการวางแผนยัง
ช$วยให�สามารถคาดการณ สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและช$วยลดความสูญเสียต$างๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนได�ท้ังในด�านแรงงานวัตถุดิบชั่วโมงการทํางาน เงินเวลา ฯลฯโดยสรุปแล�วการวางแผน
ช$วยให�รับรู� สภาพปBจจุบัน พร�อมกับกําหนดเป�าหมายท่ีต�องการให� เกิดข้ึนในอนาคตด�วยการ
ผสานประสบการณ ความรู� และทักษะอย$างลงตัวโดยท่ัวไปการวางแผนแบ$งออกเป[น ๒
ประเภทหลักๆ คือ ประเภทท่ี ๑ การวางแผนเพ่ืออนาคตเป[น การวางแผนสําหรับสิ่งท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตหรือกําลังจะเกิดข้ึนบางอย$างเราไม$สามารถควบคุมสิ่งนั้นได�เลย แต$เป[นการ
เตรียมความพร�อมของเราสําหรับสิ่งนั้น และประเภทท่ี ๒ การวางแผนเพ่ือการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงเป[นการวางแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพท่ีเกิดข้ึนในปBจจุบันเพ่ือสภาพท่ีดีข้ึนซ่ึง
เราสามารถควบคุมผลท่ีเกิดในอนาคตได�ด�วยการเริ่มต�นเปลี่ยนแปลงต้ังแต$ปBจจุบัน 

ข้ันตอนการปฏิบัติ (Do) ข้ันตอนการปฏิบัติ คือการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามทางเลือกท่ีได�กําหนดไว�ในข้ันตอนการวางแผนในข้ันนี้ต�องตรวจสอบ ระหว$างการปฏิบัติ
ด�วยว$าได�ดําเนินไปในทิศทางท่ีกําหนดไว�หรือไม$พร�อมกับสื่อสารให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องรับทราบด�วย
ทุกคนไม$ควรปล$อยให�ถึงวินาทีสุดท�าย เพ่ือดูผลงานท่ีเกิดข้ึนหากเป[นการปรับปรุงใน
หน$วยงานผู�บริหารย$อมต�องการทราบความคืบหน�าอย$างแน$นอนเพ่ือจะได� ม่ันใจว$าเม่ือ
ปรับปรุงแล�วเกิดความผิดพลาดน�อยท่ีสุด 

ข้ันตอนการตรวจสอบ (Check) ข้ันตอนการตรวจสอบ คือการประเมินผลท่ีได�รับ
จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต$ข้ันตอนนี้มักถูกมองข�ามเสมอการตรวจสอบทําให�ทราบว$า
การปฏิบัติในข้ันท่ีสองสามารถบรรลุเป�าหมาย หรือวัตถุประสงค ท่ีได�กําหนดไว�หรือไม$สิ่ง
สําคัญคือ ต�องทราบว$าจะตรวจสอบอะไรบ�างและบ$อยเพียงใด ข�อมูลท่ีได�จากการตรวจสอบ
จะเป[นประโยชน สําหรับข้ันตอนถัดไป  
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Plan (การวางแผน) 

Do (ปฏิบัติ) 

Check (ตรวจสอบ) 
 

ข้ันตอนการดําเนินงานให�เหมาะสม (Act) ข้ันตอน การดําเนินงานให�เหมาะสมจะ
พิจารณาผลท่ีได�จากการตรวจสอบซ่ึงมีอยู$ ๒ กรณีคือ ผลท่ีเกิดข้ึนเป[นไปตาม แผนท่ีวางไว�
หรือไม$เป[นไปตามแผนท่ีวางไว�หากเป[นกรณีแรกก็ให�นําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้น
มาจัดทําให�เป[นมาตรฐานพร�อมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึนไปอีกซ่ึงอาจหมายถึงการ
บรรลุเป�าหมายได�เร็วกว$าเดิมหรือการเสียค$าใช�จ$ายท่ีน�อยกว$าเดิมหรือการทําให�คุณภาพดี
ยิ่งข้ึนก็ได� แต$หากเป[นกรณีท่ีสอง นั่นคือผลท่ีได�ไม$บรรลุวัตถุประสงค ตามแผนท่ีวางไว�ก็ควร
นําข�อมูลท่ีรวบรวมไว�มาวิเคราะห และพิจารณา ว$าควรจะดําเนินการอย$างไรต$อไปนี้ ๑) มอง
หาทางเลือกใหม$ท่ีน$าจะเป[นไปได� ๒) ใช�ความพยายามให�มากข้ึน กว$าเดิม ๓) ขอความ
ช$วยเหลือจากผู�รู� และ ๔) เปลี่ยน Plan (การวางแผน) เป[นการกําหนดเป�าหมาย/
วัตถุประสงค ในการดําเนินงานวิธีการและข้ันตอนท่ีจําเป[น เพ่ือให�การดําเนินงานบรรลุ
เป�าหมายในการวางแผนจะต�องทําความเขาใจกับเป�าหมาย/วัตถุประสงค ให�ชัดเจนเป�าหมาย
ท่ีกําหนดต�องเป[นไปตามนโยบายวิสัยทัศน และพันธกิจขององค กรเพ่ือก$อให�เกิดการพัฒนาท่ี
เป[นไป ในแนวทางเดียวกันท่ัวท้ังองค กรการวางแผนการดําเนินงาน มีความจําเป[นต�อง
กําหนดมาตรฐานของวิธีการดําเนินงาน หรือเกณฑ มาตรฐานต$างๆ ไปพร�อมกัน 

เป�าหมายใหม$กลุ$มพัฒนาการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก๓ กล$าวว$า
กระบวนการคุณภาพวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ในการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
คุณภาพของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด�วย ๔ ข้ันตอนดังแสดงใน
แผนภาพท่ี ๑ 
 

 
 

Act (การปรับปรุง) 
 
 

 

Do (ปฏิบัติ) เป[นการปฏิบัติให�เป[นไปตาม แผนท่ีได�กําหนดไว�ซ่ึงก$อนท่ีจะ
ปฏิบัติงานใดๆจําเป[น ต�องศึกษาข�อมูลและเง่ือนไขต$างๆ ของสภาพงานท่ี เก่ียวข�องเสียก$อน
กรณีท่ีเป[นงานประจําท่ีเคยปฏิบัติ หรือเป[นงานเล็กอาจใช�วิธีการเรียนรู�หรือศึกษาค�นคว�า 
ด�วยตนเองแต$ถ�าเป[นงานใหม$หรืองานใหญ$ท่ีต�องใช� บุคคลจํานวนมากอาจต�องจัดให�มีการ
ฝ�กอบรมก$อน ท่ีจะปฏิบัติจริงการปฏิบัติจะต�องดําเนินการไปตามแผน วิธีการและข้ันตอนท่ี
                                                           

๓ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, คู4มือการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
ฉบับปรับปรุง มีนาคม ๒๕๕๖, (นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก, ๒๕๕๖), หน�า ๖๗. 
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กําหนดไว�และจะต�องเก็บรวบรวมและบันทึกข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานไว�ด�วยเพ่ือใช�
เป[นข�อมูลดําเนินงานในข้ันตอนต$อไป Check (ตรวจสอบ) เป[นกิจกรรมท่ีมีข้ึน เพ่ือ
ประเมินผลว$ามีการปฏิบัติงานตามแผนหรือไม$ มีปBญหาเกิดข้ึนในระหว$างการปฏิบัติงาน
หรือไม$ข้ันตอน นี้มีความสําคัญเนื่องจากในการดําเนินงานใดๆ มักจะเกิดปBญหาแทรกซ�อนท่ี
ทําให�การดําเนินงานไม$เป[นไป ตามแผนอยู$เสมอซ่ึงเป[นอุปสรรคต$อประสิทธิภาพ และ
คุณภาพของการทํางาน การติดตามการตรวจสอบ และการประเมินปBญหาจึงเป[นสิ่งสําคัญท่ี
ต�องกระทํา ควบคู$ไปกับการดําเนินงานเพ่ือจะได�ทราบข�อมูลท่ีเป[น ประโยชน ในการปรับปรุง
คุณภาพของการดําเนินงานต$อไป ในการตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงาน จะต�อง
ตรวจสอบด�วยว$าการปฏิบัติงานนั้นเป[นไปตาม มาตรฐานท่ีกําหนดไว�หรือไม$ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชน ในการพัฒนาคุณภาพของงาน Act (การปรับปรุง) เป[นกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือ 
แก�ปBญหาท่ีเกิดข้ึนหลังจากได�ทําการตรวจสอบแล�วการปรับปรุงอาจเป[นการแก�ไขแบบ
เร$งด$วนเฉพาะหน�า หรือค�นหาสาเหตุท่ีแท�จริงของปBญหาเพ่ือป�องกันไม$ให� เกิดปBญหาซํ้ารอย
เดิมเม่ือมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม$ข�อมูลท่ีได�จากการปรับปรุงจะช$วย ให�
การวางแผนมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

๗. แนวคิดเก่ียวกับเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห$งต�องรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ท้ังการประเมิน

คุณภาพภายในและ ภายนอกโดยมีเกณฑ การประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้  
๑. เกณฑ คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

เป[น เกณฑ การประเมิน คุณภาพภายในมุ$งเน�น การประเมินเพ่ือสร�างบัณฑิตให�เกิดการ
เรียนรู�และมี คุณภาพอย$างแท�จริงรวมท้ังสร�างผลผลิตท่ีสอดคล�องกับ ความต�องการของ
สังคมและนําพาประเทศสู$การพัฒนา ท่ียั่งยืนสําหรับองค ประกอบคุณภาพ ตัวบ$งชี้และเกณฑ 
การประเมินสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)๔ ได�แยกเกณฑ การประเมินเป[น 
๒ ระดับ ได�แก$ 

๑.๑ ระดับหลักสูตร ประกอบด�วย ๖ องค ประกอบคุณภาพดังนี้  
องค ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน หมายถึง การบริหารจัดการหลักสูตร 

ตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. เกณฑ การประเมินมีดังนี้ ๑) จํานวนอาจารย 
ประจําหลักสูตร ๒) คุณสมบัติของอาจารย ประจําหลักสูตร ๓) คุณสมบัติของอาจารย 
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร ๔) คุณสมบัติของอาจารย ผู�สอน ๕) คุณสมบัติของอาจารย ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ หลักและอาจารย ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ ๖) คุณสมบัติของอาจารย ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ร$วม (ถ�ามี) ๗) คุณสมบัติของอาจารย ผู�สอบวิทยานิพนธ  ๘) การตีพิมพ เผยแพร$
                                                           

๔ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู4มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ , ๒๕๕๙), หน�า ๒๕. 
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ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษา ๙) ภาระงานอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และการค�นคว�า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ๑๐) อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และการค�นคว�าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย$างต$อเนื่องและสมํ่าเสมอ ๑๑) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด และ ๑๒) การดําเนินงานให�เป[นไปตามตัวบ$งชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห$งชาติ 

องค ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต หมายถึง คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห$งชาติและผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได�รับการตีพิมพ หรือเผยแพร$ 

องค ประกอบท่ี ๓ นักศึกษา หมายถึง การรับนักศึกษาการส$งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

องค ประกอบท่ี ๔ อาจารย  หมายถึง การบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพ
อาจารย เกณฑ การประเมิน ได�แก$ ๑) ร�อยละของอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก ๒) ร�อยละของอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน$งทางวิชาการ (ผศ. ข้ึนไป) และ ๓) 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย ประจําหลักสูตรและผลท่ีเกิดกับอาจารย  

องค ประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน หมายถึง 
สาระของรายวิชาในหลักสูตรการวางระบบผู�สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนการ
ประเมินผู�เรียน และผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห$งชาติ 

องค ประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู�หมายถึง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
๑.๒ ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประกอบด�วย ๕ องค ประกอบ

คุณภาพ ดังนี้ องค ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต องค ประกอบท่ี ๒ การวิจัย องค ประกอบท่ี 
๓ การบริการวิชาการ องค ประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
องค ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาจะต�องพัฒนาระบบและ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย$างต$อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู�เพ่ือให�เกิดนวัตกรรม ด�านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีเป[นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

๒. เกณฑ คุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาเป[นเกณฑ การประเมินคุณภาพภายนอก มุ$งเน�นการประเมินเพ่ือให�มีการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา และสําหรับเกณฑ การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม
(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ประกอบด�วย ๓ กลุ$ม ๖ ด�าน ดังนี้๕ 

กลุ$มท่ี ๑ กลุ$มตัวบ$งชี้พ้ืนฐานประกอบด�วย ๖ ด�าน ดังนี้ 
๑. ด�านคุณภาพบัณฑิตการทสี่ถาบัน อุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาท่ีมี

คุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาสอดคล�องกับเป�าหมายการผลิตบัณฑิต
อย$างมีคุณภาพเข�าเรียน และสถาบันผลิตบัณฑิตได�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหง$ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท้ังด�านคุณธรรมจริยธรรม ด�านความรู�ด�านทักษะทาง
ปBญญาด�านทักษะความสัมพันธ  ระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบด�านทักษะการวิเคราะห  
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพรวมท้ังได�ตาม
คุณลักษณะท่ีเป[น จุดเน�นของสถาบัน 

๒. ด�านการวิจัยและงานสร�างสรรค การท่ี สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงาน
ตามพันธกิจด�าน การวิจัยอย$างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพซ่ึงมีจุดเน�น เฉพาะโดยมีการ
ดําเนินการตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณมีการบริหารและการจัดการเพ่ือส$งเสริม 
และสนับสนุนคณาจารย นักวิจัยและบุคลากรให�มี สมรรถนะในการทําวิจัยส$งเสริมและสร�าง
เครือข$าย การทําวิจัยกับหน$วยงานภายนอกสถาบันเพ่ือให�ได� ผลงานวิจัยผลงานประดิษฐ และ
งานสร�างสรรค ท่ีมีคุณภาพ  

๓. ด�านการบริการวิชาการแก$สังคม การท่ีสถาบันอุดมศึกษามีการให�บริการ
วิชาการท่ีครอบคลุมกลุ$มเป�าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในประเทศและต$างประเทศ ซ่ึงอาจ
ให�บริการโดยการใช�ทรัพยากรของสถาบันหรือใช�ทรัพยากรร$วมกัน ท้ังในระดับสถาบันและ
ระดับบุคคล ในหลายลักษณะเช$นการให�คําปรึกษาการศึกษาวิจัย และค�นคว�าเพ่ือแสวงหา
คําตอบให�กับสังคมการฝ�กอบรมหลักสูตรระยะสั้นต$างๆ การจัดให�มีการศึกษาต$อเนื่องการ
บริการศิษย เก$าและประชาชนท่ัวไป 

๔. ด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การท่ีสถาบันอุดมศึกษามีการ
ดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติท้ังในระดับบุคคลและ ระดับสถาบันมี
ระบบและกลไกในบทบาทการเป[นหน$วยส$งเสริมวัฒนธรรมโดยเฉพาะในการส$งเสริมและ 
สนับสนุนให�ศิลปะและวัฒนธรรมเป[นส$วนหนึ่งของ การจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดย
อ�อม เพ่ือให�นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันได�รับการปลูกฝBงให� มีความรู�ตระหนักถึงคุณค$า
เกิดความซาบซ้ึงและมี สุนทรียะต$อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติสามารถนําไปใช�เป[นเครื่อง
จรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
                                                           

๕ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค การมหาชน), คู4มือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก�ไข 
เพ่ิมเติม พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔), พิมพ ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, ๒๕๕๕), หน�า ๓๕. 
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๕. ด�านการบริหารและการพัฒนาสถาบันการท่ีสถาบันอุดมศึกษามีระบบการ
บริหาร และการจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพในการถ$ายทอดวิสัยทัศน และค$านิยมไปสู$การปฏิบัติ
อย$างมีเอกภาพเพ่ือให� บรรลุวัตถุประสงค และพันธกิจท่ีกําหนดไว�โดยมีสภาสถาบันทําหน�าท่ี
กํากับดูแลนโยบายการดําเนินงาน ตามแผนการบริหารบุคคลการบริหารงบประมาณและ 
ทรัพย สินการบริหารสวัสดิการท่ีจัดให�นักศึกษาและบุคลากรทุกคน รวมท้ังกํากับติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานให�เป[นไปตามกฎระเบียบ ข�อบังคับและกฎหมายท่ี
กําหนดมีการเผยแพร$ผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารจัดการของผู�บริหาร
ทุกระดับสู$ประชาคมภายในสถาบัน และภายนอกสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล   

๖. ด�านการประกันและพัฒนาคุณภาพ ภายในการท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต�อง
แสดงความมีมาตรฐาน และคุณภาพด�วยการเป[นประชาคมแห$งการสร�าง ความรู�และองค กร
แห$งการเรียนรู�ท่ีมีขีดความสามารถ ในการค�นคว�าวิจัยสร�างความรู�ใหม$ ท้ังเพ่ือพัฒนา สังคม
และพัฒนาตนเองอย$างต$อเนื่องสถาบันอุดมศึกษา ไทยยังต�องแสดงความเป[นอุดมศึกษา
มหาชนท่ีมีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในโดยท่ัวไปประกอบด�วย ๓ระบบได�แก$ระบบ
แรกคือระบบการพัฒนาคุณภาพซ่ึงประกอบด�วยการกําหนดมาตรฐานกระบวนการวางแผน
และออกแบบระบบงานเพ่ือคุณภาพและการจัดการ กระบวนการและการควบคุมคุณภาพ
ระบบท่ีสองคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือเร$งรัดให�การดําเนินงาน บรรลุเป�าหมายตาม
มาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนดและระบบท่ีสามคือระบบการประเมนิภายในและกระบวนการ
ปรับปรุง คุณภาพการประกันคุณภาพภายในเป[นหน�าท่ีของสถาบันในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในโดยให�ผู�มีส$วนได�ส$วนเสียและชุมชนเข�ามามีส$วนร$วมและการสนับสนุน 
จากต�นสังกัดท้ังนี้การประกันคุณภาพภายในเป[นส$วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
เพ่ือนําไปสู$การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอย$างต$อเนื่องและสามารถรองรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอกได� 

กลุ$มท่ี ๒ กลุ$มตัวบ$งชี้อัตลักษณ ตัวบ$งชี้ท่ีประเมินผลผลิตตามปรัชญาปณิธานพันธ
กิจและวัตถุประสงค ของการจัดต้ังสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน�นและจุดเด$นท่ี
ส$งผลสะท�อนเป[นเอกลักษณ ของแต$ละสถานศึกษาโดยได�รับการอนุมัติจากสภาสถาบันและ
ต�นสังกัด 

กลุ$มท่ี ๓ กลุ$มตัวบ$งชี้มาตรการส$งเสริมตัวบ$งชี้ ท่ีประเมนิผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาเป[นผู�กําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือร$วมกันชี้แนะป�องกันและ
แก�ไขปBญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปBญหาสังคม 
ท่ีเปลี่ยนไปโดยมีเป�าหมายท่ีแสดงถึงความเป[นผู�นําสังคม และการแก�ปBญหาสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําเรื่องต$างๆ 
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๘. สรุป 
สรุปได�ว$าการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจรเดมม่ิงประกอบด�วย ๔

ข้ันตอน ดังนี้ 
๑. การวางแผน (Plan) คือการวางเป�าหมาย และวัตถุประสงค ของการดําเนินการ

ในระบบประกันคุณภาพไว�ต้ังแต$ต�น เพ่ือให�มีจุดมุ$งหมายและทิศทางในการดําเนินการและมี
การวางแผนการดําเนินการในระบบประกันคุณภาพท่ีชัดเจน 

๒. การดําเนินการ (Do) คือการปฏิบัติงาน ให�บรรลุตามแผนงานท่ีวางไว�การ
ดําเนินการต$างๆ จะเป[นไปตามข้ันตอนหรือระบบงานท่ีออกแบบหรือกําหนด ไว�โดยผ$าน
กลไกการควบคุมตามโครงสร�างการบริหาร งานขององค กร  

๓. การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา (Check) คือการตรวจสอบ
ระบบและกลไกของการดําเนินงานรวมท้ังผลการปฏิบัติงาน ว$าเป[นไปตามเป�าหมายและ
วัตถุประสงค ท่ีได�กําหนดไว�ต้ังแต$แรกหรือไม$หากมีปBญหาของการดําเนินงาน ควรได�มีการ
ค�นหาสาเหตุและวางมาตรการแก�ไขปรับปรุงเพ่ือให�เกิดการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 

๔. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) คือ การวางมาตรการการปรับปรุง
ระบบและกลไกใน การดําเนินการเพ่ือให�เกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึนท้ังนี้มาตรการ ดังกล$าวควร
เป[นข�อมูลท่ีใช�ในการวางแผนการดําเนินการ ต$อไปนอกจากนี้จากแนวคิดเก่ียวกับเกณฑ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบด�วยเกณฑ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกโดยการประเมินคุณภาพภายในจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เน�น
กระบวนการและการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค การมหาชน) เน�นผลลัพธ แต$มีเป�าหมายท่ีสําคัญเดียวกันคือ 

เพ่ือให�เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครบทุกพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาท้ัง
ในด�านการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการแก$สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมท้ังการบริหารจัดการองค กร ดังนั้นการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามวงจรเดมม่ิง เพ่ือผลลัพธ ตามเกณฑ การประกันคุณภาพการศึกษาในทัศนะของคณะ
ผู�เขียนสามารถนํามาประยุกต ใช�ในสถาบันการศึกษา 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ : 
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. คู4มือการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย

ฉบับปรับปรุง มีนาคม ๒๕๕๖. นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก, ๒๕๕๖. 
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู4มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ , 
๒๕๕๙. 

สํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเ มิน คุณภาพการ ศึกษา (องค การมหาชน) . 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก�ไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟAค, ๒๕๔๗. 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค การมหาชน). คู4มือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับสถานศึกษา (แก�ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔). พิมพ ครั้งท่ี ๒.
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 
๒๕๕๕. 

 (๒) ส่ืออิเล็กทรอนิกส� : 
พัชรี อินทร อํานวย. วงจร PDCA คืออะไร?. แหล$งท่ีมา : https://www.google.co.th/ [๓ 

มกราคม ๒๕๕๙]. 
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การพัฒนาแบบฝ?กทักษะวิเคราะห�ข�อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณทางพระพุทธศาสนา 
Development of Workbook for Data Analysis on Buddhism  

Quantitative Research 

วุฒิชัย อัตถาพงศ * 

บทคัดย4อ 

การวิจัยครั้งนี้เป[นการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development: 
R&D) มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาแบบฝ�กทักษะวิเคราะห ข�อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณทาง
พระพุทธศาสนา และเพ่ือทดลองใช�และประเมินแบบฝ�กทักษะท่ีพัฒนาข้ึนผู�ให�ข�อมูลเป[นนิสิต
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปBสสนาภาวนาวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม ท่ีทําวิทยานิพนธ เชิงปริมาณในป�การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑๒รูป/คน 
เครื่องมือท่ีใช�เก็บรวบรวมข�อมูล ได�แก$ ๑) เอกสารแบบฝ�กทักษะท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึน๒) 
แบบทดสอบ และ ๓) แบบสอบถามการวิเคราะห ข�อมูลใช�สถิติเชิงพรรณนาและวิธีวิเคราะห 
เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว4า แบบฝ�กทักษะท่ีพัฒนาข้ึนมีลักษณะเป[นชุดเอกสารสรุปความรู�
และใบงาน มีขอบเขตเนื้อหา ได�แก$ ๑) ความเข�าใจพ้ืนฐานเก่ียวสถิติเพ่ือการวิจัย ๒) การ
สร�างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และ ๓) การวิเคราะห ข�อมูล การแปลผลและ
บรรยายสรุปข�อมูล ตามลําดับ 

ผลการทดลองใช�แบบฝ�กทักษะพบว$า กลุ$มผู�ให�ข�อมูลหลักมีคะแนนเฉลี่ยความรู�
ก$อนการทดลองเท$ากับ ๗.๕๔ คะแนน คิดเป[นร�อยละ ๔๓.๘๐ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
และภายหลังการทดลองแล�วมีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๑๕.๓๒คะแนน คิดเป[นร�อยละ ๗๐.๒๐ แสดง
ให�เห็นว$ามีการพัฒนาความรู�เพ่ิมข้ึนร�อยละ ๒๖.๔๐ ซ่ึงสูงกว$าเกณฑ ร�อยละ ๒๐ ท่ีตั้งเอาไว� 

ผลการศึกษาความคิดเห็น พบว$า หัวข�อเนื้อหาของแบบฝ�กทักษะท่ีเหมาะสมมาก
ท่ีสุดคือ เรื่องการสร�างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยรองลงมาคือเรื่องความเข�าใจ
พ้ืนฐานเก่ียวกับสถิติเพ่ือการวิจัย และเรื่องการวิเคราะห ข�อมูล การแปลผล และบรรยายสรุป
ข�อมูลตามลําดับกลุ$มผู�ทดลองใช�แบบฝ�กทักษะสามารถนําเอาความรู�ไปประยุกต ใช�วิเคราะห 
และบรรยายสรุปข�อมูลทําวิทยานิพนธ เชิงปริมาณได�เป[นผลสําเร็จจํานวน ๑๒ รูป/คน คิด
เป[นร�อยละ ๑๐๐ 
คําสําคัญ: แบบฝ�กทักษะ, วิจัยเชิงปริมาณ 

                                                           

* อาจารย พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
นครปฐม 
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Abstract 

The objectives of this Research and Development (R&D) were to 
develop a workbook to data analysis practice on Buddism quantitative 
research; and tryout and evaluate the developed workbook. The key 
information consisted from 12 graduate students of Mahachulalongkornrajavidayala 
University PalisuksaBuddhagosa Campus Nakornphathom who were 
quantitative thesis in 2016 B.E. The research instruments was 1) a developed 
a workbook 2) a test and 3) a questionnaire. Quantitative data were analyzed 
by descriptive statistics and qualitative data were analyzed by content analysis.  

Research findings are concluded as follows: 
The developed workbook was packages of knowledge sheet and 

worksheets, composted of three components was respectively. 1) the basic 
concepts about statistics to research. 2) development andevaluated the 
research instruments and 3) statistical techniques for data analysis results and 
data conclude. 

Regarding from the results of experimenting with the developed 
workbook were found; the mean of the key information groups pre-training 
scores was 7.54 (43.80%); while the mean of their post-training scores was 
15.32 (70.20%). Therefore, the key information groups increased their learning 
achievement scores by 26.40 percent. 

As for opinions overall found the best content of developed 
workbook respectively wasdevelop and investigate quality of the instruments; 
secondary was Basic knowledge about Buddism research and statistical 
techniques for data analysis and data conclude.Regarding application of the 
obtained knowledge were be able to apply their quantitative research 
successful as shown by there having been 12titles of quantitative research 
(100%). 

Keywords: Workbook, Quantitative Data, Buddism Research 
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๑. บทนํา 
งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาจัดว$าเป[นงานวิจัยทางสังคมศาสตร ท่ีเก่ียวข�องกับ

สังคมและพระพุทธศาสนาโดยรวม มีขอบเขตท่ีกว�างขวางและมีนําไปใช�ในวิชาการต$างๆอาจ
กล$าวได�ว$าการวิจัยทางพระพุทธศาสนาสามารถทําได� ๓ ข้ันตอนคือ ๑) ใช�กรอบความคิด
แบบตะวันตกแล�วผสมผสานด�วยเนื้อหาของพระพุทธศาสนา ๒) ใช�แนวคิดทางพุทธศาสนา
เปรียบเทียบกับศาสตร ตะวันตกเพ่ือให�เกิดความรู�ความเข�าใจมากยิ่งข้ึน และ ๓) ไม$ผูกพันกับ
กรอบความคิดแบบตะวันตกแต$เน�นการแสวงหาความรู�ท่ีเป[นเนื้อแท�ของเรื่องนั้นอย$างแท�จริง
เพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จ๑ 

จากท่ีกล$าวมาจะพบว$า งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาเป[นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะใน
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจะต�องมีบทบาทส$งเสริมให�เกิดการวิจัยท้ังนี้เพ่ือให�มหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตได�เข�าใจสภาพของสังคมไทยเอง เพ่ือช$วยต$อเติม หรือเปAดช$องทางใหม$ๆ ให�แก$
วิชาการสาขาต$างๆ และท่ีสําคัญเพ่ือมีส$วนร$วมทางวิชาการหรือนําเสนอหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีจะมาช$วยแก�ปBญหาของชาวโลกเพราะการวิจัยทางพระพุทธศาสนามี
หนทางท่ีจะทําให�สังคมไทยเป[นสังคมแห$งผู�นําและสังคมแห$งความเป[นผู�ให�ไม$ใช$เป[นเพียงผู�รับ
และผู�ตามดังท่ีเป[นอยู$ในสมัยนี้นิสิตท่ีศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรจะต�องผ$านการ
ทําวิจัยท้ังในระดับสาระนิพนธ  วิทยานิพนธ  หรือดุษฎีนิพนธ แล�วจึงจะสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรได�  

สําหรับนิสิตสาขาวิปBสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มีความ
เฉพาะของหลักสูตรคือ นิสิตจะต�องเป[นผู�ผ$านการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาอย$างต$อเนื่องเป[น
เวลา ๗ เดือนมาแล�วจึงจะได�รับอนุมัติให�ทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ  ซ่ึงพบสภาพปBญหา
สําคัญคือนิสิตท่ีไปปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาอย$างต$อเนื่องเป[นเวลานาน ส$วนใหญ$จะขาดทักษะ
ในการดําเนินงานวิจัยท่ีเป[นระบบ โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีพบว$านิสิตส$วนใหญ$มี
ปBญหาในการวิเคราะห ข�อมูลและบรรยายสรุปข�อมูล ดังนั้น ผู�วิจัยในฐานะอาจารย พิเศษจึงได�
มีความสนใจสร�างแบบฝ�กทักษะสําหรับใช�ประกอบการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให�นิสิต
ได�รับการส$งเสริมความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการวิจัยเชิงปริมาณทางพระพุทธศาสนาและ
พัฒนาทักษะเก่ียวกับการวิเคราะห ข�อมูลและบรรยายสรุปข�อมูล เพ่ือใช�นําไปใช�เป[น
นวัตกรรมส$งเสริมการเรียนรู�และให�เป[นประโยชน แก$นิสิตในวิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ  

 
 
 

                                                           

๑ พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต). มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ , ๒๕๓๔), หน�า ๘๒-๘๓. 
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๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑ .  เ พ่ือ พัฒนาแบบฝ� ก ทักษะวิ เคราะห ข� อ มูลงานวิ จั ย เชิ งปริ มาณทาง

พระพุทธศาสนา 
๒. ศึกษาผลการทดลองใช�แบบฝ�กทักษะวิเคราะห ข�อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณทาง

พระพุทธศาสนา 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. รูปแบบการวิจัย เป[นการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development: 

R&D) เพ่ือทดลองใช�นวัตกรรม คือแบบฝ�กทักษะวิเคราะห ข�อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณทาง
พระพุทธศาสนาโดยมีเกณฑ ความก�าวหน�าทางการเรียนรู�จากการทดลองใช�เพ่ิมข้ึนร�อยละ ๒๐ 

๒. ขอบเขตการวิจัยการประเมินผลการทดลองใช�นวัตกรรมท่ีสร�างข้ึนในครั้งนี้ใช�
กรอบแนวคิดการประเมินโครงการของโดนัลด แอลเคริกแพตทริค (Donald L.Kirkpatrick)๒

เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช�แบบฝ�กทักษะท่ีพัฒนาข้ึนจากการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการ
ประเมิน ๔ ด�าน คือ ๑) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) จากการแสดง
ความคิดเห็นและความพึงพอใจต$อแบบฝ�กทักษะ ๒) การประเมินการเรียนรู� (Learning 
Evaluation) โดยวัดผลด�านความรู�และทักษะท่ีได�รับจากการใช�แบบฝ�กทักษะ ๓) การ
ประเมินพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) โดยประเมินผลจาก
การนําเอาความรู�และทักษะท่ีได�จากการใช�แบบฝ�กทักษะไปประยุกต ใช� และ ๔) การประเมิน
ผลลัพธ ท่ีเกิดข้ึน (Results Evaluation) โดยประเมินจากประโยชน ท่ีเกิดข้ึนในด�านการ
นําไปใช�ดําเนินการ 

๓. กลุ$มผู�ให�ข�อมูลหลักนิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิปBสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ท่ีทําวิทยานิพนธ เชิงปริมาณในป�
การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑๒ รูป/คน 

๔. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยมี ๔ ฉบับ แต$ละฉบับมีคุณลักษณะดังนี้ 
ฉบับท่ี ๑ แบบสอบถามความต�องการ ใช�สําหรับศึกษาความต�องการด�าน

ความรู�และทักษะเก่ียวกับการวิเคราะห ข�อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
๑) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช�วิเคราะห ความต�องการการฝ�กทักษะวิเคราะห ข�อมูลงานวิจัย
เชิงปริมาณ และเอกสารท่ีเก่ียวข�อง ๒) กําหนดกรอบความคิด นิยามตัวแปร และประเด็นตัว
แปรท่ีศึกษา ๓) สร�างแบบสอบถามท่ีใช�เก็บรวบรวมข�อมูลให�ครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา และ

                                                           

๒ ธเนศ ขําเกิด, “ประเมิน (อย$างได�) ผลด�วย Kirk Patrick” วารสารส4งเสริมเทคโนโลยี 
(สมาคมส4งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ�น), ป�ท่ี ๒๘ ฉบับท่ี ๑๖๐ ( ธันวาคม ๒๕๔๔ - มกราคม ๒๕๔๕) : หน�า 
๑๔๘-๑๕๑. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๑๕๗

๔) ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยให�ผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาความตรงและความ
ครบถ�วนของเนื้อหา รวมท้ังการใช�ภาษา 

ฉบับท่ี ๒ แบบฝ�กทักษะวิเคราะห ข�อมูลวิจัยเชิงปริมาณทางพระพุทธศาสนา
ผู�วิจัยดําเนินการพัฒนาตามลําดับดังนี้ 

๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยและพัฒนาแบบฝ�ก
ทักษะวิเคราะห ข�อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณทางพระพุทธศาสนา เช$น ระเบียบวิธีวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา การวิจัยและสถิติทางสังคมศาสตร  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและ
พัฒนา และการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการวิเคราะห สภาพและความต�องการของกลุ$ม
ผู�ให�ข�อมูล 

๒. วิเคราะห และสังเคราะห เนื้อหา/กิจกรรมการฝ�กทักษะให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของกลุ$มผู�ให�ข�อมูลหลักแบ$งส$วนประกอบของแบบฝ�กทักษะออกเป[น๓ ส$วน
สําคัญคือ ๑) หลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยเชิงปริมาณ ๒) กรณีตัวอย$างในการ
นําหลักการและแนวคิดไปใช�ในงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และ ๓) ชุดกิจกรรมการฝ�ก
ทักษะวิเคราะห ข�อมูล การแปลผล และบรรยายสรุปข�อมูลในงานวิจัยเชิงปริมาณโดยให�มี
ขอบเขตเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค  คือ (๑) ความเข�าใจพ้ืนฐาน
เก่ียวสถิติเพ่ือการวิจัยทางพระพุทธศาสนา (๒) การสร�างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
และ (๓) การวิเคราะห ข�อมูล การแปลผล และบรรยายสรุปข�อมูลตามลําดับ 

๓. จัดทําร$างเอกสารชุดแบบฝ�กทักษะ โดยรวบรวมข�อมูลเพ่ือจัดทําร$าง
เนื้อหาและกิจกรรมการฝ�กทักษะในแต$ละเรื่องให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค  

๔. พิจารณารายละเอียดของร$างเนื้อหาและกิจกรรมการฝ�กทักษะ และ
ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขในส$วนท่ีพบว$ามีความบกพร$อง 

๕. จัดทําร$างแบบฝ�กทักษะ และตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาจากความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ 

๖. แก�ไขและปรับปรุงแบบฝ�กทักษะตามข�อเสนอแนะจากผู�ทรงคุณวุฒิและ
นําไปทดลองใช�เพ่ือหาข�อบกพร$องและแก�ไขข�อบกพร$องต$างๆ ก$อนทําสําเนาแบบฝ�กทักษะ
วิเคราะห ข�อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณทางพระพุทธศาสนาเพ่ือใช�ในการวิจัยครั้งนี้ 

ฉบับท่ี ๓ แบบทดสอบความรู�เรื่องการวิเคราะห ข�อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณผู�วิจัย
ดําเนินการพัฒนาตามลําดับดังนี้ 

๑. วิเคราะห เนื้อหาและสร�างผังข�อสอบให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค การฝ�ก
ทักษะวิเคราะห ข�อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณทางพระพุทธศาสนา 

๒. สร�างแบบทดสอบให�มีเนื้อหาท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงค และคลอบคลุม
โครงสร�างแบบทดสอบจากการวิเคราะห ในข�อ ๑ จํานวน ๓๐ ข�อ 
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๓. ตรวจความสอดคล�องของแบบทดสอบ โดยให�ผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ความตรงและความครบถ�วนของเนื้อหา รวมท้ังภาษาท่ีใช�ในแบบทดสอบ และคัดเลือก
แบบทดสอบท่ีมีค$าความสอดคล�องอยู$ระหว$าง ๐.๖-๑.๐๐ จํานวน ๒๐ ข�อแล�วจัดทํา
แบบทดสอบฉบับสมบูรณ  

ฉบับท่ี ๔ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการทดลองใช�แบบฝ�กทักษะแบ$ง
ออกเป[น ๓ ตอน คือ ๑) ความคิดเห็นต$อการฝ�กอบรม ๒) ความคิดเห็นต$อแบบฝ�กทักษะ 
และ ๓) ความพึงพอใจต$อการใช�แบบฝ�กทักษะ ผู�วิจัยดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

๑. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างแบบสอบถาม 
รายงานการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู� รายงานวิจัยการประเมินผลการใช�นวัตกรรม 
รวมท้ังการวิเคราะห วัตถุประสงค การใช�ชุดฝ�กอบรม 

๒. กําหนดกรอบความคิด นิยามตัวแปร และประเด็นตัวแปรท่ีศึกษา 
๓. สร�างแบบสอบถามท่ีใช�เก็บรวบรวมข�อมูลให�ครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา 
๔. ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยให�ผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาความตรง

และความครบถ�วนของเนื้อหา รวมท้ังการใช�ภาษา 
๕. จัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณ  

๓. การเก็บรวบรวมข�อมูล 
๓.๑ สํารวจความต�องการความรู�และทักษะในการวิเคราะห ข�อมูลวิจัยเชิง

ปริมาณด�วยแบบสอบถามฉบับท่ี ๑ ในกลุ$มนิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิปBสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ป�การศึกษา ๒๕๕๙ 
จํานวนท้ังสิ้น ๔๕ รูป/คน 

๓.๒ คัดเลือกกลุ$มผู�ให�ข�อมูลโดยวิธีการแบบเจาะจงจากนิสิตท่ีเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ เชิงปริมาณในหลักปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปBสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ป�การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑๒ รูป/คนเพ่ือทดลอง
ใช�แบบฝ�กทักษะท่ีสร�างข้ึน (เครื่องมือวิจัยฉบับท่ี ๒) 

๓.๓ ก$อนการทดลองใช�แบบฝ�กทักษะทําการประเมินความรู�เรื่องการวิเคราะห 
ข�อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณด�วยแบบทดสอบท่ีสร�างข้ึน (เครื่องมือวิจัยฉบับท่ี ๓) 

๓.๔ จัดกิจกรรมการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห ข�อมูลงานวิจัย
เชิงปริมาณ เป[นเวลา ๒ วัน เพ่ือการทดลองใช�แบบฝ�กทักษะท่ีสร�างข้ึน (เครื่องมือฉบับท่ี ๒) 
ซ่ึงมีการจัดลําดับเนื้อหาและกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยสรุปดังนี้ วันท่ี ๑ ความเข�าใจพ้ืนฐาน
เก่ียวสถิติเพ่ือการวิจัย การสร�างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และฝ�กปฏิบัติการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย วันท่ี ๒ ฝ�กปฏิบัติการวิเคราะห ข�อมูลด�วยตัวอย$างในแบบฝ�ก
ทักษะโดยใช�โปรแกรมประเภทฟรีแวร  คือ โปรแกรม PSPP และบรรยายสรุปข�อมูล 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๓.๕ หลังการทดลองใช�แบบฝ�กทักษะ ทําการประเมินความรู�เรื่องการวิเคราะห 
ข�อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณด�วยแบบทดสอบท่ีสร�างข้ึน (เครื่องมือวิจัยฉบับท่ี ๓) 

๓.๖ ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการทดลองใช�แบบฝ�กทักษะจากการอบรม
เชิงปฏิบัติการด�วยเครื่องมือวิจัยฉบับท่ี ๔ เพ่ือศึกษาความคิดเห็น ๓ ด�าน คือ ๑) ความ
คิดเห็นต$อการจัดโครงการฝ�กอบรมเพ่ือทดลองใช�แบบฝ�กทักษะ ๒) ความคิดเห็นต$อการใช�
แบบฝ�กทักษะท่ีสร�างข้ึนและ ๓) ความพึงพอใจต$อการใช�แบบฝ�กทักษะ 

๔. การวิเคราะห ข�อมูล ข�อมูลเชิงปริมาณใช�วิธีการวิเคราะห โดยใช�ร�อยละ ค$าเฉลี่ย 
และส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ การแปลความหมายค$าเฉลี่ย ๕ ระดับ คือ 
มากท่ีสุด (๔.๕๐-๕.๐๐ คะแนน) มาก (๓.๕๐-๔.๔๙ คะแนน) ปานกลาง (๒.๕๐-๓.๔๙ 
คะแนน) น�อย (๑.๕๐-๒.๔๙ คะแนน) และน�อยท่ีสุด (๑.๐๐-๑.๔๙ คะแนน) ตามลําดับ 
สําหรับข�อมูลเชิงคุณภาพและข�อมูลจากเอกสารใช�การวิเคราะห เนื้อหา 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. สรุปความต�องการความรู�และทักษะ พบว$า นิสิตท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน 

๔๕ รูป/คน เป[นพระสงฆ  จํานวน ๓๗ รูป คิดเป[นร�อยละ ๘๓ รองลงมาเป[นคฤหัสถ หญิง
จํานวน ๓ คน (ร�อยละ ๗) แม$ชีและคฤหัสถ ชายมีจํานวนกลุ$มละ ๑ คน (ร�อยละ ๕) ผลการ
ประเมินความรู�และทักษะท่ีควรจะมีในเรื่องการวิเคราะห ข�อมูลวิจัยเชิงปริมาณมีค$าเฉลี่ยใน
ภาพรวมพบว$าอยู$ในระดับมาก (x̄= ๔.๒๘) ส$วนความรู�ด�านการวิเคราะห ข�อมูลวิจัยเชิง
ปริมาณท่ีมีในตัวของนิสิตอยู$แล�วในภาพรวมพบว$าอยู$ในระดับปานกลาง (x̄ = ๒.๖๘) คิดเป[น
คะแนนเฉลี่ยท่ีแตกต$างกันทุกด�านเท$ากับ ๑.๖๐ คะแนน ดังนั้นจึงสรุปได�ว$านิสิตมีความ
ต�องการความรู�และทักษะการวิเคราะห ข�อมูลวิจัยเชิงปริมาณในทุกด�าน โดยเริ่มต้ังแต$ความ
เข�าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับสถิติเพ่ือการวิจัย การสร�างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และ
การวิเคราะห ข�อมูล การแปลผล และบรรยายสรุปข�อมูลตามลําดับ 

๒. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค สรุปได�ดังนี้ 
๒.๑ การพัฒนาแบบฝ�กทักษะ ผู�วิจัยสร�างแบบฝ�กทักษะวิเคราะห ข�อมูลวิจัยเชิง

ปริมาณทางพระพุทธศาสนาโดยจัดให�มีลักษณะเป[นชุดเอกสารสรุปความรู�และใบงาน มีการ
แบ$งเนื้อหาและกิจกรรมการฝ�กทักษะออกเป[น ๓ ตอน ได�แก$ ๑) ความเข�าใจพ้ืนฐานเก่ียว
สถิติเพ่ือการวิจัย ๒) การสร�างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และ ๓) การวิเคราะห 
ข�อมูล การแปลผล และบรรยายสรุปข�อมูลตามลําดับ 

๒.๒ การทดลองใช�แบบฝ�กทักษะปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 
๒.๒.๑ ข�อมูลพ้ืนฐานพบว$า กลุ$มนิสิตท่ีเสนอโครงการวิทยานิพนธ เชิง

ปริมาณในหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปBสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ป�การศึกษา ๒๕๕๙ มีจํานวนท้ังสิ้น ๑๒ รูป/คน เป[นพระสงฆ 
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จํานวน ๑๐รูปคิดเป[นร�อยละ ๘๓.๓๓และอีก ๒ คนเป[นแม$ชีและคฤหัสถ หญิงคิดเป[นร�อยละ 
๑๖.๖๗ส$วนใหญ$จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและไม$เคยมี
ประสบการณ ในการทําวิจัยเชิงปริมาณมาก$อน 

๒.๒.๒ ความรู�และทักษะ พบว$า ก$อนทดลองใช�แบบฝ�กทักษะมีคะแนน
เฉลี่ยท่ีแสดงความรู�และทักษะเก่ียวกับการวิเคราะห ข�อมูลวิจัยเชิงปริมาณเท$ากับ ๘.๗๖ 
คะแนน คิดเป[นร�อยละ ๔๓.๘๐ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ภายหลังการอบรมแล�วมี
คะแนนเฉลี่ยเท$ากับ ๑๔.๐๔คะแนน คิดเป[นร�อยละ ๗๐.๒๐ แสดงให�เห็นว$ามีคะแนน
พัฒนาการเรียนรู�เพ่ิมข้ึนร�อยละ ๒๖.๔๐ ซ่ึงสูงกว$าเกณฑ ร�อยละ ๒๐ ท่ีต้ังเอาไว� และเม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนก$อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว$า ผู�เข�ารับการอบรมสามารถ
ทําคะแนนจากการประเมินความรู�โดยได�คะแนนหลังการอบรมสูงกว$าก$อนการอบรมอย$างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๒.๓ ความคิดเห็นเก่ียวกับการทดลองใช�แบบฝ�กทักษะ สรุปได�ดังนี้ 
๒.๓.๑ ความคิดเห็นต$อการจัดฝ�กอบรมการจัดฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

ทดลองใช�แบบฝ�กทักษะในการวิจัยครั้งนี้ พบว$ามีความเหมาะสมในภาพรวมอยู$ในระดับมาก 
(x̄ = ๔.๓๙) เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเป[นรายด�าน พบว$า ด�านสถานท่ีมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ ความชัดเจนในการบรรยายประกอบการฝ�กทักษะ และความเหมาะสม
ของแบบฝ�กทักษะวิเคราะห ข�อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ สําหรับข�ออ่ืนๆ พบว$ามีความเหมาะสม
ในระดับมากทุกข�อ โดยข�อท่ีมีความเหมาะสมมากเป[นอันดับแรก คือ ความรู�ท่ีได�รับจากการ
ใช�แบบฝ�กทักษะ รองลงมา คือ ความชัดเจนของเนื้อหาสาระในแบบฝ�กทักษะการนําความรู�
ไปใช�ในการทําวิจัย ความพึงพอใจต$อการใช�แบบฝ�กทักษะในภาพรวม การมีโอกาสได�
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว$างการทดลองใช�แบบฝ�กทักษะความเหมาะสมของแบบฝ�ก
ทักษะความเหมาะสมของบรรยากาศการทดลองใช�แบบฝ�กทักษะ ตามลําดับสําหรับ
ข�อเสนอแนะในการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ส$วนใหญ$พบว$า กลุ$มผู�ให�ข�อมูลหลักต�องการ
ให�ขยายเวลาในการฝ�กอบรม จัดให�มีการอบรมท่ีต$อเนื่อง และมีการติดตามผลการวิเคราะห 
และบรรยายสรุปข�อมูลเพ่ือการทําวิทยานิพนธ  

๒.๓.๒ ความคิดเห็นต$อแบบฝ�กทักษะ ผู�เข�ารับการอบรมมีความคิดเห็นว$า 
แบบฝ�กทักษะท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมในภาพรวมในระดับมาก (x̄= ๔.๓๓) เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียด พบว$าประเด็นท่ีมีความเหมาะสมระดับมากอันดับแรก คือ การนําเสนอ
เนื้อหาชัดเจน และการแบ$งหัวข�อการสอนและเนื้อหาย$อยมีความเหมาะสม รองลงมา คือ 
การใช�ภาษาท่ีเข�าใจง$าย เนื้อหาสาระง$ายต$อการทําความเข�าใจ กรณีตัวอย$างประกอบการ
เรียนรู�ทําให�เข�าใจชัดเจนข้ึน และกิจกรรมการฝ�กทักษะเข�าใจง$าย ตามลําดับ 

ผู�วิจัยได�สัมภาษณ กลุ$มผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับประเด็นคุณภาพของแบบฝ�ก
ทักษะการวิเคราะห ข�อมูลวิจัยเชิงปริมาณทางพระพุทธศาสนา คือ ๑) ความเข�าใจพ้ืนฐาน
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เก่ียวสถิติเพ่ือการวิจัย ๒) การสร�างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และ ๓) การ
วิเคราะห ข�อมูล การแปลผล และบรรยายสรุปข�อมูล สรุปผลได�ดังนี้ ๑) ความสามารถใน
การศึกษาทบทวนด�วยตนเอง ส$วนใหญ$ระบุว$า เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู�เป[นเรื่องยาก
มากในการทําความเข�าใจด�วยตนเอง แต$เม่ือได�รับการอธิบายสรุปแล�วช$วยให�เข�าใจมากยิ่งข้ึน 
สามารถทําความเข�าใจกระบวนการและวิธีปฏิบัติในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการทําวิจัยของตนเอง
ได� ๒) ขนาดตัวอักษรและภาษาท่ีใช�ในเอกสารแบบฝ�กทักษะ ส$วนใหญ$เห็นว$ามีการใช�ขนาด
ตัวอักษรท่ีเหมาะสม อ$านได�ง$าย และใช�ภาษาในการเขียนท่ีเหมาะสม อ$านเข�าใจง$าย ไม$ต�อง
แปลความหมาย ๓) การอธิบายเนื้อหาและกิจกรรมการฝ�กทักษะ ส$วนใหญ$ระบุว$ามีการ
อธิบายขยายความเนื้อหาท่ีชัดเจน มีการนําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการฝ�กทักษะท่ีเป[น
ลําดับข้ันตอน มีโครงสร�างของเนื้อหาและกิจกรรมการฝ�กทักษะท่ีเหมาะสมและชัดเจน 
สามารถทําให�เข�าใจง$ายและมองเห็นความแตกต$างของเนื้อหาและกิจกรรมการฝ�กทักษะ และ 
๔) ความเป[นประโยชน ของเนื้อหาและกิจกรรมการฝ�กทักษะ ส$วนใหญ$มีความคิดเห็นท่ี
สอดคล�องกันว$า เนื้อหาและกิจกรรมต$างๆ ในแบบฝ�กทักษะท่ีพัฒนาข้ึนมีความทันสมัย ช$วย
ทําให�เห็นแนวทางวิเคราะห ข�อมูลและบรรยายสรุปข�อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ เป[น
ประโยชน ต$อการทําวิจัยให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถนําเอาไปเป[นคู$มือในการ
วิเคราะห ข�อมูลและบรรยายสรุปข�อมูลในการทําวิจัยได�จริง 

๒.๓.๓ ความพึงพอใจต$อการใช�แบบฝ�กทักษะ ผู�วิจัยได�สอบถามความพึง
พอใจต$อการใช�แบบฝ�กทักษะ โดยใช�คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน พบว$ามีค$าเฉลี่ยความพึงพอใจ
โดยรวมเท$ากับ ๘.๗๘ คะแนน โดยมีเหตุผลสําคัญท่ีมีความพึงพอใจคือ การได�รับความรู�และ
ทักษะวิเคราะห และบรรยายสรุปข�อมูลในการทําวิจัยเชิงปริมาณมากข้ึน ได�เห็นตัวอย$าง
ประกอบการอธิบายเนื้อหาความรู�และกิจกรรมการฝ�กทักษะ ได�แลกเปลี่ยนประสบการณ 
และการอธิบายความรู�และทักษะต$างๆ ร$วมกัน และสามารถนําไปใช�ศึกษาทบทวนความรู�ได�
อย$างต$อเนื่อง 

๔.๓ องค ความรู� ท่ีได�จากการวิจัย การจัดฝ�กอบรมในโครงการท่ีมุ$งเน�น
พัฒนาการเรียนรู�และทักษะหากได�มีการจัดบูรณาการระหว$างรูปแบบการสอนเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู�ให�สอดคล�องและสัมพันธ กัน โดยใช�นวัตกรรมท่ีตอบสนองความต�องการ
ของผู�เรียนอย$างเหมาะสมจะช$วยกระตุ�นให�ได�รับประสบการณ ตรงในการเรียนรู� เกิดความคิด
สร�างสรรค  และมองเห็นแนวทางการนําเอาความรู�นั้นไปประยุกต ใช�ได�อย$างมีประสิทธิภาพ 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผู�วิจัยนําประเด็นตามวัตถุประสงค ในการวิจัยมาอภิปราย คือ ผลการพัฒนาและผล

การทดลองใช�แบบฝ�กทักษะวิเคราะห ข�อมูลในงานวิจัยเชิงปริมาณทางพระพุทธศาสนามาใช�
เป[นกรอบสําหรับการอภิปรายผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
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๑. ผลการพัฒนาแบบฝ�กทักษะวิเคราะห ข�อมูลในงานวิจัยเชิงปริมาณทาง
พระพุทธศาสนาท่ีพบว$ามีลักษณะเนื้อหาและกิจกรรมการฝ�กทักษะท่ีสอดคล�องกับความ
ต�องการของกลุ$มผู�ให�ข�อมูลหลัก คือ ๑) ความเข�าใจพ้ืนฐานเก่ียวสถิติเพ่ือการวิจัย ๒) การ
สร�างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และ ๓) การวิเคราะห ข�อมูล การแปลผล และ
บรรยายสรุปข�อมูล ตามลําดับ โดยเนื้อหาและกิจกรรมการฝ�กทักษะท้ัง ๓ เรื่อง ได�มีการแบ$ง
ส$วนประกอบของแบบฝ�กทักษะออกเป[น ๓ ส$วนสําคัญ คือ ส$วนแรก เป[นเนื้อหาความรู�
เก่ียวกับหลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยเชิงปริมาณ และส$วนท่ีสองแสดงกรณี
ตัวอย$างในการนําหลักการและแนวคิดไปใช�ในงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา เม่ือได�รับรู�แนว
ทางการใช�แบบฝ�กทักษะโดยผ$านการอบรมเชิงปฏิบัติการแล�วทําให�เข�าใจหลักการและ
แนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณได�ชัดเจนมากยิ่งข้ึน สําหรับส$วนท่ีสาม มีลักษะเป[นชุด
กิจกรรมการฝ�กทักษะวิเคราะห ข�อมูลและบรรยายสรุปข�อมูลในงานวิจัยเชิงปริมาณทาง
พระพุทธศาสนาช$วยให�ผู�เข�ารับการอบรมได�ฝ�กปฏิบัติการวิเคราะห ข�อมูลและบรรยายสรุป
ข�อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นจึงเห็นได�ว$าโครงสร�างเนื้อหาและกิจกรรมในแบบฝ�กทักษะ
ท้ัง ๓ ส$วนมีความสัมพันธ กัน โดยส$วนแรกเป[นหลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวข�อง ทําให�ผู�เข�า
อบรมได�รับความรู� และช$วยให�เห็นตัวอย$างในการนําเอาหลักการและแนวคิดไปประยุกต ใช�
ในงานวิจัยเชิงปริมาณทางพระพุทธศาสนาได�จริง สําหรับส$วนท่ีสามซ่ึงเป[นกิจกรรมท่ีใช�
ประกอบการฝ�กทักษะในการวิเคราะห ข�อมูลและบรรยายสรุปข�อมูลท่ีช$วยให�ได�ฝ�กปฏิบัติโดย
เรียนรู�ตามตัวอย$างไปสู$การนําเอาข�อมูลของตนเองมาทําการวิเคราะห และบรรยายสรุป
ตามลําดับข้ันตอนและแบบแผนท่ีแสดงในตัวอย$างมีส$วนช$วยให�ผู�ใช�แบบฝ�กทักษะได�เกิด
ความเข�าใจมากยิ่งข้ึน เม่ือได�ปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนและได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร$วมกัน
ระหว$างผู�บรรยายและกลุ$มผู�ให�ข�อมูลหลักด�วยกัน 

๒. ผลการทดลองใช�แบบฝ�กทักษะวิเคราะห ข�อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณทาง
พระพุทธศาสนาท่ีพบว$ากลุ$มผู�ให�ข�อมูลหลักมีระดับพัฒนาการเรียนรู�หลังการทดลองใช�แบบ
ฝ�กทักษะท่ีเพ่ิมสูงกว$าก$อนการทดลองเฉลี่ยร�อยละ ๒๖.๔๐ ซ่ึงสูงกว$าเกณฑ ท่ีกําหนดเอาไว�มี
ความสอดคล�องกับผลการวิจัยของสมคิด พรมจุ�ย และสุพักตร  พิบูลย ๓ ท่ีรายงานผลการ
พัฒนาชุดฝ�กอบรมทางไกล เรื่อง การวิจัยและพัฒนางานวิชาการว$า ผู�เข�ารับการอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมท่ีแสดงระดับความรู�สูงข้ึนกว$าก$อนการอบรม ท่ีเป[นเช$นนี้เพราะผู�
เข�ารับการอบรมได�ศึกษาความรู�จากเอกสารแบบฝ�กทักษะท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึนโดยจัดให�มีการ
นําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมท่ีเป[นลําดับข้ันตอน มีการใช�ภาษาและยกตัวอย$างประกอบท่ี

                                                           

๓ สมคิด พรมจุ�ย และสุพักตร  พิบูลย , “การพัฒนาชุดฝ�กอบรมทางไกล เรื่อง การวิจัยและ
พัฒนางานวิชาการ”, วารสารศึกษาศาสตร� มสธ., ป�ท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๔) : หน�า 
๑-๑๔. 
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ช$วยให�เข�าใจได�ง$าย ประกอบกับได�รับการบรรยายสรุปความรู�และกิจกรรมการฝ�กทักษะจาก
ผู�วิจัยในฐานะวิทยากรผู�บรรยาย ซ่ึงลักษณะพัฒนาการของการเรียนรู�ดังกล$าวสอดคล�องกับ
การศึกษาของวุฒิชัย ประสารสอย๔ ท่ีพบว$า การเรียนรู�ท่ีเน�นด�านทักษะ (Psychomotor 
Domain) เพ่ือการพัฒนาความสามารถของบุคคลเป[นผลมาจากการได�รับประสบการณ การ
ฝ�กและมีการสะสมไว�จนเกิดความคิดสร�างสรรค ท่ีจะเป[นพ้ืนฐานความสามารถของบุคคล ซ่ึง
จะเกิดข้ึนมากเพียงใดนั้นข้ึนอยู$กับว$าสิ่งท่ีจะศึกษานั้นเป[นเรื่องท่ีตรงตามความสนใจ ผู�ศึกษา
ก็จะเกิดแรงจูงใจท่ีจะศึกษาและลองปฏิบัติตามแบบเพ่ือนําไปสู$การพัฒนาทักษะในข้ันสูง
ต$อไปได� ทําให�บุคคลนั้นพร�อมท่ีจะกระทํากิจกรรมให�สําเร็จได�อย$างมีประสิทธิภาพ 

สําหรับความคิดเห็นต$อการเข�าฝ�กอบรมและทดลองใช�แบบฝ�กทักษะท่ีพบว$าส$วน
ใหญ$มีความรู�และทักษะในการวิเคราะห ข�อมูลอยู$ในระดับมาก และมีความคิดเห็นว$าวิทยากร
มีความสามารถในการบรรยาย มีความชัดเจนในเนื้อหาและเปAดโอกาสให�ได�แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันมีความเหมาะสมอยู$ในระดับมาก และจากการสอบถามความพึงพอใจท่ีพบว$าอยู$
ในระดับมาก มีเหตุผลมาจากการได�รับความรู�และการได�ฝ�กทักษะวิเคราะห ข�อมูล สิ่งท่ีผู�เข�า
อบรมประทับใจมากท่ีสุด คือ วิทยากรสามารถถ$ายทอดความรู�ได�ดี ทําให�เข�าใจได�ง$าย 

๗. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรจัดให�มีโครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวข�องกับการ
วิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทักษะในการทําวิจัยสําหรับนิสิตทุกระดับชั้นอย$าง
สมํ่าเสมอและต$อเนื่อง 

๒. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการส$งเสริมให�มีการพัฒนาชุดความรู�เพ่ือการฝ�กทักษะ
สําหรับการนําไปใช�ท้ังในการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ/ภาคสนาม และการวิจัย
เชิงคุณภาพ/ภาคเอกสารและจัดกิจกรรมส$งเสริมความรู�ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด�าน
วิปBสสนาภาวนา เพ่ือให�นิสิตมีความรู�ความเข�าใจและมีทักษะในการนําไปใช� 

๓. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยการพัฒนาชุดฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอ่ืนๆ 
เช$น การพัฒนางานวิชาการและวิจัยทางพระพุทธศาสนา การออกแบบวิจัย การเขียนโครง
ร$างวิทยานิพนธ  การสร�างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข�อมูล ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณและ
ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
                                                           

๔ วุฒิชัย ประสารสอย, “เปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร ช$วยสอน
จากการใช�ชุดการเรียนแบบสื่อประสมที่ศึกษาด�วยตนเองกับศึกษาภายใต�การนิเทศ”, วิทยานิพนธ�
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล�าพระนครเหนือ), 
๒๕๔๒. 
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มหาวิทยาลัยพระจอมเกล�าพระนครเหนือ, ๒๕๔๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๑๖๕

การประยุกต�หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  

อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
Applying Of The Four Brahmavihara In School Administration Based On 
The Nongkhai Primary Educational Service area Office 1 Muang District, 

Nongkhai Province 
 

พระตุลา โสภณเมโธ (แสนกุล)* 
พระอธิการบุญช$วย โชติวํโส, ดร., ผศ.ดร.วิทยา ทองดี** 

บทคัดย4อ 

งานวิจัยเรื่องการประยุกต หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาการประยุกต หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต$อการประยุกต หลักพรหม
วิหาร ๔ ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยจําแนกตามสถานภาพ
ส$วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการส$งเสริมและพัฒนาการประยุกต หลักพรหมวิหาร ๔ ใน
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต ๑ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

ผลการวิจัยพบว4า 
๑. ความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา และครูผู�สอนต$อการประยุกต หลักพรหม

วิหาร ๔ ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู$ในระดับมาก
เม่ือพิจารณารายด�าน อยู$ในระดับมากทุกด�านด�านเมตตา โดยภาพรวมอยู$ในระดับมาก (Χ  = 
๔.๑๒) ด�านกรุณา ในภาพรวมอยู$ในระดับมาก (Χ = ๔.๑๒) ด�านมุทิตา ในภาพรวมอยู$ใน
ระดับมาก (Χ = ๔.๑๑) ด�านอุเบกขา ในภาพรวมอยู$ในระดับมาก (Χ  = ๔.๐๘) 

๒. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของของผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนใน
สถานศึกษาท่ีมีต$อการประยุกต หลักพรหมวิหาร๔ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด
                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น  

** อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น  
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต๑ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
จําแนกตามสถานภาพส$วนบุคคลพบว$า ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนในสถานศึกษาท่ีมี
ประสบการณ ในการทํางานต$างกันมีความคิดเห็นต$อการประยุกต หลักพรหมวิหาร๔ในการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ สําหรับใน
ด�านตําแหน$งหน�าท่ี และวุฒิการศึกษาไม$แตกต$างกัน 
 

คําสําคัญ: การประยุกต หลักพรหมวิหาร ๔, การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Abstract 
The aims of this research were: to study and compare the 

application of the Four Brahmavihara-dhammas in administration the schools 
of the primary education, classified by the personal factors; to study the ways 
to promote and develop the application of the Four Brahmavihara-dhammas 
of the primary education administration of the schools under Nongkai Primary 
Educational Service Area Office. The research samples were 235 of the 
education administrators and teachers; the target group was 15 informants. 
The research tools were a five rating scale questionnaire with its reliability 
value at .98 and the interview form. The statistics used in the data analysis 
were: Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test (Independent 
samples), f-test (One Way ANOVA); the data were analyzed by using the 
descriptive analysis.  

The research results show that:  
1. the statistic overall score of the application of the Four 

Brahmavihara-dhammas for the primary school administration in the studied 
area was at a high level. The scores of all aspects were at the same level, 
ranking for the scores of Loving Kindness, Compassion, Empathetic Joy and 
Equanimity. Based on the personal comparison, the administrators and 
teachers with differences in working experience had their opinion towards the 
application of the dhamma differently with the statistical significance level at 
.05; for those with differences in their duties and educational degree, their 
opinions were not different.  

2. The ways to promote the application of the dhamma are that the 
educational institutions should support their personnel in self development 
and taking care of their colleagues; the administrators should have right 
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awareness in taking care of the personnel in all the aspects and be able to 
get along with the community to realize their problems and difficulties; the 
personnel should be generous; the administrators should promote all the 
personnel, have empathetic joy with the personnel achievement, assign tasks 
according to the personnel’s ability; be able to control their emotion while 
working. 
 

Keywords: Applying Of the Four BrahmaviharaIn, School Administration Based 

๑. บทนํา 
กระแสของความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกท่ีเกิดข้ึนในปBจจุบัน เป[นปBจจัยท่ีผลักดัน

ให�เกิดการแสวงหากลยุทธ  ในการพัฒนาความสามารถของประชากรในประเทศ ประเทศไทย
เป[นประเทศท่ีมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็วในทุกด�าน ด�านการศึกษาก็มีการ
เปลี่ยนแปลง และมีความจําเป[นอย$างยิ่งในการพัฒนาปรับเปลี่ยนให�ทันกับกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยกลุ$มเป�าหมายท่ีมีความจําเป[นอย$างยิ่งในการพัฒนาคือกลุ$ม
ผู�เก่ียวข�องกับการศึกษา ได�แก$ กลุ$มผู�บริหารโรงเรียน และกลุ$มครูผู�สอน โดยท่ีเม่ือผู�บริหารมี
ความพร�อม และมีศักยภาพในการพัฒนาก็สามารถเป[นผู�นําให�แก$ครูผู�สอนในการจัด
กระบวนการเรียนรู�ได�อย$างมีประสิทธิภาพ และเม่ือผู�สอนมีความรู�ความสามารถ และมีความ
เชี่ยวชาญแล�ว กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีมีคุณภาพ ย$อมส$งผลให�ผู�เรียนได�รับ
การฝ�กฝนและเรียนรู�ได�อย$างมีประสิทธิภาพด�วยการพัฒนาการศึกษาให�ได�ตามมาตรฐาน
การศึกษาแห$งชาตินั้น ทําได�ยากแต$นับเป[นเรื่องท่ีสําคัญยิ่ง สามารถทําได�และมีโอกาสท่ีจะ
ประสบความสําเร็จ เพราะเป[นเรื่องท่ีอยู$ในใจของคนทุกคนดังจะเห็นได�จากต้ังแต$ ป� ๒๕๔๔ 

การบริหารงานให�ประสบความสําเร็จตามเป�าหมายท่ีกําหนดนั้น ผู�บริหารแต$ละคน
ต$าง มีเส�นทางในการบริหารของตนแตกต$างกันไปตามความถนัดและความสามารถท่ีตนมีอยู$ 
ในเส�นทางท่ี หลากหลายนั้น ล�วนจําเป[นต�องยึดถือแนวทางในการดําเนินงานท้ังสิ้น ท้ังท่ีเป[น
แนวคิดและทฤษฎีท้ังจากในประเทศไทยและจากต$างประเทศตามท่ีนักบริหารการศึกษาได�
ผ$านการฝ�กปฏิบัติและได� นําเสนอไว�เป[นรูปแบบให�ผู�บริหารรุ$นต$อๆ มาได�ศึกษา ได�แก$ ทฤษฎี
ฐานอํานาจของผู�บริหาร (ทฤษฎี ของเฟรนช และราเวน) หรือแนวคิดเก่ียวกับผู�นําหรือนัก
บริหารของศาสตราจารย  ดร.พจน  สะเพียรชัย๑ ซ่ึงเป[นแนวทางท่ีได�นําเสนอไว�จาก
นักวิชาการทางโลกเม่ือพิจารณานักวิชาการทางธรรมก็มีนักวิชาการ ได�นําเสนอไว�เช$นกัน 

                                                           

๑ ทิศนา แขมมณี และภาษิต ประมวลศิลป@ชัย, ประสบการณ�และกลยุทธ�ของผู�บริหารในการ
ปฏิรูปการเรียนรู�ท้ังโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : ปกรณ ศิลป@ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๗), หน�า ๒๗. 
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เช$น พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได�นําเสนอพุทธวิธีบริหารไว� ๕ ประการ ได�แก$ การ
วางแผน การจัดการองค กร งานบุคลากร การอํานวยการ และการกํากับดูแล๒ 

จากสภาพและปBญหาการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ นับว$ามีความสําคัญเป[นอย$างยิ่ง ท่ี
ผู�บริหารต�องปฏิบัติหน�าท่ีรับผิดชอบท้ังเป[นท่ีปรึกษา เป[นผู�บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับงาน
วิชาการ ควบคุมการเรียนการสอน จัดครูเข�าสอน จัดให�มีอุปกรณ เครื่องมือ วัสดุ นิเทศการ
สอนการวัดผล ประเมินผลและการจัดการใช�ทรัพยากรท้ังท่ีเป[นบุคคลและสิ่งของเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนางานด�านวิชาการให�เจริญก�าวหน�ายิ่งข้ึน ผู�วิจัยเห็นว$าการนําหลักการ
บริหารเชิงพุทธโดยเฉพาะพรหมวิหาร ๔ มาประยุกต ใช�ในการบริหารสถานศึกษาจะเป[น
แนวทางท่ีดี ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�อย$างมี
ประสิทธิผลมากข้ึน  

ดังนั้น ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องการประยุกต หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต ๑ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีได�ไปใช�ประโยชน ต$อการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย$างเหมาะสม ตลอดจนสามารถนําผลการวิจัยไปใช�เป[นแนวทางใน
การพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยประยุกต เข�ากับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักพรหมวิหาร ๔ ให�เกิดประสิทธิภาพต$อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการประยุกต หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต๑ อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 

๒. เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคายโดย จําแนกตามสถานภาพส$วนบุคคล 

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการส$งเสริมและพัฒนาการประยุกต หลักพรหมวิหาร๔
ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต๑ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

 
 

                                                           

๒ หวน พินธุพันธ , การบริหารการศึกษา : นักบริหารมืออาชีพ, (นนทบุรี : พินธุพันธ การ
พิมพ , ๒๕๔๙), หน�า ๓๐-๓๔. 
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๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป[นการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods Research) โดยใช�วิธีการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) แบ$งการศึกษาโดยใช�วิธีการเชิงปริมาณในการสํารวจความคิดเห็นของผู�บริหาร
สถานศึกษาและครูผู�สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการนําหลักพรหมวิหาร ๔ ไปใช�ในการ
บริหารสถานศึกษาและศึกษาแนวทางการประยุกต ใช�หลักพรหมวิหาร ๔ ของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโดยใช�วิธีการเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู�วิจัยมีลําดับข้ันตอนการวิจัยดังต$อไปนี้ 

๑. ประชากร กลุ$มตัวอย$าง และกลุ$มเป�าหมายท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก$ ผู�บริหาร
สถานศึกษาและครูผู�สอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาป�การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๕๗
โรงเรียน ซ่ึงมีจํานวน ๖๐๕ คน จําแนกเป[นผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน ๖๗ คนครูผู�สอน 
จํานวน ๕๓๘ คน ได�กลุ$มตัวอย$าง จํานวน ๒๘๑ คนโดยกําหนดกลุ$มตัวอย$างตามตารางเครซ่ี
และมอร แกน (krejcie & Morgan)๓ และกลุ$มเป�าหมาย ได�แก$ ผู�บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู�สอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน ๑๕ คน ได�มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

๒. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย มี ๒ ประเภท ได�แก$  
๒.๑ แบบสอบถาม (Questionnaire) มี ๓ ตอน ประกอบด�วย ตอนท่ี ๑ เป[น

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับตําแหน$งหน�าท่ี วุฒิการศึกษา และประสบการณ 
ในการทํางาน มีลักษณะเป[นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) ตอนท่ี ๒ เป[นข�อมูลเก่ียวกับ
การประยุกต หลักพรหมวิหาร ๔ ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเป[นแบบ
มาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) ตามหลักการและแนวคิดของลิเคิร ด๔ ๕ ระดับ และ
ตอนท่ี ๓ เป[นข�อมูลเก่ียวกับแนวทางในการส$งเสริมและพัฒนาการประยุกต หลักพรหมวิหาร ๔ 
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเป[นแบบปลายเปAด (Open-ended) จํานวน ๔ ด�าน  

๒.๒ แบบสัมภาษณ  ใช�สําหรับกลุ$มเป�าหมายจํานวน ๑๕ คน ๔ ด�าน แบ$งเป[น 
๒ ตอน ประกอบด�วย ตอนท่ี ๑ เป[นข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�สัมภาษณ  และตอนท่ี ๒ เป[น
แนวทางการส$งเสริมและพัฒนาการประยุกต หลักพรหมวิหาร๔ ในการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย จํานวน ๔ ด�าน 

                                                           

๓ krejcie & Morgan อ�างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริ
ยาสาส นจํากัด, ๒๕๕๔), หน�า ๔๓. 

๔ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๘๒-๘๓. 
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๓. การวิเคราะห ข�อมูล โดยการใช�โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห หา
จํานวน ค$าร�อยละ ค$าเฉลี่ย และส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท้ังโดยรวมและรายด�านตามวิธีการ
ของลิเคิร ด๕ แล�วนําไปเทียบกับเกณฑ ค$าเฉลี่ย ๕ ระดับ และแปลผล ในการวิเคราะห 
เปรียบเทียบการปฏิบัติเก่ียวกับการประยุกต หลักพรหมวิหาร ๔ ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จําแนกตามตําแหน$งหน�าท่ี และวุฒิการศึกษา โดยการทดสอบท่ี (t-test แบบ 
Independent samples) วิเคราะห เปรียบเทียบการปฏิบัติเก่ียวกับการประยุกต หลักพรหม
วิหาร ๔ ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามประสบการณ ในการทํางาน โดยการทดสอบ
ท่ี (F-test แบบ One way anova) เม่ือพบความแตกต$างมีนัยสําคัญทางสถิติ หาความ
แตกต$างเป[นรายคู$ด�วยวิธีการของเชฟเฟ� (Scheffe’ method) และการวิเคราะห แนว
ทางการส$งเสริมและพัฒนาการประยุกต หลักพรหมวิหาร ๔ ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จํานวน ๔ วิเคราะห ข�อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  

๔. สรุปผลการวิจัย 
ความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา และครูผู�สอนต$อการประยุกต หลักพรหม

วิหาร ๔ ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู$ในระดับมาก
เม่ือพิจารณารายด�านอยู$ในระดับมากทุกด�าน 

การเปรียบเทียบการประยุกต หลักพรหมวิหาร๔ในการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานจําแนกตามตําแหน$งหน�าท่ี วุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด�านไม$แตกตางกัน 
ส$วนประสบการณ ในการทํางานต$างกันโดยภาพรวมแตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๑ ซ่ึงเป[นไปตามสมมติฐาน 

๕. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ ควรจัดกิจกรรมส$งเสริมความเมตตาต$อกันระหว$างผู�บริหารสถานศึกษา
และครูผู�สอน รวมท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเพ่ือเป[นแนวทางในการดําเนินงานตาม
หลักธรรมในการพัฒนาบุคลากร 

๒.๒ นําผลการศึกษาเป[นข�อมูลสารสนเทศแก$ผู�ท่ีมีส$วนเก่ียวข�องกับโรงเรียนท่ีมี
ความสนใจเพ่ือเป[นข�อมูลในการวางแผนในการประยุกต หลักพรหมวิหาร ๔ ในโรงเรียน 

๒.๓ ควรรายงานผลให�หน$วยงานท่ีรับผิดชอบในระดับท่ีสูงข้ึนได�ทราบปBญหา
ต$างๆในการประยุกต หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                                           

๕ บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส นจํากัด, 
๒๕๕๖), หน�า ๑๒๑. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๑๗๑

๒.๔ ควรศึกษากระบวนการลงโทษบุคลากรท่ีกระทําผิดวินัยอย$างตรงไปตรงมา
ตามระเบียบของทางราชการ 

๒. ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต$อไป 
๒.๑ ควรทําการศึกษาการใช�หลักธรรมพรหมวิหาร๔ในกลุ$มประชากรท่ีกว�าง

และหลากหลายมากข้ึนเช$นนักเรียนผู�ปกครองและประชาชนท่ัวไป 
๒.๒ ควรศึกษาแนวทางการส$งเสริมและพัฒนาการประยุกต หลักพรหมวิหาร๔ 

ในการบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือเป[นผลในการ
เปรียบเทียบครั้งต$อไป 

๒.๔ ควรทําการสัมภาษณ เชิงลึกในกลุ$มของบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให�มี
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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ศึกษาความศรัทธาท่ีส4งผลต4อการปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน  
ณ วัดลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

A Study Of Faith Resulting To The Insight Meditation Practice And 
MeritualPeritual Of Buddhists At WatLansakLansak District  

UthaitThait Province 
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วิทยานิพนธ นี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ ศึกษาความศรัทธาท่ีส$งผลต$อการปฏิบัติธรรมและ
การบําเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน และเพ่ือศึกษาอุปสรรค ข�อเสนอแนะต$อการปฏิบัติธรรม
และการบําเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชนท่ีปฏิบัติธรรมและบําเพ็ญกุศล ณ วัดลานสัก อําเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี คัดเลือกกลุ$มตัวอย$างโดยวิธีสุ$มแบบเจาะจงจากพุทธศาสนิกชน ณ 
วัดลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จํานวน ๙๒ คน ส$วนใหญ$เป[นเพศหญิง อายุ ๓๖ 
ป�ข้ึนไป การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น มีรายได�เฉลี่ยไม$เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เครื่องมือวิจัยเป[นแบบสอบถามท่ีมีค$าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน
เท$ากับ ๐.๙๐ สถิติท่ีใช�ประกอบด�วย สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิง
อนุมาน (Inference Statistics) 

ผลการศึกษาพบว4า 
กลุ$มตัวอย$างส$วนใหญ$มีการร$วมปฏิบัติธรรมบําเพ็ญกุศลในเทศกาลวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา คิดเป[นร�อยละ ๖๓.๐๔ รองลงมาคือ กระทําทุกวันพระ และเดือนละ ๒-๓ ครั้ง 
คิดเป[นร�อยละ ๒๓.๙๑ และร�อยละ ๑๓.๐๔ ตามลําดับ การศึกษาศรัทธาท่ีส$งผลต$อการ
ปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกุศลของกลุ$มตัวอย$างพบว$าส$วนใหญ$มีทานศรัทธา รองลงมาคือ 
ภาวนาสัทธา และศีลสัทธา ตามลําดับ อุปสรรค ข�อเสนอแนะต$อการปฏิบัติธรรมและการ
บําเพ็ญกุศลจากความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนท่ีปฏิบัติธรรมและบําเพ็ญกุศล ณ วัดลานสัก 
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สรุปได�เป[นประเด็นสําคัญคือ ไม$มีเวลาท่ีจะมาร$วมกิจกรรม
การปฏิบัติธรรมเพราะต�องประกอบอาชีพแต$ถ�ามีกิจกรรมบําเพ็ญบุญท่ีต�องบริจาคท้ังทรัพย 
ปBจจัยและกําลังทรัพย ทุกคนรู�สึกยินดีร$วมด�วยความเต็มใจ 

คําสําคัญ: ศรัทธา, การบําเพ็ญกุศล 
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Abstract 

This research aims to study the impact on the practice of their faith. 
And charitable Buddhist WatLanSakLanSak District, UthaiThani and to study 
the obstacles. Recommendations to the practice of Buddhist meditation and 
merit and merit at WatLanSakLanSak District, UthaiThani. The samples were 
selected by random sampling from the Buddhist WatLanSakLanSak District, 
UthaiThani Province, 92 people, mostly women aged 36 years and junior high 
school education. The average income of farmers up to 10,000 baht. Research 
tool is a questionnaire with a coefficient of 0.90 statistics used include 
descriptive statistics (Descriptive Statistics) and inferential statistics (Inference 
Statistics)  

study found: 
Most of the practices engaged in charitable Buddhist festival day. 

63.04 per cent, followed by the action every day and the month 2-3 times 
accounted for 23.91 percent and 13.04 percent, respectively, of faith affecting 
the practice and charitable. most of the samples were reviewed, followed by 
the prayer of faith and baptisms SattaSatta respectively, difficulty, hints and 
practice to merit review of Buddhist meditation and merit at WatLanSak 
LanSak district, UthaiThani. In conclusion, the issue was No time to attend the 
event because of the need to practice the profession, but if there is merit to 
donate the estate and the estate are all delighted to participate willingly. 

Keywords: Faith, MeritualPeritual 

๑.บทนํา 
วัดลานสัก ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ต้ังอยู$ท่ีบ�านเก$านาไร$

เดียว หมู$ท่ี ๒ ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ มหานิกาย มี
ท่ีดินต้ังวัดเนื้อท่ี ๑๐ ไร$ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา การสร�างวัดมีนายสุนทร สิทธิปAกิจ เป[น
ผู�ดําเนินการติดต$อขออนุญาตต$อทางราชการ ได�รับอนุญาตให�สร�างวัด วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๒๓ กระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศต้ังเป[นวัดนับต้ังแต$วันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๒๖ ได�มีนามตามชื่ออําเภอ เพราะต้ังอยู$ใกล�ท่ีว$าการอําเภอลานสัก ระยะแรกเริ่มสร�างวัด
เรียกว$า “วัดบ�านเก$า” เป[นสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แห$งท่ี ๘ และปBจจุบันมี



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๑๗๔ 

การปฏิบัติธรรมทุกวัน มีหลักสูตร ๓ วัน ๗ วัน พระครูอุทัยสุตกิจ เป[นเจ�าอาวาสวัดลานสัก 
เจ�าคณะอําเภอลานสัก เจ�าคณะสํานักปฏิบัติธรรม วัฒนธรรมของวัดลานสัก “คติธรรม”  

วัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับหลักในการดําเนินชีวิต ส$วนใหญ$เป[นเรื่องของจิตใจและได�มา
จากศาสนา คนไทยส$วนใหญ$นับถือศาสนาพุทธ คติธรรมสําหรับดําเนินชีวิตจึงได�มาจาก
พระพุทธศาสนาเป[นส$วนมาก การผลิตสร�างการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงท้ังหลายในการดําเนิน
ชีวิตและการดําเนินชีวิตเพ่ือให�อยู$ดีกินดี หรือวัฒนธรรมทางวัตถุ ก็มีเค�าโครงตามคติในหลัก
พระพุทธศาสนา การขจัดขัดเกลาท่ีเห็นว$าไม$ดี ซ่ึงมีการดองอยู$ในสันดานของตนให�หมดใจไป
จากจิตใจ การสร�างความเจริญความงอกงามทางจิตใจ “เนติธรรม” หมายถึง กฎหมายของ
สังคม เป[นข�อกําหนดร$วมกันท่ีควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกของสังคมให�อยู$ในระเบียบแบบ
แผน สิทธิหน�าท่ี เช$น กฎระเบียบวัด การแต$งกาย การรับประทานอาหาร การอยู$รวมกัน 
“สหธรรม” วัฒนธรรมทางสังคม มารยาทในการอยู$ร$วมกันภายในวัด “วัตถุธรรม” คือ วัตถุ
ต$างๆ ท่ีมนุษย สร�างข้ึนเพ่ือประโยชน ในการดํารงชีวิตป�ายวัดสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
ดีเด$นอุโบสถวัดลานสัก ห�องน้ําด�านหน�าวัดลานสัก แผนผังวัดลานสักรอยพระพุทธจํารอง 
ด�านหน�าวิหารบูรพาจารย ศาลาการปฏิบัติธรรม อาคารท่ีพักของผู�ปฏิบัติธรรม คติธรรมของ
ชุมชนลานสักวันพระชุมชนลานสักก็จะมาเข�าร$วมทําบุญ ตักบาตรอาหารแห�ง ขนมสด และ
ปฏิบัติธรรมป�ายประชาสัมพันธ งานต$างๆ ของชุมชนลานสัก การรณรงค ของชุมชนลานสัก
รักษาศีล ๕ ตามโครงการหมู$บ�านรักษารักษาศีล ๕ เนติธรรมของชุมชนลานสัก การต้ังกลุ$ม
บ�านเลขท่ี ผู�วิจัย สนใจท่ีจะศึกษาความศรัทธาท่ีส$งผลต$อการปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญ
กุศลของพุทธศาสนิกชน ณ วัดลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงม่ันใจอย$างยิ่งว$า
การปฏิบัติธรรมตามหลักของสติปBฎฐาน ๔ จะสามารถทําให�ทุกข หมดไปหรือเบาบางลงไปได� 
และในท่ีสุดก็สามารถทํามรรคผลนิพพานให�แจ�งได� แต$ในการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาก็มี
อุปสรรคอยู$บ�างเหมือนกันท่ีทําให�การปฏิบัติวิปBสสนาไม$ก�าวหน�าเท$าท่ีควร ด�วยเหตุนี้ผู�วิจัยจึง
สนใจในปBญหาท่ีเป[นอุปสรรคแก$การปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา เพราะในปBจจุบันมีคนเป[นจํานวน
มากสนใจในการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา เพ่ือพ�นจากทุกข  แต$เม่ือปฏิบัติไปแล�วจะพบว$าไม$มี
ความก�าวหน�าในการปฏิบัติ จึงสรุปว$าตนเองไม$มีศรัทธาในการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาจึง
ต�องการศึกษาว$าความมีศรัทธาในการปฏิบัติกับความไม$มีศรัทธาในการปฏิบัติต$างกันอย$างไร
เพ่ือจะได�เป[นข�อมูลศึกษาและปฏิบัติในวงวิชาการต$อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาความศรัทธาท่ีส$งผลต$อการปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกุศลของ

พุทธศาสนิกชน ณ วัดลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
๒. เพ่ือศึกษาอุปสรรค ข�อเสนอแนะต$อการปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกุศลของ

พุทธศาสนิกชน ณ วัดลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ศึกษาความศรัทธาท่ีส$งผลต$อการปฏิบัติธรรมและบําเพ็ญกุศลของ

อุบาสกอุบาสิกาวัดลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีลําดับข้ันตอนการวิจัยดังต$อไปนี้ 
๑ .  รูปแบบการศึกษาการวิจัยครั้ งนี้ ใช� ระเ บียบวิธี วิ จั ยวิ จั ย เชิ งปริมาณ 

(Quantitative Research) ใช�วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือให�การ
วิจัยเรื่อง ศึกษาความศรัทธาท่ีมีความสัมพันธ กับการปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกุศลของ
พุทธศาสนิกชน ณ วัดลานสักอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีสาระครอบคลุมครบถ�วน 
เหมาะสําหรับนําไปพัฒนาต$อไป  

๒. ประชากรและกลุ$มตัวอย$างในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรท่ีศึกษาความศรัทธาท่ี
ส$งผลต$อการปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน ณ วัดลานสักอําเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี ในป�การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๙๒ คน ได�กลุ$มตัวอย$าง จํานวน ๕๐ โดยสุ$ม
จากตารางของ R.V.K rejcie & D.W.Morgan๑ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕ % ตามนัยทางสถิติ
ท่ี ๐.๐๕ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๓. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเครื่องมีท่ีใช�ในการวิจัยในครั้งนี้  ผู�วิจัยได�ใช�เป[น
แบบสอบถามซ่ึงมีรายละเอียดดังต$อไปนี้ 

๓.๑ แบบสอบถามแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ผู�วิจัยได�พัฒนาข้ึนตาม
กรอบงานของศึกษาความศรัทธาท่ีมีความสัมพันธ กับการปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกุศล
ของพุทธศาสนิกชน ณ วัดลานสักอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  

๓.๒ หาความเท่ียงตรง (validity) โดยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ท่ี
สร�างเสร็จ เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เพ่ือขอความเห็นชอบและเสนอ
ต$อผู�เชี่ยวชาญ จํานวน ๕ ท$าน เพ่ือพิจารณาท้ังในด�านเนื้อหาสาระ และโครงสร�างของ
คําถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช�และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
โดยหาค$าดัชนีความสอดคล�อง (IOC)  เม่ือมีบางข�อท่ีได�ค$าดัชนีความสอดคล�องตํ่ากว$า ๐.๕ 
ผู�วิจัยได�ปรับปรุงแก�ไข ตามคําแนะนําของผู�เชี่ยวชาญ จนได�ค$าดัชนีความสอดคล�อง ตาม
วัตถุประสงค ของแต$ละข�อ (Index of Item Objective Congruence : IOC)  

๓.๓ หาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีแก�ไข
แล�วไปทดลองใช� (Try-out) ท่ีสํานักปฏิบัติธรรมวัดหนองมะกอก ท่ีไม$ใช$กลุ$มตัวอย$างท่ีใช�ใน
การวิจัย จํานวน ๓๐ คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันด�วยวิธีการหาค$าสัมประสิทธิ์แอลฟ�า (Alpha 
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  

                                                           

๑ ธานินทร  ศิลป@จารุ, การวิจัยและวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติด�วย SPSS, (กรุงเทพมหานคร : 
บิสซิเนสอาร แอนด ดี, ๒๕๔๑), หน�า ๔๙. 
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๔. นําแบบสอบถามท่ีผ$านการทดลองใช�แล�ว เสนอต$ออาจารย ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ แบบสอบถามเป[นฉบับสมบูรณ  เพ่ือใช�ในการ
เก็บข�อมูลต$อไป 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. พุทธศาสนิกชนท่ีปฏิบัติธรรม ณ วัดลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ท่ี

เป[นกลุ$มตัวอย$างการศึกษาครั้งนี้ส$วนใหญ$เป[นเพศหญิง จํานวนร�อยละ ๖๙.๓๙ และเพศชาย 
จํานวนร�อยละ ๓๒.๖๑ อายุ ๓๖ ป�ข้ึนไป มีการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น รายได�
เฉลี่ยต$อเดือนไม$เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีโอกาสทําบุญในโอกาส
เทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

๒. ผลการศึกษาความศรัทธาท่ีส$งผลต$อการปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกุศลของ
พุทธศาสนิกชน ณ วัดลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ปรากฏผลดังสรุปดังนี้ 

กลุ$มตัวอย$างมีศรัทธาท่ีส$งผลต$อการปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกุศลโดยรวมใน
ด�านทานสัทธามากท่ีสุด รองลงมาพบว$ากลุ$มตัวอย$างมีสัทธาในระดับมาก ได�แก$ ศีลสัทธา 
และภาวนาสัทธา ตามลําดับ 

สัทธาวิปากทาน กลุ$มตัวอย$างส$วนใหญ$เชื่อว$าการบริจาคทานทําให�เกิดความสุข ใน
ด�านสัทธากรรมมัสสกตาทาน เชื่อว$าทําดีได�ดี ด�านสัทธาตถาคตโพธิทาน ส$วนใหญ$เชื่อว$า
พระพุทธเจ�าทรงบําเพ็ญทานบารมีมาก$อน  

ศีลสัทธาท่ีส$งผลต$อการปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกุศลในด�านสัทธากรรมทาน 
โดยเชื่อว$าศีลเป[นสิ่งท่ีต�องรักษา ด�านสัทธาวิปากทานส$วนใหญ$เชื่อว$าศีลเป[นเหตุไปสู$นิพพาน 
ด�านสัทธากรรมมัสสกตาทาน ส$วนใหญ$เชื่อว$าสัตว โลกย$อมเป[นไปตามกรรม และด�านสัทธา
ตถาคตโพธิทานส$วนใหญ$เชื่อว$าพระธรรมเป[นคําสั่งสอนของ 

ภาวนาสัทธาท่ีส$งผลต$อการปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกุศลในด�านสัทธากรรม
ทาน ส$วนใหญ$ชักชวนคนในครอบครัวและเพ่ือนบ�านไปฟBงธรรมในวันพระ ด�านสัทธาวิปาก
ทานมีความเชื่อว$าการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาทุกครั้งในวันพระ ช$วยให�ท$านสบายใจและมี
กําลังใจทํางาน และสัทธากรรมมัสสกตาทานรู�สึกมีความสุขท่ีได�ร$วมปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาใน
วัดกับคนในครอบครัวหรือเพ่ือนบ�าน และด�านสัทธาตถาคตโพธิทานส$วนใหญ$เชื่อว$ามีพระ
อริยสงฆ  ผู�เป[นเนื้อนาบุญท่ีควรเคารพสักการบูชา  

๕. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการศึกษาศรัทธาท่ีส$ งผลต$อการปฏิ บั ติธรรมและการบําเพ็ญกุศลของ

พุทธศาสนิกชน ณ วัดลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สามารถนํามาสรุปเป[นองค 
ความรู� คือการปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกุศลมีผลมาจากทานสัทธามากท่ีสุด รองลงมา 
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ได�แก$ ศีลสัทธา และภาวนาสัทธา ตามลําดับ โดย เชื่อว$าทําดีได�ดี และเชื่อว$าพระพุทธเจ�า
ทรงบําเพ็ญทานบารมีมาก$อน เชื่อว$าศีลเป[นสิ่งท่ีต�องรักษา เชื่อว$าศีลนําสุขมาให�และเชื่อว$า
ศีลทําให�สังคมมีระเบียบ เชื่อว$าสัตว โลกย$อมเป[นไปตาม และเชื่อว$าพระธรรมเป[นคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจ�า สอดคล�องกับการศึกษาของอนุชา สมจิตร๒ ท่ีได�ทําการวิจัย “ผลของการ
ปฏิบัติวิปBสสนากรรมฐานด�วยการเจริญสติปBฏฐาน ๔” ผลการวิจัยพบว$า บุคคลเจริญสติปBฏ
ฐาน ๔ ด�วยการนั่งสมาธิและเจริญสติในทุกอิริยาบถแล�วจะสามารถลดละหรือบางเบาจาก
กิเลส คือ โลภะ โทสะ และโมหะท้ังปวงจนสามารถรู�แจ�งตามสภาพแห$งความเป[นจริงได�และ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให�เป[นไปในทางท่ีดีอย$างชัดเจน เช$น มีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของสติมากข้ึน มีอารมณ มากข้ึน ลดความคิดฟุ�งซ$าน มีความสามารถในการ
ทํางานร$วมกับผู�อ่ืนดีข้ึน มีความพึงพอใจในงานท่ีทําและรับผิดชอบมากข้ึน และการศึกษา
ของวัชรา ทองมอญ๓ ท่ีได�ทําการวิจัย “การศึกษาการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต ใช�ในการ
ให�การปรึกษาเพ่ือลดความเครียดของผู�ติดเชื้อเอชไอวีในโครงการของโรงพยาบาลบาราศนรา
ดูร” ผลการวิจัยพบว$า สติปBฏฐาน ๔ คือ การปฏิบัติเพ่ือให�สามารถเฝ�าดูปรากฏการณ ใน
ธรรมชาติของตนเอง ซ่ึงก$อให�เกิดวิธีการคิดท่ีไม$ก$อความทุกข กับตนเองเพ่ิมข้ึน โดยในมหาสติ
ปBฏฐานสูตร ซ่ึงเป[นพระสูตรท่ีสําคัญซ่ึงเน�นเรื่องสติท่ีจะนําไปสู$สมาธิและปBญญา เม่ือใดก็ตาม 
ท่ีแลเห็นสภาพความเป[นจริงของชีวิต ไม$ตกอยู$ในอิทธิพลของความกลัว และกิเลส อิสรภาพ
ทางจิตก็จะเกิดข้ึน และจะสามารถช$วยผู�อ่ืนได�มากข้ึนด�วยสติปBฏฐาน ๔ เป[นวิธีการปฏิบัติ
โดยใช�สติเป[นท่ีตั้ง และนําเทคนิคการมีสติในปBจจุบัน ซ่ึงมีความสําคัญเป[นอย$างยิ่งท่ีส$งผลต$อ
การลดความเครียด โดยมีจุดมุ$งหมายเพ่ือไม$ให�เกิดความกังวลคร่ําครวญถึงอดีตท่ีผ$านมา  

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

วัดลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ควรจัดให�มีกิจกรรมส$งเสริม
การปฏิบติวิปBสสนาภาวนาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

๒. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ควรจัดให�ชุมชนมีส$วนร$วมกับพระสงฆ ในการจัดโครงการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา 
 

                                                           

๒ อนุชา สมจิตร, “ผลการปฏิบัติวิปBสสนากรรมฐานด�วยการเจริญสติปBฏฐาน ๔ ซ่ึงฝ�กสอนโดย
คุณแม$ สิริ กรินชัย”, วิทยานิพนธ�อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), 
๒๕๓๙. 

๓ วัชรา ทองมอญ, “การศึกษาการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต ใช�ในการให�การปรึกษาเพ่ือลด
ความเครียดของผู�ติดเช้ือเอชไอวีในโครงการของโรงพยาบาลบาราศนาดูร”, วิทยานิพนธ�อักษรศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๑. 
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๓. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต$อไป 
๓.๑ ศึกษาสภาพท่ีเป[นของการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนาในชุมชนชนบท  
๓.๒ ศึกษาปBจจัยท่ีส$งเสริมความศรัทธาในการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
ธานินทร  ศิลป@จารุ. การวิจัยและวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติด�วย SPSS. กรุงเทพมหานคร : 

บิสซิเนสอาร แอนด ดี, ๒๕๔๑. 
 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
อนุชา สมจิตร. “ผลการปฏิบัติวิปBสสนากรรมฐานด�วยการเจริญสติปBฏฐาน ๔ ซ่ึงฝ�กสอนโดย

คุณแม$สิริ กรินชัย”. วิทยานิพนธ�อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙. 

วัชรา ทองมอญ. “การศึกษาการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต ใช�ในการให�การปรึกษาเพ่ือลด
ความเครียดของผู�ติดเชื้อเอชไอวีในโครงการของโรงพยาบาลบาราศนาดูร”. 
วิทยานิพนธ�อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๑. 
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การศึกษาความสัมพันธ�ระหว4างพฤติกรรมจากการปฏิบัติสมาธิภาวนากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพศิรินทร�ลาดหญ�า 

กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
A Study of Relationship Between the Behavior from Meditation and 

Learning Achievements on Students Secondary High School of 
Debsirinladya Kanchanaburi School, Kanchanaburi Province 

พระสุภกิจ สุป>ฺโญ (ธํารงค ธนกิจ)* 
พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร.บุณชญา วิวิธขจร** 

บทคัดย4อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมจากการปฏิบัติสมาธิภาวนา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพคิรินทร ลาดหญ�ากาญจนบุรี จังหวัด 
กาญจนบุรี และ ๒) เพ่ือหาความสัมพันธ ระหว$างพฤติกรรมจากการปฏิบัติสมาธิภาวนากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช�การวิจัยเชิงปริมาณ 
คัดเลือกกลุ$มตัวอย$างโดยวิธีเลือกสุ$มแบบเจาะจงจากกลุ$มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเทพศิรินทร ลาดหญ�ากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ป�การศึกษา ๒๕๕๙ คือ        
ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี ๔-๖ จํานวน ๑๓๒ คน เครื่องมือวิจัยเป[นแบบสอบถาม แบบมาตราส$วน
ประมาณค$า ๕ ระดับ (Rating scale) ท่ีมีค$าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเท$ากับ ๐.๘๘ วิเคราะห 
ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร สําเร็จรูป  

ผลการวิจัยพบว4า  
นักเรียนหญิงมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติสมาธิภาวนาท่ีสูงกว$านักเรียนชายและ

พฤติกรรมด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค มีค$าเฉลี่ยสูงท่ีสุดรองลงมาคือพฤติกรรมด�านการ
เรียนและด�านการปฏิบัติสมาธิภาวนา ตามลําดับ กลุ$มตัวอย$างท่ีมีระดับเพ่ิมข้ึนย$อมส$งผลต$อ
การเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนด�วยและสามารถพยากรณ ผลการเรียนได� โดยพบว$าพฤติกรรมท่ีพยากรณ 
ได�ดีท่ีสุดคือด�านการ ปฏิบัติสมาธิภาวนา รองลงมาคือ ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค  และ
ด�านการเรียน ตามลําดับ 

คําสําคัญ: ความสัมพันธ , ผลสัมฤทธิ์, สมาธิภาวนา 
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Abstract 

The objectives of this research are 1) to study the behavior from meditation 
practice of students secondary high school Debsirinladya Kanchanaburi 
School, Kanchanaburi Province and 2) to find out the relationship between 
the behavior from meditation and learning achievements on students 
secondary high school. This research is a quantitative research. Sample groups 
are selected by specified random sampling group students secondary high 
school Debsirinladya School Kanchanaburi, Kanchanaburi Province education 
year 2016 which are students secondary high school year 4-6 amount 132 
people. The research instruments are questionnaire rating scale with 
coefficient confidence equal to 0.88. Data analysis by using computer 
program.  

The research found that: 
The behavior from meditation girls students in total has higher level 

of behavior than boys and the behavior for desired attribute has the highest 
mean. Below is the behavior on learning achievements and meditation 
respectively. Thus can be summarize that behavior from meditation of 
sample group at increase level affecting to learning achievements and the 
result of this study can predict learning result. The behavior which can give 
the best prediction is meditation, below is the desired attribute and learning 
respectively. 

Keywords: Achievements, Meditation, Relationship 

๑.บทนํา 
ในสภาพสังคมปBจจุ บันสื่อและเทคโนโลยีด� านต$ างๆ เข�ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจําวัน ไม$ว$าจะเป[นเครื่องมือและอุปกรณ สื่อสารต$างๆ หรือสิ่งจูงใจท่ีอยู$รอบตัว
นักเรียนส$งผลกระทบให�มีความเปลี่ยนแปลงทางด�านสุขภาพร$างกาย สุขภาพจิต และสุข
ภาวะทางอารมณ  ทําให�นักเรียนขาดสมาธิในการเรียนรู�และการรับฟBงไปบางช$วง และมี
ปฏิสัมพันธ กับครูผู�สอนน�อยลง ทําให�เกิดอุปสรรคในการเรียนรู�และรับรู�ข�อมูลของนักเรียน 
ส$งผลให�นักเรียนมีผลการเรียนตกลงอย$างเห็นได�ชัด  

“ปBญหาการเรียนและพฤติกรรมในเด็กนักเรียนถือเป[นปBญหาสําคัญท่ีส$งผลต$อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต$อท้ังส$วนบุคคลและภาพรวม ท่ีผ$านมามีการศึกษาปBญหาการเรียน
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จํานวน ๑,๐๕๗ คนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ๖ 
แห$ง โดยครอบคลุมทุกระดับฐานะ นักเรียนท่ีถูกระบุว$ามีปBญหาในการเรียน”๑ 

“การพัฒนาคนให�เป[นมนุษย ท่ีสมบูรณ เป[นความหมายท่ีแท�ของการศึกษา”๒ 
โดยเฉพาะการปลูกฝBงให�นักเรียนได�มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความรู�คู$คุณธรรม จริยธรรมเม่ือ
นักเรียนมีการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพแล�วก็ย$อมนําประสิทธิผลท่ีได�รับจากการศึกษานั้นมาพัฒนา
ตนและครอบครัว ก$อให�เกิดความสุขสงบในการใช�ชีวิตและเป[นการสร�างความสุขให�สังคม 
วิธีการในการปลูกฝBงและพัฒนาการมีคุณธรรมจริยธรรมก็โดยใช� “หลักไตรสิกขา คือข�อ
ปฏิบัติท่ีเป[นหลักสําหรับศึกษา คือ ฝ�กหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปBญญา”๓ ท้ังนี้ก็
เพ่ือให�นักเรียนมีสมรรถภาพท่ีดีในการดําเนินชีวิตไปในวิถีท่ีถูกต�อง สร�างสัมพันธ ท่ีดีกับ
สิ่งแวดล�อมให�เป[นประโยชน แก$ตนและส$วนร$วม โดยนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช� 
ให�เกิดประโยชน ในการศึกษาและการใช�ชีวิตตามหลักพุทธธรรมอย$างบูรณาการ ให�เจริญงอก
งามตามลักษณะแห$งปBญญา 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกล$าวข�างต�น ผู�วิจัยเล็งเห็นถึงปBญหาและมีความ
สนใจท่ีจะวางแนวทางป�องกันปBญหาท่ี โดยใช�หลักของการปฏิบัตินําหน�า คือให�นักเรียนเจริญ
สมาธิภาวนาให�มีจิตต้ังม่ันก$อนท่ีจะทําการเรียนการสอนในทุกๆ ชั่วโมงเรียน เพ่ือเป[นการปู
พ้ืนฐานในการปรับปรุงพัฒนาด�านจิตใจให�สงบเกิดสมาธิมีสติ และเกิดศักยภาพในการเรียน
เป[นไปในทางท่ีดี ส$งผลให�เยาวชนเป[นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และปBญญาให�สูงข้ึน 
เสริมสร�างอารมณ จิตใจท่ีดีและเป[นหัวใจสําคัญข�อหนึ่งของการมีสุขภาพท่ีดี  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรียนเทพศิรินทร ลาดหญ�ากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
๒. เพ่ือหาความสัมพันธ ระหว$างพฤติกรรมจากการปฏิบัติสมาธิภาวนากับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพศิรินทร ลาดหญ�า
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

                                                           

๑ นิรมล พัจนสุนทร, “ปBญหาการเรียนและพฤติกรรมในเด็ก”, วารสารสมาคมจิตแพทย�แห4ง
ประเทศไทย, ป�ท่ี ๕๖ ฉบับท่ี ๔, (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔) : หน�า ๓๔๗. 

๒ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต), หยาดเพชรหยาดธรรม ภูมิป8ญญาเพ่ือการศึกษาไทย, 
พิมพ ครั้งท่ี ๓ รวบรวมและเรียบเรียงจากงานนิพนธ  โดยมูลนิธิปBญญาประทีป, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
คิว พริ้นท แมเนจเม�นท  จากัด, ๒๕๕๖), หน�า ๒๕.  

๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๑๘๒ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสหสัมพันธ  (Correlational Research Method) 

มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
๑. การคัดเลือกประชากรและกลุ$มตัวอย$าง คัดเลือกกลุ$มตัวอย$างท่ีเป[นเป�าหมาย

โดยใช�วิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวนท้ังสิ้น ๓๘ คน จากกลุ$ม
ประชากรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพศิรินทร ลาดหญ�ากาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรีคือ ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี ๔-๖ จํานวนกลุ$มประชากร ๑๓๒ คน 

๒. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย เป[นแบบสอบถามพฤติกรรมจากการปฏิบัติสมาธิ
ภาวนากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนมีค$าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบ
ประเมินเท$ากับ ๐.๘๘ 

๓. ตัวแปรท่ีศึกษา ได�แก$ ตัวแปรต�น คือ ๑) ด�านการปฏิบัติสมาธิภาวนา ๒) ด�าน
การเรียน และ ๓) ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๔. สถิติท่ีใช�วิเคราะห ข�อมูล ได�แก$ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค$า
อัตราส$วนร�อยละ (Percentage) ค$าเฉลี่ย (Mean) ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การแจกแจงทีชนิดท่ีเป[นอิสระจากกัน (t-independent) และการวิเคราะห 
สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาความสัมพันธ ระหว$างพฤติกรรมจากการปฏิบัติสมาธิภาวนากับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีข�อสรุปได�ดังนี้ 
ข�อมูลท่ัวไป โดยกลุ$มประชากรเป[นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

เทพศิรินทร ลาดหญ�ากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑๓๒ คน เป[นเพศหญิง (ร�อยละ 
๖๒.๑๒) และเป[นเพศชาย (ร�อยละ ๓๗.๘๘) ทางโรงเรียนมีการนํากิจกรรมวิถีพุทธมาจัดทํา
ให�สอดคล�อง ด�านความรู�และปฏิบัติจริง สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน มีการอบรม
คุณธรรมแก$ นักเรียน ทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมเก่ียวกับวิถีพุทธ เช$น ให�นักเรียนเจริญสมาธิ
ภาวนาร$วมกันหลังเคารพธงชาติในตอนเช�าและก$อนเข�าเรียนทุกๆ วิชามีครูพระสอนศีลธรรม
ประจําโรงเรียนดูแลในทุกระดับชั้น 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค  สรุปผลในด�านต$างๆ ปรากฏผลดังต$อไปนี้ 
๑. ด�านการปฏิบัติสมาธิภาวนา พบว$า พฤติกรรมด�านการปฏิบัติสมาธิภาวนามี

ค$าเฉลี่ยโดยรวมอยู$ในระดับมาก โดยพบว$านักเรียนท่ีเป[นกลุ$มตัวอย$างมีความรู�สึกพอใจและมี
ความสุขในการปฏิบัติสมาธิภาวนา แต$มีปBญหาในการกําหนดนับลมหายใจเข�าออกให�ทันกับ
อาการของลมหายใจ 
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๒. ด�านการเรียน พฤติกรรมด�านการเรียนมีค$าเฉลี่ยโดยรวมอยู$ในระดับมาก โดย
พบว$านักเรียนท่ีเป[นกลุ$มตัวอย$างมีทักษะในการฟBง คิด พูด เขียน อ$าน เพ่ิมข้ึน และรู�จัก
วางแผนและเตรียมพร�อมท่ีจะศึกษาต$อในมหาวิทยาลัย แต$มีปBญหาในเรื่องความสามารถใน
การรับรู�และส$งผลต$อสมาธิในการเรียน 

๓. ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค  พฤติกรรมด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค มี
ค$าเฉลี่ยโดยรวมอยู$ในระดับมาก โดยพบว$านักเรียนท่ีเป[นกลุ$มตัวอย$างมีศรัทธา ยึดม่ัน และ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และมีความประพฤติตรงตามความเป[นจริงต$อตนเองท้ังกาย และ
วาจา ใจ แต$มีปBญหาในการเข�าร$วมกิจกรรมท่ีเป[นประโยชน ต$อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลด�านการปฏิบัติสมาธิภาวนา พบว$า กลุ$มประชากรส$วนใหญ$เป[น

นักเรียนหญิงและมีเกรดเฉลี่ยท่ีแสดงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมท้ังหมดอยู$ใน
เกณฑ ปานกลาง ลักษณะข�อมูลดังกล$าวสอดคล�องกับสภาพของโรงเรียนเทพศิรินทร ลาดหญ�า
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมุ$งพัฒนานักเรียนให�มีความเป[นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี มีภาพลักษณ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และอยู$
ร$วมกันตามแนววิถีพุทธ 

ผลการวิจัยพบว$า นักเรียนมีความรู�สึกพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติสมาธิ
ภาวนา ลักษณะดังกล$าวสอดคล�องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีได�ต้ังเอาไว� คล�องกับการศึกษา
ของกัลยลักษณ  อยู$เย็น๔ ท่ีได�วิจัยเรื่อง “ทัศนะของเยาวชนผู�ปฏิบัติวิปBสสนากรรมฐาน ณ วัด
เขาพุทธโคดม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” ผลของการวิจัยพบว$าเยาวชนท่ีผ$านการฝ�ก
ปฏิบัติวิปBสสนากรรมฐานมีความเข�าใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา มีความเชื่อ
ความศรัทธาและสามารถนําหลักธรรมคําสอนอันเป[นหัวใจของพระพุทธศาสนาขัดเขลาจิตใจ
ส$งผลให�เยาวชนอยู$ในสังคมได�อย$างมีความสุขท$ามกลางความสับสนวุ$นวายของสังคม
สอดคล�องกับพระสมุห คูณ ติกฺขป>ฺโ> (เอมโอฐ)๕ ได�วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ ระหว$าง
พฤติกรรมจากการปฏิบั ติสมาธิภาวนากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป�ท่ี ๔-๖ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม” พบว$า การฝ�กปฏิบัติตามหลักอานาปาน

                                                           

๔ กัลยลักษณ อยู$เย็น, “ศึกษาทัศนะของเยาวชนผูปฏิบัติวิปBสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗. 

๕ พระสมุห คูณ ติกฺขป>ฺโ> (เอมโอฐ), “ศึกษาความสัมพันธ ระหว$างพฤติกรรมจากการปฏิบัติ
สมาธิภาวนากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๔-๖ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๘. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
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 ๓๑๘๔ 

สติสามารถช$วยให�ผู�ฝ�กปฏิบัติเกิดความสงบ และมีความสุขทางใจ ไม$ฟุ�งซ$าน สามารถคิด
ไตร$ตรอง แยกแยะปBญหา และสิ่งต$างๆท่ีเกิดข้ึนท่ีเป[นอยู$อย$างมีเหตุผลสามารถแก�ปBญหา
ต$างๆ ได�อย$างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน สูงสุดต$อตนเอง ต$อครอบครัว ต$อสังคม และ
ต$อประเทศชาติบ�านเมือง จะเห็นได�ว$าสมาธิเป[นสิ่งท่ีมีประโยชน อย$างยิ่งต$อผู�ฝ�กปฏิบัติทุกคน 
คือถ�าเด็กมีสมาธิก็จะเรียนเก$งมีความจําดี และคิดเก$ง ถ�าคนทํางานมีสมาธิ ก็จะทําให�ทําการ
งานได�ดี หรือแม�นักวิปBสสนาถ�ามีสมาธิก็จะทําให�เกิดปBญญาข้ันเห็นแจ�งและดับทุกข ได� และท่ี
สําคัญสมาธิท่ีเป[นประโยชน นั้นจะเป[นสมาธิท่ีถูกต�อง คือเป[นการต้ังใจคิด หรือพูด หรือทําใน
สิ่งท่ีถูกต�องดีงามอย$างต$อเนื่อง  

ด�านการเรียนในครั้งนี้ ผลการวิจัยท่ีพบว$านักเรียนมีทักษะในการฟBง คิด พูด เขียน 
อ$าน เพ่ิมข้ึน และรู�จักวางแผนและเตรียมพร�อมที่จะศึกษาต$อ ลักษณะดังกล$าวนั ้น 
สอดคล�องกับการศึกษาของบัวครอง ชัยปราบ๖ ได�ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
การฝ�กปฏิบัติสมาธิตามหลักอานาปานสติสอนโดยยึดผู�เรียนเป[นศูนย กลางแบบโมเดลซิปปา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี ๑-๓ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก พบว$า การฝ�กสมาธิตามหลัก
อานาปานสติเป[นแนวทางหนึ่งท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาจิตใจของนักเรียนให�มีสติม่ันคงไม$
หวั่นไหวกับสิ่งท่ีมากระทบ เพราะมีหลักในการควบคุมจิตใจและยังเป[นการจัดระเบียบ
ความคิดของตนเอง สามารถนําใช�ในการดํารงชีวิต เช$น การศึกษาการทํางาน และการ
ตัดสินใจปBญหาต$างๆ สอดคล�องกับการศึกษาของวรฤทัย อริยะฤกษ ๗ ได�วิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิผลของการเจริญอานาปานสติของนักเรียนต$อพัฒนาการทางความคิดสร�างสรรค 
ด�านความกตัญ>ูรู�คุณ” พบว$า การเจริญอานาปานสติยังทําให�เกิดสติสัมปชัญญะ เกิดความ
รู�สึกตัว เป[นลักษณะของการเกิดความคิดสร�างสรรค  (Creative Thinking) ตามแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับความคิดสร�างสรรค ของกิลฟอร ด (Guilford) ท่ีได�กล$าวว$า “ความคิด
สร�างสรรค เป[นความสามารถทางสมองเป[นความสามารถท่ีคิดได�กว�างไกลหลายทิศทางหรือท่ี
เรียกว$าแบบอเนกนัย (Divergent thinking) ซ่ึงลักษณะความคิดเช$นนี้จะนําไปสู$การคิด
ประดิษฐ แปลกใหม$รวมถึงการคิดค�นพบวิธีการแก�ปBญหาได�สําเร็จ” เม่ือมีสติ มีสมาธิย$อมมี
ความคิดสร�างสรรค ท่ีดีเกิดข้ึนได�และส$งผลถึงการเรียนสอดคล�องกับการศึกษาของ พระ

                                                           

๖ บัวครอง ชัยปราบ, “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการฝ�กปฏิบัติสมาธิตามหลักอานาปานสติสอนโดย
ยึดผู�เรียนเป[นศูนย กลางแบบโมเดลซิปปา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๑-๓ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก”, 
วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๕. 

๗ วรฤทัย อริยะฤกษ , “ศึกษาประสิทธิผลของการเจริญอานาปานสติของนักเรียนต$อ
พัฒนาการทางความคิดสร�างสรรค ด�านความกตัญ>ูรู�คุณ : กรณีศึกษานักเรียน ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี ๓ 
โรงเรียนวัดหัวกระบือ แขวงท$าข�ามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๑๘๕

มหานฤทธิ์ วงศ เมืองแก$น, สถาพร ขันโต๘, ได�วิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง และความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี ๑ 
ท่ีมีต$อวิธีการฝ�กสมาธิแบบอานาปานสติ” พบว$า การฝ�กสมาธิมีผลทําให�การรับรู�ดีข้ึนสามารถ
ช$วยพัฒนาความเร็วของเวลาในปฏิกิริยาตอบสนองการเรียนรู� เนื่องจากการรับรู�เป[นปBจจัย
สําคัญในการเรียนรู�ท้ังนี้เป[นเพราะว$านักเรียนได�มีการสวดมนต ไหว�พระตามด�านการฝ�กสมาธิ
ท้ังในการนั่ง การยืนและการเดินประกอบกับการฝ�กสมาธิทําให�นักเรียนมีจิตใจท่ีสงบและต้ัง
ม่ัน ไม$ฟุ�งซ$านไม$กวัดแกว$ง ไม$เป[นไปตามกระแสของสิ่งต$างๆ ทําให�นักเรียนเกิดความรู�ความ
เข�าใจเนื้อหาท่ีครูสอนมากข้ึน จึงจดจําในสิ่งดีๆ ท่ีครูสอน เม่ือครูสอนสิ่งใดไปแล�วนักเรียนจะ
รู�จักคิด รู�จักไตร$ตรอง พิจารณาอย$างถ่ีถ�วนและนําไปสู$ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนท่ีดีข้ึน 

การอภิปรายผลด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค ในครั้งนี้  ผลการวิจัยท่ีพบว$า
นักเรียนมีศรัทธา ยึดม่ัน ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และมีความประพฤติตรงตามความเป[น
จริงต$อตนเองท้ังกาย และวาจา ใจ สอดคล�องกับงานวิจัยของณัชดวง วัชรสารทรัพย ๙ ได�วิจัย
เรื่อง “ประสิทธิผลโครงการพัฒนาจิตให�เกิดปBญญาและสันติสุข โดยคุณแม$ ดร.สิริ กรินชัย” 
พบว$า การพัฒนาจิตของพระพุทธศาสนา ทําให�เกิดปBญญาทําลายกิเลส นําไปใช�ประโยชน ใน
การดํารงชีวิตได� ประโยชน และประสิทธิผลของโครงการพัฒนาจิต ๑) สําหรับนักเรียน 
สามารถเรียนหนังสือได�ผลดีได�คะแนนสูง เพราะมีใจสงบจึง ทําให�มีความจําแม$นยําและจําได�
ดีข้ึน ๒) ทําสิ่งต$างๆ ได�ดีข้ึน มีความผิดพลาดน�อยลง เพราะมีสติสมบูรณ ข้ึน ๓) สามารถ
ทํางานได�มากข้ึนและได�ผลดีอย$างมีประสิทธิภาพ ๔) ทําให�โรคภัยไข�เจ็บบางอย$างหายไปได� 
๕) ทําให�เป[นคนมีอารมณ เยือกเย็นมีความสุขใจมากข้ึน มีผิวพรรณผ$องใสและอายุยืน ๖) ทํา
ให�อยู$ในสังคมอย$างปกติสุข เช$น ถ�าอยู$ในโรงเรียนก็ทําให�เพ่ือนๆ และครูพลอยได�รับความสุข 
ถ�าอยู$ในบ�านก็ทําให�ทุกคนในครอบครัวมีความสุข ส$งผลให�เยาวชนอยู$ในสังคมได�อย$างมี
ความสุขท$ามกลางความสับสนวุ$นวายของสังคม 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ควรมีการส$งเสริมกิจกรรมปฏิบัติสมาธิภาวนาในสถานศึกษาให�มีความต$อเนื่องและ

ครอบคลุมประชากรส$วนใหญ$ คือนักเรียน/นักศึกษาท้ังสถาบัน ส$งเสริมให�จัดต้ังกลุ$มหรือ

                                                           

๘ พระมหานฤทธ์ิ วงศ เมืองแก$น, สถาพร ขันโต, “การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง และความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๑ ท่ีมีต$อวิธีการ
ฝ�ก- สมาธิแบบอานาปานสติ”, วารสารศึกษาศาสตร�, ป�ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๔). 

๙ ณัชดวง วัชรสารทรัพย , “ศึกษาประสิทธิผลโครงการพัฒนาจิตให�เกิดปBญญาและสันติสุข โดย
คุณแม$ ดร.สิริ กรินชัย”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕. 
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ชมรมฯ ภายในสถานศึกษา โดยควรจะได�รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายจากผู�บริหาร
สถานศึกษาด�วย เพ่ือให�นักเรียน/นักศึกษาสามารถนําความรู�ท่ีได�จาการปฏิบัติสมาธิภาวนา
ไปใช�กับการเรียนหรือในชีวิตประจําวันได�อย$างมีประสิทธิภาพ 

๒. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑. ส$งเสริมการฝ�กอบรมด�านวิปBสสนาภาวนาเพ่ือให�นักเรียนได�มีการพัฒนาสติ  
๒. จัดกิจกรรมสร�างเสริมการพัฒนาเชาวน อารมณ ด�วยการปฏิบัติวิปBสสนาภาวนา 
๓. จัดกิจกรรมค$ายบําเพ็ญประโยชน เพ่ือส$งเสริมให�นักเรียนได�มีโอกาสเข�าร$วม

กิจกรรมท่ีเป[นประโยชน ต$อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
๓. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต$อไป  

๑. ควรมีการศึกษาปBจจัยด�านอ่ืนๆ สําหรับโครงการปฏิบัติสมาธิภาวนาใน
โรงเรียนหรือในองค กรอ่ืนๆ เพ่ือสร�างแรงจูงใจ ผลของสมาธิต$อการเรียน การทํางาน การใช�
ชีวิตประจําวัน เป[นต�น 

๒. จากผลการวิจัยพบว$าพฤติกรรมการปฏิบัติสมาธิภาวนาท่ีส$งผลต$อการเรียน
และสามารถพยากรณ ได�ดีท่ีสุด คือ พฤติกรรมด�านการพัฒนาจิตด�วยสมาธิภาวนา ดังนั้นจึง
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพัฒนา

นิสิตตามกรอบนวลักษณ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 
(มจร.ขอนแก$น) จําแนกตามความคิดเห็นของผู�บริหารและอาจารย กับนิสิต นิสิตบรรพชิตกับ
นิสิตคฤหัสถ และนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก  

กลุ$มตัวอย$างท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก$ ผู�บริหาร อาจารย และนิสิตของ มจร.ขอนแก$น 
จํานวน ๓๔๔ รูป/คน ได�มาโดยกําหนดขนาดกลุ$มตัวอย$างตามตารางเครซ่ีและมอร แกน ด�วย
การสุ$มแบบแบ$งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามบทบาทหน�าท่ีของบุคลากร ได�
ผู�บริหารและอาจารย  จํานวน ๕๙ รูป/คน และนิสิต จํานวน ๒๘๕ รูป/คน และนิสิตเทียบ
สัดส$วนจากประชากร แยกเป[นนิสิตปริญญาตรี ๒๑๒ รูป/คน นิสิตปริญญาโท ๓๙ รูป/คน 
และปริญญาเอก ๓๔ รูป/คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก$ แบบสอบถามแบบมาตราส$วน
ประมาณค$า จํานวน ๕๒ ข�อ มีค$าความเท่ียงตรง (IOC) เท$ากับ ๑.๐๐ ทุกข�อมีค$าอํานาจ
จําแนกรายข�อระหว$าง .๓๘๕ - .๘๒๕ และค$าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท$ากับ .๙๘๐ สถิติท่ีใช�ใน
การวิเคราะห ข�อมูล ได�แก$ ความถ่ี ค$าร�อยละ ค$าเฉลี่ย ค$าส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบหาค$าที (t-test แบบ Independent sample) และการ
วิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-Way ANOVA) ทดสอบหาความ
แตกต$างรายคู$ด�วยวิธีการของเชฟเฟ� (Scheffe’ method) และการวิเคราะห เชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว4า  
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ประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ  โดยภาพรวมและรายด�านมี
ค$าเฉลี่ยในระดับมาก ด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุด คือ ด�านมีปฏิปทาน$าเลื่อมใส 
รองลงมา คือ ด�านมีความมุ$งม่ันพัฒนาตนให�เพียบพร�อมด�วยคุณธรรมจริยธรรม ด�านเป[นผู�นํา
ด�านจิตใจและปBญญาและด�านมีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม ตามลําดับ 
ส$วนด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยประสิทธิภาพตํ่าสุด คือ ด�านรู�เท$าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม  

ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ ตาม
ความคิดเห็นของผู�บริหารและอาจารย กับนิสิต โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพแตกต$างกันอย$าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยท่ีนิสิตมีความคิดเห็นต$อประสิทธิภาพสูงกว$าผู�บริหารและอาจารย  
นิสิตบรรพชิตกับนิสิตคฤหัสถ  มีความคิดเห็นไม$แตกต$างกัน ส$วนนิสิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโทและปริญญาเอก มีความคิดเห็นแตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยท่ีนิสิต
ระดับปริญญาเอก มีความคิดเห็นต$อประสิทธิภาพสูงกว$าระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี 
ตามลําดับ 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ การพัฒนา กรอบนวลักษณ , มีปฏิปทาน$าเลื่อมใส, มีความมุ$งม่ัน
พัฒนาตน, เป[นผู�นําด�านจิตใจและปBญญา, มีศรัทธาอุทิศตน, รู�เท$าทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  

Abstract 

The objectives of the research were to study and compare the 
efficiency of the student development based on Navaluck Framework of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University at Khankaen Campus (MCUKK), 
classified by the perception of the executives and instructors and students; 
monk students and Lay students; and, bachelor-degree, master-degree, and 
Ph.D-degree students. 

The research example group comprised of 344 instructors and 
students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University at Khankaen Campus 
(MCUKK), specified the sample sizes using Krejcie and Morgan table, and 
selected by using stratified random sampling technic accordingly to the roles 
and functions of personnel, including 59 executives and instructors, and 285 
students each of which were 212 bachelor’s degree students, 39 master-
degree students, and 34 PH.D-degree students. The tool used was a set of 
rating-scale questionnaire – comprised of 52 items with IOC of each item of 
1.00, discrimination power of each item between .385 - .825 and the set 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๑๙๐ 

reliability of .980. The statistics used were frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. The hypotheses were tested by using Independent-
sample t-test and One-way ANOVA F-test; and, Cheffe’ method was used to 
test the difference of each pair, and Descriptive analysis. 

The research revealed as follows: 
1. The efficiency of the student development based on Navaluck 

Framework as a whole and on each aspect was at highest level. The aspect 
with highest level of efficiency mean was Morality, followed by Intension on 
Aspiration, Leadership; and, Helpfulness. The aspect with lowest level was 
Awareness.  

2. The comparison of the efficiency of the student development 
based on Navaluck Framework according to the perception of the executives 
and instructors, and the students revealed significantly different as a whole 
and on each aspect, the perception of the students was higher than that of 
the executives and instructors. The perception of the monk and lay students 
was not different. The perception of the bachelor’s degree, master-degree, 
and PH.D-degree students was statistically significant different – the 
perception of the PH.D-degree students was higher than that of the master-
degree and bachelor’s degree students, respectively. 

Keywords : Efficiency, Development, Navaluck Framework, Morality, Aspiration, 
Leadership, Helpfulness, and Awareness. 

 

๑. บทนํา 
การจัดการศึกษามุ$งพัฒนาผู�เรียนให�เกิดการเรียนรู�และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

ของแต$ละบุคคล ส$งเสริมให�ผู�เรียนนําเอาสิ่งท่ีเรียนไปปฏิบัติในการดํารงชีวิต เพ่ือพัฒนา
ตนเองไปสู$ศักยภาพสูงสุดของแต$ละบุคคลท่ีพึงมีและเป[นได� และการจัดการศึกษาต�องยึด
หลักว$า ผู�เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเองได� ถือว$าผู�เรียนสําคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต�องจัดเนื้อหาสาระ ให�สอดคล�องกับความสนใจ ความถนัดและ



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๑๙๑

ความแตกต$างของผู�เรียน ฝ�กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ
ประยุกต ใช�เพ่ือป�องกันและแก�ไขปBญหาให�กับผู�เรียนอย$างหลากหลายวิธีการ๑ 

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป[นการจัดการศึกษาต$อจากการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมี ๒ ระดับ คือ ระดับตํ่ากว$าปริญญาตรีและระดับปริญญา ซ่ึงการจัดการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมีจุดมุ$งหมายเพ่ือส$งเสริมให�ผู�เรียนได�พัฒนาความรู� ความสามารถใน
สาขาวิชาต$างๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต ทฤษฎีไปสู$การปฏิบัติ การริเริ่ม การ
พัฒนาท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ ส$วนการศึกษาระดับท่ีสูงกว$าปริญญาตรี มุ$งส$งเสริมให�
ผู�เรียนได�พัฒนาความรู�และทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางให�มีความชํานาญมากยิ่งข้ึน มุ$ง
สร�างสรรค ความก�าวหน�าและความเป[นเลิศทางวิชาการโดยเฉพาะการศึกษาค�นคว�าวิจัยและ
พัฒนาองค ความรู�และเทคโนโลยี๒ 

จากหลักการ เหตุผลและวิธีการจัดการศึกษาดังกล$าว สถาบันอุดมศึกษาของไทย
ได�ศึกษาแนวทางพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ด�วยแนวคิดและวิธีการท่ี
หลากหลาย จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป[นมหาวิทยาลัยชั้นนําของไทย ได�กําหนดกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ภายใต�หัวข�อว$า “บัณฑิตจุฬาฯ เป[นผู�ท่ีมีค$าของสังคมโลก” 
เป[นแนวทางพัฒนาบัณฑิตให�เป[นพลเมืองไทยและพลโลกท่ีดีไว� ๙ ประการ โดยกําหนดว$า 
บัณฑิตจุฬาต�อง ๑) มีความรู�เป[นผู�รู�รอบและรู�ลึก ๒) มีคุณธรรมเป[นผู�มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีจรรยาบรรณ ๓) คิดเป[นสามารถคิดอย$างมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสร�างสรรค และมี
ทักษะในการคิดแก�ปBญหา ๔) ทําเป[นมีทักษะทางวิชาชีพ ทางการสื่อสาร ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทางคณิตศาสตร และสถิติและมีทักษะการบริหารจัดการ ๕) ใฝ�รู�และรู�จักวิธีการ
เรียนรู� (Learning to learn) ๖) มีภาวะผู�นํา ๗) มีสุขภาวะ ๘) มีจิตสาธารณะและสํานึก
สาธารณะ และ ๙) ดํารงความเป[นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน ๓ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทุก
แห$งได�ดําเนินการในทํานองเดียวกันเพ่ือเป[นกรอบแนวทางพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพให�บัณฑิต
มีคุณลักษณะท่ีดีเป[นพลเมืองไทยและพลโลกท่ีพึงประสงค  อันเป[นเป�าหมายสูงสุดในการ
พัฒนาผู�เรียนในแต$ละสถาบัน 

การบริหารจัดการศึกษาในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น ซ่ึง
เป[นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางพระพุทธศาสนา ได�ตระหนักถึงพันธกิจการพัฒนาท่ีมีคุณค$าต$อ

                                                           

๑ ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒, เล$มท่ี ๑๑๖ ตอนท่ี 
๗๔, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒, หน�า ๘. 

๒ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ คุรุสภาลาดพร�าว, ๒๕๕๒), หน�า ๒๓. 

๓ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
บัณฑิตจุฬาฯ เป�นผู�มีคุณค4าของสังคมโลก, (กรุงเทพมหานคร : ส$วนส$งเสริมและพัฒนาวิชาการ, 
๒๕๕๓), หน�า ๑-๓. 
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สังคมได�ดําเนินการพัฒนาในทุกทางอย$างมีประสิทธิภาพก$อให�เกิดประสิทธิผลต$อผู�เรียนเป[น
สําคัญให�บัณฑิตเป[นคนท่ีมีคุณค$าของสังคมโลก เป[นพลเมืองไทยและพลโลกท่ีดีมีคุณภาพ 
โดยยึดวิสัยทัศน  พันธกิจ ปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยเป[นแนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัยให�เป[นศูนย กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษา
และพัฒนาองค ความรู�บูรณาการกับศาสตร สมัยใหม$ นําไปสู$การพัฒนาจิตใจและสังคมอย$าง
ยั่งยืนให�เกิดประโยชน สูงสุดต$อการพัฒนานิสิตให�เป[นผู�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตาม
กรอบนวลักษณ  ๙ ประการ๔ เป[นผู�มีปฏิปทาน$าเลื่อมใส ใฝ�รู�ใฝ�คิด เป[นผู�นําด�านจิติใจและ
ปBญญา มีความสามารถในการแก�ปBญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม รู�จัก
เสียสละเพ่ือส$วนรวม รู�เท$าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน กว�างไกลและมีความ
มุ$งม่ันพัฒนาตนให�เพียบพร�อมด�วยคุณธรรมจริยธรรม จากการปฏิบัติท่ีผ$านมายังไม$มีข�อบ$งชี้
ชัดเจนว$าการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ ดังกล$าว โดยรวมและรายองค ประกอบมี
ประสิทธิภาพในระดับใด ผู�บริหาร อาจารย และนิสิตทุกระดับชั้นป�มีความคิดเห็นต$อการ
พัฒนานิสิตแตกต$างกันหรือไม$อย$างไร 

ด�วยเหตุนี้ ผู�วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น เพ่ือเป[นข�อมูลสารสนเทศ
ใช�เป[นแนวทางพัฒนานิสิตให�เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น จําแนกตามบทบาทหน�าท่ีของ
บุคลากร สถานภาพและระดับการศึกษาของนิสิต 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ เป[นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษา

ระดับประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ  และเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพ
การพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก$น โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้  

                                                           

๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น, คู4มือกิจกรรมนิสิต, 
(ขอนแก$น : สํานักงานกิจการนิสิต, ๒๕๕๖), หน�า ๗. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๑. ประชากร ได�แก$ ผู�บริหาร อาจารย และนิสิต มจร.ขอนแก$น จํานวน ๑,๑๕๕ 
รูป/คน๕ แยกเป[นผู�บริหารและอาจารย  จํานวน ๗๐ รูป/คน และนิสิตจํานวน ๑,๐๘๕ รูป/
คน โดยแยกเป[นนิสิตบรรพชิต ๔๖๑ รูป/คน และคฤหัสถ  ๖๒๔ รูป/คน และแยกเป[นนิสิต
ระดับปริญญาตรี ๘๑๐ รูป/คน ปริญญาโท ๑๕๐ รูป/คนและปริญญาเอก ๑๒๕ รูป/คน 

๒. กลุ$มตัวอย$าง ได�แก$ ผู�บริหาร อาจารย และนิสิต จํานวน ๓๔๔ รูป/คน โดย
กําหนดขนาดกลุ$มตัวอย$างตามตารางเครซ่ีและมอร แกน (Krejcie and Morgan)๖ ด�วยการ
สุ$มแบบแบ$งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามบทบาทหน�าท่ีของบุคลากรและแยก
นิสิตเทียบสัดส$วนจากประชากรตามสถานภาพและระดับการศึกษาของนิสิต การสุ$มอย$างง$าย 
(Simple Random Sampling) ประกอบด�วย ผู�บริหารและอาจารย  จํานวน ๕๙ รูป/คน 
และนิสิตทุกระดับการศึกษา จํานวน ๒๘๕ รูป/คน ซ่ึงนิสิตแยกเป[นนิสิตบรรพชิต ๑๒๑ รูป/คน 
และนิสิตคฤหัสถ  ๑๖๔ รูป/คน และแยกเป[นนิสิตระดับปริญญาตรี ๒๑๒ รูป/คน ปริญญาโท 
๓๙ รูป/คน และปริญญาเอก ๓๔ รูป/คน 

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย เป[นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป[นแบบ
มาตราส$วนประมาณค$า (Rating scale) มี ๒ ตอน คือ ตอนท่ี ๑ เป[นข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีของบุคลากร สถานภาพและระดับการศึกษาของนิสิตมี
ลักษณะเป[นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และตอนท่ี ๒ เป[นประสิทธิภาพการพัฒนา
นิสิตตามกรอบนวลักษณ  ๙ ด�าน จํานวน ๕๒ ข�อ มีลักษณะเป[นแบบมาตราส$วนประมาณค$า 
๕ ระดับตามวิธีการของลิเคริด (Likert) คือ๗ มีประสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุด (๕) ระดับมาก 
(๔) ระดับปานกลาง (๓) ระดับน�อย (๒) และระดับน�อยท่ีสุด (๑) โดยนํามาเทียบกับเกณฑ 
แปลผล ๕ ระดับ คือ มีประสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุด (๔.๕๑-๕.๐๐) ระดับมาก (๓.๕๑- 
๔.๕๐) ระดับปานกลาง (๒.๕๑-๓.๕๐) ระดับน�อย (๑.๕๑-๒.๕๐) และระดับน�อยท่ีสุด 
(๑.๐๐-๑.๕๐) 

สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห ข�อมูล โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหาค$าสถิติ โดยหา
ความถ่ี ค$าร�อยละ ค$าเฉลี่ย ค$าส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค$า t-test แบบ Independent 
sample ค$า F-test แบบ One-Way ANOVA หาความแตกต$างเป[นรายคู$ด�วยวิธีการของเชฟเฟ� 
และวิเคราะห ข�อมูลเชิงพรรณา (Descriptive analysis) 

๔. สรุปผลการวิจัย 

                                                           

๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น, เอกสารสถิติข�อมูล
สารสนเทศภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘, (ขอนแก$น : ฝ�ายทะเบียนสถิติ, ๒๕๕๘), หน�า ๑-๔. 

๖ Krejcie and Morgan อ�างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ ครั้งท่ี ๙, 
(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาส น, ๒๕๕๔), หน�า ๔๓. 

๗ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๑๒๑. 
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ผลการวิจัยนําเสนอตามวัตถุประสงค ของการวิจัย ได�ดังนี้ 
๑. ประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ  โดยภาพรวมและรายด�านมี

ค$าเฉลี่ยในระดับมาก ด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุดคือ ด�านมีปฏิปทาน$าเลื่อมใส (x̄ = 
๔.๒๑) รองลงมาคือ ด�านมีความมุ$งม่ันพัฒนาตนให�เพียบพร�อมด�วยคุณธรรมจริยธรรม (x̄ = 
๔.๐๙) และด�านเป[นผู�นําด�านจิตใจและปBญญา (x̄ = ๓.๘๙) เม่ือพิจารณาเฉพาะด�านท่ีมี
ค$าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาและค$าเฉลี่ยตํ่าสุดรวม ๓ ด�าน มีรายละเอียด ซ่ึงเป[นเป[นด�านท่ีมี
ค$าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุด ปรากฏดังนี้ 

๑.๑ ด�านมีปฏิปทาน$าเลื่อมใส โดยภาพรวมและรายข�อมีประสิทธิภาพในระดับ
มาก ข�อท่ีมีค$าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุดคือ มีการปฏิบัติท้ังภาคสมรรถกรรมฐานและภาค
วิปBสสนากรรมฐานให�มีธรรมอันงาน ๒ ประการ คือมีขันติและโสรัจจะ (x̄ = ๔.๒๑) รองลงมา
คือ วัดกระบวนการเรียนรู�รายวิชาต$างๆ ตามหลักสูตรโดยเน�นการปลูกฝBงให�นิสิตมีระเบียบ
วินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบมีส$วนร$วมในกิจกรรม เสียสละ ซ่ือสัตย สุจริตและมีอิริยาบถ
ท่ีสง$างาม (x̄ = ๔.๒๑) ส$วนข�อท่ีมีค$าเฉลี่ยประสิทธิภาพตํ่าสุดคือ การฝ�กความผิดรับชอบต$อ
สังคม โดยเน�นการมีจิตสาธารณะ มีการจัดท่ีมีระบบโดยมีทีมงานท่ีมีความรับผิดชอบ (x̄ = 
๓.๙๙)  

๑.๒ ด�านมีความมุ$งม่ันพัฒนาตนให�มีความเพียบพร�อมด�วยคุณธรรมจริยธรรม 
(ด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยประสิทธิภาพรองลงมา) โดยภาพรวมและรายข�อ มีค$าเฉลี่ยประสิทธิภาพใน
ระดับมาก ข�อท่ีมีค$าเฉลี่ยสูงสุดคือ ส$งเสริมให�นิสิตฝ�กคุณธรรมจริยธรรม โดยบูรณาการกับ
ศาสตร สมัยใหม$และสอดแทรกไว�ในรายวิชาตามหลักสูตร (x̄ = ๔.๑๓) รองลงมาคือ จัด
กิจกรรมพัฒนานิสิตให�มีศีลธรรม (ศีล ๕) มีคุณธรรม (เบญจวรรณ) มีจิตสํานักท่ีดี มีจริยธรรม 
(พฤติกรรม) ท่ีสง$างามและมีสัจธรรม (x̄ = ๔.๑๑) และตํ่าสุดคือ จัดกิจกรรมส$งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมยกย$องบุคคลท่ีทําดี เสียสละและบําเพ็ญประโยชน แก$ส$วนรวมเป[นประจํา (x̄ = 
๔.๐๗) 

๑.๓ ด�านรู�เท$าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม (ด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยประสิทธิภาพ
ตํ่าสุด) โดยภาพรวมและรายข�อ มีค$าเฉลี่ยประสิทธิภาพในระดับมากข�อท่ีมีค$าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
จัดกระบวนการเรียนรู�และจัดกิจกรรมตามหลักสูตรบูรณาการกับศาสตร สมัยใหม$ (x̄ = ๔.๐๐) 
รองลงมาคือ ช$วยให�นิสิตเป[นคนทันสมัย ทันเหตุการณ และทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมจัด
ให�มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (x̄ = ๓.๙๘) และตํ่าสุดคือ จัดให�มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีท้ังในและต$างประเทศเพ่ือสร�างโอกาสในการเรียนรู�อย$างกว�างไกล (x̄ = ๓.๖๙)  

๒. ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลตามกรอบนวลักษณ  ปรากฏดังนี้ 
๒.๑ ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนว

ลักษณ  ตามความคิดเห็นของผู�บริหารและอาจารย กับนิสิต โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ
แตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงเป[นไป ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� โดยท่ีนิสิต
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มีความคิดเห็นต$อประสิทธิภาพสูงกว$าผู�บริหารและอาจารย  เม่ือพิจารณาเป[นรายด�าน ด�านท่ี
มีประสิทธิภาพแตกต$างอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ คือ ด�านมีความสามารถในการ
แก�ปBญหาและด�านมีความมุ$งม่ันพัฒนาตนให�เพียบพร�อมด�วยคุณธรรมจริยธรรม ด�านท่ีมี
ประสิทธิภาพแตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ คือ ด�านเป[นผู�นําด�านจิตใจ
และปBญญา ด�านมีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม ด�านรู�จักเสียสละเพ่ือ
ส$วนรวม ด�านรู�เท$าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและด�านมีโลกทัศน กว�างไกล ส$วนด�านท่ีมี
ปฏิปทาน$าเลื่อมใสและด�านใฝ�รู�ใฝ�คิด มีความคิดเห็นต$อประสิทธิภาพไม$แตกต$างกัน 

๒.๒ ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนว
ลักษณ  ตามความคิดเห็นของนิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ ทุกระดับ โดยภาพรวมและราย
ด�านมีประสิทธิภาพไม$แตกต$างกัน ซ่ึงไม$เป[นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว� 

๒.๓ ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ 
ตามความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยภาพรวมมี
ประสิทธิภาพแตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงเป[นไปตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว� โดยนิสิตระดับปริญญาเอกมีความคิดเห็นต$อประสิทธิภาพสูงกว$านิสิตระดับปริญญาโท
และปริญญาตรี ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป[นรายด�าน ด�านท่ีมีประสิทธิภาพแตกต$างกันอย$าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ คือ ด�านใฝ�รู�ใฝ�คิด ด�านเป[นผู�นําด�านจิตใจและปBญญาและ
ด�านรู�เท$าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม ด�านท่ีมีประสิทธิภาพแตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ คือ ด�านมีปฏิปทาน$าเลื่อมใสและด�านมีความสามารถในการแก�ปBญหา 
ส$วนด�านอ่ืนมีประสิทธิภาพไม$แตกต$างกัน 

๓. ประสิทธิภาพการพัฒนาตามกรอบนวลักษณ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น โดยภาพรวมและรายด�าน มีค$าเฉลี่ยในระดับมาก ด�านท่ีมี
ค$าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุดคือ ด�านมีปฏิปทาน$าเลื่อมใส โดยท่ีมีการฝ�กให�นิสิตปฏิบัติท้ังภาค
สมถกรรมฐานและวิปBสสนากรรมฐาน มีธรรมอันงาม ๒ ประการ คือ มีขันติให�มีความอดทน
และมีโสรัจจะให�มีความสงบเสง่ียมแช$มชื่นเบิกบาน และมีการจัดกระบวนการเรียนรู�ใน
รายวิชาต$างๆ ตามหลักสูตร โดยเน�นการปลูกฝBงให�นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบ มีส$วนร$วมในกิจกรรม เสียสละ ซ่ือสัตย และมีอิริยาบถท่ีสง$างาม ส$วนด�านท่ีมี
ประสิทธิภาพรองลงมา คือ ด�านมีความมุ$งม่ันพัฒนาตนให�เพียบพร�อมด�วยคุณธรรมจริยธรรม 
ด�านเป[นผู�นําด�านจิตใจและปBญญาและด�านมีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม 
ตามลําดับ ส$วนด�านท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าสุด คือ ด�านรู�เท$าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
โดยท่ีจัดให�มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีท้ังในประเทศและต$างประเทศเพ่ือสร�างโอกาสใน
การเรียนรู�อย$างกว�างขวางน�อยกว$าเรื่องอ่ืนๆ  

๔. ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ ตาม
ความคิดเห็นของผู�บริหารและอาจารย กับนิสิต โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพแตกต$างกันอย$าง
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มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงเป[นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� โดยท่ีนิสิตมีความคิดเห็นต$อ
ประสิทธิภาพสูงกว$าผู�บริหารและอาจารย  และนิสิตบรรพชิตกับนิสิตคฤหัสถ มีความคิดเห็น
ต$อประสิทธิภาพไม$แตกต$างกัน ซ่ึงไม$เป[นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� ส$วนนิสิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโทและปริญญาเอก มีความคิดเห็นต$อประสิทธิภาพแตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงเป[นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว� โดยท่ีนิสิตระดับปริญญาเอกมีความคิดเห็น
ต$อประสิทธิภาพสูงกว$านิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ตามลําดับ  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
๑. ผลการวิจัยพบว$า ประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ  โดย

ภาพรวมและรายด�านมีค$าเฉลี่ยในระดับมากท่ีเป[นเช$นนี้อาจเพราะว$าผู�บริหาร อาจารย และ
นิสิตมีความคิดเห็นว$า นิสิตได�รับการพัฒนาให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สูงสุดในด�านมี
ปฏิปทาน$าเลื่อมใส โดยมีการฝ�กให�นิสิตได�ปฏิบัติท้ังภาคสมถกรรมฐานและภาควิปBสสนา
กรรมฐานให�มีธรรมอันงาม ๒ ประการ คือ มีขันติให�มีความอดทนและมีโสรัจจะให�มีความ
สงบเสง่ียมแช$มชื่นเบิกบาน และมีการจัดกระบวนการเรียนรู�ในรายวิชาต$างๆ ตามหลักสูตร
โดยเน�นการปลูกฝBงให�นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบมีส$วนร$วมในกิจกรรม 
เสียสละ ซ่ือสัตย และมีอิริยาบถท่ีสง$างามและนิสิตมีความมุ$งม่ันพัฒนาตนให�เพียบพร�อมด�วย
คุณธรรมจริยธรรม เป[นผู�นําด�านจิตใจและปBญญา และมีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา
และสังคม โดยทุกเรื่องมีการปฏิบัติในระดับมาก ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดตามหลักการจัด
การศึกษาท่ีว$าสถานศึกษาต�องจัดการท่ีมีคุณภาพเป[นท่ีต�องการของสังคม โดยพัฒนาผู�เรียน
เป[นคนดี ดําเนินชีวิตอย$างมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาให�เป[นคน
เก$ง มีสมรรถภาพสูง และพัฒนาให�เป[นคนมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี๘๐ และ
ส อ ด ค ล� อ ง กั บ ผ ล ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปBตตานี ผลการวิจัยพบว$า ประสิทธิผลโดยภาพ
รวมอยู$ในระดับมาก๙ 

๒. ผลการวิจัยพบว$า ประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ  ด�านรู�เท$า
ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีค$าเฉลี่ยประสิทธิภาพในระดับมาก แต$มีค$าเฉลี่ยตํ่ากว$าทุก
ด�าน ท้ังนี้อาจเพราะว$า ผู�บริหาร อาจารย และนิสิตมีความคิดเห็นว$า นิสิตได�รับการพัฒนายัง
ไม$เป[นท่ีพอใจเท$าท่ีควรโดยเฉพาะการจัดให�มีการศึกษานอกสถานท่ีท้ังในและต$างประเทศ

                                                           

๘ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห$งชาติ, ปฏิรูปการเรียนรู�ผู�เรียนเป�นสําคัญ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ พิมพ ดี, ๒๕๔๙), หน�า ๑๑-๑๔. 

๙ ลาตีปะห  ดอแม, “การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร  วิทยาเขตปBตตานี” ,  วิทยานิพนธ� ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,  ( บัณฑิต วิทยาลัย  : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ), ๒๕๔๘. 
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เพ่ือสร�างโอกาสในการเรียนรู�อย$างกว�างไกลน�อยกว$าเรื่องอ่ืน และการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นให�
นิสิตฝ�กทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไม$ต$อเนื่องและเหมาะสมเท$าท่ีควร ท้ังการจัดกิจกรรมการศึกษา
ค�นคว�า การวิจัยพ้ืนฐานสู$การวิจัยชั้นสูง โดยเน�นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิง
ประยุกต ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยังมีไม$มากนัก ซ่ึงยังไม$สอดคล�องกับแนวคิด
กรอบพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค ท่ีว$า “บัณฑิตจุฬาฯ เป[นผู�มีคุณค$าของสังคมโลก” 
ต�องใฝ�รู�และรู�จักวิธีการเรียนรู� (Learning to learn) รู�จักแสวงหาความรู�เพ่ิมเติมจากแหล$ง
เรียนรู�ต$างๆอย$างสมํ่าเสมอ ท้ังต�องมีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพติดตามความก�าวหน�าในศาสตร สมัยใหม$ และมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการสื่อสารและค�นคว�าข�อมูลได�อย$างมีประสิทธิภาพ มี
ทักษะทางคณิตศาสตร และสถิติในระดับพ้ืนฐาน๑๐ แต$สอดคล�องกับผลการวิจัยเรื่อง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของข�าราชการตํารวจศูนย ฝ�กอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบว$า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมและรายด�านอยู$ในระดับมาก๑๑ 

๓. ผลการวิจัยพบว$า ประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ  จําแนก
ตามความคิดเห็นของนิสิตกับผู�บริหารและอาจารย  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพแตกต$างกัน 
ซ่ึงเป[นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว� ท้ังนี้อาจเพราะว$า นิสิตมีความคิดเห็นต$อประสิทธิภาพสูงกว$า
ผู�บริหารและอาจารย  โดยมีความแตกต$างกันสูงสุดในด�านมีความสามารถในการแก�ปBญหา 
โดยมีการส$งเสริมให�นิสิตดําเนินการโครงการ/กิจกรรมด�วยกระบวนการคุณภาพ (PDCA) ท้ัง
รายบุคคลและรายกลุ$ม นิสิตได�เข�าร$วมกิจกรรมชุมนุมหรือกิจกรรมสโมสรอยู$เสมอ และมีการ
ส$งเสริมให�นิสิตได�ฝ�กทักษะการแก�ปBญหาด�วยวิธีการต$างๆ อยู$ เสมอ ซ่ึงสอดคล�องกับ
ผลการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักทิฎฐิธัมมิกัตถสังวัตถุมิกธรรมของ
ตํารวจฝ�ายป�องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก$น ผลการเปรียบเทียบจําแนก
ตามตําแหน$งหน�าท่ี โดยภาพรวมแตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติ๑๒ แต$ไม$สอดคล�องกับ

                                                           

๑๐ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
บัณฑิตจุฬาฯ เป�นผู�มีคุณค4าของสังคมโลก, (กรุงเทพมหานคร : ส$วนส$งเสริมและพัฒนาวิชาการ, 
๒๕๕๓), หน�า ๑-๓. 

๑๑ มารินทร  พลพัฒน  (ส.ต.ท.หญิง), “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
ของข�าราชการตํารวจศูนย ฝ�กอบรมตํารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค ”, วิทยานิพนธ�ปรัชญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 

๑๒ ครรคิด คําภะวา (ร�อยตํารวจเอก), “ประสิทธิภาพการปฏิบัติการปฏิบัติงานตามหลักทิฏฐิ
ธัมมิกัตถสังวัตตมิกธรรมของตํารวจฝ�ายปราบปราม สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก$น”, วิทยานิพนธ�
ปรัชญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗.  
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การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตตําบลชุมแสง 
อําเภอวังจันทร  จังหวัดระยอง ผลการเปรียบเทียบจําแนกตามสถานภาพและอาชีพ โดย
ภาพรวมและรายด�าน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม$แตกต$างกัน๑๓ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
จากผลวิจัย มีประเด็นท่ีควรนํามาเสนอแนะเพ่ือประโยชน การบริหารจัดการและ

พัฒนานิสิตให�เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนี้ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ เป[นข�อมูลสารสนเทศประกอบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ประจําป� ในการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนานิสิตโดยเฉพาะด�านท่ีมีระบบประสิทธิภาพตํ่า
ว$าด�านอ่ืนๆ อาทิเช$น ด�านการรู�เท$าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม ด�านมีโลกทัศน กว�างไกล 
และด�านมีความสามารถในการแก�ปBญหา 

๑.๒ ควรจัดโครงการประชุมชี้แจงนิสิตทุกระดับชั้นป�ให�ตระหนักรู�และสามารถ
ฝ�กปฏิบัติตนตามกรอบนวลักษณ ท่ีถูกต�องชัดเจนเป[นแนวเดียวกัน เนื่องจากผลการวิจัย
ชี้ให�เห็นว$านิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก ยังมีแนวคิดท่ีแตกต$างกันมากในด�านการใฝ�รู�ใฝ�คิด 
การเป[นผู�นําด�านจิตใจและปBญญา และด�านรู�เท$าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๒. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ ความจัดกิจกรรมให�นิสิตทุกระดับชั้นได�ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีท้ังในและ

ต$างประเทศ เพ่ือสร�างโอกาสในการเรียนรู�อย$างกว�างขวางในทุกๆด�าน 
๒.๒ ควรส$งเสริมให�นิสิตเข�าร$วมโครงการกิจกรรมทางวิชาการและด�าน

พระพุทธศาสนาท้ังในและระดับชาติและระดับนานาชาติ เพ่ือเสริมประสบการณ ในการ
เรียนรู�ให�เป[นนิสิตท่ีมีคุณภาพเป[นคนดีและเก$ง อยู$ในสังคมได�อย$างมีความสุข 

๒.๓ ควรส$งเสริมให�นิสิตเรียนรู�ภาคสนามและสร�างกิจกรรมให�ปฏิบัติจริงตาม
สถานการณ ท้ังรายบุคคลและรายกลุ$มให�เกิดการเรียนรู�ด�วยตนเองและสามารถแก�ปBญหาได�
ด�วยตนเอง 

๒.๔ ควรส$งเสริมให�นิสิตได�ฝ�กทักษะในการแก�ปBญหาด�วยตนเองหรือโดยกลุ$ม 
ด�วยการเรียนรู�จากกรณีปBญหา (Problem Based Learning : PBL.) หรือกรณีกิจกรรมการ
เรียนรู� (Activity Based Learning : ABL.) ด�วยกระบวนการคุณภาพ (PDCA)  

                                                           

๑๓ พิลัยพร พวงสวัสดิ์, “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต
เทศบาลตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร  จังหวัดระยอง”, รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๒.๕ ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู�รายวิชาตามหลักสูตรด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย
ให�นิสิตมีส$วนร$วมในการแสดงความคิดเห็นระหว$างเรียนและร$วมปฏิบัติใช�ปBญญาเชิง
วิเคราะห และสังเคราะห ได�อย$างชาญฉลาด 

๗. สรุป 
การวิจัยประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ หรือคุณลักษณ ท่ีพึง

ประสงค ของนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 
ผลการวิจัยพบว$า โดยภาพรวมและรายด�านมีประสิทธิภาพภายในระดับมาก ด�านท่ีมีประ
สิทธิสูงสุดคือ ด�านมีปฏิปทาน$าเลื่อมใสและมีประสิทธิภาพตํ่าสุดคือ ด�านรู�เท$าทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ซ่ึงชี้ให�เห็นว$าการพัฒนานิสิตโดยองค รวมมีประสิทธิภาพท่ีน$าพึง
พอใจ แต$อย$างไรก็ตาม กิจกรรมการพัฒนาในแต$ละด�านยังต�องมีการพัฒนาให�มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพในระดับสูงข้ึนในระดับมากท่ีสุด เพ่ือสร�างโอกาสในการเรียนรู�อย$างกว�างไกล
และจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นการฝ�กทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การจัดกิจกรรมการศึกษาค�นคว�าการวิจัยสู$การวิจัย
ชั้นสูง โดยเน�นการวิจัยปฏิบัติการและการวิจัยเชิงประยุกต ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงใช�เป[น
แนวทางในการส$งเสริมในทุกประเด็นจากผลการวิจัยให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
และผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพัฒนาจําแนกตามความคิดเห็นของผู�บริหารและ
อาจารย กับนิสิตและนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยภาพรวมแตกต$างกัน
อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงชี้ให�เห็นว$านิสิตมีความคิดเห็นสูงกว$าผู�บริหารและอาจารย 
โดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาเอก มีความคิดเห็นต$อประสิทธิภาพการพัฒนาสูงกว$านิสิต
ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ตามลําดับ โดยเฉพาะแตกต$างสูงสุดในด�านมีความสามารถ
ในการแก�ปBญหาด�านใฝ�รู�ใฝ�คิด ด�านรู�เท$าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและด�านความเป[น
ผู�นําด�านจิตใจและปBญญา ด�วยผลการวิจัยนี้จะนําไปสู$การพัฒนาในด�านดังกล$าวให�มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ : 
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ คุรุสภาลาดพร�าว, ๒๕๕๒. 
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตจุฬาฯ เป�นผู�มีคุณค4าของสังคมโลก. กรุงเทพมหานคร : ส$วนส$งเสริมและ
พัฒนาวิชาการ, ๒๕๕๓. 
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บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบ้ืองต�น. พิมพ ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาส น, ๒๕๕๔. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น. คู4มือกิจกรรมนิสิต . 

ขอนแก$น : สํานักงานกิจการนิสิต, ๒๕๕๖. 
_______. เอกสารสถิติข�อมูลสารสนเทศภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘. ขอนแก$น : ฝ�ายทะเบียน

สถิติ, ๒๕๕๘. 
ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒. เล$มท่ี ๑๑๖ ตอนท่ี 

๗๔, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห$งชาติ.  ปฏิรูปการเรียนรู� ผู� เรียนเป�นสําคัญ .

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ พิมพ ดี, ๒๕๔๙. 
 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
ครรคิด คําภะวา (ร�อยตํารวจเอก). “ประสิทธิภาพการปฏิบัติการปฏิบัติงานตามหลักทิฏฐิธัม

มิกัตถสังวัตตมิกธรรมของตํารวจฝ�ายปราบปราม สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก$น”. 
วิทยานิพนธ�ปรัชญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  
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บทคัดย4อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลการพัฒนานิสิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น จําแนกตามความคิดเห็นของผู�บริหารและอาจารย กับนิสิต
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

กลุ$มตัวอย$างในการวิจัย ได�แก$ ผู�บริหารและอาจารย  จํานวน ๕๙ รูป/คน และนิสิต
ทุกระดับการศึกษา จํานวน ๒๘๕ รูป/คน รวมท้ังสิ้น จํานวน ๓๔๔ รูป/คน ได�มาโดยการสุ$ม
แบบแบ$งชั้น (Stratified Random sample) เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก$ แบบสอบถาม
แบบมาตราส$วนประมาณ (Rating scale) ๕ ระดับ จํานวน ๔ ชุด ชุดท่ี ๑ สําหรับนิสิต
ปริญญาตรี จํานวน ๓๖ ข�อ มีค$าอํานาจจําแนกรายข�อระหว$าง .๔๓๙ - .๘๒๘ และค$าความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับเท$ากับ .๙๖๙ ชุดท่ี ๒ สําหรับนิสิตปริญญาโท จํานวน ๓๒ ข�อ มีค$าอํานาจ
จําแนกรายข�อระหว$าง .๓๒๕ - .๗๓๖ และค$าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท$ากับ .๙๔๘ ชุดท่ี ๓ 
สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก จํานวน ๒๙ ข�อ มีค$าอํานาจรายข�อระหว$าง .๕๙๗ - .๘๘๕ 
และค$าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท$ากับ .๙๗๖ และชุดท่ี ๔ สําหรับผู�บริหารและอาจารย  จํานวน 
๙๗ ข�อ มีคุณภาพตามเกณฑ ในชุดท่ี ๑-๒ และ ๓ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห ข�อมูล ได�แก$ 
ความถ่ี ค$าร�อยละ ค$าเฉลี่ย ค$าส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ
หาค$าที (t-test แบบ Independent sample) การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (F-

                                                           

* อาจารย ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 

** อาจารย ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 

*** อาจารย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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test แบบ One-way ANOVA) การทดสอบหาความแตกต$างรายคู$ด�วยวิธีการของเชฟเฟ� 
(Scheffe’ method) และการวิเคราะห เชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว4า  
ประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ 

ในระดับปริญญาตรี โดยภาพรวมและรายด�านมีค$าเฉลี่ยในระดับมาก ด�านท่ีมีค$าเฉลี่ย
ประสิทธิผลสูงสุดคือ ด�านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือ ด�านทักษะความสัมพันธ ระหว$าง
บุคคลและความรับผิดชอบและด�านทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ ส$วนด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด�านทักษะทางปBญญา ใน
ระดับปริญญาโท โดยภาพรวมและรายด�านมีประสิทธิผลในระดับมาก ด�านท่ีมีค$าเฉลี่ย
ประสิทธิผลสูงสุดคือ ด�านทักษะความสัมพันธ ระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบ รองลงมา
คือ ด�านคุณธรรมจริยธรรมและด�านทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อและการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส$วนด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด�านทักษะทางปBญญา ส$วนในระดับ
ปริญญาเอก โดยภาพรวมและรายด�านมีประสิทธิผลในระดับมาก ด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยประสิทธิผล
สูงสุดคือ ด�านความรู� รองลงมาคือ ด�านคุณธรรม จริยธรรมและด�านทักษะการวิเคราะห เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ ส$วนด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 
ด�านทักษะทางปBญญา 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ ตามความคิดเห็นของผู�บริหารและอาจารย กับนิสิตระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยภาพรวมและรายด�าน มีความคิดเห็นต$อประสิทธิผล
แตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยท่ีนิสิตทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นต$อ
ประสิทธิผลสูงกว$าผู�บริหารและอาจารย  

คําสําคัญ: ประสิทธิผล การพัฒนา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ (มคอ.) 
คุณธรรมจริยธรรม, ความรู�, ทักษะทางปBญญา, ทักษะความสัมพันธ ระหว$างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบและทักษะวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  

Abstract 

The objectives of the research were to study and compare the 
effectiveness of the student development based on Thai Qualification 
Framework for Higher Education of Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
at Khankaen Campus, classified by the perception of the executives and 
instructors and bachelor-degree, master-degree, and PH.D-degree students. 
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The total number of the research example group was 344, 
comprised of 59 executives and instructors, and 285 students of all level, and 
selected by using Stratfied Random Sampling Technic. The tools used were 
four sets of five-rating-scale questionnaires, first of which was for the 
bachelor’s degree students-comprised of 36 items with discrimination power 
of each item between .439-.828 and set reliability of .969; Set 2 was for the 
master-degree students-comprised of 32 items with discrimination power of 
each item between .325-.736 and set reliability of .948; Set 3 was for the PH.D-
degree students-comprised of 29 items with discrimination power of each item 
between .597-.885 and set reliability of .976; and Set 4 was for the executives 
and instructors students-comprised of 97 items with the set quality as of Set 
1-3. The statistics used were frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The hypotheses were tested by using Independent-sample t-test 
and One-way ANOVA F-test, Cheffe’ method was used to test the differences 
of each pair, and Descriptive analysis. 

The research revealed as follows: 
The effectiveness of the student development based on Thai 

Qualifications Framework for Higher Education the bachelor’s degree students 
as a whole and on each aspect was at high level. The aspect with the mean 
at highest level of effectiveness was Ethics and Moral; followed by 
Interpersonal Skills and Responsibility; Numerical Analysis, Communication 
and Informational Technology Skills, respectively. The aspect with lowest 
level was Cognitive Skills. At master-degree level, as a whole and on each 
aspect was at most level. The aspect with highest level was Interpersonal 
Skills and Responsibility; followed by Ethics and Moral, Numerical Analysis, 
Communication and Informational Technology Skills, respectively. The aspect 
with lowest level was Cognitive Skills. At PH.D-degree level, as a whole and 
on each aspect was at highest level. The aspect with highest level was 
Knowledge, followed by Ethics and Moral, Numerical Analysis, 
Communication and Informational Technology kills, respectively. The aspect 
with lowest level was Cognitive Skills.  

The results of the comparisons of the effectiveness on the student 
development based on Thai Qualifications Framework for higher education 
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between the perception of the executives and instructors, and students on 
the bachelor’s degree, master-degree, and PH.D-degree students revealed 
significantly different as a whole and on each aspect, the perception of the 
students of all levels was higher than that of the executives and instructors. 

Keywords: Effectiveness, Development, and Thai Qualifications Framework 
for Higher Education (TQF :HEd.) Ethics and Moral, Knowledge, Cognitive skills, 
Interpersonal Skills and Responsibility, and Numerical Analysis, 
Communication and Informational Technology skills. 

๑. บทนํา 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป[นการจัดการศึกษาต$อจากการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน โดยท่ีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจุดมุ$งหมายเพ่ือส$งเสริมให�ผู�เรียนได�
พัฒนาความรู�ความสามารถในสาขาวิชาชีพต$างๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต ทฤษฎีสู$
การปฏิบัติ การริเริ่ม การพัฒนาท้ังวิชาการและวิชาชีพ ส$วนการศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก มุ$งส$งเสริมให�ผู�เรียนได�พัฒนาความรู�และทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทาง
ให�มีความชํานาญมากยิ่งข้ึน มุ$งสร�างสรรค ความก�าวหน�าและความเป[นเลิศทางวิชาการ
โดยเฉพาะการศึกษาค�นคว�าวิจัยและพัฒนาองค ความรู�และเทคโนโลยี๑ 

การพัฒนาผู�เรียนในสถานศึกษาได�ยึดแนวทางการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ (มคอ.) มุ$งพัฒนาในด�านวิชาการซ่ึงเป[นการเรียนท่ีเน�น
ศาสตร บริสุทธิ์ทางด�านศิลปศาสตร  หรือ วิทยาศาสตร  โดยให�ศึกษาสาระและวิธีการของ
ศาสตร สาขานั้นๆ เป[นหลักไม$ได�สัมพันธ โดยตรงกับการประกอบอาชีพ ส$วนการพัฒนาผู�เรียน
ทางด�านวิชาชีพ มุ$งเน�นการศึกษาในลักษณะของศาสตร เชิงประยุกต  เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มี
ความรู�และทักษะระดับสูงท่ีจําเป[นต$อการประกอบอาชีพและนําไปสู$การปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ซ่ึงการพัฒนาผู�เรียนตามแนวทางดังกล$าว เพ่ือให�ผู�เรียนมีคุณลักษณะท่ีดีโดยเน�นการ
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพก$อให�เกิดประสิทธิผลแก$ผู�เรียน มุ$งพัฒนาพฤติกรรมทางด�าน
คุณธรรม จริยธรรมให�ผู�เรียนเป[นผู�มีวินัยมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต เป[นแบบอย$างท่ีดี
เข�าใจผู�อ่ืนและเข�าใจโลก มีความรู�ในสาขาวิชาอย$างกว�างขวางและเป[นระบบ ตระหนักรู�
หลักการและทฤษฎีในองค ความรู�ทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางปBญญาสามารถค�นหา
ข�อมูลเท็จจริง ทําความเข�าใจและประเมินข�อมูลแนวคิดและงานอ่ืนด�วยตนเอง ท้ังมีทักษะ
ความสัมพันธ ระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีส$วนช$วยเหลือและเอ้ืออาทรต$อการ

                                                           

๑ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ คุรุสภาลาดพร�าว, ๒๕๔๒), หน�า ๒๓. 
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แก�ปBญหาในกลุ$มอย$างสร�างสรรค  เป[นได�ท้ังผู�นําและผู�ตามของกลุ$มและพัฒนาให�มีทักษะ
ทางการคิดวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถ
ศึกษาค�นคว�าและทําความเข�าใจในประเด็นปBญหา สามารถเลือกและประยุกต ใช�เทคนิคทาง
สถิติหรือศาสตร ท่ีเหี่ยวข�องอย$างเหมาะสม๒ 

การจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแต$ละแห$ง นอกจากจะจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู�เรียนตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ของตนเองแล�วยังต�องมุ$งพัฒนา
ผู�เรียนให�มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเป[น
สําคัญ การบริหารจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก$น (มจร.ขอนแก$น) ได�ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในแนวทางเดียวกันโดยพัฒนา
นิสิตให�มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ให�เกิดประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ (มคอ.) ๕ ด�าน คือ ด�านคุณธรรมจริยธรรม ด�านความรู� ด�านทักษะ
ทางปBญญา ด�านทักษะความสัมพันธ ระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบและด�านทักษะการ
วิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการบริหารจัดการศึกษา
ท่ีผ$ านมายั ง ไม$ มีข� อบ$ งชี้ ท่ี ชั ด เจนว$ าการ พัฒนานิสิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ (มคอ.) ดังกล$าว โดยภาพรวมและรายองค ประกอบมีประสิทธิผล
ระดับใด ผู�บริหาร อาจารย และนิสิตทุกระดับชั้นท่ีมีความคิดเห็นต$อการพัฒนานิสิตแตกต$าง
กันหรือไม$อย$างไร 

ด�วยเหตุนี้ ผู�วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห$งชาติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก$น เพ่ือเป[นข�อมูลสารสนเทศใช�เป[นแนวทางพัฒนานิสิตให�เกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึนต$อไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห$งชาติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 
ตามความคิดเห็นของผู�บริหารและอาจารย กับนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป[นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนานิสิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ และเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการ

                                                           

๒ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ คุรุสภาลาดพร�าว, ๒๕๔๒), หน�า ๒๐. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๒๐๖ 

พัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$นโดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

๑. ประชากร ได�แก$ผู�บริหารและนิสิตทุกระดับชั้นป�ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น จํานวน ๑,๑๕๕ รูป/คน๓ แยกเป[นผู�บริหารและ
อาจารย จํานวน ๗๐ รูป/คน และนิสิต จํานวน ๑.๐๘๕ รูป/คน  

๒. กลุ$มตัวอย$าง ได�แก$ ผู�บริหาร อาจารย และนิสิตทุกระดับการศึกษา จํานวน 
๓๔๔ รูป/คน ได�มาโดยกําหนดขนาดกลุ$มตัวอย$างตามตารางเครซ่ีและมอร แกน (Krejcie 
and Morgan)๔ ด�วยการสุ$มแบบแบ$งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามบทบาท
หน�าท่ีของบุคลากร ได�ผู�บริหารและอาจารย  จํานวน ๕๙ รูป/คน และนิสิตทุกระดับ
การศึกษา จํานวน ๒๘๕ รูป/คน ซ่ึงจํานวนนิสิตเทียบสัดส$วนจากประชากรได�นิสิตระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๒๑๒ รูป/คน นิสิตระดับปริญญาโท จํานวน ๓๙ รูป/คน และนิสิต
ปริญญาเอก จํานวน ๓๔ รูป/คน ได�กลุ$มตัวอย$างในแต$ละกลุ$มย$อยด�วยการสุ$มอย$างง$าย 
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก$ 
๑. ประเภทเครื่องมือ เป[นแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดมาตราส$วน

ประมาณค$า (Rating scale) จํานวน ๓ ชุดๆ ละ ๒ ตอน ดังนี้ 
๑.๑ ชุดท่ี ๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มี ๒ ตอน ตอนท่ี ๑ เป[นข�อมูล

ท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามเป[นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนท่ี ๒ เป[น
ประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบ มคอ. จํานวน ๕ ด�าน มี ๓๖ ข�อ มีลักษณะเป[นแบบ
มาตราส$วนประมาณค$า ๕ ระดับตามวิธีการของลิเคริด (likert)๕ คือ มีประสิทธิผลในระดับ
มากท่ีสุด (๕) ระดับมาก (๔) ระดับปานกลาง (๓) ระดับน�อย (๒) และระดับน�อยท่ีสุด (๑) 
และนํามาเทียบกับเกณฑ การแปลผลตามเกณฑ  ๕ ระดับ คือ มีประสิทธิผลในระดับมากท่ีสุด 
(๔.๕๑-๕.๐๐) ระดับมาก (๓.๕๑-๔.๕๐) ระดับปานกลาง (๒.๕๑-๓.๕๐) ระดับน�อย (๑.๕๑-
๒.๕๐) และระดับน�อยท่ีสุด (๑.๐๐-๑.๕๐)  

๑.๒ ชุดท่ี ๒ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท มี ๒ ตอน โดยตอนท่ี ๑ และ ๒ 
มีลักษณะเช$นเดียวกับชุดท่ี ๑ แต$มีจํานวน ๓๒ ข�อ 

๑.๓ ชุดท่ี ๓ สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก มี ๒ ตอน โดยตอนท่ี ๑ และ ๒ 
มีลักษณะเช$นเดียวกับชุดท่ี ๑ หรือ ๒ แต$มีจํานวน ๒๙ ข�อ 
                                                           

๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น, เอกสารสถิติข�อมูล
สารสนเทศ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘, (ขอนแก$น : ฝ�ายทะเบียนสถิติ, ๒๕๕๘), หน�า ๑-๔. 

๔ Krejcie and Morgan อ�างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ ครั้งท่ี ๙, 
(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาส น, ๒๕๕๔), หน�า ๔๓. 

๕ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๑๒๑. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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๑.๔ ชุดท่ี ๔ สําหรับผู�บริหารและอาจารย  มี ๔ ตอน คือ ตอนท่ี ๑ ข�อมูล
ท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป[นแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี ๒ เป[น
แบบสอบถามประสิทธิผลการพัฒนานิสิตจากชุดท่ี ๑ ตอนท่ี ๓ เป[นแบบสอบถาม
ประสิทธิผลการพัฒนานิสิตจากชุดท่ี ๒ และตอนท่ี ๔ เป[นแบบสอบถามประสิทธิผลการ
พัฒนานิสิตจากชุดท่ี ๓ 

๒. การสร�างและหาคุณภาพแบบสอบถาม ดังนี้ ๑) ผู�วิจัยศึกษากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ (มคอ.) ของสํานักงานคณะกรรมกรการอุดมศึกษาและ
ศึกษารูปแบบและโครงสร�างแบบสอบถามตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด๖ ๒) ผู�วิจัย
ดําเนินการสร�างแบบสอบถาม จํานวน ๔ ชุด ตามข�อ ๑ ๓) นําแบบสอบถาม ชุดท่ี ๑,๒ และ 
๓ ไปให�ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน ๕ ท$าน เพ่ือพิจารณาและประเมินค$าความเท่ียงตรง (Index of 
Item-objective Congruence : IOC) และ ๔) นําแบบสอบถามจากผู�เชี่ยวชาญมาพิจารณา
ปรับปรุงให�มีความเท่ียงตรงตามเกณฑ ท้ัง ๓ ชุด และจัดพิมพ เป[นฉบับสมบูรณ ไปทดลองใช� 
(Try-out) กับนิสิตแต$ละระดับการศึกษา จํานวนชุดละ ๒๐ รูป/คน และผู�บริหารและ
อาจารย  จํานวน ๑๐ รูป/คน รวมชุดละ/ระดับละ จํานวน ๓๐ รูป/คนเพ่ือนําวิเคราะห หาค$า
อํานาจจําแนกเป[นรายข�อ (Item-total Correlation) ให�ได�ตามเกณฑ ต้ังแต$ .๓๐ ข้ึนไป ซ่ึง
ได�ค$าระหว$าง .๓๒๕ - .๘๘๕ และนําทุกข�อท่ีมีค$าตามเกณฑ ในแต$ละชุดไปวิเคราะห หาค$า
ความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์อัลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s α-Coefficient) ซ่ึง
ได�ค$าความเชื่อม่ันชุดท่ี ๑ เท$ากับ .๙๖๙ ชุดท่ี ๒ เท$ากับ .๙๔๘ และชุดท่ี ๓ เท$ากับ .๙๗๖ 
แล�วนําแบบสอบถามชุดท่ี ๑, ๒ และ ๓ มาจัดทําเป[นฉบับสมบูรณ นําไปเก็บรวบรวมข�อมูล
ตามกระบวนการต$อไป 

การเก็บรวบรวมข�อมูล โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ$มตัวอย$างในแต$ละ
ระดับชั้น (นิสิต ผู�บริหารและอาจารย ) กล$าวคือ ระดับปริญญาตรี (นิสิต ๒๑๒ รูป/คน 
ผู�บริหารและอาจารย  ๕๙ รูป/คน รวม ๒๗๑ ฉบับ) ปริญญาโท (นิสิต ๓๙ รูป/คน ผู�บริหาร
และอาจารย  ๕๙ รูป/คน รวม ๙๘ ฉบับ) และระดับปริญญาเอก (นิสิต ๓๔ รูป/คน ผู�บริหาร
และอาจารย  ๕๙ รูป/คน รวม ๙ ฉบับ) โดยความร$วมมือจากนิสิต ผู�บริหารและอาจารย ได�
ครบคิดเป[นร�อยละ ๑๐๐ นําแบบสอบถามมาจัดกระทําให�ถูกต�องครบถ�วนตามตัวแปร ระดับ
การศึกษาและวัตถุประสงค ของการวิจัย 

สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห ข�อมูล ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร สําเร็จรูปตามข�อมูลเบ้ือ
ตนของผู�ตอบแบบสอบถามและวัตถุประสงค การวิจัย ด�วยวิธีการทางสถิติ โดยหาความถ่ี ค$า
ร�อยละ ค$าเฉลี่ย ค$าส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาค$าที(t-test แบบ Independent 

                                                           

๖ บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาส น, 
๒๕๕๔), หน�า ๘๔-๘๔. 
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sample) การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-Way ANOVA) ทดสอบ
ความแตกต$างเป[นรายคู$ด�วยวิธีการของเชฟเฟ�และวิเคราะห ข�อมูลเชิงพรรณา (Descriptive 
analysis)  

๔. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยนําเสนอตามวัตถุประสงค ของการวิจัย ได�ดังนี้  
๑. ประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห$งชาติ (มคอ.) ในระดับปริญญาตรี โดยภาพรวม (x̄=๓.๙๓) และรายด�านมีค$าเฉลี่ยใน
ระดับมาก ด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยประสิทธิผลสูงสุด คือ ด�านคุณธรรมจริยธรรม (x̄=๓.๙๖) 
รองลงมาคือ ด�านทักษะความสัมพันธ ระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบ (x̄=๓.๙๔) ส$วน
ด�านตํ่าสุดคือ ด�านทักษะทางปBญญา (x̄=๓.๘๙) ในระดับปริญญาโท โดยภาพรวม (x̄=๓.๙๕) 
และรายด�านมีค$าเฉลี่ยในระดับมาก ด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด�านทักษะความสัมพันธ 
ระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบ(x̄=๓.๙๘) รองลงมาคือ ด�านคุณธรรมจริยธรรม (x̄=
๓.๙๕) และตํ่าสุดคือ ด�านทักษะทางปBญญา (x̄=๓.๙๑) และในระดับปริญญาเอก โดย
ภาพรวม (x̄=๓.๙๗) และรายด�านมีค$าเฉลี่ยในระดับมาก ด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด�าน
ความรู� (x̄=๔.๐๓) รองลงมาคือ ด�านคุณธรรมจริยธรรม (x̄=๔.๐๑) และตํ่าสุดคือ ด�านทักษะ
ทางปBญญา (x̄=๓.๙๒)  

เม่ือพิจารณาเป[นรายด�าน โดยเฉพาะด�านท่ีมีประสิทธิผลตํ่าสุดกว$าทุกด�าน ท้ังใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คือ ด�านทักษะทางปBญญา ในระดับปริญญาตรี 
โดยภาพรวมและรายข�อมีค$าเฉลี่ยประสิทธิภาพอยู$ในระดับมาก ข�อท่ีมีประสิทธิผลตํ่าสุดคือ 
นิสิตสามารถมีปBญหาค$อนข�างซับซ�อนโดยคํานึงถึงความรู�ทางทฤษฎีและประสบการณ ทาง
ภาคปฏิบัติได�ถูกต�องค$อนข�างน�อย ในระดับปริญญาโท ข�อท่ีมีประสิทธิผลตํ่าสุดคือ นิสิต
สามารถใช�เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห ประเด็นหรือปBญหาได�อย$างสร�างสรรค 
ค$อนข�างตํ่าและในระดับปริญญาเอก ข�อท่ีมีประสิทธิผลตํ่าสุดคือ นิสิตสามารถออกแบบและ
ดําเนินการวิจัยพัฒนาองค ความรู�ใหม$หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพได�ค$อนข�างน�อย 

๒. ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห$งชาติ (มคอ.) ตามแนวคิดของผู�บริหารและอาจารย กับนิสิต ใน
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยภาพมีความคิดเห็นต$อประสิทธิผลแตกต$างกันอย$างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ส$วนในระดับปริญญาเอก โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต$าง
กันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ โดยท่ีนิสิตมีความคิดเห็นต$อประสิทธิผลสูงกว$า
ผู�บริหารและอาจารย  เม่ือพิจารณาเป[นรายด�าน ด�านท่ีมีประสิทธิผลแตกต$างกันอย$างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ คือ ด�านความรู�ส$วนด�านอ่ืนอีก ๔ ด�าน ผู�บริหารและอาจารย 
กันนิสิตมีความคิดเห็นแตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑  
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๓. ประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบ มคอ.ของ มจร.ขอนแก$น ในระดับ
ปริญญาตรี โดยภาพรวมและรายด�านมีค$าเฉลี่ยในระดับมาก ด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยประสิทธิผล
สูงสุด คือ ด�านคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือ ด�านทักษะความสัมพันธ ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ส$วนด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด�านทักษะทางปBญญาในระดับปริญญาโทโดย
ภาพรวมและรายด�านมีประสิทธิผลระดับมาก ด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยประสิทธิผลสูงสุดคือ ด�าน
ทักษะความสัมพันธ ระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด�านคุณธรรมจริยธรรม 
ส$วนด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด�านทักษะทางปBญญา ส$วนในระดับปริญญาเอก โดยภาพรวม
และรายด�านมีประสิทธิผลในระดับมาก ด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยประสิทธิผลสูงสุดคือ ด�านความรู� 
รองลงมาคือ ด�านคุณธรรมจริยธรรม ส$วนด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด�านทักษะทางปBญญา 

๔. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบ มคอ. ตามความ
คิดเห็นของผู�บริหารและอาจารย กับนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดย
ภาพรวมและรายด�านมีความคิดเห็นต$อประสิทธิผลแตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
ท่ีนิสิตทุกระดับการศึกษา มีความคิดเห็นต$อประสิทธิผลสูงกว$าผู�บริหารและอาจารย  ซ่ึง
เป[นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว�ทุกประการ 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
๑. ผลการวิจัยพบว$า ประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบ มคอ. ในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยภาพรวมและรายด�านมีประสิทธิผลในระดับมากเช$นเดียวกัน 
ท้ังนี้อาจเพราะว$า ผู�บริหาร อาจารย และนิสิต คิดว$านิสิตระดับปริญญาตรี ได�รับการพัฒนา
สูงสุดในด�านคุณธรรมจริยธรรม โดยท่ีนิสิตสามารถจัดการกับปBญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 
โดยใช�ดุลยพินิจทางค$านิยมพ้ืนฐานต$อความรู�สึกของผู� อ่ืนได�ถูกต�อง นิสิตแสดงออกถึง
พฤติกรรมด�านความซ่ือสัตย และเสียสละได�เหมาะสมและนิสิตระดับปริญญาโทได�รับการ
พัฒนาสูงสุดในด�านทักษะความสัมพันธ ระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบ นิสิตสามารถ
ตัดสินใจในการดําเนินงานด�วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได�ดี สามารถแสดงออกทาง
ทักษะการเป[นผู�นําได�อย$างเหมาะสมและครบถ�วนเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของ
กลุ$ม ส$วนนิสิตระดับปริญญาเอก ได�รับการพัฒนามีประสิทธิผลสูงสุดในด�านความรู� โดยท่ี
นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร�างองค ความรู�ใหม$จากการเรียนรู�ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพได�อย$างถูกต�องและชัดเจนเป[นผู�มีความรู�ท่ีเป[นปBจจุบันและทันเหตุการณ และประเด็น
ปBญหาท่ีสําคัญท่ีจะเกิดข้ึนได�ทันที ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดตามมาตรฐานการเรียนรู�ท่ีมุ$ง
พัฒนาผู�เรียนให�มีการประพฤติอย$างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการ
ปรับวิถีชีวิตในความขัดแย�งทางค$านิยม มีความสํานึกในการคิดและการนําเสนอข�อมูล 
สามารถวิเคราะห และจําแนกข�อเท็จจริงตามหลักการและทฤษฎี รวมท้ังมีความสามารถใน
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การทํางานเป[นกลุ$มแสดงออกถึงภาวะผู�นํามีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรู�ของตนเอง๗ และสอดคล�องกับผลการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารงานของ
ผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร 
ผลการวิจัยพบว$า ประสิทธิผลการบริหารงานของผู�บริหาร โดยภาพรวมและรายด�านมี
ประสิทธิผลในระดับมาก๘ 

๒. ผลการวิจัยพบว$า ประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบ มคอ. ในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ด�านทักษะทางปBญญา โดยภาพรวมมีค$าเฉลี่ยประสิทธิผลใน
ระดับมาก แต$มีค$าเฉลี่ยตํ่ากว$าทุกด�านในทุกด�านระดับการศึกษา ท้ังนี้อาจเพราะว$าผู�บริหาร
อาจารย และนิสิตทุกระดับชั้นป�มีความคิดเห็นว$านิสิตสามารถศึกษาปBญหาท่ีค$อนข�างซับซ�อน 
โดยคํานึงถึงความรู�ทางทฤษฎีและประสบการณ ทางภาคปฏิบัติไม$ดีเท$าท่ีควร นิสิตสามารถใช�
เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห ประเด็นหรือปBญหาท่ีซับซ�อนได�ไม$ดีนักและนิสิต
ปริญญาเอกสามารถออกแบบและดําเนินการวิจัยการพัฒนาองค ความรู�ใหม$หรือปรับปรุงแนว
ปฏิบัติในวิชาชีพได�ไม$ถูกต�องเท$าท่ีควร ซ่ึงอาจยังไม$สอดคล�องกับแนวคิดการพัฒนานิสิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู�ด�านทักษะทางปBญญา ท่ีมุ$งพัฒนานิสิตให�สามารถค�นหาข�อเท็จจริงทํา
ความเข�าใจและสามารถประเมินข�อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม$ๆ ใช�ข�อมูลในการแก�ปBญหา
ด�วยตนเอง สามารถศึกษาปBญหาท่ีค$อนข�างซับซ�อนและเสนอแนะแนวทางในการแก�ปBญหาได�
อย$างสร�างสรรค  โดยคํานึงถึงความรู�ทางทฤษฎีมีประสบการณ ทางภาคปฏิบัติสามารถ
สังเคราะห และใช�ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ สามารถออกแบบ
และดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญท่ีซับซ�อนเก่ียวกับการพัฒนาองค ความรู�ใหม$ๆ ได�๙ 

๓. ผลการวิจัยพบว$า การเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตาม มคอ.
ของ มจร.ขอนแก$น ตามความคิดเห็นของผู�บริหารและอาจารย กับนิสิตในระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยภาพรวมและบางด�าน มีประสิทธิผลแตกต$างกัน
อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติแต$สอดคล�องกับผลการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ิน อําเภอแวงใหญ$ จังหวัดขอนแก$น ผลการวิจัยพบว$า โดย

                                                           

๗ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห4งชาติ, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานอธิการบดี, ๒๕๕๒), หน�า ๔-๗. 

๘ ศุภวัฒน  พิมพ มีลาย, “ประสิทธิผลการบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ$ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดสกลนคร”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร), ๒๕๔๘. 

๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห4งชาติ, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานอธิการบดี, ๒๕๕๒), หน�า ๙-๑๐. 
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ภาพรวมและรายด�านมีประสิทธิผลในระดับมาก๑๐ ซ่ึงเป[นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� ท้ังนี้อาจ
เพราะว$า นิสิตทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นต$อประสิทธิผลสูงกว$าผู�บริหารและอาจารย  
ซ่ึงนิสิตระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นแตกต$างจากผู�บริหารและอาจารย สูงสุดในด�านทักษะ
ทางปBญญา โดยท่ีนิสิตสามารถค�นหาข�อเท็จจริงจากแนวคิดและหลักฐานใหม$จากแหล$ง
เรียนรู�ท่ีหลากหลายและสามารถทําความเข�าใจกับแนวคิดและหลักฐานใหม$อย$างถูกต�องและ
ชัดเจนแตกต$างสูงกว$าทุกเรื่องและนิสิตระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นต$อประสิทธิผลสูงกว$า
ผู�บริหารและอาจารย  ซ่ึงแตกต$างกันสูงสุดในด�านความรู� โดยท่ีนิสิตมีความเข�าใจในวิธีการ
พัฒนาความรู�ใหม$และประยุกต ใช�ความรู�ให�เกิดประโยชน ต$อการปฏิบัติงานและการพัฒนา
ตนเองได�อย$างชัดเจนแตกต$างกันสูงกว$าเรื่องอ่ืน ส$วนนิสิตระดับปริญญาเอก มีความคิดเห็น
แตกต$างกันสูงสุดในด�านคุณธรรมจริยธรรมและรองลงมาคือ ด�านทักษะทางปBญญา โดยท่ี
นิสิตแสดงออกหรือสื่อสารข�อมูลของปBญหาโดยคํานึงถึงความรู�สึกของผู�อ่ืนอย$างเหมาะสม 
และนิสิตสามารถใช�ความรู� ความเข�าใจอย$างถ$องแท�ในทฤษฎีและเทคนิคแสวงหาความรู�ใน
การวิเคราะห ประเด็นและปBญหาท่ีสําคัญได�อย$างสร�างสรรค แตกต$างกัน ซ่ึงสอดคล�องกับ
ผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ ระหว$างองค ประกอบประสิทธิผลการบริหารงานด�าน
กระบวนการของโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
ผลการวิจัยพบว$า ผลการเปรียบเทียบสภาพองค ประกอบประสิทธิผลการบริหารด�าน
กระบวนการ จําแนกตามความคิดเห็นของผู�บริหารและครูผู�สอนแตกต$างกันอย$างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๑๑๑ แต$ไม$สอดคล�องกับผลการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารงานของ
ผู�บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญ$ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัด
สกลนคร ผลการวิจัยพบว$า ผลการเปรียบเทียบจําแนกตามประสบการณ การทํางานมี
ประสิทธิผลไม$แตกต$างกัน๑๒ และการบริหารจัดการให�เกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน  
 
 
 

                                                           

๑๐ พระครูวิบูลย  ญาณานุสิฎ, “ประสิทธิผลการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพระดับ
ท�องถ่ิน อําเภอแวงใหญ$ จังหวัดขอนแก$น”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗. 

๑๑ ดวงพร คําภูแสน, “ความสัมพันธ ระหว$างองค ประกอบประสิทธิผลด�านกระบวนการของ
โรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดสกลนคร”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร), ๒๕๕๑. 

๑๒ ศุภวัฒน  พิมพ มีลาย, “ประสิทธิผลการบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ$ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดสกลนคร”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร), ๒๕๔๘. 
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๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ ควรจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการประจําป� เพ่ือพัฒนานิสิตทุกระดับ
ในด�านทักษะทางปBญญา ซ่ึงมีประสิทธิผลตํ่ากว$าทุกด�านในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะ
การศึกษาวิเคราะห ปBญหาท่ีค$อนข�างซับซ�อนท่ีใช�ท้ังความรู�ทางทฤษฎีและประสบการณ 
ภาคปฏิบัติ การวินิจฉัยปBญหาอย$างผู�รู�ด�วยความถูกต�องยุติธรรมและการออกแบบและ
ดําเนินการพัฒนาองค ความรู�ใหม$ในระดับปริญญาเอกให�เกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

๑.๒ เป[นข�อมูลสารสนเทศในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�เพ่ือพัฒนานิสิต
ให�เกิดประสิทธิผลในด�านอ่ืน เช$น ด�านความรู�ในระดับปริญญาตรีและโท และด�านทักษะ
ความสัมพันธ ระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๒. เสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๒.๑ ควรส$งเสริมให�นิสิตแสดงออกถึงพฤติกรรมด�านความมีวินัยและความ

รับผิดชอบเพ่ิมข้ึน และสามารถใช�ดุลยพินิจอย$างผู�รู�ด�วยค$านิยมท่ีดีงามในกรณีท่ีไม$มีระเบียบ
ข�อบังคับกําหนดไว�ก็สามารถแก�ปBญหาได�เป[นอย$างดี 

๒.๒ ควรพัฒนานิสิตให�ตระหนักรู�ถึงงานวิจัยในปBจจุบันท่ีเก่ียวข�องกับการ
แก�ปBญหาในการเรียนรู�และพัฒนาการปฏิบัติงานและตระหนักรู� ในเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีความเข�าใจอย$างลึกซ้ึงและ
กว�างขวางในทางทฤษฎีและแนวคิดในสาขาวิชาท่ีศึกษาเป[นอย$างดี 

๒.๓ ควรพัฒนาทักษะทางปBญญาให�นิสิตสามารถพัฒนาแนวทางการแก�ไข
ปBญหาด�วยวิธีการใหม$ๆ ได�อย$างถูกต�องและสามารถบูรณาการแนวคิดต$างๆ ท้ังจากภายใน
และภายนอกสาขาวิชาท่ีศึกษาได�อย$างชัดเจน 

๒.๔ ควรส$งเสริมให�นิสิตสามารถใช�นวัตกรรมใหม$ในการแก�ปBญหาในกลุ$มได�
อย$างเหมาะสม ท้ังสามารถวางแผนในการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย$างมีประสิทธิภาพ 

๒.๕ ควรส$งเสริมและพัฒนานิสิตให�สามารถเลือกและประยุกต ใช�เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร ท่ีเก่ียวข�องกับประประเด็นปBญหาได�อย$างเหมาะสมและสามารถ
นําเสนอรายงานผ$านสื่อสิ่งพิมพ ทางวิชาการได� 

๗. สรุป 
ประสิทธิผลการพัฒนานิสิตตามกรอบ มคอ. ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น โดยภาพรวมและรายด�านอยู$ในระดับมาก ซ่ึงต�องรักษา
มาตรฐานและพัฒนาให�อยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะด�านทักษะทางปBญญามีประสิทธิผล
ตํ่ากว$าทุกด�านท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ควรเน�นพัฒนาทักษะและ
ความเข�าใจอันถ$องแท�ในเนื้อหาสาระทางวิชาการ ศึกษาปBญหาท่ีซับซ�อนโดยคํานึงถึงความรู�



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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ทางทฤษฎีและประสบการณ ทางภาคปฏิบัติ การสังเคราะห และใช�ผลงานวิชาการ การพัฒนา
องค ความรู�ใหม$ๆ อยู$เสมอ การออกแบบหรือการดําเนินการวิจัยการพัฒนาองค ความรู�ใหม$
หรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพ และการเปรียบเทียบประสิทธิผลตามความคิดเห็น
ของผู�บริหารและอาจารย กับนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยภาพรวม
และรายด�านทุกระดับการศึกษา มีประสิทธิผลแตกต$างกัน โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี
แตกต$างกันสูงสุดในด�านทักษะทางปBญญาและรองลงมาคือ ด�านความรู� ในระดับปริญญาโทมี
ประสิทธิผลแตกต$างกันสูงสุดในด�านความรู�และรองลงมาคือ ด�านทักษะการวิเคราะห เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ส$วนในระดับปริญญาเอกมีประสิทธิภาพ
แตกต$างกันสูงสุดคือ ด�านคุณธรรมจริยธรรมและรองลงมาคือ ทักษะทางปBญญา ซ่ึง
มหาวิทยาลัย ผู�บริหารและอาจารย  ควรหาแนวทางส$งเสริมและพัฒนาให�มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลไปในทิศทางเดียวกัน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ คุรุสภาลาดพร�าว, ๒๕๔๒. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบ้ืองต�น. พิมพ ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาส น, ๒๕๕๔. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น. เอกสารสถิติข�อมูล

สารสนเทศ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘. ขอนแก$น : ฝ�ายทะเบียนสถิติ, ๒๕๕๘. 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห4งชาติ. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานอธิการบดี, ๒๕๕๒. 
(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

ดวงพร คําภูแสน. “ความสัมพันธ ระหว$างองค ประกอบประสิทธิผลด�านกระบวนการของ
โรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดสกลนคร”. 
วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร, ๒๕๕๑. 

พระครูวิบูลย  ญาณานุสิฎ. “ประสิทธิผลการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพระดับท�องถ่ิน 
อําเภอแวงใหญ$ จังหวัดขอนแก$น”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ศุภวัฒน  พิมพ มีลาย. “ประสิทธิผลการบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ$ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดสกลนคร”. วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, ๒๕๔๘. 
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การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค�กรปกครองส4วนท�องถ่ิน อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ� 

Personnel Administration in Accordance with Four Sublime 
States of Mind of Child Development Centre under Local 

Administrative Organization, Somdet District, Kalasin Province 

เนตรนภา เนตรมุข∗ 

พระอธิการบุญช$วย โชติวํโส, ดร., ดร.สมปอง ชาสิงห แก�ว∗∗ 

บทคัดย4อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคล ตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล ตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก และ ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล 
ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ประชากร ท่ี
ใช�ในการศึกษาเชิงปริมาณ ได�แก$ ผู�บริหาร และครูปฏิบัติการของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
๑๗๓ คน กําหนดขนาดกลุ$มตัวอย$างตามตารางเครซ่ีและมอร แกน (Krejcie & Margan) โดย
การสุ$มแบบแบ$งชั้น และการสุ$มอย$างง$าย จํานวน ๑๑๙ คน เครื่องมือท่ีใช� ในการวิจัยเป[น
แบบสอบถาม ชนิดมาตราส$วนประมาณค$า ๕ ระดับ วิเคราะห ข�อมูลด�วยการหาค$าร�อยละ 
ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กําหนดกลุ$มเป�าหมายการศึกษาเชิงคุณภาพ จํานวน ๑๐ 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป[นแบบสัมภาษณ  แบบมีโครงสร�าง 
วิเคราะห ข�อมูลโดยการวิเคราะห เชิงพรรณนา  

ผลการวิจัยพบว4า  
๑. การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก โดย

ภาพรวม มีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป[นรายด�าน พบว$า มีการปฏิบัติ อยู$ใน
ระดับมากทุกด�าน โดยด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ด�านการจัดหาทรัพยากรมนุษย โดยใช�กับ
หลักเมตตา รองลงมาคือ ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใช�กับหลักกรุณา และด�านการ
ให�รางวัลทรัพยากรมนุษย โดยใช�หลักมุทิตา ตามลําดับ ส$วนด�านท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ ด�าน
การบํารุงรักษาและป�องกันทรัพยากรมนุษย โดยใช�กับหลักอุเบกขา  

                                                           

  ∗ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 
  ∗∗ อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 
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๒. การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ จําแนกตาม
ตําแหน$งหน�าท่ี ระดับการศึกษา และประสบการณ การทํางาน พบว$า โดยภาพรวมและ ราย
ด�าน มีความคิดเห็นไม$แตกต$างกัน  

๓. แนวทางในแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
ของศูนย พัฒนาเด็กเล็กมีดังนี้คือ ๑) ควรมีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรให�มีความ
เหมาะสมกับตําแหน$งงาน ๒) มีการพัฒนาบุคลากรในด�านต$างๆอย$างต$อเนื่อง ๓) มีการ
ประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรและให�รางวัลแก$ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีดีเด$นอย$างสมํ่าเสมอ
ต$อเนื่อง และ ๔) ควรมีการดําเนินการช$วยเหลือเงินทดแทนบําเหน็จ บํานาญและช$วยจัด
พิธีกรรมเม่ือบุคลากรถึงแก$กรรมโดยการวางใจเป[นกลาง 

คําสําคัญ : การบริหารงานบุคคล, หลักพรหมวิหาร ๔, ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the Personnel 
Administration in accordance with Four Sublime States of Mind of child 
development centre under The Local Administrative Organization, Somdet 
District, Kalasin Province, classified by the status, work experience, and school 
size, 2) to compare Personnel Administration in accordance with Four Sublime 
States of Mind of child development centre under the local Administrative 
Organization, Somdet District, Kalasin Province, classified by the position, 
educational background, and work experience, and 3) to study the guideline of 
Personnel Administration in accordance with Four Sublime States of Mind of 
child development center under the local Administrative Organization, Somdet 
District, Kalasin Province. The samples were 119 people comprised of 
administrators and teachers. The target group was 10 people. The instruments 
used were the questionnaire with 40 items as Rating Scale. The reliability of the 
research was 0.988 and one set interview form. The statistics used were 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent Samples T-test, 
and One Way ANOVA F-test, and Scheffe's method. 

The research findings were as follows: 
1. Personnel Administration in accordance with Four Sublime States 

of Mind of child development center, in overall, was in high level. And all 
was in high level of the practice also when considered by each aspect : the 
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highest Mean was the recruitment aspect with Loving-kindness. Next, there 
were human resources development aspect with compassion and rewarding 
aspect with sympathetic joy, respectively. As for the lowest dimension, it was 
human resources maintenance and protection with equanimity. 

2. To compare Personnel Administration in accordance with Four 
Sublime States of Mind of child development center, classified by work 
experience, was found that administrators and teachers who had different 
experience were not different statistically significance. 

3. To study the guideline of Personnel Administration in accordance 
with Four Sublime States of Mind of child development center under 
Government Administrative Organization, Somdet District, Kalasin Province, 
the the local should specify staff’s qualification to be suitable with job and 
position. Also, it should provide staff development continually, evaluate the 
works, reward to good staffs, and operate to pay the compensation until 
some passed away neutrally.  

Keywords: Personnel Administration, Four sublime state of mind, Child center 

๑. บทนํา 
การบริหารงานบุคคลถือเป[นสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะคนเป[นองค ประกอบท่ีสําคัญ ทํา

ให�ผลของงานเกิดความสําเร็จตามเป�าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงการบริหาร 
หมายถึง ศิลปะ และการทํางานให�สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน๑ ซ่ึงเป[นกระบวนการดําเนินงาน 
เพ่ือให�องค การสามารถใช�ประโยชน จากบุคคล ท่ีมาร$วมกิจกรรมขององค การ ได�อย$างเต็มท่ี
และองค การจะเอ้ือประโยชน ให�กับบุคคลเหล$านั้นได�ตามต�องการ การบริหารงานบุคคลเป[น
กระบวนการท่ีจะก$อให�เกิดประโยชน  แก$บุคคลท้ังสองฝ�ายคือฝ�ายองค การ และผู�ปฏิบัติงาน๒ 

รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และฉบับชั่วคราว 
พุทธศักราช๒๕๕๗ กําหนดให�มีแผนพัฒนาการศึกษาแห$งชาติ เพ่ือพัฒนาการศึกษาและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกรูปแบบ โดยมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

                                                           

๑ กีรติ ยศยิ่งยง, การวางแผนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค�การเชิงกลยุทธ�, 
(กรุงเทพมหานคร : มิสเตอร  ก«อปป�¬ (ประเทศไทย) จํากัด, ๒๕๔๘), หน�า ๑๒. 

๒ พนัส หันนาคินทร , การบริหารบุคลากรในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
จุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน�า ๑๗. 
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ทางการศึกษาให�ก�าวหน�าทันต$อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก๓ โดยท่ีการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาเป[นหัวใจสําคัญ ของการบริหารงาน เพราะความสําเร็จของงานย$อมข้ึนอยู$กับ
ความรู� ความสามารถ ทักษะ และวิสัยทัศน ของการทํางานอย$างเต็มใจเต็มเวลา๔ องค กร
ปกครองส$วนท�องถ่ินรับผิดชอบทําหน�าท่ี บริหารจัดการการดําเนินงานศูนย พัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือเตรียมความพร�อมทางวุฒิภาวะ ท้ังทางด�านร$างกายจิตใจ อารมณ  สังคมสติปBญญา อย$าง
เหมาะสมตามวัย อย$างเต็มศักยภาพ เพ่ือแบ$งเบาภาระการดูแลเด็กให�ผู�ปกครอง โครงสร�าง
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย พัฒนาเด็กเล็ก๕ และใช�หลักธรรมคําสอน ในพระพุทธศาสนา 
เป[นหลักนําพาชีวิตไปสู$ความสําเร็จได�อย$างมีประสิทธิภาพ โดยใช�หลักพรหมวิหารธรรม ให�
เกิดแรงจูงใจ ความร$วมมือร$วมใจในการบริหารงาน และสามารถจัดการให�งานในการปฏิบัติ
หน�าท่ีลุล$วงไปด�วยดี๖ ฉะนั้นนักบริหารจึงนําหลักพุทธธรรมมาปรับประยุกต ใช�ในการบริหาร
สมัยใหม$ เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายขององค การอย$างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได�คน
เก$ง คนดี มีความสามารถ ในการทํางานสามัคคี มีความสุขในการทํางานในองค กร๗  

จากเหตุผลความสําคัญและสภาพของปBญหาดังกล$าวข�างต�นผู�วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษา การบริหารงานบุคคล ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของศูนย พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค กร
ปกครองส$วนท�องถ่ิน อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  เพ่ือเป[นข�อสนเทศนําไปใช�เป[นแนวทาง 
ในการส$งเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคลของศูนย พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค กรปกครอง
ส$วนท�องถ่ินให�เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบ (ตําแหน$งหน�าท่ี ระดับการศึกษา ประสบการณ ในการ

ทํางาน) และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของ
ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค กรปกครองส$วนท�องถ่ิน อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  

๑. เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคล ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของศูนย พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค กรปกครองส$วนท�องถ่ิน อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ   
                                                           

๓ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พุทธศักราช 
๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : กลุ$มงานการพิมพ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๔), หน�า ๔๙-๕๑. 

๔ พนอม แก�วกําเนิด, หลักการครองตน ครองคน ครองงาน, พิมพ ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
เจริญการพิมพ , ๒๕๓๘), หน�า ๑๑. 

๕ กรมส$งเสริมการปกครองส$วนท�องถ่ิน, มาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก, 
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๓), หน�า ๓. 

๖ วันชัย ดนัยตโกมุท,การกระจ4ายอํานาจการบริหารสถานศึกษาตามแนว พ.ร.บ. การศึกษา
แห4งชาติ ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : ครุสภาลาดพร�าว, ๒๕๔๓), หน�า ๒๒. 

๗ สัญญา สัญญาวิวัฒน , การบริหารจัดการแนวพุทธ, พิมพ ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ แห$งจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน�า ๑๘. 
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๒. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของศูนย พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค กรปกครองส$วนท�องถ่ิน อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ   

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
ของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค กรปกครองส$วนท�องถ่ิน อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป[นการวิจัยวิธีวิทยาแบบผสม ระหว$างการวิจัยวิธีวิทยาเชิงปริมาณ 

และการวิจัยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพคือ ๑) ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาเชิงปริมาณ ได�แก$ 
ผู�บริหาร และครูปฏิบัติการของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑๗๓ คน กําหนดขนาดกลุ$ม
ตัวอย$างตามตารางเครซ่ีและมอร แกน (Krejcie & Margan)๘ โดยการสุ$มแบบแบ$งชั้น และ
การสุ$มอย$างง$าย จํานวน ๑๑๙ คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป[นแบบสอบถาม ชนิดมาตรา
ส$วนประมาณค$า ๕ ระดับ วิเคราะห ข�อมูลด�วยการหาค$าร�อยละ ค$าเฉลี่ย ส$วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ๒) กําหนดกลุ$มเป�าหมายการศึกษาเชิงคุณภาพ จํานวน ๑๐ คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป[นแบบสัมภาษณ  แบบมีโครงสร�าง วิเคราะห ข�อมูล
โดยการวิเคราะห เชิงพรรณนา 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก โดย

ภาพรวม มีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป[นรายด�าน พบว$า มีการปฏิบัติอยู$ใน
ระดับมากทุกด�าน โดยด�านท่ีมีค$าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด�านการจัดหาทรัพยากรมนุษย โดยใช�กับ
หลักเมตตา รองลงมาคือ ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใช�กับหลักกรุณา และด�านการ
ให�รางวัลทรัพยากรมนุษย โดยใช�กับมุทิตา ตามลําดับ ส$วนด�านท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุด คือ ด�าน
การบํารุงรักษาและป�องกันทรัพยากรมนุษย โดยใช�กับหลักอุเบกขา  

๒. การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ จําแนกตาม
ตําแหน$งหน�าท่ี ระดับการศึกษา และจําแนกตามประสบการณ การทํางาน พบว$า โดย
ภาพรวมและรายด�าน มีความคิดเห็นไม$แตกต$างกัน 

๓. แนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก 
องค กรปกครองส$วนท�องถ่ินควรมีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรให�มีความเหมาะสม กับ
ตําแหน$งงาน มีการพัฒนาบุคลากรในด�านต$างๆอย$างต$อเนื่อง มีการประเมินผลปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและให�รางวัลแก$ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีดีเด$นอย$างสมํ่าเสมอต$อเนื่อง และควรมีการ

                                                           

๘ Krejcie & Margan อ�างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ ครั้งท่ี ๙, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสุวีริยาสาส น, ๒๕๕๔), หน�า ๔๓. 
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ดําเนินการช$วยเหลือเงินทดแทน บําเหน็จ บํานาญและช$วยจัดพิธีกรรมเม่ือบุคลากร ถึงแก$
กรรมโดยการวางใจเป[นกลาง 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว$า การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของศูนย พัฒนา 

เด็กเล็ก โดยภาพรวมและรายด�าน มีการปฏิบัติอยู$ในระดับมากทุกด�าน ท้ังนี้อาจเป[นเพราะ 
ผู�บริหารและครูปฏิบัติการ มีการปฏิบัติในด�านการจัดหาทรัพยากรมนุษย โดยใช�กับหลัก
เมตตา สูงกว$าทุกด�าน โดยเฉพาะมีการวางแผนในการจัดหาบุคคลากรในตําแหน$งต$างๆอย$าง
เหมาะสม มีการสํารวจความเพียงพอของบุคลากรต$อภาระงานในปBจจุบัน และมีการคัดเลือก
สรรหาบุคลากรท่ีโปร$งใส โดยปรารถนาให�คนทุกคนมีความสุข รองลงมา คือ ด�านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยใช�กับหลักกรุณา ส$งเสริมให�บุคลากรได�ศึกษาต$อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู� 
ประสบการณ ต$องานในหน�าท่ี มีการสนับสนุนให�บุคลากรเข�าร$วมสัมมนา อบรม ประชุม 
อย$างเท$าเทียมกันและจัดสัมมนาเพ่ือสร�างทัศนคติท่ีดีให�เกิดแก$บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานโดยปรารถนาให�พ�นทุกข  ด�านการบํารุงรักษาและป�องกันทรัพยากรมนุษย โดยใช�
กับหลักอุเบกขา มีการปฏิบัติตํ่ากว$าทุกด�าน ท้ังนี้อาจเป[นเพราะว$า  องค กรปกครองส$วน
ท�องถ่ินไม$ให�ความเชื่อเหลือบุคลากรท่ีทุพลภาพทํางานไม$ได�เม่ือแพทย ได�ตรวจแล�ว ไม$ได�จัด
กิจกรรมท่ีแสดงถึงมุทิตาจิตเม่ือบุคลากรเกษียณอายุราชการ และไม$มีการสนับสนุนโอน-ย�าย
จากตําแหน$งเดินไปสู$ตําแหน$งท่ีสูงข้ึนโดยการวางใจเป[นกลาง 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะในการนําไปใช� การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของ

ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรให�มีความเหมาะสม กับตําแหน$ง
งาน ควรมีการพัฒนาบุคลากรในด�านต$างๆอย$างต$อเนื่อง ควรมีการประเมินผลปฏิบัติงานของ
บุคลากรและให�รางวัลแก$ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีดีเด$นอย$างสมํ่าเสมอต$อเนื่อง  

๒. ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต$อไป ควรศึกษาการจัดสวัสดิการแก$พนักงาน
องค กรปกครองส$วนท�องถ่ิน ความผูกพันต$อองค การของครูปฏิบัติการท�องถ่ิน ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการองค กรปกครองส$วนท�องถ่ิน และความขัดแย�งภายในองค กร
ปกครองส$วนท�องถ่ิน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
กรมส$งเสริมการปกครองส$วนท�องถ่ิน. มาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก4น เขต ๑ 

The Administration According To Good Governance Principle In Basic 
Educational Schools Under The Office Of Khon Kaen Educational  

Service Area 1 

      พระชวลิต ธีรธมฺโม (ชัยสุวรรณ)∗ 
ดร.สมปอง ชาสิงห แก�ว, ผศ.ดร.วิทยา ทองดี∗∗ 

บทคัดย4อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางส$งเสริมและพัฒนาการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก$น 
เขต ๑ กลุ$มตัวอย$างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ได�แก$ ผู�บริหาร จํานวน ๑๑๓ คน และ ครูผู�สอน 
จํานวน ๒๐๐ คน รวมท้ังสิ้นจํานวน ๓๑๓ คน โดยการสุ$มแบบแบ$งชั้นและการสุ$มอย$างง$าย 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย เป[นแบบสอบถามแบบมาตราส$วนประมาณค$า ๕ ระดับมีค$าความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับเท$ากับ .๙๘ และการใช�แบบสัมภาษณ กลุ$มเป�าหมายจํานวน ๑๕ คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห ข�อมูล ได�แก$ ความถ่ี ค$าร�อยละ ค$าเฉลี่ย ค$าส$วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบด�วยค$าที (t-test independent samples) การวิเคราะห 
ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ one - way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว4า  
๑. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก$น เขต ๑ พบว$า โดยภาพรวม และรายด�านมีการปฏิบัติ
ในระดับมากทุกด�านด�านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือด�านนิติธรรม รองลงมาคือ ด�านความโปร$งใส 
และด�านคุณธรรม ตามลําดับ และด�านท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ ด�านการมีส$วนร$วม มีการ
ปฏิบัติในระดับมาก 

๒. ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จําแนกตามตําแหน$ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ ทํางาน โดยภาพรวมและรายด�านมีการ
ปฏิบัติไม$แตกต$างกัน 

                                                           

∗ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 

∗∗ อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 
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๓. แนวทางในการส$งเสริมและพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก$น เขต ๑
พบว$ามีดังนี้ ๑) ด�านหลักนิติธรรมสถานศึกษาควรบริหารงานวิชาการตามระเบียบของทาง
ราชการเพ่ือปลูกฝBงให�บุคลากรเคารพกฎระเบียบ และกฎหมายด�วยความเป[นธรรม ๒) ด�าน
หลักคุณธรรม ผู�บริหารควรบริหารงานบุคลากรโดยยึดหลักคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
เมตตาเอ้ือเฟ¬อเผื่อแผ$ ให�การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย$างท่ัวถึง ๓) ด�านหลักความ
โปร$งใสควรบริหารงานโดยมีการเผยแพร$ประชาสัมพันธ การดําเนินงานให�ผู�ปกครอง และ
ชุมชนทราบอย$างต$อเนื่อง ๔) ด�านหลักการมีส$วนร$วมควรบริหารงานธุรการ การเงิน 
งบประมาณ และพัสดุ โดยเปAดโอกาสให�บุคลากรทุกฝ�ายมีส$วนร$วมในการวางแผน และการ
ใช�งบประมาณต$างๆ ของโรงเรียนอยู$เสมอ ๕) ด�านหลักความรับผิดชอบ ควรบริหารงาน
ธุรการ การเงิน และพัสดุโดยให�บุคลากรรับผิดชอบร$วมกัน และ ๖) ด�านหลักความคุ�มค$า
ผู�บริหารควรบริหารบุคลากรอย$างเหมาะสมกับงาน เพ่ือเกิดความคุ�มค$าและประโยชน สูงสุด 

คําสําคัญ: การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Abstract 

The purpose of this research was to study and compare the 
condition of the administration according to Good Governance Principle in 
order to study the way to enhance and develop the development according 
to Good Governance Principle in basic educational school under Khon Kaen 
Primary Education Service Area 1. The samples were 313 people consisted of 
113 administrators and 200 teachers gained by stratified random sampling and 
used simple random sampling. The instrument used was the questionnaire by 
five rating scales. The research reliability fully was 0.98. The target groups 
were 15 people gained by purposive sampling and used the interview as an 
instrument. The statistics to analyze the data were frequency, percentage, 
average, standard deviation, T-test independent sample and F-test One-way 
ANOVA. 

The research findings were: 
1. The administration according to Good Governance Principle in Basic 

Educational schools under Khon Kaen Primary Education Service Area 1 was 
found in the overall and each dimension that it was all in high level. The 
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highest dimension in practice was rule of law and the transparence and 
morality were next. The lowest one was the cooperation. 

2. The result of comparing the administration according to Good 
Governance Principle in basic educational schools differentiated by position, 
educational degree, and working experience, in overall and each dimension, 
was not different. 

3. The ways to enhance and develop the administration according to 
Good Governance Principle in basic educational school under Khon Kaen 
Primary Education Service Area 1 were found 1) rule of law dimension; the 
educational institution should administrate the academic work as official 
regulation in order to instill staffs to perform as the rules and laws equitably, 
2) moral dimension; the administrators should keep the morality, sincerity, 
and kindness to support personal development thoroughly, 3) transparence 
dimension; the administration should be announced to parents and 
community continually, 4) cooperative dimension; the school should give the 
opportunities for the staffs in administrating about general affairs, finance, 
budget, and supply, 5) responsibility dimension; staffs should administrate 
together on general affairs, finance, and supply, and 6) value dimension; the 
administrator should work to staffs appropriately with suitable jobs in order to 
have high value and benefit. 

Keywords: Administration according to Good Governance Principle, Basic 
Education 
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เป�าหมายท่ีกําหนดไว�๒ เพ่ือพัฒนาคนให�มีคุณภาพ เพ่ือเป[นกําลังอันสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ และนําความรู�แก�ไขปBญหาและสังคมให�ดียิ่งข้ึน๓ โดยการศึกษาต�องจัดให�บุคคลมี
สิทธิเสรีภาพเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานน�อยกว$าสิบสองป� ท่ีรัฐจัดให�อย$างท่ัวถึง
และมีคุณภาพไม$เก็บค$าใช�จ$าย๔ การจัดการเรียนรู�ต�องปลูกฝBงจิตใต�สํานึกท่ีถูกต�องเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป[นพระประมุข๕ 
โดยการจัดการศึกษาต�องยึดหลักว$าทุกคนต�องมีความสามารถเรียนรู� และพัฒนาตนเองได� ถือ
ว$าผู�เรียนสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต�องส$งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ๖ ดังนั้นสถานศึกษาของรัฐจึงต�องนําหลักการว$าด�วยการบริหารกิจการ
บ�านเมืองและสังคมท่ีดีซ่ึงเรียกกันโดยท่ัวไปว$า“ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับโรงเรียนในฐานะท่ีเป[นนิติบุคล 

การบริหารสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน สั ง กัดสํ านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก$นเขต ๑ ได�ขับเคลื่อนนโยบายสู$การปฏิบัติตามกลยุทธ  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา โดยการใช�แผนปฏิบัติประจําป� เป[นเครื่องมือดําเนินการในการกําหนด วิสัยทัศน  
พันธกิจ เป�าหมาย กลยุทธ  ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการและกิจกรรม นําไปสู$การปฏิบัติ โดยมุ$ง
สู$เป�าหมายสูงสุด คือการพัฒนาผู�เรียนมีโอกาสทางการศึกษาอย$างท่ัวถึง มีคุณภาพตาม
ศักยภาพอย$างเท$าเทียมกัน ผลการปฏิบัติจะสอดคล�องกับหลักธรรมาภิบาลหรือไม$อย$างไร 

ทําให�ผู�วิจัยมีความสนใจศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก$นเขต ๑ ว$าสถานศึกษาได�
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมากน�อยเพียงใด โดยศึกษาเพ่ือทําให�ระบบการบริหาร
จัดการท่ีดียิ่งข้ึน 
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๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก$น เขต ๑  
๒. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก$น เขต ๑ จําแนกตาม 
ตําแหน$ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ ในทํางาน 

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการส$งเสริม และพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก$น เขต ๑ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุ$มตัวอย$างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก$ ผู�บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก$น เขต ๑ ตามตําแหน$งวุฒิการศึกษา และ 
ประสบการณ ทํางานจํานวน ๓๑๓ คน ได�มาโดยการสุ$มแบบแบ$งชั้น (Stratified Random 
Sampling) และสุ$มอย$างง$าย (Simple random Sampling) กลุ$มเป�าหมายเชิงคุณภาพ
ได�แก$ ผู�บริหาร และครูผู�สอน รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๕ คน ได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive Sampling) 

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยใช�รูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed Method 
Research) มีเครื่องมือ ๒ ประเภท ดังนี้ ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช�เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลเป[นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป[นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) แบบมาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) มีจํานวน ๔๐ ข�อ และแบบ
ปลายเปAด (Open-ended) การหาคุณภาพเครื่องมือโดยใช�การหาค$าความเท่ียงตรงเข�า
เนื้อหา (IOC) และหาค$าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน และ ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช�แบบ
สัมภาษณ แบบมีโครงสร�าง (Structured interview) โดยสัมภาษณ กลุ$มเป�าหมาย จํานวน 
๑๕ คน เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาส$งเสริมและพัฒนาการบริหารในสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก$น 
เขต ๑  

การวิเคราะห ข�อมูลโดยใช�คอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทําการวิเคราะห 
ข�อมูลตามข้ันตอน เพ่ือหาค$าความถ่ี (Frequency) ค$าร�อยละ (Percentage) ค$าเฉลี่ย (Χ ) 
ค$าส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกต$างโดยการทดสอบด�วยค$าที (t-test 
independent samples) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test (แบบ One-
Way ANOVA) และทดสอบหาค$าความแตกต$างรายคู$ด�วยวิธีการของเชฟเฟ� (Scheffe, 
method) 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก$น เขต ๑ พบว$า โดยภาพรวม (Χ=๔.๑๓) และรายด�านมี
การปฏิบัติในระดับมากทุกด�าน ด�านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด�านนิติธรรม ( Χ=๔.๑๙)
รองลงมาคือ ด�านความโปร$งใส (Χ=๔.๑๖) และด�านคุณธรรม (Χ=๔.๑๕) ตามลําดับ และ
ด�านท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุดคือ ด�านการมีส$วนร$วม (Χ=๔.๐๗) มีการปฏิบัติในระดับมาก 

๒. ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จําแนกตามตําแหน$ง วุฒิการศึกษาประสบการณ ทํางาน โดยภาพรวมและรายด�านมีการ
ปฏิบัติไม$แตกต$างกัน 

๓. แนวทางในการส$งเสริมและพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก$น เขต ๑ 
พบว$ามีดังนี้ ๑) ด�านหลักนิติธรรมสถานศึกษา ควรบริหารงานวิชาการตามระเบียบของทาง
ราชการ เพ่ือปลูกฝBงให�บุคลากรเคารพกฎระเบียบ และกฎหมายด�วยความเป[นธรรม ๒) ด�าน
หลักคุณธรรม ผู�บริหารควรบริหารงานบุคลากรโดยยึดหลักคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
เมตตาเอ้ือเฟ¬อเผื่อแผ$ ให�การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย$างท่ัวถึง ๓) ด�านหลักความ
โปร$งใสควรบริหารงานโดยมีการเผยแพร$ประชาสัมพันธ  การดําเนินงานให�ผู�ปกครอง และ
ชุมชนทราบอย$างต$อเนื่อง ๔) ด�านหลักการมีส$วนร$วมควรบริหารงานธุรการ การเงิน 
งบประมาณ และพัสดุ โดยเปAดโอกาสให�บุคลากรทุกฝ�ายมีส$วนร$วมในการวางแผน และการ
ใช�งบประมาณต$างๆ ของโรงเรียนอยู$เสมอ ๕) ด�านหลักความรับผิดชอบ ควรบริหารงาน
ธุรการ การเงิน และพัสดุโดยให�บุคลากรรับผิดชอบร$วมกัน และ ๖) ด�านหลักความคุ�มค$า
ผู�บริหารควรบริหารบุคลากรอย$างเหมาะสมกับงาน เพ่ือเกิดความคุ�มค$าและประโยชน สูงสุด 

๕. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบว$า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก$น เขต ๑ โดยภาพรวมและรายด�านหลัก มี
การปฏิบัติอยู$ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป[นเพราะว$า ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนมีการ
ปฏิบัติในด�านการบริหารตามหลักนิติธรรมสูงสุด กล$าวคือ บริหารงานวิชาการตามระเบียบ
ของทางราชการ เพ่ือปลูกฝBงปลูกให�บุคลากรเคารพกฎระเบียบ และกฎหมายด�วยความเป[น
ธรรมสถานศึกษา ควรบริหารงานธุรการ การเงิน งบประมาณ พัสดุเป[นไปตามระเบียบของ
ทางราชการอย$างยุติธรรม และสถานศึกษาควรกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบ โดยมอบหมาย
งานให�บุคลากรได�ทํางานตามความรู� ความสามารถท่ีเหมาะสมเป[นไปตามระเบียบของทาง
ราชการและตามเกณฑ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป[นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ี
ปรากฏในหลักการบริหารจัดการการบ�านเมืองสังคมท่ีดีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว$า
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ด�วยการสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ และสอดคล�องกับ
ความสําคัญของการบริหารการศึกษาเชิงพุทธท่ี พระธรรมโกศาจารย  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)๗ 
กล$าวว$า ผู�บริหารท่ีจะให�คนทํางานให�ประสบผลสําเร็จนั้น ต�องเข�าไปอยู$ในใจของคนร$วมงาน
ก$อน ทําให�เขายอมรับ ทําให�เขาพร�อมท่ีจะร$วมทํางานด�วย แม�ในขณะทํางานก็ต�องทําให�
อยากทํางานด�วย นั่นก็คือต�องเข�าไปนั่งบริหารอยู$ในใจคนให�ได� หลักธรรมท่ีใช�เป[นเครื่องยึด
เหนี่ยวใจคน ท่ีจะทําให�เขาอยากอยู$ร$วมทํางานกับเรา คือธรรมาภิบาลและสอดคล�องกับ
งานวิจัยของรับขวัญ ภาคภูมิ๘ ได�ศึกษาความสัมพันธ ระหว$าง การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู�บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ ผลการวิจัยพบว$า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู�บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค การสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๑ ท้ังภาพรวมและรายด�านอยู$ในระดับมาก เม่ือจําแนกการบริหารตาม
ขนาดของสถานศึกษา พบว$า มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู�บริหารแตกต$างกัน
อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะในการนําไปใช� 

๑.๑ สถานศึกษา ควรบริหารงานวิชาการตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือ
ปลูกฝBงปลูกให�บุคลากรเคารพกฎระเบียบ และกฎหมายด�วยความเป[นธรรม 

๑.๒ ผู�บริหารควรบริหารงานบุคลากรโดยยึดหลักคุณธรรม มีความซ่ือสัตย 
สุจริต เมตตาเอ้ือเฟ¬อเผื่อแผ$ ให�การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย$างท่ัวถึง 

๑.๓ ควรบริหารงานโดยมีการเผยแพร$ประชาสัมพันธ  การดําเนินงานให�
ผู�ปกครอง และชุมชนทราบอย$างต$อเนื่อง      

๒. ข�อเสนอแนะการวิจัยครั้งต$อไป 
๒.๑ สถานศึกษาควรศึกษาปBจจัยท่ีส$งผลต$อการบริหารการศึกษาตามหลักธรร

มาภิบาล 
๒.๒ สถานศึกษาควรศึกษาการมีส$วนร$วมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา 
 

                                                           

๗ พระธรรมโกศาจารย  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ พิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน�า ๑๓. 

๘ รับขวัญ ภาคภูมิ, “ศึกษาความสัมพันธ ระหว$างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู
บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค การของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 
๑”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร), ๒๕๔๗.  
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บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
คณะกรรมการการศึกษาแห$งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ี

แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟAค, 
๒๕๔๕. 

ทิศนา แขมมณี และภาษิต ประมวลศิลป@ชัย. ประสบการณ�และกลยุทธ�ของผู�บริหารในการ
ปฏิรูปการเรียนรู�ท้ังโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : ปกรณ ศิลป@ พริ้นต้ิง, ๒๕๔๗.  

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต). ทิศทางการศึกษา. พิมพ ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. พิมพ พิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

ศศิธร เวียงวะลัย. การจัดการเรียนรู� Learning Management. กรุงเทพมหานคร : โอ
เดียนสโตร , ๒๕๕๖. 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห$งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
และท่ีแก�ไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓. กรุงเทพมหานคร : สํานัก
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๓. 

 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
รับขวัญ ภาคภูมิ. “ศึกษาความสัมพันธ ระหว$างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลบริหาร

สถานศึกษากับสุขภาพองค การของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๑”. วิทยานิพนธ�ครุศาสตรบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, ๒๕๔๗. 
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การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 

personal administration according to the seven sappurisadhammas in the 
basic education school under the mahasarakam primary  

educational service area office 3 

ปAยชาติ คําภูมี∗ 

รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน, ดร.นาคพล เกินชัย, ผศ.ดร.วิทยา ทองดี∗∗ 

บทคัดย4อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค  ๑) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลตามหลัก 
สัปปุริสธรรม๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม๗ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
๓ จําแนกตามตําแหน$งหน�าท่ีและขนาดสถานศึกษา และ ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ : กลุ$มตัวอย$างท่ีใช�ในการวิจัย 
ได�แก$ ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน จํานวน ๓๙๙ คน เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลเป[นแบบสอบถาม แบบมาตราส$วนประมาณค$า มีค$าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท$ากับ .๘๖ 
สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห ข�อมูลได�แก$ ค$าความถ่ี ค$าร�อยละ ค$าเฉลี่ย ค$าส$วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และใช�สถิติทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบค$าที (t-test แบบ Independent 
samples) และการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (F–test แบบ One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว4า 
การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ โดยภาพรวมและรายด�าน มี
การปฏิบัติอยู$ในระดับมาก โดยด�านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด�านธัมมัญ>ุตา (รู�จักเหตุ) 
รองลงมาคือ ด�านอัตถัญ>ุตา (รู�จักผล) และตํ่าสุดคือ ด�านปุคคลัญ>ุตา (รู�จักบุคคล) 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม๗ ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จําแนกตาม

                                                           

∗ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 

∗∗ อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก$น 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๒๓๐ 

ตําแหน$งหน�าท่ี โดยภาพรวมและรายด�าน มีการปฏิบัติไม$แตกต$างกัน และเม่ือจําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด�านมีการปฏิบัติไม$แตกต$างกัน 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ มีดังนี้ ผู�บริหาร
ควรมีการวางแผนการใช�บุคลากรท่ีมีอยู$ให�ได�ประโยชน สูงสุด และครูควรจัดทําข�อมูลประวัติ
บุคลากรท่ีจะใช�ประโยชน ในการบริหารงานบุคลากรอย$างเป[นระบบและถูกต�อง ผู�บริหารควร
กําหนดหน�าท่ีการปฏิบัติงานของบุคลากรแต$ละคนอย$างชัดเจน สถานศึกษาควรส$งเสริมให�
บุคลากรได�รับความก�าวหน�าในตําแหน$งท่ีสูงข้ึนอย$างเสมอภาคและเท$าเทียมกัน ผู�บริหารควร
ประเมินบุคลากรด�วยผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานด�วยความเป[นกลาง สถานศึกษา
ควรจัดบุคลากรให�ความช$วยเหลือชุมชนในโอกาสต$างๆ เช$น กิจกรรมตามประเพณีท�องถ่ิน 
อยู$เสมอ และผู�บริหารควรให�คําแนะนําและรับฟBงความคิดเห็นของเพ่ือนผู�ร$วมงานด�วยความ
จริงใจ สถานศึกษาควรให�บุคลากรปฏิบัติงานด�วยความ ขยันหม่ันเพียรไม$ย$อท�อต$ออุปสรรค
และความยากลําบาก 

คําสําคัญ: การบริหารงานบุคคล, หลักสัปปุริสธรรม ๗  

Abstract 

This research Objective 1) to study human resource management 
principles. Sappuris fair 7 In basic education Under the Office of Primary 
Education University Area 3. 2) to compare the level of administration in 
accordance with the fair Sappuris 7. In basic education Under the Office of 
Primary Education University Area 3 by position and location and size. 3) to 
study the development of human resource management in accordance with 
the fair Sappuris 7. In basic education Under the Office of Primary Education 
University Area 3: The sample used in this study were school administrators 
and teachers of 399 people. Equal. 86 The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation. And statistical 
hypothesis testing by t test (t-test and Independent samples) and one-way 
analysis of variance (F-test and One-way ANOVA). 

The research’s found that: 
Personnel Management by 7 Sappuris fair in basic education. Primary 

Educational Service Area Office, Mahasarakham the third overall and 
individual aspects. Has performed at a high level. The side with the highest. 
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The Grantham ordinary greatness eye (known cause), followed by the 
coverage rate of greatness eye problems (as a result) and the lowest is the 
key and clutch problems greatness eye. (As an individual) 

The comparison of Personnel Management by 7 Sappuris fair. In 
basic education Under the Office of Primary Education University Area 3 by 
position. Overall and individual aspects There is no practical difference. When 
classified according to the size of the school. Overall, and the practice is no 
different. 

Develop Personnel Management by 7 Sappuris fair. In basic 
education Primary Educational Service Area Office Zone 3 are as follows: 
University administrators should plan to use existing staff to get the most. 
Teachers and staff should provide information that will be useful in the 
management of human resources in a systematic and accurate. Management 
should define the obligations of each person clearly. Schools should 
encourage staff to progress in higher positions equitably and fairly. 
Administrators should evaluate personnel with academic and practical work 
with objectivity. School personnel should assist the community in a variety of 
activities, such as local customs and administrators should always give advice 
and listen to the opinions of my colleagues sincerely. Schools should work 
with the personnel. Perseverance, indomitable obstacles and difficulties. 

Keywords: Personal Administration, Seven Sappurisadhammas  

๑. บทนํา 
การจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐ

ต�องดําเนินการตามแนวนโยบายด�านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให�สอดคล�องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และแผนการศึกษาแห$งชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๖๐) กําหนดให�มีการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ให�ก�าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ปลูกฝBงให�ผู�เรียนมีจิตสํานึกของความเป[นไทย มีระเบียบวินัย 
คํานึงถึงประโยชน ส$วนรวม ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเป[นประมุข ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติการศึกษาแห$งชาติ มีหลักการของการจัด
การศึกษาต�องเป[นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เป[นมนุษย ท่ีสมบูรณ ท้ังร$างกาย จิตใจ สติปBญญา 
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ความรู�และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู$ร$วมกับผู�อ่ืนได�
อย$างมีความสุข สถานศึกษาจึงเป[นแหล$งเรียนรู�ท่ีสามารถพัฒนาคนไทยให�เป[นมนุษย ท่ีพร�อม
ท้ังร$างกาย จิตใจ และสติปBญญา มีความรู�คู$คุณธรรม จึงเป[นสิ่งสําคัญท่ีจะต�องเตรียมความ
พร�อมในการเข�าสู$ประชาคมอาเซียน๑ นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห$งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ กํากําหนดให�
กระทรวงศึกษาธิการส$งเสริมให�มีระบบกระบวนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให�
มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป[นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับดูแลและประสาน
ให�สถาบันท่ีผลิตและพัฒนาครูรวมท้ังบุคคลทางการศึกษาให�มีความพร�อมเข�มแข็ง ในการ
เตรียมบุคคลใหม$และพัฒนาบุคคลทางการศึกษาอย$างเพียงพอและต$อเนื่อง๒ 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จําเป[นอย$างยิ่ง ท่ีจะต�องรู�และเข�าใจข้ันตอนและ
กระบวนการบริหารงานบุคคล นอกเหนือไปจากการบริหารงานอ่ืนๆ อาทิเช$น การวางแผน
งานบุคคล การจัดบุคคลเข�าปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคคล การบํารุงรักษาบุคคล และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล เม่ือพิจารณาถึงความสําคัญของ กระบวนการท้ัง ๕ งาน
นี้แล�ว จะเห็นว$าการบริหารงานบุคคลจัดว$าเป[นกระบวนการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเป[น
กระบวนการแห$งความพยายามท่ีจะให�บุคลากรท่ีดีมีความรู�ความสามารถไว�ปฏิบัติงาน และ
ธํารงรักษาคนดีๆนี้ไว�ปฏิบัติงานนานๆ เม่ือการบริหารงานบุคคลมีการดําเนินงานอย$างดีแล�ว 
การบริหารงานอ่ืนก็จะได�รับการจัดการแก�ไขหรือดําเนินการตามมา ทรัพยากรการบริหารท่ี
สําคัญประการหนึ่งคือ คน ท่ีจะขับเคลื่อนองค กรสู$เป�าหมายอย$างมีคุณภาพ แม�ว$าระบบ
คุณธรรมจะเป[นเครื่องมือสรรหาคนเข�าสู$ระบบอย$างมีคุณภาพในระดับหนึ่งแล�วก็ตาม 
กระบวนการท่ีจะขับเคลื่อนองค กรนั้นจําเป[นอย$างยิ่งท่ีต�องใช�คนท่ีมีคุณภาพในเรื่องนั้นๆ ซ่ึง
จะปฏิเสธไม$ได�ว$าระบบบริหารจัดการองค กรอาจกระทบต$อ “คน” ท้ังโดยตรงและโดยอ�อม 
หรือเม่ือนานไปไม$ได�รับการพัฒนาเป[นระยะ อาจทําให�ภารกิจท่ีได�รับมอบหมายล$าช�า ขาด
ประสิทธิภาพ จึงต�องมีการพัฒนาและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายและภารกิจเพ่ือให�การ
ขับเคลื่อนองค กรเป[นไปอย$างมีประสิทธิภาพ ระดับการบริหารจึงต�องมีการปรับปรุงวิสัยทัศน 
ในการทํางานเพ่ือให�ทันต$อการเปลี่ยนแปลงในยุคปBจจุบัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จึงได�จัดให�มีโครงการการพัฒนาองค กร (Organization 
Development) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร โดยท่ีการบริหารเชิงพุทธและหลักธรรมท่ีใช�
ในการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพย$อมทําให�ภารกิจทุกๆด�านบรรลุเป�าหมายด�วยความ
                                                           

๑ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห4งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, เล$มท่ี ๑๒๔ 
ตอนท่ี ๔๗ ก, (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐), หน�า ๒๓. 

๒ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ครุสภาลาดพร�าว, ๒๕๔๖), หน�า ๒๔-๒๕. 
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ราบรื่นเรียบร�อยและมีประสิทธิภาพแต$ถ�าบุคลากรขาดความรู�ความสามารถขาด
ประสบการณ ขาดความรับผิดชอบต$อหน�าท่ีก็ย$อมก$อให�เกิดปBญหาดังนั้นการพัฒนาบุคลากร
จึงเป[นสิ่งสําคัญและจําเป[นสภาพการณ ในปBจจุบันความรู�ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
เจริญก�าวหน�าไปอย$างรวดเร็วสภาพสังคมมีการเปลี่ยนไปความสลับซับซ�อนในการปฏิบัติงาน
ท้ังด�านบุคลากรและเครื่องมือต$างๆเพ่ิมมากข้ึนเทคนิคและวิทยาการมีความก�าวหน�าทุกอย$าง
ล�วนแต$เป[นสิ่งท่ีช$วยเสริมสร�างความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุคใหม$ความล�าสมัยจึง
เกิดข้ึนได�กับผู�บริหารทุกคนท่ีไม$ได�ติดตามความก�าวหน�าของการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
ในการปฏิบัติงานหรือในทางกลับกันก็คือเทคนิควิทยาการหรือวิธีปฏิบัติงานบางอย$างท่ีใช�อยู$
นั้นอาจจะหมดความจําเป[นไปแล�วถ�าผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนขาดการติดตามและ
วิเคราะห เหตุการณ ท้ังสองแง$มุมนี้แล�วย$อมทําให�อยู$ในภาวะท่ีไม$สามารถพัฒนาตนเองหรือ
ตามทันต$อเหตุการณ ในปBจจุบันเพราะความรู�ใหม$ๆ มักเป[นสิ่งจําเป[นท่ีจะต�องนํามาใช�
ประกอบการปฏิบัติงานอยู$เสมอเพ่ือให�ทราบถึงการบริหารงานบุคคล เพ่ือนําเอาพุทธวิธีการ
บริหาร โดยยึดหลักธรรมาธิปไตยเป[นสําคัญเพ่ือใช�บริหารงานบุคคลด�วยเหตุผลท่ีว$า ผู�บริหาร
สถานศึกษาและครูผู�สอนต�องประพฤติธรรมและใช�หลักธรรมเป[นหลักในการบริหารงาน
บุคคล โดยอาศัยหลักธรรมคุณสมบัติของคนดีคือ สัปปุริสธรรม ๗ มาใช�เป[นเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓๓ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม๗ ในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม๗ ใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
จําแนกตามตําแหน$งหน�าท่ีและขนาดสถานศึกษา 

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 

 
 
 
 

                                                           

๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓, แผนปฏิบัติการประจําปw
งบประมาณ ๒๕๕๖, (มหาสารคาม : ฝ�ายบริหารงานท่ัวไป, ๒๕๕๖), หน�า ๑๕๕. 
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป[นรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ๔ (Quantitative Research) ด�วย

วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) โดยอาศัยข�อมูลท่ีเป[นจํานวน (ตัวเลข) สัญลักษณ  
โดยวิเคราะห ข�อมูลใช�วิธีการทางสถิติ และการวิเคราะห ข�อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
analysis) สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ของการวิจัยข�อ ๑-๓ 

สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห ข�อมูลหาค$าความถ่ี ค$าร�อยละ ค$าเฉลี่ยส$วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test และวิเคราะห ข�อมูลเชิงคุณภาพโดยใช�การวิเคราะห เชิง
พรรณนา 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห ข�อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรุปได�ดังนี้ 
๑. การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๓ โดยภาพรวมและรายด�านมี
ระดับการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก ด�านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด�านธัมมัญ>ุตา (รู�จักเหตุ) 
รองลงมาคือ ด�านอัตถัญ>ุตา (รู�จักผล) และตํ่าสุดคือด�านปุคคลัญ>ุตา (รู�จักบุคคล) เม่ือ
พิจารณาเป[นรายด�าน พบว$า 

๑.๑ การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด�านธัมมัญ>ุตา (รู�จักเหตุ) 
โดยภาพรวมและรายข�อมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ จัดให�มี
บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับความต�องการตามนโยบายโรงเรียนเป[นประจํา รองลงมา
คือ จัดทําข�อมูลประวัติบุคลากรท่ีจะใช�ประโยชน ในการบริหารงานบุคลากรอย$างเป[นระบบ
และถูกต�อง และตํ่าสุดคือ ให�บุคลากรมีส$วนร$วมวางแผนการปฏิบัติงานในโรงเรียนอยู$เสมอ 

๑.๒ การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด�านอัตถัญ>ุตา (รู�จักผล) 
โดยภาพรวมและรายข�อมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ ชี้แจง
รายละเอียดของงานท่ีมอบหมายให�บุคลากรเข�าปฏิบัติทราบอย$างท่ัวถึง รองลงมาคือ เปAด
โอกาสให�บุคลากรมีส$วนร$วมในการกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบอยู$เสมออย$างเท่ียงธรรม 
และตํ่าสุดคือ มีความยุติธรรมในการกําหนดเกณฑ การสอบเข�าเป[นบุคลากรอย$างเท$าเทียมกัน 

๑.๓ การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด�านอัตตัญ>ุตา (รู�จักตน) 
โดยภาพรวมและรายข�อมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ มีการ
บริหารงานส$งเสริมบุคลากรด�วยความเท่ียงธรรม รองลงมาคือ บริหารงานส$งเสริมบุคลากร
ด�วยความปรารถนาดีต$อทุกฝ�าย และตํ่าสุดคือ มีความรับผิดชอบในการแก�ไขปBญหาในการ
บริหารงานบุคลากรอย$างสร�างสรรค  
                                                           

๔ ผ$องพรรณ ตรัยมงคลกุล, การวิจัยแบบผสม : ทางสายกลางของการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , ๒๕๕๕), หน�า ๓๒-๓๒๔. 
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๑.๔ การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด�านมัตตัญ>ุตา (รู�จัก
ประมาณ) โดยภาพรวมและรายข�อมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ 
ประเมินบุคลากรด�วยผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานด�วยความเป[นกลาง รองลงมาคือ 
แจ�งเกณฑ การประเมินผลการปฏิบัติงานให�บุคลากรทราบล$วงหน�าและมีความเป[นธรรม และ
ตํ่าสุดคือ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด�วยความยุติธรรม 

๑.๕ การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด�านกาลัญ>ุตา (รู�จักกาล) 
โดยภาพรวมและรายข�อมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ เก็บรวบรวม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรไว�อย$างเป[นระบบ รองลงมาคือ ให�ความสนใจชีวิต
ความเป[นอยู$ของบุคลากร และตํ่าสุดคือ ให�บุคลากรแสดงความคิดเห็นต$องานด�านการ
บริหารงานบุคลากรอย$างท่ัวถึง 

๑.๖ การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด�านปุริสัญ>ุตา (รู�จัก
ชุมชน) โดยภาพรวมและรายข�อมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ มี
ความสัมพันธ อันดีกับบุคลากรหน$วยงานอ่ืน รองลงมาคือ บุคลากรสามารถประสานงานกับ
ชุมชนในการทํากิจกรรมร$วมกันระหว$างโรงเรียนกับชุมชน อยู$เสมอ และตํ่าสุดคือ มีการ
กําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบ โดยมอบหมายงานให�บุคลากรได�ปฏิบัติงานตามความรู� 
ความสามารถท่ีเหมาะสม เป[นไปตามระเบียบของทางราชการ 

๑.๗ การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด�านปุคคลัญ>ุตา (รู�จัก
บุคคล) โดยภาพรวมและรายข�อมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ 
บุคลากรมีการเสียสละ ความสุขส$วนตัวเพ่ือติดตามงาน และให�กําลังใจแก$เพ่ือนร$วมงาน 
รองลงมาคือ การให�ความช$วยเหลือเพ่ือนร$วมงานเม่ือเกิดปBญหาในการดํารงชีวิตประจําวัน
โดยการให�คําปรึกษา และตํ่าสุดคือ มีการช$วยเหลือบุคลากร อย$างเหมาะสมในกรณีทีเกิด
ทุพพลภาพไม$สามารถทํางานได�อีก 

๒. การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จําแนกตาม
ตําแหน$งหน�าท่ี โดยภาพรวมและรายด�าน มีการปฏิบัติไม$แตกต$างกัน 

๓. การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จําแนกตาม 
ขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด�าน มีการปฏิบัติไม$แตกต$างกัน 

๔. แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๓ 
ในแต$ละด�าน พบว$า 

๔.๑ แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ด�านธัมมัญ>ุตา (รู�จักเหตุ) ดังนี้ ผู�บริหารควรมีการวางแผนการใช�บุคลากรท่ีมีอยู$ให�ได�
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ประโยชน สูงสุด ครูควรจัดทําข�อมูลประวัติบุคลากรท่ีจะใช�ประโยชน ในการบริหารงาน
บุคลากรอย$างเป[นระบบและถูกต�อง และผู�บริหารควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให�มี
ประสิทธิภาพอย$างเป[นระบบ 

๔.๒ แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด�าน
การบริหารตามหลักอัตถัญ>ุตา (รู�จักผล) ดังนี้ ผู�บริหารควรกําหนดหน�าท่ีการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแต$ละคนอย$างชัดเจน ผู�บริหารควรเปAดโอกาสให�บุคลากรมีส$วนร$วมในการกําหนด
หน�าท่ีความรับผิดชอบอยู$เสมออย$างเท่ียงธรรม และผู�บริหารควรชี้แจงรายละเอียดของงานท่ี
มอบหมายให�บุคลากรเข�าปฏิบัติรับทราบอย$างท่ัวถึง 

๔.๓ แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด�าน
การบริหารตามหลักอัตตัญ>ุตา (รู�จักตน) ดังนี้ สถานศึกษาควรส$งเสริมให�บุคลากรได�รับ
ความก�าวหน�าในตําแหน$งท่ีสูงข้ึนอย$างเสมอภาคและเท$าเทียมกัน ผู�บริหารควรมีความเป[น
กลางในการส$งเสริมบุคลากรให�เข�าอบรม ศึกษาต$อเพ่ือพัฒนาความรู�ความสามารถ และ
เพ่ิมพูนคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน และผู�บริหารควรมีการส$งเสริมบุคลากรด�วยความปรารถนาดีต$อทุกฝ�าย 

๔.๔ แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด�าน
การบริหารตามมัตตัญ>ุตา (รู�จักประมาณ) ดังนี้ ผู�บริหารควรประเมินบุคลากรด�วยผลงาน
ทางวิชาการและการปฏิบัติงานด�วยความเป[นกลาง สถานศึกษาควร สนับสนุน ส$งเสริมให�
บุคลากรร$วมกันพัฒนาแหล$งเรียนรู�ท้ังในและนอกห�องเรียนอยู$ตลอดเวลา และผู�บริหารควรมี
ความเป[นธรรม ในการแก�ไขการปฏิบัติงานของบุคลากรอย$างสร�างสรรค  

๔.๕ แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด�าน
การบริหารงานบุคคลตามหลักกาลัญ>ุตา (รู�จักกาล) ดังนี้ สถานศึกษาควรจัดบุคลากรให�
ความช$วยเหลือชุมชนในโอกาสต$างๆ เช$น กิจกรรมตามประเพณีท�องถ่ิน อยู$เสมอสถานศึกษา
ควรเก็บรวบรวมผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรไว�อย$างเป[นระบบ และผู�บริหาร
ควรให�คําปรึกษา ข�อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต�องและให�คําปรึกษาเม่ือเกิดปBญหากับ
เพ่ือนร$วมงาน 

๔.๖ แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด�าน
การบริหารงานบุคคลตามหลักปุริสัญ>ุตา (รู�จักชุมชน) ดังนี้ ผู�บริหารควรให�คําแนะนําและ
รับฟBงความคิดเห็นของเพ่ือนผู�ร$วมงานด�วยความจริงใจ ผู�บริหารควรมีความสัมพันธ อันดีกับ
บุคลากรหน$วยงานอ่ืน และผู�บริหารควรแสดงออกถึงความรัก ความปรารถนาดีเห็นอกเห็นใจ
ต$อเพ่ือนร$วมงาน 

๔.๗ แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด�าน
การบริหารงานบุคคลตามหลักปุคคลัญ>ุตา (รู�จักบุคคล) ดังนี้ สถานศึกษาควรให�บุคลากร
ปฏิบัติงานด�วยความ ขยันหม่ันเพียรไม$ย$อท�อต$ออุปสรรคและความยากลําบาก สถานศึกษา
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ควรมีการช$วยเหลือบุคลากร อย$างเหมาะสมในกรณีทีเกิดทุพพลภาพไม$สามารถทํางานได�อีก 
และผู�บริหารไม$เบียดเบียนผู�ร$วมงานไม$ว$าทาง กาย วาจาหรือปฏิบัติงาน 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยมีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 
๑. ผลการวิจัยพบว$า การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๓ 
โดยภาพรวมและรายด�านมีระดับการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก ท้ังนี้ เพราะว$า ผู�บริหาร
สถานศึกษาและครูผู�สอนมีการปฏิบัติสูงสุดใน ด�านธัมมัญ>ุตา (รู�จักเหตุ) คือ จัดให�มี
บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับความต�องการตามนโยบายโรงเรียนเป[นประจํา จัดทํา
ข�อมูลประวัติบุคลากรท่ีจะใช�ประโยชน ในการบริหารงานบุคลากรอย$างเป[นระบบและถูกต�อง 
และให� บุคลากรมีส$วนร$วมวางแผนการปฏิบั ติงานในโรงเรียนอยู$ เสมอ และปฏิบั ติ
ด�านอัตถัญ>ุตา (รู�จักผล) ระดับมากท่ีสุดรองลงมา โดยชี้แจงรายละเอียดของงานท่ี
มอบหมายให�บุคลากรเข�าปฏิบัติทราบอย$างท่ัวถึง และเปAดโอกาสให�บุคลากรมีส$วนร$วมใน
การกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบอยู$เสมออย$างเท่ียงธรรม ซ่ึงสอดคล�องกับหลักพุทธธรรมท่ี
กล$าวไว�ของพระสามารถ อานนฺโท บุคคลท่ีมีคุณธรรมประจําใจ โดยยึดเอาหลักสัปปุริสธรรม
เป[นหลักในการดําเนินชีวิต บุคคลท่ียึดเอาหลักสัปุริสธรรม เป[นธรรมประจําใจ ยังได�ชื่อว$า
เป[นผู�ดี เพราะเป[นผู�มีเหตุมีผลในการปฏิบัติตนเม่ือบุคคลรู�จักเหตุผลแล�ว การปฏิบัติตนก็
เพียบพร�อมด�วยความดี และสอดคล�องกับหลักธรรมของพระธรรมปAฎก กล$าวว$า สัปปุริส
ธรรม ๗ หมายถึง คุณธรรม ๗ ประการ อันเป[นคุณสมบัติภายในตัวผู�นํา ซ่ึงมีคุณสมบัติท้ัง ๗ 
ประการนี้ เป[นองค ประกอบและปBจจัยท่ีเก่ียวข�องกันอย$างสมบูรณ ท่ีจะทําให�ผู�นําสามารถ
จัดการ สามารถปฏิบัติการในภาระงานทุกอย$างให�บรรลุผลสําเร็จได�ตามเป�าหมาย และยัง
สอดคล�องกับหลักธรรมของพระธรรมปAฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให�ความหมายของการรู�จักบุคคล 
คือรู�จักและเข�าใจความแตกต$างแห$งบุคคล โดยอัธยาศัยความสามารถ และคุณธรรมใครๆ ยิ่ง
หรือหย$อนอย$างไรและรู�จักท่ีจะปฏิบัติต$อบุคคลอ่ืนๆ ด�วยดี ไม$มีคติอะไรจะสัมพันธ เก่ียวข�อง 
จะใช�ยกย$องจะตําหนิหรือจะแนะนําสั่งสอนอย$างไร และสอดคล�องกับแนวคิดของวันทนา 
เมืองจันทร  ให�ความหมายของการรู�จักชุมชน คือ การรู�จักถ่ิน การปฏิบัติในถ่ินท่ีเป[นชุมชน 
ผู�บริหารควรจะต�องรู�ว$า ชุมชนท่ีต้ังอยู$นั้นมีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมประเพณีอย$างไร 
ผู�บริหารควรต�องเข�าไปเก่ียวข�อง ควรต�องสงเคราะห  ควรรับใช� ควรบําเพ็ญประโยชน อย$างไร 
และสอดคล�องกับผลการวิจัยของบรรจง หมายม่ัน ได�ทําวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษา
ความสัมพันธ ระหว$างสัปปุริสธรรมกับสันโดษ เพ่ือเป[นแนวทางในการค�นหาบุคลิกภาพ
ธรรมาธิปไตย ผลการวิจัยพบว$า ความเก่ียวพันของอุปลักษณะภายในของสัปปุริสธรรมว$า 
การกระทําของสัตบุรุษคือ ผู�ท่ีรู�จักเหตุ รู�จักผล รู�จักตน รู�จักประมาณ ย$อมมีความสัมพันธ กัน 
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เพราะรู�จักเหตุผลแล�วก็จะรู�จักตน เม่ือรู�จักตนแล�ว ก็รู�จักกาลและรู�จักประมาณ เม่ือรู�จัก
ประมาณก็จะรู�จักเลือกคนให�เหมาะสมกับงาน และรู�จักปฏิบัติตนให�ถูกต�องตามวัฒนธรรรม
ของชุมชนนั้น นอกจากนี้ยังเห็นว$าความจําเป[นและความเก่ียวข�องของบุคคลในการพัฒนา
บุคลิกภาพธรรมาธิปไตยของแต$ละคน ควรยึดหลักธรรม ๒ ประการคือ หลักสัปปุริสธรรม
และสันโดษ เพ่ือให�บุคคลสามารถพัฒนาจิตใจของตนให�เป[นคนดีและอยู$ในสังคมอย$างเป[นสุข 

๒. ผลการวิจัยพบว$า การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ด�าน
ปุคคลัญ>ุตา (รู�จักบุคคล) มีการปฏิบัติตํ่าสุด ท้ังนี้เพราะว$า สถานศึกษามีการช$วยเหลือ
บุคลากร อย$างเหมาะสมในกรณีทีเกิดทุพพลภาพไม$สามารถทํางานได�อีก รวมท้ังบุคลากร
ปฏิบัติงานด�วยความขยันหม่ันเพียรไม$ท�อถอยไม$ย$อท�อต$ออุปสรรคและความยากลําบาก 
บุคลากรมีการวางแผนงาน ในการปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมายและสามารถปฏิบัติได�สําเร็จ
ตามเป�าหมายอย$างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล�องกับหลักธรรมท่ีว$า พระธรรมปAฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต) การรู�จักบุคคล คือ รู�จักและเข�าใจความแตกต$างแห$งบุคคล โดยอัธยาศัย ความสามารถ 
และคุณธรรม ใครๆยิ่งหรือหย$อนอย$างไรและรู�จักท่ีจะปฏิบัติต$อบุคคลอ่ืนๆ ด�วยดี ไม$มีคติ
อะไรจะสัมพันธ เก่ียวข�อง จะใช�ยกย$องจะตําหนิหรือจะแนะนําสั่งสอนอย$างไร และยัง
สอดคล�องกับแนวคิดของวันทนา เมืองจันทร  การรู�จักบุคคล คือ รู�จักและเข�าใจความ
แตกต$างระหว$างบุคคล เนื่องจากผู�บริหารนั้นจะต�องทํางานร$วมกับบุคคลหลายฝ�าย โดยส$วน
ใหญ$จะทํางานในรูปคณะกรรมการ ผู�บริหารจะต�องรู�จักและเข�าใจความแตกต$างระหว$าง
บุคคลว$าแต$ละบุคคลมีอัธยาศัย ความสามารถและคุณธรรม จึงจะสามารถปฏิบัติต$อบุคคลอ่ืน
สัมพันธ เก่ียวข�องจะให�เกียรติยกย$องตามสมควรแห$งสถานภาพ และแนวคิดของ พระธรรม
กิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช) การรู�จักบุคคล คือการเป[นผู�รู�จักเลือกบุคคลท่ีควรคบ การรู�จัก
บุคคลแต$ละคนในแง$มุมต$างๆ เช$น อุปนิสัยใจคอ มีคุณธรรม มีความประพฤติส$วนตัวและ
หน�าท่ีการงาน และรู�จักท่ีจะเลือกคบหาบุคคลท่ีควรคบ เป[นเหตุให�รู�จักบุคคลแต$ละบุคคล
โดยละเอียดดีถ่ีถ�วน ทําให�ได�คบหาแต$คนดี หรือทําให�เลือกใช�คนทํางานได�ถูกต�อง 

๓. ผลการวิจัยพบว$า การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม 
๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม 
เขต ๓ จําแนกตาม ตําแหน$งหน�าท่ี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติไม$แตกต$างกัน ซ่ึงไม$เป[นไปตาม
สมมุติฐาน ข�อท่ี ๑ ท้ังนี้เพราะว$าผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนมีการปฏิบัติไม$แตกต$างกัน
ในด�านปุคคัญ>ุตาตํ่าสุด และรองลงมาคือด�านปุริสัญ>ุตา ซ่ึงสอดคล�องกับหลักพุทธธรรม
ท่ีว$า พระธรรมปAฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) รู�จักและเข�าใจความแตกต$างแห$งบุคคล โดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรม ใครๆยิ่งหรือหย$อนอย$างไรและรู�จักท่ีจะปฏิบัติต$อบุคคลอ่ืนๆ 
ด�วยดี ไม$มีคติอะไรจะสัมพันธ เก่ียวข�อง จะใช�ยกย$องจะตําหนิหรือจะแนะนําสั่งสอนอย$างไร 
และสอดคล�องกับแนวคิดของวันทนา เมืองจันทร  รู�จักและเข�าใจความแตกต$างระหว$างบุคคล 
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เนื่องจากผู�บริหารนั้นจะต�องทํางานร$วมกับบุคคลหลายฝ�าย โดยส$วนใหญ$จะทํางานในรูป
คณะกรรมการ ผู�บริหารจะต�องรู�จักและเข�าใจความแตกต$างระหว$างบุคคลว$าแต$ละบุคคลมี
อัธยาศัย ความสามารถและคุณธรรม จึงจะสามารถปฏิบัติต$อบุคคลอ่ืนสัมพันธ เก่ียวข�องจะให�
เกียรติยกย$องตามสมควรแห$งสถานภาพ 

๔. ผลการวิจัยพบว$า การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม 
๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม 
เขต ๓ จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติไม$แตกต$างกัน ซ่ึงไม$
เป[นไปตามสมมุติฐาน ข�อท่ี ๒ ท้ังนี้เพราะว$า บุคลากรท่ีอยู$ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต$างกัน
ปฏิบัติไม$แตกต$างกันในทุกด�าน โดยเฉพาะด�านธัมมัญ>ุตา มีค$าแตกต$างกันตํ่าสุดและ
รองลงมาคือด�านมัตตัญ>ุตา ซ่ึงสอดคล�องกับหลักพุทธธรรมท่ีว$า พระธรรมปAฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต) การรู�หลักการและกฏเกณฑ ของสิ่งท้ังหลาย ท่ีตนเก่ียวข�องในการดําเนินชีวิต ในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีและดําเนินกิจการต$างๆ รู�เข�าใจสิ่งท่ีตนจะต�องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช$นมี
หน�าท่ีและความรับผิดชอบอย$างไร มีอะไรเป[นหลักการ จะต�องทําอะไรอย$างไร จึงจะเป[นเหตุ
ให�บรรลุผลสําเร็จท่ีเป[นไปตามหน�าท่ีและความรับผิดชอบนั้นๆ และสอดคล�องกับแนวคิดของ 
วันทนา เมืองจันทร  ต�องศึกษารู�ว$าในฐานะท่ีเป[นผู�บริหารจะต�องมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบ
อย$างไร เพ่ือการศึกษาและต�องรู�ว$าหน�าท่ีของตนจะต�องทําอะไร อย$างไร เพ่ือเป[นการ
เตรียมการ วางแผนการดําเนินงานเพ่ือให�การทําหน�าท่ีบรรลุถึงผลสําเร็จ และสอดคล�องกับ
แนวคิดของพระธรรมปAฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) การรู�จักประมาณ คือ รู�ประมาณ รู�จักพอดี เช$น 
รู�จักประมาณในการบริโภค ในการใช�จ$ายทรัพย  รู�จักความพอเหมาะพอดี การปฏิบัติกิจและ
ทําการต$างๆ ทําทุกอย$างด�วยความเข�าใจ ชอบใจหรือเอาแต$ใจของตนแต$ทําตามความพอดี
แห$งเหตุปBจจัยหรือองค ประกอบท้ังหลาย ท่ีจะลงตัวให�เกิดผลดีงามตามท่ีมองเห็นด�วยปBญญา 
และยังสอดคล�องแนวคิดของ วันทนา เมืองจันทร  ผู�บริหารรู�จักความพอเหมาะพอดี ในการ
พูด รู�จักประมาณในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให�เกิดประโยชน สูงสุดกับตัวผู�เรียน โดยการ
มุ$งพัฒนาให�เกิดคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิต และคุณธรรมในตัวผู�เรียน และไม$สอดคล�อง
กับผลการวิจัยของ พระมหาสมควร ศรีสงคราม การศึกษาความสัมพันธ ระหว$างสัปปุริสธรรม
และพละธรรมกับการปฏิบัติงานของผู�บริหารสถานศึกษา กลุ$มเขตกรุงธนใต�สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว$า สัปปุริสธรรมของผู�บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู$ในระดับมาก เรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน�อย ได�แก$ ด�านการรู�จักประมาณ ด�านการรู�จักกาล ด�านการรู�จัก
บุคคล ด�านการรู�จักผล ด�านการรู�จักตน ด�านกานรู�จักชุมชน และด�านการรู�จักเหตุ ในส$วน
ของพละธรรมของผู�บริหารสถานศึกษาอยู$ในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหาน�อย 
ได�แก$ ด�านกําลังเพียร ด�านกําลังสงเคราะห  และด�านกําลังปBญญา ส$วนสัปปุริสธรรมและพละ
ธรรม มีความสัมพันธ เชิงบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติงานของผู�บริหารสถานศึกษา อย$างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑  
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๖. ข�อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยได�แนวทางในการพัฒนาท่ีใช�เป[นข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิง

ปฏิบัติการและใช�ในการวิจัยครั้งต$อไป ดังนี้ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ สถานศึกษาควรจัดให�มีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับความต�องการ
ตามนโยบายโรงเรียนเป[นประจํา 

๑.๒ สถานศึกษาควรจัดทําข�อมูลประวัติบุคลากรท่ีจะใช�ประโยชน ในการ
บริหารงานบุคลากรอย$างเป[นระบบและถูกต�อง 

๑.๓ สถานศึกษาควรมีการสํารวจความต�องการของบุคลากรในการพัฒนา
ตนเอง เพ่ือกําหนดเป[นแผนพัฒนาบุคลากรอย$างต$อเนื่อง 

๑.๔ สถานศึกษาควรวางแผนความต�องการกําลังคนในอนาคตทุกป�การศึกษา
อย$างชัดเจน 

๒. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ สถานศึกษาควรให�บุคลากรมีส$วนร$วมวางแผนการปฏิบัติงานในโรงเรียน

อยู$เสมอ 
๒.๒ สถานศึกษาควรมีความยุติธรรมในการกําหนดเกณฑ การสอบเข�าเป[น

บุคลากรอย$างเท$าเทียมกัน 
๒.๓ สถานศึกษาควรมีความรับผิดชอบในการแก�ไขปBญหาในการบริหารงาน

บุคลากรอย$างสร�างสรรค  
๒.๔ สถานศึกษาควรประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด�วยความยุติธรรม 
๒.๕ สถานศึกษาควรให�บุคลากรแสดงความคิดเห็นต$องานด�านการบริหารงาน

บุคลากรอย$างท่ัวถึง 
๒.๖ สถานศึกษาควรมีการกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบ โดยมอบหมายงานให�

บุคลากรได�ปฏิบัติงานตามความรู� ความสามารถท่ีเหมาะสม เป[นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๒.๗ สถานศึกษาควรมีการช$วยเหลือบุคลากร อย$างเหมาะสมในกรณีทีเกิด
ทุพพลภาพไม$สามารถทํางานได�อีก 

๒.๘ จัดให�มีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับความต�องการตามนโยบาย
โรงเรียนเป[นประจํา 

๒.๙ ชี้แจงรายละเอียดของงานท่ีมอบหมายให�บุคลากรเข�าปฏิบัติทราบอย$าง
ท่ัวถึง 

๒.๑๐ มีการบริหารงานส$งเสริมบุคลากรด�วยความเท่ียงธรรม 
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๒.๑๑ ประเมินบุคลากรด�วยผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานด�วยความ
เป[นกลาง 

๒.๑๒ เก็บรวบรวมผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรไว�อย$างเป[น
ระบบ 

๒.๑๓ มีความสัมพันธ อันดีกับบุคลากรหน$วยงานอ่ืน 
๒.๑๔ บุคลากรมีการเสียสละ ความสุขส$วนตัวเพ่ือติดตามงาน และให�กําลังใจ

แก$เพ่ือนร$วมงาน 
๒.๑๕ การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ จําแนก

ตาม ตําแหน$งหน�าท่ี มีการปฏิบัติไม$แตกต$างกันผู�บริหารควรจัดให�มีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับความต�องการตามนโยบายโรงเรียนเป[นประจํา 

๒.๑๖ การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ จําแนก
ตาม ขนาดของสถานศึกษา มีการปฏิบัติไม$แตกต$างกันสถานศึกษาควรจัดทําข�อมูลประวัติ
บุคลากรท่ีจะใช�ประโยชน ในการบริหารงานบุคลากรอย$างเป[นระบบและถูกต�อง 

๓. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต$อไป 
๓.๑ ศึกษาการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
๓.๒ ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  
๓.๓ ศึกษาการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
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การศึกษาบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม 
A Study Of The Lore As The Moral Teacher Of The Monks Teacher In 

Watprachakositaram Schoolamphawa Samutsongkarm Province 

พระเสริมชัย ปBญญาวโร (ทองกัลยา)*  

บทคัดย4อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาศีลธรรมในคัมภีร พุทธศาสนาเถรวาท และ
เพ่ือศึกษาบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม การวิจัยเรื่องนี้
เป[นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช�เครื่องมือวิจัยได�แก$การสัมภาษณ เชิงลึกกลุ$มประชากรผู�ให�
ข�อมูลหลักจํานวน ๑๒ รูปคน ซ่ึงประกอบด�วยครูพระสอนศีลธรรมจํานวน ๔ รูป ผอ. 
โรงเรียนวัดประชา จํานวน ๑ คน หัวหน�าหมวดสังคม ๑ ท$าน ครูประจําชั้น ๖ คน  

ผลการวิจัยพบว4า ศีลธรรม ได�แก$ ศีล ๕ มีประโยชน ช$วยจัดระเบียบข�อประพฤติ
ปฏิบัติเพ่ือจัดระเบียบกายและวาจาของมนุษย  ให�สะอาดมีอยู$ ๕ ประการคือ ๑) เว�นจากการ
ฆ$าสัตว  ๒) เว�นจากการลักทรัพย  ๓) เว�นจากการประพฤติผิดในกาม ๔) เว�นจากการพูดเท็จ 
และ ๕) เว�นจากการด่ืมสุรา และเมรัย 

นอกจากนี้ยังพบว$าบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได�เน�นเรื่องศีล ๕ 
ท้ังในห�องเรียนการเรียนการสอนหรือโครงการนอกห�องเรียนมีกิจกรรมต$างๆ โครงการเข�า
ค$ายคุณธรรม และกิจกรรมสวดมนต ไหว�พระทุกวันศุกร เป[นต�น 

คําสําคัญ: ศีล ๕, บทบาท, ครูพระสอนศีลธรรม 

Abstract 

This research has an objective. To study morality in Theravada 
Buddhist scriptures. And to study the role of the moral teacher in Wat Pracha 
Khositaram. This research is a qualitative research using a research tool, 
including in-depth interviews with 12 main data-gatherers, consisting of four 
moral teachers, one from Wat Pracha School, and one from society head. 6th 
grade teacher. 

                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
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This research were qualitative research studies (Qualitative Research) 
by means of in-depth interviews (In-depth interview) with the primary stages 
of the implementation of the research. For 12 people. Consisting of teachers, 
the director of a moralistic four public schools Khositaram. Heads society two 
people and representatives six people. The result of the Show that the 
abiding of the five percepts were : 1) Abstinence from killing animals 2) 
Cessation of burglary 3) Abstinence from sexual misconduct 4) Abstinence 
from lying and 5) Abstinence from alcohol Combine marinade of Mt. 

The result also of found that the role of the teacher in the school 
has focused on teaching moral precepts in classroom teaching or projects 
with activities outside the classroom. The camp morality Buddha and pray 
every Friday and so on. 

Keywords: Five precept, propagation, Which concerns to the instructor monk 

๑. บทนํา 
บทบาทของพระสอนศีลธรรม มีความสําคัญเนื่องมาจาก ปBจจุบันสังคมไทยและ

สังคมโลกตกอยู$ในกระแสโลกาภิวัฒน เม่ือความเจริญทางเทคโนโลยีได�พัฒนาอย$างรวดเร็ว
เป[นโลกไร�พรมแดน สามารถติดต$อสื่อสาร และเชื่อมโยงถึงกันท่ัวโลก เป[นยุคของโลก
อินเตอร เน็ตเจริญรุ$งเรืองก�าวหน�าเป[นไปอย$างรวดเร็วส$งผล ทําให�ชีวิตความเป[นอยู$
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นทางกรมศาสนา และกรุงเทพมหานคร ได�จัดครูพระดังนี้ ครูพระจากทาง
โรงเรียนจัดหาครุพระจากจากมหาวิทยาจุฬาลงกรณมหาราชวิทยาลัย ครูพระจาก
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ครูพระจากกรุงเทพมหานครได�มีการอบรมครูพระสอน
ศีลธรรม เผยแผ$พระพุทธศาสนา แก$เยาวชน นักเรียน โดยครูผู�สอนจะมีคู$มือการสอน หลังจา
การอบรมแล�วจะถูกส$งไปประจําโรงเรียน การเรียนก็มีการสอบเพ่ือประเมินผลการเรียน เป[น
ตัวชี้วัดว$าเป[นท่ีพอใจหรือไม$ต�องปรับปรุงแก�ไขส$วนใดก$อนท่ีจะมีการเปลี่ยน วิถีชีวิตและ
ค$านิยมด้ังเดิมท่ีดีงามตามโครงสร�างของสังคมจางหายไป ซ่ึงทําให�ภูมิคุ�มกันของเด็กเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาท่ีจะต�านทานกับสภาพปBญหาแวดล�อม จนทําให�เกิดปBญหาต$างๆ ของสังคม
ตามมา เช$น ปBญหาความขัดแย�งก$อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา ปBญหาการลัก
ทรัพย  ปBญหาการแพร$ระบาดของยาเสพติดในกลุ$มนักเรียน นักศึกษา ปBญหานักเรียน 
นักศึกษาประพฤติตนไม$เหมาะสมในเวลาเรียน ปBญหาความรักมีเพศสัมพันธ ในวัยเรียน และ
ปBญหาอาชญากรรมจากสภาพสิ่งแวดล�อมท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนนักศึกษาเป[นต�น ปBญหา
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ดังกล$าวล�วนมาจากการขาดศีล ๕๑ ซ่ึงเป[นคุณธรรมพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตท้ังสิ้น เพราะ
มนุษย มีความหลากหลายความซับซ�อน มีต้ังแต$ความเชื่อท่ีต$างกันคุณค$าท่ีต$างกัน การแย$งชิง 
ความไม$เป[นธรรมทางสังคม กฎหมาย ระบบการเมือง อาจกล$าวได�ว$าความขัดแย�งเป[นสิ่งท่ี
หลีกเลี่ยงไม$ได�หรือกล$าวอีกนัยหนึ่งความขัดแย�งเป[นส$วนหนึ่งของสังคมมนุษย  เม่ือมนุษย  ถูก
โลภะ โทสะ โมหะครอบงําเป[นกิเลสท่ีเกาะกุมจิตใจ ทําให�เกิดความรุนแรงฝBงอยู$ภายในจิตใจ
ย$อมคิดในทางท่ีจะทําตนเองให�ลําบากเดือดร�อนบ�าง ทําให�คนอ่ืนลําบากเดือดร�อนบ�างหรือ
ลําบากเดือดร�อนท้ังสองฝ�ายย$อมเสวยทุกข โทมนัส ทําให�สังคมไทยได�รับวัฒนธรรมจาก
ตะวันตกเข�ามามากในปBจจุบันโดยขาดการพิจารณาว$าสิ่งเหล$านั้นมีผลกระทบอย$างไรต$อการ
ดํารงชีวิต ทําให�เกิดปBญหาสังคม ความต�องการตามวัฒนธรรมใหม$ขาดการพิจารณาไตร$ตรอง 
สังคมในปBจจุบันจึงเป[นสังคมแบบวัตถุนิยม ความเจริญทางด�านจิตใจไม$มีความสมดุลกับ
ความเจริญทางด�านวัตถุ ทําให�คนขาดศีลธรรม๒ คือศีล ๕ เม่ือคนมาอยู$รวมกันมากๆ ความ
ยุ$งยากความซับซ�อนก็มีมากข้ึน ความสงบสุขจะเกิดข้ึนได�ต�องมีกฎเกณฑ  กติกา ระเบียบของ
สังคม เพ่ือท่ีจะทําให�คนหมู$มากได�ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน หากขาดซ่ึงกฎเกณฑ  กติกา 
ระเบียบแบบแผนของสังคม ทุกคนไม$อาจพัฒนาตนไปสู$คุณธรรมท่ีสูงกว$าได� ดังท่ีท$านกล$าว
ในหนังสือหิโตปเทศว$า “คนและสัตว เดรัจฉานย$อมมีการกิน การนอน การสืบพันธุ เสมอกัน 
แต$สิ่งท่ีทําให�คนต$างจากสัตว เดรัจฉาน คือธรรม” และศีล ๕ ซ่ึงเป[นสิ่งท่ีทุกคนควรน�อมเข�า
มาใส$ตัว เพ่ือจะนําคนให�เข�าถึงธรรม คือระเบียบ กฎเกณฑ  ในทางพระพุทธศาสนา ศีลเป[น
ข�อปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาศีลจึงเป[นมนุษยธรรมเป[นธรรมของมนุษย  ซ่ึงมี
หมายความว$าคนเราจะต�องเป[นมนุษย ท่ีประเสริฐสมบูรณ นั้น ถึงแม�ว$าจะเกิดมีรูปร$างหน�าตา
เป[นมนุษย เท$านั้น แต$จะต�องมีธรรมะคือ ศีล ๕ สําหรับมนุษย อีกด�วย 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาศีลธรรมในคัมภีร พระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป[นการศึกษาโดยใช�วิธีวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใช�วิธีการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth interview) กับผู�ให�ข�อมูลหลักดังมี
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้  

 

                                                           

๑ ที.ปา. (ไทย  ๒๐/๓๑๔/๒๘๐. 
๒ เสถียร โกเศศ, หิโตปเทศ, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ , ๒๕๐๗), หน�า ๙. 
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๑. การศึกษาจากเอกสาร 
๑.๑ ข�อมูลจากพระไตรปAฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอรรถกถา

ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย อันเป[นข�อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) 
๑.๒ ค�นคว�าและรวบรวมข�อมูลจากหนังสือ วารสาร เอกสาร บทความ 

วิทยานิพนธ  การสืบค�นข�อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีเก่ียวข�อง และผลงานการวิจัย อันเป[น
ข�อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

๑.๓ จํานวนผู�ให�ข�อมูลหลักใช�เกณฑ ของ Thomas T. Macmillan และ 
Robert B.Textor  

๒. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
๒.๑ การวิเคราะห เอกสารจากแหล$งข�อมูลเอกสารเพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลด�วย

การทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี ทรรศนะแม$แบบ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องรวมถึง
การทบทวนวรรณกรรมจากคัมภีร พระพุทธศาสนาเถรวาท พระไตรปAฎก อรรถกถา ฎีกา ท่ี
สามารถนํามาประยุกต กับงานวิจัยครั้งนี้ และให�ค$าความเชื่อม่ันกับผลการวิจัยต$อไป 

๒.๑ แบบสัมภาษณ กับกลุ$มผู�ให�ข�อมูลหลักซ่ึงเป[นแบบสัมภาษณ เชิงลึกไม$มี
โครงสร�างท่ีสามารถแปลความหมายจากข�อมูลท่ีได�รับ พิจารณาได�ท้ังเชิงรูปแบบ หรือ
โครงสร�าง และหน�าท่ีของพฤติกรรม หรือปรากฏการณ เพ่ือให�ได�ข�อมูล ซ่ึงสามารถ
ประยุกต ใช�ได�กับสังคมไทย 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการสัมภาษณ เชิงลึกจากกลุ$มผู�ให�ข�อมูลหลัก มีความคิดเห็นท่ีสอดคล�อง

ในทางเดียวกัน โดยการเผยแผ$ศีลธรรมแก$นักเรียน ดังนี้  
๑. การปฏิบัติตนให�อยู$ในศีลธรรม (ศีล ๕)  
๒. ปBจจัยหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา  

๒.๑ ปฏิบัติตนโดยการรักษาศีล ๕  
๒.๑.๑ เว�นจากการฆ$าสัตว  
๒.๑.๒ เว�นจากการลักทรัพย  
๒.๑.๓ เว�นจากการประพฤติผิดทางกาม 
๒.๑.๔ เว�นจากการพูดเท็จ 
๒.๑.๕ เว�นจากการด่ืมสุรา เครื่องดองของเมา 

๓. ปBจจัยหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา 
๓.๑ ทําให�มีจิตรสํานึกมีการอธิบายหรืออ�างอิงหลักท่ีถูกต�องท่ีมีปรากฏใน

พระไตรปAฎก 
๓.๒ เป[นผู�นําทางศีลธรรม และสร�างจริยธรรม คุณธรรม ให�กับประชาชน 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๒๔๖ 

๓.๓ มีการสอนธรรมะ ท่ีมีลักษณะเป[นรูปธรรมปฏิบัติตามได� เห็นผลได�ชัดเจน
เป[นรูปธรรม เช$น การสอนเรื่อง ศีลธรรม 

๓.๔ มีการสอนท่ีมีความชัดเจน ทําให�ปฏิบัติได�ถูก ตรงตามพระไตรปAฎก 
๓.๕ มีการสอน หลักธรรม คําสอน เป[นภาษาธรรมท่ีง$ายแก$การเข�าใจ การสอน

ทําให�เกิดความไม$น$าเบ่ือ 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย นอกขากแนวทางดังท่ีกล$าวแล�ว กลุ$มผู�ให�ข�อมูลหลักมีแนวคิดท่ี

แสดงการวินิจฉัยเชิงภาษาท่ีสามารถพัฒนาเป[นรูปแบบเชิงวิสัยทัศ จึงมีความสอดคล�อง
แนวคิดของตะวันตกคือ Texlor ท่ีมีความเห็นว$า แนวคิดและความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ
ท้ังหลาย ไม$ว$าจะเป[นแบบผู�ให�ข�อมูลหลัก หรือวิสัยทัศน  ถ�าหากมีการให�การสรุปเชิงทบทวน
แสดงความสัมพันธ อย$างต$อเนื่องด�วยแนวคิดเชิงรูปธรรมท่ีชัดเจนมากกว$าเน�นวิสัยทัศน ท่ี
แสดงเพียงความคิดสร�างสรรค แล�ว จากผลการวิจัยของเขาเองต้ังแต$ป� ๑๙๖๑ เป[นต�นมา 
พบว$า ผลการวิจัยของผู�วิจัยจากการสัมภาษณ แบบต$างๆนั้น มักจะเพียงนําเสนอผลการวิจัย
แบบเชิงกว�าง คือ ความคิดเห็นจากคําสัมภาษณ ท่ีพยายามให�มีคุณค$าทางวิชาการท่ีให�
สอดคล�องกับบททบทวนวรรณกรรมและสรุปตามความติดเห็นผู�วิจัยเอง การสรุปความ
คิดเห็นของผู�สัมภาษณ  ซ่ึงทําให�ได�ประโยชน ถ$องแท� (Insight) ไว�ในการศึกษาท่ีนําไปปฏิบัติ
ได�อย$างแท�จริง ในการสัมภาษณ ท้ังหลาย จึงควรให�มีการสรุปแบบโครงสร�างเชิงภาษาท่ีแสดง
เป[นสัญลักษณ  หรือจุดเด$นในเรื่องท่ีทําการวิจัยนั้นเป[นสําคัญ ในเรื่องนี้ Textor ยอมรับว$า
เป[นแนวคิดสําคัญท่ีได�จากความเป[นไทยของภาษาไทย ซ่ึงโตรงสร�างของภาษาแสดง
สัญลักษณ หลายด�านเช$น ทางภาษา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีต$างๆ และจุดเด$นของความ
เป[นไทย คือ สถาบันพระมหากษัตริย  และสถาบันพระพุทธศาสนา  

ด�วยเหตุนี้สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ เป[นแนวทางการสอนของพระในการเผยแผ$
ศีลธรรมในโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม กลุ$มผู�ให�ข�อมูลหลักคือนักเรียนโรงเรียนวัด
ประชาโฆสิตารามชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๑-๖ แบบสัมภาษณ จํานวน ๑๒ ชุด โดยสัมภาษณ  
ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม ๑ ท$าน หัวหน�าหมวดสังคม ๑ ท$าน ครูประจําชั้น 
๖ ท$าน พระสอนศีลธรรม ๔ รูป ตัวแทนชั้นประถมป�ท่ี ๔ ป�ท่ี ๕ ป�ท่ี ๖ ชั้นละ ๑ คนรวม ๑๒ 
ชุด และแบบสอบถามอาสาสมัคร จํานวน ๓๐ ชุด ของงานวิจัยได�สรุปสุดท�ายและแสดงให�
เห็นถึงแนวคิดวินิจฉัยทางภาษาพัฒนาได�เป[นรูปแบบทางหลักธรรมท่ีพึงปฏิบัตินําพาชีวิต 
และสงบใจเบิกบาน ท่ีพร�อมส$งท้ังศีลธรรม ๑) ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท๓ ๒) อทินนาทา
นาเวรมณีสิกขาบท ๓) กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท ๔) มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท ๕) 

                                                           

๓ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๗๐๓/๓๓๗. 
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สุราเมรยมัชช-ปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท”๔ กิจกรรมพระสอนศีลธรรมและทางโรงเรียน 
ได�ส$งเสริมให�นักเรียนได�ร$วมกันบําเพ็ญประโยชน ต$างๆ เช$น ทําบุญในงานเข�าพรรษาทางโรง
และนักเรียนได�มีขบวนแห$เทียนพรรษาโดยนักเรียนจัดขบวนแห$จากโรงเรียนมายังวัด แล�วแห$
รอบอุโบสถแล�วก็มาถวายพระบนศาลา ประเพณีสงกรานต นักเรียนก็มาร$วมทําบุญ ทําบุญวัน
ออกพรรษานักเรียนก็มาร$วมทําบุญ ทําบุญวันข้ึนป�ใหม$ นอกจากนี้ก็มีการร$วมมือกันช$วยกัน
เก็บขยะบริเวณวัด 

สาเหตุท่ีเลือกโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารม เพราะโรงเรียนมีความพร�อมกว$า
โรงเรียนอ่ืน มีครูพระสอนศีลธรรม แต$ยังไม$แน$ใจว$านักเรียนมีศีล ๕ ครบหรือไม$ หรือมีปBญหา
ด�านศีล ๕ ครูพระสอนศีลธรรมมีวิธีสอนแล�วเข�าใจ โรงเรียนมีนักเรียนจํานวนพอสมควร แล�ว
รู�จักครูพระสอนศีลธรรมสามารถติดต$อประสานงานให�ความร$วมมือดี และหวังว$าผลงานวิจัย
จะเป[นส$วนหนึ่งท่ีร$วมมือร$วมใจกันพัฒนาเยาวชนของชาติให�เป[นคนดีมีศีลธรรม วัดประชาโฆ
สิตาราม เป[นโรงเรียนชั้นประถมต�น คือ ประถมป�ท่ี ๑ ถึง ประถมป�ท่ี ๖ และวิจัยได� สามารถ
นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสอนในโรงเรียน สามารถบูรณาการประยุกต ใช�ให�
เหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม และเป[นโรงเรียนวิถีพุทธ ทางโรงเรียนให�
ความร$วมมือเป[นอย$างดี เพราะต�องการผลิตเด็กนักเรียนท่ีดีมีศีลธรรมเป[นประชากรท่ีดีของ
ประเทศชาติสืบต$อไป 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ควรมีครูพระสอนศีลธรรม ทุกโรงเรียนท่ีมีชาวพุทธ 
๒. ควรมีงบประมาณสนับสนุนพอสมควร เช$น อุปกรณ การเรียน การสอน สื่อการ

สอน 
๓. ควรมีงบประมาณสนับสนุนนักเรียนดีแต$ยากจน  
๔. ควรมีคพระ และครูฆราวาท สอนศีลธรรม เพ่ิมข้ึน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  พระไตรป�ฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ .

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ รุ$งเรืองธรรม, ๒๕๐๖. 
_______. พระไตรป�ฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตป�ฎกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

                                                           

๔ อภิ.วิ. (ไทย)๓๕/๗๐๕/๓๓๗ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๒๔๘ 

_______. พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

(ข) ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ : 

เสถียร โกเศศ. หิโตปเทศ. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ , ๒๕๐๗. 
 
 
 
 
 


