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๓๒๙๕

 

ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ ศึกษาบุคลิกภาพ อัตมโนทัศน�และการคบเพ่ือนของนักเรียนท่ี

ปฏิบัติสมาธิภาวนาในโรงเรียนบ�านทับใหม1 อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก�ว 
� พระอธิการมานะ ป�ฺ�วุฑฺโฒ (พงษ�สุข) 

๓๒๙๗ 

๒ การมีส1วนร1วมในการบริหารงานวิชาการของครู ผู� สอนใน
สถานศึกษาสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก1น สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
� กานติมา มุลทากุล 

๓๓๐๖ 

๓ แนวทางการส1งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา
ของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอภูเขียว สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
� พระมหาพัฒนา สีลเตโช (ชยะภูสิทธิ์) 

๓๓๑๗ 

๔ การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีส1วนร1วมของ
ผู�ปกครองในโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 
� พระมหาธนภัทร อุตฺตมป�ฺโญ 

๓๓๒๖ 

๕ แนวทางการส1งเสริมการมีส1วนร1วมของผู�ปกครองในการบริหาร
การศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก1น 
� พันงา โนนทิง 

๓๓๓๕ 

๖ การบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีส1วนร1วมของ
โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กรปกครองส1วน
ท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
� ดวงดาว เย็นไธสง 

๓๓๔๕ 

๗ ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต1อการใช�ตําราวิชาการจัดการ
ผลิตภัณฑ�และราคาในการจัดการเรียนการสอน 
� ดร.ณฐาพัชร� วรพงศ�พัชร� 
� ณรงค�ฤทธ� ธีระเวช 
� อชิตพล พลเขต 
� แก�วตา ผิวพรรณ 

๓๓๕๔ 
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 ๓๒๙๖ 

๘ การส1งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอวังสามหมอ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
� พระมหาสมภาร สารทโร (วรรณพราหมณ�) 

๓๓๖๐ 

๙ การส1งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ใน
สถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน อําเภอศรีธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๒ 
� พระจิตกร กิตติป�ฺโญ (สินอินแก�ว) 

๓๓๗๐ 

๑๐ การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อําเภอโกสุมพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
� พระยีวัน ญาติโก (คอนสะหวัน) 

๓๓๘๐ 

๑๑ การบริหารความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก1น เขต ๔ 
� ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ บึงมุม 

๓๓๙๑ 

๑๒ ศึกษาสัมพันธภาพระหว1างนักเรียนกับผู�ปกครองท่ีร1วมปฏิบัติ
วิปAสสนาภาวนา ณ วัดหนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก�ว 
� พระครูวาปBธรรมาจาร (สม) ลมงคล 

๓๓๙๙ 

๑๓ แนวทางการส1งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 
๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
� พระมนตรี ธมมฺวโร (พุทธิรักษ�) 

๓๔๑๐ 

๑๔ การใช�สังคหวัตถุ ๔ ในการสร�างความสัมพันธ�ที่ดีระหว1างครูกับนักเรียน 
� พระมหาประจวบ ป�ฺญาทีโป 

๓๔๑๘ 

๑๕ การบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัด
องค�กรปกครองส1วนท�องถ่ิน อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
� ฐาปนา ศรีหะ 

๓๔๓๐ 

๑๖ วิสัยทัศน�ผู�บริหารการศึกษาตามหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร 
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห1งชาติ จังหวัดอุดรธานี 
� พระเอกพงษ� เอกวชิโร (เพ็ชรลือชัย) 

๓๔๔๑ 
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ศึกษาบุคลิกภาพ อัตมโนทัศน�และการคบเพ่ือนของนักเรียนท่ีปฏิบัติสมาธิภาวนา 
ในโรงเรียนบ�านทับใหม1 อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว 

A Stuty of Personality, Self Attitude, and Association with Friends of 
Studentswho Practice Insight Ditation at Bantubmai Wattananakhon 

District Srakaew Province 

พระอธิการมานะ ป�ฺ�วุฑฺโฒ (พงษ�สุข)* 
พระมหาภูมิชาย อคฺคป�ฺโญ, ดร., ดร.ชัยชาญ ศรีหานู** 

บทคัดย1อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) ศึกษาบุคลิกภาพ อัตมโนทัศน� และการคบเพ่ือน
ของนักเรียนท่ีปฏิบัติสมาธิภาวนาในโรงเรียนบ�านทับใหมK อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว 
และ ๒) เพ่ือศึกษาอุปสรรคและข�อเสนอแนะตKอการพัฒนาบุคลิกภาพ อัตมโนทัศน� และการ
คบเพ่ือนของนักเรียนท่ีปฏิบัติสมาธิภาวนาในโรงเรียนบ�านทับใหมK อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก�ว คัดเลือกกลุKมตัวอยKางโดยวิธีสุKมแบบเจาะจงจากนักเรียนท่ีปฏิบัติสมาธิภาวนาใน
โรงเรียนบ�านทับใหมK จํานวน ๕๐ คน สKวนใหญKเปMนนักเรียนหญิง กําลังเรียนอยูKในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปBท่ี ๓ มีเกรดเฉลี่ยระหวKาง ๒.๕-๓.๐ เครื่องมือวิจัยเปMนแบบสอบถามท่ีมีคKา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเทKากับ ๐.๘๗ สถิติท่ีใช�ประกอบด�วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน 

ผลการศึกษาพบว1า กลุKมตัวอยKางสKวนใหญKมีพฤติกรรมแสดงออกในการคบเพ่ือน
โดยแสดงออกวKาหKวงใยเพ่ือนเปMนสิ่งดี ควรปฏิบัติเปMนอยKางยิ่ง รองลงมาคือบุคลิกภาพท่ี
แสดงออกวKารู�สึกสบายใจขณะทําสมาธิ และด�านอัตมโนทัศน�ท่ีแสดงออกวKาหลังจากได�ทํา
สมาธิภาวนามีความรู�สึกมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ผลการศึกษาความแตกตKางของ
บุคลิกภาพ อัตมโนทัศน� และการคบเพ่ือน โดยจําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษาพบวKามีความ
แตกตKางกันอยKางไมKมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ในทุกตัวแปร ผลการศึกษาอุปสรรค
ตKอการปฏิบัติสมาธิภาวนาในโรงเรียนท่ีสําคัญ ได�แกK การวางเฉยเม่ือมีคนมาขัดจังหวะใน
ขณะท่ีทําสมาธิสภาวนาความกระตือรือร�นในการเรียนหลังจากท่ีได�ทําสมาธิภาวนาแล�ว และ
มีความรู�สึกวKาไมKชอบพูดคุยกับเพ่ือน เปMนต�น สKวนข�อเสนอแนะจากความคิดเห็นของกลุKม

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปPสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตศึกษาบาลีพุทธโฆสนครปฐม 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตศึกษาบาลีพุทธโฆสนครปฐม 
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ตัวอยKางพบวKาสKวนใหญKต�องการให�จัดกิจกรรมในสถานท่ีท่ีสงบ ไมKมีเสียงรบกวน เพราะไมK
ต�องการให�มีการสKงเสียงรบกวนในเวลาทําสมาธิ และเปMนการเปลี่ยนบรรยากาศ 

คําสําคัญ: บุคลิกภาพ, อัตมโนทัศน�, สมาธิภาวนา 

Abstract 

This research has two adjectives; 1) to study a personality, self-view and 
friendship making of the students who practiced meditation at Bantabmai 
School, Watthananakhorn district, Srakaew province and 2) to study problems 
and suggestions to meditation practice at Bantabmai School, Watthananakhorn 
district, Srakaew province. Sample group are selected at random from 50 
students who participated meditation practice at Bantabmai School, 
Watthananakhorn district, Srakaew province. Most of selected groups were 
female who were studying at secondary high school grade 3 with average marks 
2.5-3.0. The research tool was questionnaire with coefficient confidence equal to 
0.87. The statistics used for study are descriptive and inferential statistics.  

The result of study was found that: most of sample group had 
expressed their friendship making aspect by ‘one should be concerned and 
cared about friends’ in high level, next below was ‘personality’ which shows 
that ‘I am relaxed while doing meditation’ and ‘self-view’ aspect with ‘I am 
self-confident after meditation was done’ was lowest respectively. Differences 
of personality, self-views and friendship making classified by variables studied 
found with no significant statistics at 0.05 level in all variables. Problems of 
meditation practice at Bantabmai school obviously seen were that ‘I am 
indifferent while doing meditation when interrupted by any one’, ‘study 
inquisition after finished meditation and ‘conversation with friends was 
reduced’ etc. and most random group gave suggestions that meditation 
practice should be arranged in quiet places with interrupted sounds because 
noisy is obstacle of meditation and other reason is good to change place and 
atmosphere. 

Keywords: Personality, Self Attitude, Maditation 
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๑. บทนํา 
ในปPจจุบันสภาพการณ�ของสังคมได�เปลี่ยนแปลงไปเปMนยุคโลกาภิวัตน� เทคโนโลยีมี

ความทันสมัยทําให�การศึกษาสามารถเรียนรู�กันได�ข�ามประเทศ เพียงแคKอยูKท่ีบ�าน หรือท่ีใดๆ ก็
ตาม การติดตKอสื่อสารก็ทําให�ได�รับข�อมูลขKาวสารท้ังทางบวกและทางลบ ตัวอยKางท่ีเหมาะสม
และไมKเหมาะสม จึงทําให�เกิดการลอกเลียนแบบอยKางถูกต�องและไมKถูกต�อง โดยเฉพาะวัยรุKน 
เปMนวัยท่ีมีความอยากรู� อยากเห็น และมักเลียนแบบบุคคลตามท่ีสื่อนําเสนอ จึงทําให�
พฤติกรรมการแสดงออกของแตKละบุคคลและแตKละครั้งมีท้ังความเหมาะสมและไมKเหมาะสม 
สิ่งท่ีดีอาจถูกมองเปMนสิ่งท่ีไมKดี และสิ่งท่ีไมKดีอาจถูกมองเปMนสิ่งท่ีดี เนื่องจากการได�รับรู�ข�อมูล
มาจากโลกอินเตอร�เน็ตอยKางผิดๆ๑ ทําให�วัยรุKนไทยในปPจจุบันมีพฤติกรรมการแสดงออก
ทางด�านบุคลิกภาพ อัตมโนทัศน� และการคบเพ่ือน ท่ีไมKเหมาะสมหรือมีพฤติกรรมท่ีก�าวร�าว 
ซ่ึงบางครั้งอาจจะแสดงออกมาอยKางต้ังใจหรือไมKต้ังใจก็ได� โดยในปPจจุบันเยาวชนไทยมี
แนวโน�มท่ีจะแสดงออกพฤติกรรมท่ีไมKเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เด็กนักเรียนสKวนใหญKโดยท่ัวไปผล
จากการสํารวจพบปPญหาท่ีพบมากท่ีสุดดังนี้ นักเรียนขาดภูมิคุ�มกันและขาดการดูแลชี้แนะ
จากผู�ปกครองและครูอาจารย�ก็อาจทําให�คKานิยมทัศนคติรวมท้ังการพฤติกรรมเบ่ียงเบนไป
จากมาตรฐานอันดีงามของสังคมนอกจากนี้การพัฒนาท่ีแยกสKวนขาดความเชื่อมโยงระหวKาง 
บ�าน โรงเรียน วัด ทําให�เยาวชนขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจขาดการนําหลักธรรมมาปรับใช�ใน
การดําเนินชีวิตเยาวชนเติบโตข้ึนจนอายุยKางเข�าสูKวัยรุKนซ่ึงถือเปMนชKวงหัวเลี้ยวหัวตKอของชีวิต
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางรKางกายจิตใจและทําให�เกิดความสับสนในบทบาทและ
หน�าท่ีของตนเอง รวมถึงวิจารณญาณในการประพฤติปฏิบัติตนตลอดจนความรับผิดชอบตKอ
สังคมความเบ่ียงเบนทางพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีเกิดข้ึน๒ ดูเหมือนจะทวีความ
รุนแรงข้ึนทุกขณะไมKวKาจะเปMนปPญหาอาทิการกKออาชญากรรมการขKมขืนการละเมิดทางเพศ
การแพรKกระจายของโรคท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ�การกKอวิวาททําร�ายรKางกายกันพฤติกรรม
ชิงสุกกKอนหKามรวมถึงการแพรKภาพท่ีไมKเหมาะสมท้ังทางอินเทอร�เน็ตและมือถือ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพ อัตมโนทัศน� และการคบเพ่ือนของนักเรียนท่ีปฏิบัติสมาธิ

ภาวนาในโรงเรียนบ�านทับใหมK อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว 

                                                           
๑ อภิญญา ทหราวานิช, การแก�ปAญหานักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมขาดการกล�าแสดงออกอย1าง

เหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาการสร�างทีมงานโดยใช�กระบวนการกลุ1ม, หลักสูตรการจัดการท่ัวไป,
(คณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๓), หน�า ๑. 

๒ จิรา พรเพชรดํา และคณะ, ศึกษาวิจัยปAจจัยเสี่ยงทีมีผลต1อพฤติกรรมเบ่ียงเบนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นกรณีศึกษาจังหวัดนครนายก, (นครนายก : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครนายก, ๒๕๕๔), หน�า ๒. 
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๒. เพ่ือศึกษาอุปสรรคและข�อเสนอแนะตKอการพัฒนาบุคลิกภาพ อัตมโนทัศน� และ
การคบเพ่ือนของนักเรียนท่ีปฏิบัติสมาธิภาวนาในโรงเรียนบ�านทับใหมK อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก�ว 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสหสัมพันธ� (Correlational Research 

Method) ท่ีมุKงเน�นการค�นคว�าและหาความสัมพันธ�ระหวKางสองหรือมากกวKาสองตัวแปรข้ึน
ไป เพ่ือหวังใช�ในการพยากรณ� มีการจัดกระทํากับกลุKมตัวอยKางกลุKมเดียว๓ มีข้ันตอนวิจัยดังนี้  

๑. รูปแบบการวิจัย เปMนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช�
นักเรียนท่ีปฏิบัติสมาธิภาวนาในโรงเรียนบ�านทับใหมK อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว เปMน
หนKวยวิเคราะห� (unit of analysis) ผู�วิจัยได�กําหนดรายละเอียดข้ันตอนการศึกษาเอกสาร 
ตํารา ข�อมูล สถิติ ปPญหาในในโรงเรียนบ�านทับใหมK ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง จากนั้น
สร�างเครื่องมือ เพ่ือเก็บรวมรวมข�อมูล ปรับปรุงข�อบกพรKองของเครื่องมือ นําเครื่องมือท่ีสร�าง
เสร็จเรียบร�อยไปเก็บข�อมูล แล�วนําข�อมูลท่ีได�มาตรวจสอบความสมบูรณ�ของข�อมูล ทําการ
วิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห�ข�อมูล จากนั้นจึงนําเสนอรKางรายงาน
ผลการวิจัย ผลการวิเคราะห�แปลผล และอภิปรายผล 

๒. ขอบเขตการวิจัย  
๒.๑ ด�านเนื้อหา ศึกษาเก่ียวกับบุคลิกภาพ อัตมโนทัศน� และการคบเพ่ือนของ

นักเรียนท่ีปฏิบัติสมาธิภาวนาจาก เอกสารตํารา ทางวิชาการแนวคิด และ ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  

๒.๒ ด�านประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปB ๑-๓ โรงเรียนบ�านทับใหมK 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว ปBการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวนท้ังสิ้น ๕๐ คน 

๓.๓ การคัดเลือกกลุKมตัวอยKาง วิธีการคัดเลือกผู�วิจัยได�ทําการกําหนดขนาด
กลุKมตัวอยKางโดยใช�ตารางประมาณคKาของเครจซ่ีและมอร�แกน (Krejcie and Morgan) จาก
กลุKมตัวอยKางท่ีใช�วิจัยจํานวนท้ังสิ้น ๓๐ คน ผู�วิจัยได�ทําการกําหนดขนาดกลุKมยKอยตาม
ห�องเรียน ซ่ึงมีจํานวน ๓ ห�อง ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี ๑ จํานวน ๑๐ คน จากนักเรียนท้ังหมด๑๐ 
คน ชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี ๒ จํานวน ๑๐ คน จากนักเรียนท้ังหมด ๒๒ คน และชั้นมัธยมศึกษา
ปBท่ี ๓ จํานวน ๑๐ คนจากนักเรียนท้ังหมด ๑๘ คน ตามลําดับ  

๓.๔ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ศึกษาค�นคว�าเอกสารวารสาร สิ่งพิมพ�และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือเปMนแนวทางในการสร�างแบบสอบถามนําข�อมูลท่ีได�ศึกษามาวิเคราะห�
และกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และนํามาใช�เปMนข�อมูลสําหรับการสร�างแบบสอบถามให�
                                                           

๓ ล�วน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, พิมพ�ครั้งท่ี ๔,
(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส�น, ๒๕๓๘), หน�า ๒๑. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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สอดคล�องกับจุดมุKงหมายการวิจัยสร�างข�อคําถามแบบสอบถามโดยแบKงแบบสอบถาม
ออกเปMน ๓ ตอน คือ ๑) ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามมีลักษณะของคําถามเปMนแบบ
เลือกคําตอบ ประกอบด�วย เพศ ระดับชั้นการศึกษา เกรดเฉลี่ย ๒) เปMนแบบสอบถามลักษณะ
แบบมาตรสKวนประมาณคKา (Rating Scale) ชนิด ๕ อันดับ ตามวิธีของลิเคิร�ต (Likert Scale)๔ 
โดยกําหนดกรอบคําถามแบKงออกเปMน ปPจจัย ๓ ด�าน ได�แกK (๑) พฤติกรรมหลังจากการ
ปฏิบัติสมาธิภาวนา (ด�านบุคลิกภาพ) (๒) พฤติกรรมหลังจากการปฏิบัติสมาธิภาวนา 
(ด�านอัตมโนทัศน�) และ (๓) พฤติกรรมหลังจากการปฏิบัติสมาธิภาวนา (ด�านการคบเพ่ือน) 
และ๓) เปMนแบบสอบถามลักษณะแบบ (open ended questions) เปMนการเขียนบอกอุปสรรค
และข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาในโรงเรียน 

จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนเสนอแบบตKอผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต�องของเนื้อหาการใช�ภาษาและความชัดเจนของข�อคําถาม และตรวจสอบความเท่ียงตรง
และความครอบคลุมเนื้อหา (Content Validity) จํานวน ๕ ทKาน แล�วจึงทําการวิเคราะห�หา
คKาดัชนีความสอดคล�อง (Index of item objective congruence :IOC)๕ และนํา
แบบสอบถามท่ีแก�ไขปรับปรุงเรียบร�อยแล�วไปดําเนินการหาประสิทธิภาพความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามในกลุKมตัวนักเรียน ซ่ึงไมKใชKกลุKมตัวอยKางท่ีศึกษาจํานวน ๓๐ คน๖ และนํา
แบบสอบถามมาคํานวณหาคKาความเชื่อม่ันโดยใช�วิธีการหาคKาสัมประสิทธิ์แอลฟ�าของครอ
นบาค (Cronbach-Coefficient) พบวKามีคKาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเทKากับ ๐.๙๐ สุดท�าย
จึงนําแบบสอบถามท่ีทดลองแล�วมาปรับปรุงแก�ไขอีกครั้งเพ่ือขออนุมัติใช�เปMนแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ�ไปแจกกลุKมตัวอยKางจริงท่ีกําหนดไว� 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ข�อมูลพ้ืนฐานของกลุKมประชากร นักเรียนท่ีเปMนกลุKมตัวอยKางสKวนใหญKเปMน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี ๒ คิดเปMนร�อยละ ๔๔ รองลงมาเปMนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี ๒ 
และชั้นมัธยมศึกษาปBท่ี ๑ จํานวนร�อยละ ๓๖ และร�อยละ ๒๐ ตามลําดับ มีเกรดเฉลี่ยอยูK
ระหวKาง ๒.๕-๓.๐ เปMนสKวนใหญKคิดเปMนร�อยละ ๔๒ รองลงมาเปMนกลุKมท่ีมีเกรดเฉลี่ยใน

                                                           
๔ สมชัย วงษ�คณะและ ทวนทอง เชาวกีรติพงศ�, เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัย, 

(กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน�, ๒๕๕๑), หน�า ๒๒๙. 
๕ ธีระศักดิ์ อุKนอารมณ�เลิศ, เคร่ืองมือวิจัยทางการศึกษา : การสร�างและการพัฒนา, 

(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), หน�า ๖๕. 
๖ นักเรียนโรงเรียนร1มเกล�ากาญจนาภิเษก ตําหนองตะเคียนบอล อําเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแก�ว ตามห�องเรียน ซ่ึงมีจํานวน ๓ ห�อง ช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี ๑ จํานวน ๑๐ คน ช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี ๒ 
จํานวน ๑๐ คน และช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี ๓ จํานวน ๑๐  
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ระหวKาง ๓.๑-๓.๕ คิดเปMนร�อยละ ๓๐ และเกรดเฉลี่ยระหวKาง ๓.๖-๔.๐ มีจํานวนร�อยละ ๒๒ 
สKวนผู�ท่ีมีผลการเรียนตํ่า (เกรดเฉลี่ยตํ่ากวKา ๒.๕) พบวKามีจํานวนร�อยละ ๖ 

๒. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค� ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห�ข�อมูลพฤติกรรมหลังจาก
การปฏิบัติสมาธิภาวนา พบวKา นักเรียนท่ีเปMนกลุKมตัวอยKางมีพฤติกรรมจากการปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาโดยรวม และในทุกด�านอยูKในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปMนรายด�านพบวKาพฤติกรรม
ด�านการคบเพ่ือนมีคKาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ได�แกK ด�านบุคลิกภาพ และด�านอัตมโนทัศน� 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปMนรายด�านปรากฏผลการศึกษา โดยสรุปดังนี้  

กลุKมนักเรียนหญิงท่ีปฏิบัติสมาธิภาวนามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตกตKางกัน
เล็กน�อยกับกลุKมนักเรียนชายท้ังในภาพรวมและในทุกด�าน คือ ด�านบุคลิกภาพ ด�านอัตมโน
ทัศน� และด�านการคบเพ่ือน และพบวKามีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในด�านการคบเพ่ือนมากท่ีสุด 

ด�านบุคลิกภาพ พบวKา นักเรียนท่ีเปMนกลุKมตัวอยKางสKวนใหญKรู�สึกสบายใจ ขณะทํา
สมาธิ แตKไมKสามารถวางเฉยได� ถ�ามีคนมาขัดจังหวะในขณะท่ีทําสมาธิสภาวนา 

ด�านอัตมโนทัศน� พบวKา นักเรียนท่ีเปMนกลุKมตัวอยKางสKวนใหญKมีความรู�สึกมีความ
ม่ันใจในตนเองมากข้ึน แตKก็ไมKได�ทําให�นักเรียนมีความกระตือรือร�นในการเรียนมากข้ึน
เทKาท่ีควร 

ด�านการคบเพ่ือนพบวKา นักเรียนท่ีเปMนกลุKมตัวอยKางสKวนใหญKต�องการไปเท่ียวกับ
กลุKมเพ่ือนทําให�นักเรียนมีความรู�สึกมีความสุข แตKพบวKามีนักเรียนอีกกลุKมหนึ่งท่ีมีความรู�สึก
ไมKชอบพูดคุยกับเพ่ือน 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาท่ีพบวKาพฤติกรรมจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาของนักเรียนท่ีเปMนกลุKม

ตัวอยKางสKวนใหญKมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในด�านการคบเพ่ือน ซ่ึงเปMนไปตามหลักทฤษฎีการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของวัยรุKน ซ่ึงลักษะดังกลKาวนี้สอดคล�องกับการศึกษาของ แมKชี
ศันสนีย� เสถียรสุต๗ ได�กลKาวถึงแนวคิด เรื่องอานาปานสติ ในหนังสือ “การอบรมศิลปะเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด�วยอานาปานสติ” โดยสรุปความสําคัญดังนี้  

ผลการศึกษาท่ีพบวKากลุKมนักเรียนหญิงท่ีปฏิบัติสมาธิภาวนามีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกแตกตKางกันเล็กน�อยกับกลุKมนักเรียนชายท้ังในภาพรวมและในทุกด�าน คือ ด�าน
บุคลิกภาพ ด�านอัตมโนทัศน� และด�านการคบเพ่ือน และพบวKามีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในด�าน

                                                           
๗ แมKชีศันสนีย� เสถียรสุต, การอบรมศิลปะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตด�วยอานาปานสติ

ภาวนา, ปฏิบัติเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา-เข�าพรรษา วันท่ี ๒๓-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕, แถบบันทึกท่ี ๑๙ - 
๒๐. 
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การคบเพ่ือนมากท่ีสุด และสอดคล�องกับการศึกษาของ วิโรจน� สุวรรณสิทธิ์๘ ท่ีได�ทําการวิจัย
เรื่อง “โครงการวิจัยเรื่องสมาธิชKวยการศึกษาเพียงใด”  

ผลการศึกษาด�านบุคลิกภาพท่ีพบวKานักเรียนท่ีเปMนกลุKมตัวอยKางสKวนใหญKรู�สึกสบาย
ใจขณะทําสมาธิ แตKไมKสามารถวางเฉยได� ถ�ามีคนมาขัดจังหวะในขณะท่ีทําสมาธิสภาวนามี
ลักษะท่ีสอดคลองกับการศึกษาของนางสาวจิราพร เพชรดํา นายไพบูลย� แย�มกสิกร และคณะ๙ 
ท่ีได�วิจัยเรื่องปPจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตKอพฤติกรรมเบ่ียงเบนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น
กรณีศึกษา จังหวัดนครนายก พบสภาพวKาสังคมไทยถือเปMนยุคแหKงข�อมูลขKาวสารไร�พรมแดน มี
กระแสวัฒนธรรมตKางชาติหลั่งไหลเข�ามาอยKางรวดเร็วและรุนแรง โดยนําเสนอสื่อมวลชนใน
รูปแบบตKางๆ ซ่ึงในขณะท่ีวัฒนธรรมท่ีเข�ามาบางอยKางก็ไมKสอดคล�องกับวิถีชีวิตและสภาพ
สังคมไทย ดังนั้น หากวัยรุKนขาดภูมิคุ�มกันและขาดดูแลชี้แนะจากผู�ปกครอง และครู อาจารย� ก็
อาจทําให�คKานิยม ทัศนคติ รวมท้ังการพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานอันดีงามของสังคม 

ผลการศึกษาด�านอัตมโนทัศน� พบวKา นักเรียนท่ีเปMนกลุKมตัวอยKางสKวนใหญKมี
ความรู�สึกมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน แตKก็ไมKได�ทําให�นักเรียนมีความกระตือรือร�นในการ
เรียนมากข้ึนเทKาท่ีควร สอดคล�องกับการศึกษาของอวยชัย โรจน�นิรันดร�กิจ๑๐ ได�กลKาวถึง
แนวคิดเรื่อง อานาปานสติ ได�ทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาผลของการฝ�กอานาปานสติในพุทธ
ศาสนา ตKอพัฒนาการใช�เหตุผลเชิงจริยธรรม” ผลการศึกษาพบวKา การฝ�กอบรมอานาปานสติ
สมาธิในพุทธศาสนา เปMนการสร�างศรัทธาอันถูกต�องในพุทธศาสนา โดยการพิสูจน�ด�วยเหตุผล
วKา สร�างเหตุท่ีดี ผลท่ีดีตามมา สร�างเหตุท่ีชั่ว ผลท่ีชั่ว และสอดคล�องกับการศึกษาของพระ
มหาสมชาย ป�ยธโร (บุญเตรียม) ได�วิจัยเรื่อง ศึกษาความสัมพันธ�ระหวKางพฤติกรรมจากการ
ปฏิบัติสมาธิภาวนากับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัด
ใหมKกรงทองในพระราชูปถัมภ�๑๑ พบวKาสภาพข�อมูลดังกลKาวสอดคล�องกับสภาพของสถานท่ีท่ี
ใช�ในการวิจัย คือโรงเรียนมัธยมวัดใหมKกรงทอง ในพระราชูปถัมภ�ฯ ท่ีมุKงพัฒนานักเรียนให�มี
                                                           

๘ วิโรจน� สุวรรณสิทธ์ิ, โครงการวิจัยเร่ืองสมาธิช1วยการศึกษาเพียงใด, (กรุงเทพมหานคร : 
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล, ๒๕๑๔), หน�า ๑๑๓. 

๙ จิราพร เพชรดํา และคณะ, ปAจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต1อพฤติกรรมเบ่ียงเบนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก, (สํานักงานวัฒนธรรม : จังหวัดนครนายก, ๒๕๕๔), 
หน�า ๒. 

๑๐ อวยชัย โรจน�นิรันดร�กิจ, “ศึกษาผลการฝ�กอานาปานสติ ในพุทธศาสนาตKอพัฒนาการใช�
เหตุผลเชิงจริยธรรม”, วิทยานิพนธ�วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๒๖). 

๑๑ พระมหาสมชาย ป�ยธโร (บุญเตรียม), “ศึกษาความสัมพันธ�ระหวKางพฤติกรรมจากการ
ปฏิบัติสมาธิภาวนากับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดใหมKกรงทอง
ในพระราชูปถัมภ�”วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕. 
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ความเปMนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูKในสังคมได�อยKางมี
ความสุข ในด�านครูผู�สอนนั้นจะถูกกําหนดให�เปMนผู�อุทิศตน โดยมีภาระหน�าท่ี คือ สKงเสริม
นักเรียนให�มีความรู� มีคุณธรรมและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี มีภาพลักษณ�ตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�และอยูKรKวมกันตามแนววิถีพุทธ 

ผลการศึกษาด�านการคบเพ่ือนพบวKานักเรียนท่ีเปMนกลุKมเป�าหมายมีคKาเฉลี่ยท่ีแสดง
พฤติกรรมจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาด�านการคบเพ่ือนอยูKในระดับมาก และสอดคล�องกับ
การศึกษาของนิรมล วิชิต ท่ีได�วิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติในการคบมิตร กรณีศึกษานักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต�น ในเขตการศึกษาท่ี ๒ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบวKา 
ระดับทัศนคติในการคบมิตรของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา๒ เห็นวKานักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น รู�จักท่ีจะคบเพ่ือนและชักชวนกันไปในทางท่ีเหมาะสม๑๒ โดยมีเพียง
บางสKวนท่ียังไมKสามารถแยกแยะในการคบเพ่ือนท่ีดีและไมKดีได� ซ่ึงแสดงให�เห็นวKา การคบ
เพ่ือนนั้นมีท้ังท่ีพาไปในทางท่ีดีและไมKเหมาะสม 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
แมKชีศันสนีย� เสถียรสุต. การอบรมศิลปะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตด�วยอานาปานสติ

ภาวนา. ปฏิบัติเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข�าพรรษา วันท่ี ๒๓-๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๔๕, แถบบันทึกท่ี ๑๙-๒๐. 

สมชัย วงษ�คณะ และ ทวนทอง เชาวกีรติพงศ�. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัย. 
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน�, ๒๕๕๑. 

ธีระศักด์ิ อุKนอารมณ�เลิศ. เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา : การสร�างและการพัฒนา. นครปฐม : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 

วิโรจน� สุวรรณสิทธิ์. โครงการวิจัยเรื่องสมาธิช1วยการศึกษาเพียงใด. กรุงเทพมหานคร : 
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล, ๒๕๑๔. 

จิราพร เพชรดํา และคณะ. ปAจจัยเส่ียงท่ีมีผลต1อพฤติกรรมเบ่ียงเบนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต�น กรณีศึกษา จังหวัดนครนายก. นครนายก : สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก, ๒๕๕๔. 

ล�วน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา . พิมพ�ครั้ง ท่ี ๔. 
กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส�น, ๒๕๓๘. 

                                                           
๑๒ นิรมล วิชิต, “ศึกษาทัศนคติในการคบมิตร กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นในเขต

การศึกษาท่ี ๒ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 
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อภิญญา ทหราวานิช. การแก�ปAญหานักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมขาดการกล�าแสดงออกอย1าง
เหมาะสมในช้ันเรียน รายวิชาการสร�างทีมงานโดยใช�กระบวนการกลุ1ม 
หลักสูตรการจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
๒๕๕๓. 
(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

พระมหาสมชาย ป�ยธโร (บุญเตรียม). “ศึกษาความสัมพันธ�ระหวKางพฤติกรรมจากการปฏิบัติ
สมาธิภาวนากับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียน
มัธยมวัดใหมKกรงทองในพระราชูปถัมภ�”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

อวยชัย โรจน�นิรันดร�กิจ. “ศึกษาผลการฝ�กอานาปานสติ ในพุทธศาสนาตKอพัฒนาการใช�
เหตุผลเชิงจริยธรรม”. วิทยานิพนธ�วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๖. 

นิรมล วิชิต. “ศึกษาทัศนคติในการคบมิตร กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นในเขต
การศึกษาท่ี  ๒ สัง กัดกระทรวงศึกษาธิการ”.  วิทยานิพนธ� พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
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การมีส1วนร1วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู�สอนในสถานศึกษา 
สหวิทยาเขต พระธาตุขามแก1น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

A Study Teachers’ Participation in Phrathatkhamkaen Campus 
Under the Office of Secondary Educational Service Area25 

กานติมา มุลทากุล* 

ดร.จิรวัฒน� วรุณโรจน�, ดร.สุนทร ฉมารัตน�** 

บทคัดย1อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูผู�สอนในสหวิทยาเขต พระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๕และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู�สอนในสถานศึกษาท่ีมีตKอการมีสKวนรKวมใน
การบริหารงานวิชาการของครูผู�สอนในสถานศึกษาสหวิทยาเขต พระธาตุขามแกKน สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ตามภาระงาน ๘ ด�านคือด�านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาด�านการพัฒนากระบวนการเรียนรู�ด�านการวัดผลและประเมินผลด�าน
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาด�านการพัฒนาและใช�สื่อและเทคโนโลยี
ด�านการพัฒนาและสKงเสริมให�มีแหลKงการเรียนรู�ด�านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และด�านการสKงเสริมให�ชุมชนมีความเข�มแข็งทางวิชาการจําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ�
การทํางาน กลุKมตัวอยKางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แกK ครูผู�สอน จํานวน ๑๖๙ คน เครื่องมือท่ี
ใช�ในการวิจัยเปMนแบบสอบถามแบบประมาณคKา (Rating Scale) ๕ ระดับ มีคKาความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามเทKากับ .๘๙ คKา IOC เทKากับ ๐.๖๗ -๑.๐๐ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
ได�แกK คKาความถ่ี คKาร�อยละ คKาเฉลี่ย สKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test การทดสอบสมมุติฐาน 
F-test 

ผลการวิจัยพบว1า  
๑. ผลการศึกษาการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของครูผู�สอนใน

สถานศึกษาสหวิทยาเขต พระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๕ ในภาพรวมอยูKในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด�านพบวKาด�านท่ีมีการปฏิบัติการสูง
ท่ีสุดคือ การวัดผลประเมินผล รองลงมาคือ การพัฒนาและใช�สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาและด�านท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การสKงเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชากา 
                                                           

* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

** อาจารย�มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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๒. ผลการเปรียบเทียบการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของครูผู�สอนใน
สถานศึกษาสหวิทยาเขต พระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๕ จําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ�การทํางาน พบวKาโดยภาพรวมและรายด�าน
ไมKแตกตKางกัน 

คําสําคัญ: การมีสKวนรKวม, การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนมัธยมศึกษา 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the teacher’participations 
and to compare the teacher opinions on academic administration classified in 
gender, age and experience in academic administration in Phathatkhamkaen 
Campus under the office of secondary Educational Service Area 25 and to 
compare the teacher opinions on academic administration on eight academic 
tasks: schools-based curriculum development, learning process development, 
measurement and evaluations internal quality assurance and educational 
standard, developing and using instructional media and technology learning 
resource development and promotion, research for educational quality 
development and promotion of community academic empowerment 
classified in gender, age and experience.  

The sample subjects of this study were 169 teachers in the schools 
under the office of Secondary Educational Service area 25.The instruments for 
data collection were a five-level rating scale with the reliability of 0.89 and 
the IOC was 0.67-1.00. The data were analyzed by frequency, percentage, 
standard deviation t-test, reliability and F-test. 

The study found that: 
1. The teacher participation in academic administration in 

Phathatkhamkaen Campus under the office of secondary Educational Service 
Area 25 was generally in high level. Considering by the items, the highest 
performance was in measurement and evolution, followed by developing and 
using instructional media, and the lowest performance was in promotion of 
community academic empowerment. 
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2. There was no difference in the teacher, opinions on academic 
administration comparing by gender, age and experience. 

Keywords: Participation, Academic Administration, Grammar School 

๑. บทนํา 
การศึกษาเปMนรากฐานสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งในการสร�างความเจริญก�าวหน�าและ

แก�ไขปPญหาตKางๆ ในสังคมได� เนื่องจากการศึกษาเปMนกระบวนการท่ีชKวยให�คนได�พัฒนา
ตนเองในด�านตKางๆ ตลอดชKวงชีวิต ต้ังแตKการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตแตKแรกเกิด การ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในด�านตKางๆ ท่ีจะดํารงชีพและประกอบอาชีพได�อยKางมี
ความสุข รู�เทKาทันการเปลี่ยนแปลง รวมพลังสร�างสรรค�การพัฒนาประเทศอยKางยั่งยืน ดังนั้น
การศึกษาจึงมีความสําคัญสูงสุดในการสร�างชาติ๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแหKงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ถือเปMนยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญในการจัดการศึกษาของประเทศ สาระสําคัญในหมวด ๑
มาตรา ๖ ได�กําหนดไว�วKา การจัดการศึกษาต�องเปMนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เปMนมนุษย�ท่ี
สมบูรณ� ท้ังรKางกาย จิตใจ สติปPญญา ความรู� และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูKรKวมกันกับผู�อ่ืนได�อยKางมีความสุข และมาตรา ๘ (๒) การจัดการ
ศึกษาให�ยึดหลักดังนี้ คือ ให�สังคมมีสKวนรKวมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระ
กระบวนการเรียนรู�ให�เปMนไปอยKางตKอเนื่อง การจัดการศึกษาเปMนเครื่องมือในการพัฒนาคน
การปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จได� มิใชKการกระทําของผู�หนึ่งผู�ใด คณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตK
จะต�องเกิดการรKวมคิด รKวมทํา อยKางจริงจังของทุกๆ คน ทุกกลุKมในสังคม กระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาท้ังด�านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และการบริหารท่ัวไป สูK
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา๒ จากแนวความคิดดังกลKาวจะเห็นได�วKา ถ�าจะจัด
การศึกษาให�สําเร็จตามวัตถุประสงค�ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหKงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
จะต�องกระจายอํานาจ และจะต�องเป�ดโอกาสให�หลายๆ ฝ�ายเข�ามามีสKวนรKวมในการบริหาร
สถานศึกษาในด�านตKางๆ ซ่ึงได�แกKด�านวิชาการ ด�านบุคลากร ด�านงบประมาณ และด�าน
บริหารท่ัวไป การจัดการศึกษาของประเทศไทยท่ีผKานมาไมKประสบผลสําเร็จเทKาท่ีควรสาเหตุ
ประการหนึ่งก็คือสืบเนื่องมาจากระบบการบริหาร เจริญผลสุวรรณโชติ๓ กลKาววKาประเทศ
                                                           

๑ สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหKงชาติ, คู1มือคณะกรรมการการประถมศึกษา
จังหวัดและคณะกรรมการประถมศึกษาอําเภอ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหKงชาติ, ๒๕๕๙), หน�า ๑๑๓.  

๒ สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, การพัฒนาตัวบ1งชี้สําหรับประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ,
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ธารอักษร, ๒๕๔๕), หน�า ๒๑. 

๓ เจริญผล สุวรรณโชติ, ทฤษฎีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : อักษรไทย, ๒๕๕๔), หน�า ๒๓. 
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ไทยไมKได�กระจายอํานาจทางการศึกษาให�กับสKวนท�องถ่ินได�บริหารผู�บริหารเปMนเพียงนัก
ปฏิบัติไมKมีอิสระในการคิดการปฏิบัติต�องปฏิบัติหน�าท่ีตามคําสั่งและนโยบายของทางราชการ
จึงเปMนสาเหตุให�การศึกษาของประเทศไทยไมKประสบผลสําเร็จตามความต�องการของสังคม
ดังนั้นในการบริหารการศึกษาจําเปMนอยKางยิ่งต�องกระจายอํานาจให�กับโรงเรียนและ
ประชาชนได�รKวมคิดรKวมกันระดมทรัพยากรมาจัดการศึกษาให�เจริญก�าวหน�าสนองตKอความ
ต�องการของสังคมและสอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ิน การบริหารแบบเป�ดโอกาสให�
ครูมีสKวนรKวมในการบริหารโรงเรียนนั้นเปMนการบริหารโดยยึดหลักประชาธิปไตย ซ่ึงเปMนความ
ต�องการและสร�างความพึงพอใจให�แกKผู�รKวมงานทําให�ผู�รKวมงานได�รKวมคิดรKวมตัดสินใจรKวมทํา
รKวมชื่นชมผลงานและรKวมประเมินผลทําให�เกิดความรู�สึกเปMนเจ�าของและเปMนสKวนหนึ่งของ
องค�การเกิดความรักความเอ้ืออาทรตKอโรงเรียนซ่ึงจะสKงผลให�การบริหารจัดการของโรงเรียน
เกิดการพัฒนาสูKประสิทธิภาพและคุณภาพอยKางสูงสุดในโอกาสตKอไป จากสภาพปPญหา
ดังกลKาวทําให�ผู�วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูผู�สอนในสถานศึกษาสหวิทยาเขต พระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ การบริหารงานวิชาการจัดเปMนงานหลักหรือภารกิจหลักของ
สถานศึกษาโดยมีขอบขKายและภารกิจของงาน๘ด�านคือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู�การวัดผล ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาการพัฒนาและใช�สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาการพัฒนาและสKงเสริมให�มีแหลKง
เรียนรู�การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาการสKงเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ
เพ่ือนําข�อค�นพบท่ีได�จากการศึกษาไปใช�เปMนข�อเสนอแนะและเปMนแนวทางแกKผู�บริหาร
โรงเรียนเพ่ือให�การปฏิบัติงานของผู�บริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนซ่ึงจะทําให�การจัด
การศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป�าหมายตามเจตนารมของการปฏิรูปการศึกษาตKอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของครูผู�สอนในสหวิทยาเขต

พระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู�สอนในสถานศึกษาท่ีมีตKอการมีสKวนรKวม

ในการบริหารงานวิชาการของครูผู�สอนในสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระธาตุขามแกKน สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ�การ
ทํางาน 
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
ผู�วิจัยได�กําหนดรายละเอียดข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
๑. ประชากรประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แกK ครูผู�สอนในสหวิทยาเขต พระ

ธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จํานวน ๒๙๙ คน 
๒. กลุKมตัวอยKางกลุKมตัวอยKางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แกK ครูผู�สอนในสหวิทยาเขต 

พระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ กําหนดขนาดของ
กลุKมตัวอยKางโดยใช�ตาราง Krejcie & Morgan ได�กลุKมตัวอยKางจํานวน ๑๖๙ คน  

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย เปMนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยโครงสร�างของ
แบบสอบถามแบKงออกเปMน ๒ ตอน ดังนี้ ตอนท่ี ๑ สอบถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบ
แบบสอบถาม ได�แกK เพศ อายุและประสบการณ� เปMนแบบชนิดตรวจสอบรายการ (cheek 
list) และตอนท่ี ๒ สอบถามเก่ียวกับสภาพการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูผู�สอนในสถานศึกษา สหวิทยาเขตพระะธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ จํานวน ๘ ด�าน ได�แกK การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู�การวัดผล ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาและใช�สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาการพัฒนา และสKงเสริมให�มีแหลKงเรียนรู�
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาการสKงเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ 

การสร�างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
๑. ศึกษาค�นคว�าเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการมีสKวนรKวมในการ

บริหารงานวิชาการของครูผู�สอนในสถานศึกษา      
๒. สร�างแบบสอบถาม และนํารKางแบบสอบถามท่ีสร�างเสร็จแล�วเสนอตKออาจารย�ท่ี

ปรึกษาการค�นคว�าอิสระ เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของข�อคําถามในด�านเนื้อหา ภาษาและ
ความถูกต�องและนําข�อเสนอแนะมาปรับปรุงแก�ไข 

๓. นําแบบสอบถามท่ีสร�างเสร็จแล�วเสนอตKอผู�เชี่ยวชาญ จํานวน ๓ ทKานเพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล�องของข�อคําถามกับนิยามศัพท�เฉพาะ  

๔. นําแบบสอบถามท่ีผKานการพิจารณาของผู�เชี่ยวชาญมาคํานวณหาคKาดัชนีความ
สอดคล�องระหวKางวัตถุประสงค�กับประเด็นข�อคําถาม (Item-Objective Congruence : 
IOC) เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และปรับปรุงแก�ไข ซ่ึงได�คKาเฉลี่ยของผลการ
ประเมินความสอดคล�องของผู�เชี่ยวชาญ ต้ังแตK ๐.๖๗ ถึง ๑.๐๐ แสดงวKามีความสอดคล�อง
สามารถนําไปใช�ได� โดยผลของการหาคKา IOC จํานวน ๘ ด�าน ๒๗ ข�อ ได�เทKากับ ๐.๖๗ 
จํานวน ๑๓ ข�อ และได�เทKากับ ๑.๐ จํานวน ๑๔ ข�อ 

๕. นําแบบสอบถามฉบับปรับปรุงแก�ไขสมบูรณ�แล�ว ไปทดลองใช� (Try - out) กับ
ครูผู�สอนในสถานศึกษา จํานวน ๓๐ คน ท่ีไมKใชKกลุKมตัวอยKาง ในสหวิทยาเขตพระธาตุขาม
แกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เพ่ือนํามาหาคKาความเชื่อม่ัน 
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(Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยคํานวณหาคKาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค ได�คKาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทKากับ ๐.๘๙ 

การเก็บรวบรวมข�อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑. ขอหนังสือเพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลจาก

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังผู�อํานวยการโรงเรียน สหวิทยา
เขตพระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห�เก็บรวบรวมข�อมูลในการวิจัยจากครูผู�สอน ในสหวิทยาเขต พระธาตุขามแกKน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

๒. ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยตนเองจากครูผู�สอนในสหวิทยาเขต 
พระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ และนําไป
ดําเนินการจัดทําข�อมูลสําหรับการวิจัยตKอไป ได�แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน ๑๖๙ ชุด 
คิดเปMนร�อยละ ๑๐๐ ใช�เวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจํานวน ๓ สัปดาห� รอบแรก
จํานวน ๓๐ ชุด รอบท่ีสองจํานวน ๘๐ ชุด รอบท่ีสามจํานวน ๕๙ ชุด 

การวิเคราะห�ข�อมูล ผู�วิจัยได�วิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�คอมพิวเตอร� โปรแกรมสําเร็จรูป
ทําการวิเคราะห�ข�อมูลตามข้ันตอน ดังนี้  ตอนท่ี ๑ วิ เคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบ
แบบสอบถามโดยใช�คKาความถ่ี (Frequency) และร�อยละ (Percentage) และตอนท่ี ๒ 
วิเคราะห�ข�อมูลสภาพการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของครูผู�สอน ในสหวิทยาเขต
พระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ โดยหาคKาเฉลี่ย 
(Mean) และสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล�วนําเกณฑ�มาเทียบเพ่ือแปล
ความหมายในแตKละด�าน  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของครูผู�สอน 
ในสหวิทยาเขตพระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
จําแนกตามเพศ และประสบการณ�การทํางาน ใช�การทดสอบคKาที t-test (Independent 
sample) 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของครูผู�สอน 
ในสหวิทยาเขตพระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
จําแนกตามอายุ ใช�การวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA) 
และเม่ือพบความแตกตKางจะทําการเปรียบเทียบรายคูKโดยวิธีของเชฟเฟ� (Seheffe’ test) 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
ในการวิจัยมีผลสรุปได�ดังนี้  
๑. การมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของครูผู�สอนในสถานศึกษา สหวิทยา

เขตพระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ พบวKา สรุปใน
ภาพรวมอยูKในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด�านพบวKา ด�านท่ีมีการปฏิบัติการสูงท่ีสุด คือ การ
วัดผลประเมินผล รองลงมาคือ การพัฒนาและใช�สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและด�านท่ีมี
การปฏิบัติตํ่าสุด คือ การสKงเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ 

๒. การวิเคราะห�ข�อมูลเปรียบเทียบของการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูผู�สอนในสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ�การทํางาน พบวKา 
โดยภาพรวมและรายด�านไมKแตกตKางกัน 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการของครูผู�สอนในสถานศึกษา สหวิทยาเขต 

พระธาตุขามแกKน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ มีประเด็นท่ี
นKาสนใจดังนี้  

๑. ผลการศึกษาการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของครูผู�สอนใน
สถานศึกษาสหวิทยาเขตพระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๕ พบวKา ด�านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด�านการการวัดผลประเมินผล ซ่ึงอยูKในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเปMนเพราะวKาการวัดผลและประเมินผล เปMนสิ่งสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูในทุกบทเรียนและเม่ือสิ้นภาคเรียน สิ้นปBการศึกษา ครูผู�สอนจะต�องวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาเพ่ือตัดสินผลการเรียนของนักเรียนเปMนหน�าท่ีของครูทุกคนจะต�อง
ปฏิบัติ ครู มีสKวนรKวมในการพัฒนาวิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาให�มีความ
หลากหลายมากข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของบัวพัน ขันตี๔ ได�ทําการศึกษา การมีสKวน
รKวมการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครูและผู�บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ผลการศึกษาพบวKา ภาพรวมและราย
ด�าน ได�แกK ด�านการบริหารหลักสูตร ด�านการจัดการเรียนการสอน ด�านการนิเทศการศึกษา 
และด�านการวัดและประเมินผลอยูKในระดับมาก      

                                                           
๔ บัวผัน ขันตี, “การมีสKวนรKวมของครูผู�สอนในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต ๔”, วิทยานิพนธ�ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี), ๒๕๕๑. 
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๒. ผลการวิเคราะห�การเปรียบเทียบการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูผู�สอนในสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ พบวKา การมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการ จําแนกตามเพศ อายุ 
และประสบการณ�การทํางานสามารถอภิปรายผลในแตKละประเด็นได�ดังนี้   

๒.๑ ผลการวิเคราะห�การเปรียบเทียบการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการ 
ของครูผู�สอนในสถานศึกษาสหวิทยาเขตพระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ พบวKา การมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการ จําแนกตาม
เพศ โดยภาพรวม ไมKแตกตKางกัน ท้ังนี้เนื่องมาจากครูผู�สอนท้ังเพศชายและเพศหญิงจะมีการ
พัฒนาตนเองอยูKเสมอ มีสKวนรKวมในการจัดการศึกษาโดยการเข�ารับการอบรมท้ังภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือนําความรู�ท่ีได�รับไปใช�ในการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเปMนสําคัญซ่ึง
สอดคล�องกับงานวิจัยของสิริลักษณ� แพรพรม๕ ศึกษาวิจัยเรื่องการมีสKวนรKวมของครูในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต ๒ ผล
การศึกษาพบวKา การมีสKวนรKวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต ๒ ภาพรวมอยูKในระดับปานกลาง ครูเพศชายและครูเพศ
หญิงมีสKวนรวมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กไมKแตกตKางกัน   

๒.๒ ผลการวิเคราะห�การเปรียบเทียบการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการ 
ของครูผู�สอนในสถานศึกษา สหวิทยาเขตพระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ พบวKา การมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการ จําแนกตาม
อายุพบวKาโดยภาพรวมไมKแตกตKางกัน ท้ังนี้ เนื่องมาจากการมีสKวนรKวมของครูผู�สอนใน
สถานศึกษาจําแนกตามอายุนั้นไมKวKาครูผู�สอนในสถานศึกษาอายุน�อยกวKา ๓๐ ปB ครูผู�สอนใน
สถานศึกษาอายุ ๓๐-๔๐ปB ครูผู�สอนในสถานศึกษาอายุ ๔๑-๕๐ปB และครูผู�สอนใน
สถานศึกษาอายุ ๕๑-๖๐ ปBข้ึนไป มีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการทุกอยKางโดยมุKงเน�นใน
การพัฒนางานเพ่ือจะให�โรงเรียนประสบความสําเร็จอยKางเปMนท่ีนKาภาคภูมิใจซ่ึงสอดคล�องกับ
งานวิจัยของสนิท ไทยกล�า๖ ได�ศึกษาเรื่อง การมีสKวนรKวมบริหารงานวิชาการของข�าราชการ
ครูภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต ๑ พบวKา ข�าราชการครู

                                                           
๕ สิริลักษณ� แพรพรม, “การมีสKวนรKวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต ๒”, ภาคนิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร), ๒๕๕๐. 

๖ สนิท ไทยกล�า, “การมีสKวนรKวมบริหารงานวิชาการของข�าราชการครูภายในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต ๑”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี), ๒๕๔๙. 
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ในสถานศึกษา มีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการภาพรวมระดับปานกลาง ครูท่ีมีอายุ
แตกตKางกัน มีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมไมKแตกตKางกัน   

๒.๓ ผลการวิเคราะห�การเปรียบเทียบการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการ 
ของครูผู�สอนในสถานศึกษา สหวิทยาเขตพระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ พบวKา การมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการ จําแนกตาม
ประสบการณ�การทํางาน โดยภาพรวมไมKแตกตKางกัน ท้ังนี้ เนื่องมาจากครูผู�สอนใน
สถานศึกษาปPจจุบัน สKวนใหญKผKานการอบรม การเรียนรู�ถึงหลักการทฤษฎี เก่ียวกับการมีสKวน
รKวมในการบริหารงานวิชาการมาเปMนอยKางดี ทําให�ครูผู�สอนท่ีมีประสบการณ�ตKางกัน มีสKวน
รKวมในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมไมKแตกตKางกัน ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ
ปาณิสรา เกิดมรกต๗ ได�ศึกษาเรื่อง การศึกษามีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของครูใน
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ผลการศึกษาพบวKา ครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
สระบุรี มีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด�านอยูKในระดับมากครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ท่ีมีประสบการณ�การทํางานตKางกัน มีสKวนรKวมในการ
บริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมไมKแตกตKางกัน 

๖. กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาค�นคว�าอิสระฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณ�ได�ด�วย ความอนุเคราะห�และความ

เมตตาอยKางยิ่งของอาจารย� ดร. จิรวัฒน� วรุณโรจน� อาจารย�ท่ีปรึกษาการศึกษาค�นคว�าอิสระ 
ท่ีให�คําปรึกษา แนะนําแก�ไขข�อบกพรKอง ด�วยความเอาใจใสKด�วยดีมาโดยตลอด ผู�วิจัยกราบ
ขอบพระคุณเปMนอยKางสูง 

ขอขอบพระคุณ อาจารย� ดร.สุนทร ฉมารัตน� อาจารย� ดร.นิยะดา เปB�ยมพืชนะ 
และอาจารย� ดร.วิเชียร รู�ยืนยง ท่ีกรุณาเปMนผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามและให�
ข�อเสนอแนะในการสร�างข�อคําถามในแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณบุคลากร ครูผู�สอนในสห
วิทยาเขต พระธาตุขามแกKน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ทุกทKาน 
ท่ีให�ข�อมูลและอํานวยความสะดวกในการเก็บข�อมูลจนสําเร็จลุลKวงด�วยดี 

คุณคKาและประโยชน�อันพึงมีจากการค�นคว�าอิสระฉบับนี้ขอมอบเปMนเครื่องบูชา
พระคุณของบิดา มารดา บูรพาจารย� และผู�มีพระคุณทุกทKานท่ีได�อบรม สั่งสอน ให�สติปPญญา
อันเปMนเครื่องสKงทางไปสูKความสําเร็จในชีวิต ด�วยความสํานึกในพระคุณ 

 

                                                           
๗ ปาณิสรา เกิดมรกต, “การศึกษามีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการ ของครูในโรงเรียน. 

สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวงษ�
ชวลิตกุล), ๒๕๕๒. 
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๗. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวKาด�านท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุด คือ ด�านการสKงเสริมชุมชนให�มี
ความเข�มแข็งทางด�านวิชาการ ดังนั้นผู�บริหารสถานศึกษาควรให�ครูมีสKวนรKวมในการ
ดําเนินการเสริมความรู�และประสบการณ�ให�กับชุมชนให�ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปPญญา
และวิทยากรตKางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให�สอดคล�องกับสภาพปPญหาและความต�องการในการ
เชื่อมโยงข�อมูลขKาวสาร สาระ ความรู� จากแหลKงการเรียนรู�ตKางๆ มาใช�ประโยชน�ในการเรียนรู� 
นําเครือขKายการเรียนรู�ตKางๆ มาใช�ในการจัดการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและ
กัน สร�างเครือขKายการเรียนรู�และประสบการณ�ท่ีเหมาะสมสําหรับสถานศึกษาตKอไป 

๒. ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตKอไป 
๑. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของครูใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ 
 ๒. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูผู�สอนในแตKละชKวงชั้น 
 ๔. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบการมีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการของ
บุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
เจริญผล สุวรรณโชติ. ทฤษฎีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : อักษรไทย, ๒๕๕๔. 
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหKงชาติ. คู1มือคณะกรรมการการประถมศึกษา

จังหวัดและคณะกรรมการประถมศึกษาอําเภอ. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหKงชาติ, ๒๕๕๙.  

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. การพัฒนาตัวบ1งช้ีสําหรับประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ,
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ธารอักษร, ๒๕๔๕. 

 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
บัวผัน ขันตี. “การมีสKวนรKวมของครูผู�สอนในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 
๔”. วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๑. 
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ปาณิสรา เกิดมรกต. “การศึกษามีสKวนรKวมในการบริหารงานวิชาการ ของครูในโรงเรียน. 
สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี”. วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล, ๒๕๕๒. 

สิริลักษณ� แพรพรม. “การมีสKวนรKวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต ๒”. ภาคนิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๐. 

สนิท ไทยกล�า. “การมีสKวนรKวมบริหารงานวิชาการของข�าราชการครูภายในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต ๑”. วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๙. 
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แนวทางการส1งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาของผู�บริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อําเภอภูเขียว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
Guideline To Promotion Moral Behavior On Threefold Training Of Basic 

School Administrators In Phukhieo District Chaiyaphum Primary 
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บทคัดย1อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา ๑) เพ่ือศึกษาระดับการสKงเสริมพฤติกรรมทาง
จริยธรรมตามหลักไตรสิกขาของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒) เพ่ือเปรียบเทียบระดับ
การสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาของผู�บริหารสถานศึกษาข้ัน และ ๓) 
เพ่ือศึกษาหาแนวทางการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาของผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอภูเขียว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต ๒ การวิจัยครั้งนี้เปMนการวิจัยเชิงคุณภาพด�วยการศึกษาข�อมูลทางพระไตรป�ฎก เอกสาร
วิชาการทางพระพุทธศาสนา ใช�แบบสัมภาษณ�เปMนเครื่องมือการวิจัย แล�วนําเสนอผลการวิจัย
ด�วยวิธีวิเคราะห�เชิงพรรณนา กลุKมตัวอยKางท่ีใช�ในการวิจัย ได�แกK ผู�บริหารสถานศึกษา 
จํานวน ๔๒ คน และครูผู�สอน ๒๐๒ คน รวมท้ังสิ้น ๒๔๔ คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเปMน
แบบสอบถาม ลักษณะเปMนแบบมาตราสKวนประมาณคKามี ๕ ระดับมีความเชื่อม่ันท้ังฉบับ
เทKากับ ๐.๙๘ และสถิติท่ีใช� ได�แกK ความถ่ี คKาร�อยละ คKาเฉลี่ย คKาสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคKาที (t-test แบบ Independent samples) และวิเคราะห�ความแปรปรวนทาง
เดียว (F-test แบบ One Way ANOVA) การทดสอบหาความแตกตKางรายคูKด�วยวิธีการของ
เซฟเฟ� (Scheffe's Method) และการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  

ผลการวิจัยพบว1า  
๑. ด�านแนวทางการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักศีลสิกขา โดย

ภาพรวม และรายข�อมีพฤติกรรมทางจริยธรรมในระดับมาก มีพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงสุด 
คือผู�บริหารมีการรKวมมือกันในการรณรงค� การ ลด ละ เลิก อบายมุขทุกประเภท ผู�บริหารมี

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
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การสKงเสริมคุณธรรมตามแนว สKวนข�อท่ีมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมตํ่าสุด ผู�บริหาร
สKงเสริมให�จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

๒. ด�านแนวทางการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักสมาธิสิกขา โดย
ภาพรวมและรายข�อ มีพฤติกรรมทางจริยธรรมในระดับมาก ข�อท่ีมีพฤติกรรมทางจริยธรรม
ในระดับสูงสุดคือ ผู�บริหารสนับสนุน โดยเปMนผู�ออกกฎต�องปฏิบัติการเจริญภาวนา เปMน
ประจํา สKวนข�อท่ีมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมตํ่าสุด คือ ผู�บริหารรณรงค� ให�ทุกหนKวยงาน
ท่ีเก่ียวข�องเผยแผKการปฏิบัติงานด�วยสมาธิ   

๓. ด�านแนวทางการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักปPญญาสิกขา โดย
ภาพรวม และรายข�อมีพฤติกรรมทางจริยธรรมในระดับมาก ข�อท่ีมีพฤติกรรมทางจริยธรรม
ในระดับสูงสุด คือ ผู�บริหารมีการสนับสนุนสKงเสริมแก�ไขปPญหาชีวิตและการทํางานด�วย สKวน
ระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมตํ่าสุดคือ ผู�บริหารนําความรู�มาพัฒนาตนเอง และพัฒนา สพฐ. 
อยKางสร�างสรรค� เปMนรูปธรรม  

คําสําคัญ : แนวทางการสKงเสริม, พฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา, สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

Abstract 

The purposes of this research were aimed studying and comparing 
the promotional level of moral behavior according to Threefold Training of 
school administrators in basic education classified by position, educational 
background, and work experience, and to studying the way to promote moral 
behavior according to Threefold Training of school administrators in basic 
education in Phukhieo District under Chaiyaphum Primary Education Service 
Area Office 2. The samples were 244 respondents comprised of 42 school 
administrators and 202 teachers. The research tools were the questionnaire 
which the measurement included 5 Rating Scales with 0.98 of the reliability, 
and the interview. The statistics used were Frequency, Percentage, Standard 
Deviation, t-test Independent Samples, F-test One-way ANOVA, Scheffe’s 
Method and analyzed by using Descriptive Analysis. 

The research findings were as follows: 
1. Guideline to promoting the moral behavior according to Threefold 

Training of school administrators in basic education, in general and each 
dimension, was in high level. For the highest dimension, it was promoting the 
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moral behavior according to Sila-sikkha. Next, there were promoting the moral 
behavior according to Samathi-sikkha and Pnnya-sikkha, respectively. 

2. Comparing the moral behavior according to Threefold Training of 
school administrators in basic education in Phukhieo District under 
Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2, classified by position, 
was found that, in general, the moral behavior was not different and in each 
dimension, it was found that promoting the moral behavior according to 
Threefold Training was different statistically significant at .05. As for 
educational background and work experience, it revealed, in general and 
each dimension, not different. 

3. Finding the ways to promote the moral behavior according to 
Threefold Training of school administrators in basic education were school 
administrators should be enhanced according to Five Precepts to apply in 
daily life, to study school administrators should be generous with morality to 
be respectful for others, and school administrators should be skillful, 
proficient, and experienced. 

Keywords: Guideline to Promotion, Moral Behavior on Three fold Training, 
Basic School Administrators. 

๑. บทนํา 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหKงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก�ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ต�องเปMนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เปMนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ัง
ทางด�านรKางกายจิตใจ สติปPญญา ความรู� จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูKรKวมกับผู�อ่ืนได�อยKางมีความสุข การจัดการการศึกษาในแตKละระดับจะมีจุดท่ีเน�นแตกตKาง
กันท่ีจัดให�ทุกคนได�มีโอกาสรับการศึกษาในระดับพ้ืนฐานอยKางเทKาเทียมกัน เพ่ือให�เปMน
พลเมืองดี มีคุณภาพ มีความรู� ความสามารถ ดํารงชีวิตอยูKรKวมกับสังคมได�อยKางมีความสุข 
และเพียงพอตKอการแสวงหาความรู�เพ่ิมเติมในระดับสูง ซ่ึงพฤติกรรมทางจริยธรรม นับเปMน
ภาระหน�าท่ีอันหนักของสถานศึกษา ในการบริหารจัดการท้ังด�านการจัดการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให�ได�ผลท้ังปริมาณและคุณภาพ ท่ีระบุไว�ในแตKละปBวKา 
สถานศึกษาต�องทุKมเทท้ังงบประมาณ กําลังคน เวลาและทรัพยากรท่ีมีอยูK๑ ผู�บริหารเปMนหัวใจ

                                                           
๑ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ แก�ไขเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�คุรุสภาลาดพร�าว, ๒๕๕๓), หน�า ๕. 
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สําคัญของหนKวยงานหรือองค�การ ทุกหนKวยงานยKอมปรารถนาและให�การยอมรับนับถือ
ผู�บริหารท่ีมีคุณภาพนั่นก็คือ เปMนบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถมีทักษะความชํานาญงานมี
ประสบการณ� มีวิสัยทัศน�กว�างไกล แตKท่ีเหนือสิ่งอ่ืนใดคือ ความเปMนผู�มีคุณธรรมในจิตใจ และ
มีจริยธรรมท่ีนKาเลื่อมใสศรัทธา ซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมถือเปMนคุณสมบัติอันสําคัญท่ีจะเปMน
สKวนเสริมให�ผู�บริหารนั้นสามารถครองตน ครองคน และครองงานได�อยKางมีประสิทธิภาพ 
สําหรับเรื่องท่ีควรทําความเข�าใจเบ้ืองต�นเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม๒  

คุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญมากตKอผู�บริหารทุกคนทุกระดับต�องมี 
โดยเฉพาะผู�บริหารสถานศึกษา เพ่ือชKวยให�การบริหารงานในสถานศึกษาราบรื่น บรรลุ
จุดมุKงหมาย ถ�าผู�บริหารสถานศึกษาขาดคุณธรรมและจริยธรรมจะไมKเปMนท่ียอมรับของ
ผู�ใต�บังคับบัญชา ขาดความศรัทธาในตัวผู�บริหาร การบริหารงานจะต�องยึดกฎระเบียบของ
ทางราชการ สิ่งตKางๆ เหลKานี้เราสามารถพัฒนาได�ด�วยการศึกษาหาความรู�เพ่ือเปMนบันไดสูK
ความสําเร็จในชีวิต มีความม่ันคงในอาชีพ มีความเปMนอยูKท่ีสบายกวKาคนอ่ืน ได�รับการยกยKอง
นับถือ หากผู�บริหารมีความรู�แตKขาดคุณธรรมยKอมจะไมKเปMนท่ียอมรับของเพ่ือนรKวมงาน 
ดังนั้นการบริหารงานผู�บริหารควรมีคุณธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน 
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของผู�บริหารสถานศึกษามีความสําคัญต�องการ บริหารงานใน
สถานศึกษาเปMนอยKางมาก ซ่ึงโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น 
นอกจากจะเกิดกับตัวครู นักเรียน วิธีการสอนแล�ว ผู�บริหารจะต�องมีความรู�ความสามารถใน
การบริหาร โดยใช�ทรัพยากรท่ีมีอยูKอยKางจํากัดให�ได�ประโยชน�สูงสุดต�อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผู�บริหารสถานศึกษาจะต�องเพียบพร�อมด�วยคุณสมบัติตKางๆ เชKน มีความรู�
ความ เข�าใจ มีทักษะมีคุณธรรม มีจริยธรรมท่ีงดงามจะต�องยึดม่ันในระเบียบคุรุสภาวKาด�วย
จริยธรรม๓  

การบริหารคนตามหลักไตรสิกขาเปMนการพัฒนาคนให�เปMนผู�มีคุณภาพ ท่ีสําคัญ
ท่ีสุดก็คือ การปลูกฝPงให�คนเปMนพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือกKอให�เกิดความสงบสุขใน
สังคม วิธีการหนึ่งท่ีนKาจะให�ผลดีในการปลูกฝPงและพัฒนาการมีคุณธรรมจริยธรรม ก็โดยใช�
หลักไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเปMนระบบและเปMนกระบวนการในการฝ�กฝน อบรม ฝ�กหัด
เพ่ือพัฒนาคนใน ๓ ด�านคือ พัฒนาด�านพฤติกรรม เรียกวKา ศีล พัฒนาด�านจิตใจ เรียกวKา 
สมาธิ พัฒนาด�านปPญญา เรียกวKา ปPญญาท้ังนี้เพ่ือให�บุคคลมีการดําเนินชีวิตไปในวิถีท่ีถูกต�อง
ดีงาม โดยนําหลักไตรสิกขาตามหลักธรรมพระพุทธศาสนามาประยุกต�ใช�ประยุกต�ใช�ในการ
                                                           

๒ ถาวร บุญสร, ศึกษาวิเคราะห�คุณธรรม จริยธรรม สําหรับผู�บริหาร ในสถานการศึกษา, 
แหลKงท่ีมา : http://englishformbunsorn.blogspot.com/2012/10/blog-post.html. [ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙]. 

๓ ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, การจัดการความขัดแย�งในองค�กร, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร�เน็ท, 
๒๕๕๕), หน�า ๔-๕. 
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บริหารและพัฒนาคนในองค�กรหรือสถานศึกษาเน�นการจัดสภาพทุกๆ ด�าน ในสถานศึกษา
เพ่ือสนับสนุนให�คนในองค�กรพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอยKางบูรณาการ สKงเสริมให�เกิดความ
เจริญงอกงามตามลักษณะแหKงปPญญา๔ 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลKาวข�างต�น ผู�วิจัยจึงสนใจศึกษาการสKงเสริม
พฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาของผู�บริหารสถานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอภู
เขียว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เพ่ือเปMนข�อสนเทศ
นําไปใช�เปMนแนวทางในการสKงเสริมและพัฒนาจริยธรรมของผู�บริหารในระดับประถมศึกษา 
และการบริหารสถานศึกษาให�เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาของ

ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอภู เขียว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  

๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา
ของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอภูเขียว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จําแนกตามตําแหนKง วุฒิการศึกษา และประสบการณ�การทํางาน 

๓. เพ่ือนําแนวทางการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาของ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอภู เขียว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู�วิจัยใช�รูปแบบวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม (Mixed research 

methodology) เปMนวิจัยผสมระหวKางวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research 
methodology) กับวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research methodology) 
สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูลหาคKาความถ่ี คKาร�อยละ คKาเฉลี่ยสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-
test และ F-test และวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพโดยใช�วิเคราะห�เชิงพรรณนา กลุKมตัวอยKาง
ท่ีใช�ในการวิจัย ได�แกKผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน ๔๒ คน และครูผู�สอน ๒๐๒ คน รวม
ท้ังสิ้น ๒๔๔ คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเปMนแบบสอบถาม ลักษณะเปMนแบบมาตราสKวน
ประมาณคKามี ๕ ระดับมีความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทKากับ ๐.๙๘ และสถิติท่ีใช�ได�แกK ความถ่ี คKา
ร�อยละ คKาเฉลี่ย คKาสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคKาที (t-test แบบ Independent 
samples) และวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One Way ANOVA) การ

                                                           
๔ สิริพัชรากร สิริพัชรากร. การบริหารตามหลักไตรสิกขา, แหลKงท่ีมา : https:// www.goto 

know.org/posts/338312 [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 
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ทดสอบหาความแตกตKางรายคูKด�วยวิธีการของเซKฟเฟ� (Scheffe's Method) และการ
วิเคราะห�ข�อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  

๔. สรุปผลการวิจัย  
จากการศึกษาแนวทางการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาของ

ผู�บริหาร สถานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�ข�อสรุปดังนี้ 
๑ แนวทางการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาของผู�บริหาร 

สถานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม และรายด�านมีพฤติกรรมทางจริยธรรมในระดับมาก 
โดยด�านท่ีมีพฤติกรรมทางจริยธรรมในระดับสูงสุดคือ ด�านการสKงเสริมพฤติกรรมทาง
จริยธรรมตามหลักศีลสิกขา รองลงมาคือ ด�านการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลัก
ปPญญาสิกขา และด�านท่ีมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมน�อยท่ีสุดคือ ด�านการสKงเสริม
พฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักสมาธิสิกขา  

๒. ผลการเปรียบเทียบแนวทางการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลัก
ไตรสิกขาของผู�บริหารสถานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามตําแหนKง พบวKา โดยภาพรวมมี
พฤติกรรมทางจริยธรรมไมKแตกตKางกัน และเม่ือพิจารณาเปMนรายด�าน พบวKา ด�านแนวทาง
การสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักศีลสิกขา แตกตKางกันอยKางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 
.๐๕ สKวนด�านอ่ืน เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา และจําแนกตามประสบการณ�การทํางาน 
พบวKา โดยภาพรวมและรายด�านมีพฤติกรรมทางจริยธรรมไมKแตกตKางกัน  

๓. แนวทางการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาของผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานคือ ๑) ด�านแนวทางการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักศีล
สิกขา ผู�บริหารควรจัดการรักษาศีลของผู�รKวมงานในหนKวยงานรKวมกัน และผู�บริหารควรเปMน
บุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถมีทักษะความชํานาญงาน และมีประสบการณ� ๒) ด�าน
แนวทางการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักสมาธิสิกขา ผู�บริหารควรมีการสKงเสริม
การปฎิบัติกรรมฐาน เข�าวัดฟPงธรรมเพ่ือเสริมสติปPญญา และผู�บริหารควรมีการแสดงความ
คิดเห็นในการบริหารงานของบุคลากรเก่ียวกับความต้ังใจในการทํางาน และ ๓) ด�านแนวทาง
การสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักปPญญาสิกขา ผู�บริหารควรมีสามารถค�นหา
ข�อเท็จจริง และประเมินข�อมูลจากแหลKงข�อมูลท่ีหลากหลาย และผู�บริหารควรมีให�ความ
สนใจใฝ�ศึกษาให�เกิดความมุKงม่ันให�สําเร็จด�วยหลักของไตรสิกขา 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยนี้ กลKาวถึงการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลัก

ไตรสิกขาของผู�บริหารสถานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอภูเขียว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ผู�วิจัยจะกลKาวถึงประเด็นสําคัญท่ีนKาสนใจนํามา
อภิปรายผลได� ดังนี้ 

๑. การสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาของผู�บริหารสถาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตKละด�านมีประเด็นนํามา
อภิปรายได� ดังนี้ การสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาของผู�บริหารสถาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการศึกษาพบวKา โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปMน
รายด�านพบวKา ด�านการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมด�านศีลสิกขา ผู�บริหารมีการรKวมมือ
กันในการรณรงค� การ ลด ละ เลิก อบายมุขทุกประเภท มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากท่ีสุด 
แสดงให�เห็นวKา ด�านการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมด�านศีลสิกขา สอดคล�องกับ
วิทยานิพนธ�เรื่อง ภาวะผู�นําท่ีพึงประสงค�ในยุคโลกาภิวัฒน� : ศึกษาจากหลักพุทธธรรมของ 
นันทวรรณ อิสรานุวัฒน�ชัย๕ วKาบทบาทผู�นําท่ีดีตามหลักพุทธธรรม ผู�นําท่ีดีจะต�องยึดหลัก 
“ธรรม” เชKน พรหมวิหาร ๔ ธรรมาธิปไตย พละ ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ เปMนต�น เปMน
คุณธรรมสําคัญสําหรับ การปฏิบัติหน�าท่ีของตน เพ่ือให�สามารถดําเนินกิจการงานทุกอยKางให�
บรรลุผลสําเร็จท่ีวางไว�และนําพาหมูKคณะและสังคมไปสูKความสงบสุขและม่ันคงตลอดไป และ
รูปแบบผู�นําท่ีพึงประสงค� ในยุคโลกาภิวัฒน�ท่ีเกิดจากการประยุกต�ของภาวะผู�นาตามแนวคิด
ตะวันตกและหลักพุทธธรรมประกอบด�วยหลักการ ๓ ประการ คือ หลักการครองตน ครอง
คน และครองงาน โดยมุKงเน�นให�ผู�นําให�เกิดการพัฒนาตน การพัฒนาคน และการพัฒนา
ระบบงานให�มีคุณภาพท่ีสมบูรณ�แบบจากการศึกษา โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปMนรายด�าน พบวKา ด�านการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมด�านสมาธิสิกขา 
ผู�บริหารสนับสนุน โดยเปMนออกกฎต�องปฏิบัติการเจริญภาวนาเปMนประจํา มีคKาเฉลี่ยอยูKใน
ระดับมากท่ีสุด แสดงให�เห็นวKา ผู�บริหารสถานศึกษามีการผู�บริหารมีการสนับสนุนสKงเสริม
แก�ไขปPญหาชีวิตและการทํางานด�วยสติปPญญาในการบริหารสถานศึกษาตามหลักสมาธิสิกขา 
และ พบวKา ด�านการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมด�านปPญญาสิกขา ผู�บริหารมีการ
สนับสนุนสKงเสริมแก�ไขปPญหาชีวิตและการทํางานด�วยสติปPญญา สอดคล�องกับวิทยานิพนธ�
เรื่อง การประยุกต�ใช�หลักพุทธธรรมในสถานศึกษา : กรณีศึกษาผู�บริหารสถานศึกษาจังหวัด
นครสวรรค� ของพระดนัย อนาวิโล (บุญสาร)๖ เรื่องการประยุกต�ใช�หลักพุทธธรรมใน
สถานศึกษา วKาหลักสังคหวัตถุ ๔ ด�วยการครองคนเปMนธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสาน
                                                           

๕ นันทวรรณ อิสรานุวัฒน�ชัย, ภาวะผู�นําท่ีพีงประสงค�ในยุคโลกาภิวัฒน� : ศึกษาจากหลักพุทธ
ธรรม, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๐. 

๖ พระดนัย อนาวิโล (บุญสาร), “การประยุกต�ใช�หลักพุทธธรรมในสถานศึกษา : กรณีศึกษา
ผู�บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค�”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 
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หมูKชนไว�สามัคคีประกอบด�วยทานคือ การให� ป�ยวาจาคือวาจาอันเปMนท่ีรัก อัตถจริยาคือ การ
ประพฤติประโยชน� และสมานัตตตาคือ ความมีตนเสมอต�นเสมอปลาย เปMนคุณธรรมท่ีนําไปสูK
ความสําเร็จแหKงผลท่ีมุKงหมาย ผู�บริหารสถานศึกษานําหลักพุทธธรรมเสียสละ รักลูกศิษย�
เหมือนลูกหลาน และปฏิบัติงานด�วยความเอาใจใสK สําหรับผู�บริหารเห็นความสําคัญของการ
บริหารแบบมีสKวนรKวมวKา สามารถชKวยให�งานสําเร็จและบุคลากรมีความสุขในการทางานแบบ 
“รKวมคิด รKวมทํา รKวมปรับปรุงแก�ไข และรKวมภาคภูมิใจ” สิ่งท่ีทําให�ผู�บริหารรู�สึกพอใจในการ
บริหารงานของตน คือ การยึดม่ันในคุณธรรม 

๒. ผลการเปรียบเทียบการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักไตรสิกขาของ
ผู�บริหารสถานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอภูเขียว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ โดยภาพรวมมีพฤติกรรมทางจริยธรรมไมKแตกตKางกัน ซ่ึงไมK
เปMนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว�และเม่ือพิจารณาเปMนรายด�าน ด�านการสKงเสริมพฤติกรรมทาง
จริยธรรมตามหลักไตรสิกขา แตกตKางกันอยKางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ สKวนด�านอ่ืนด�าน
พฤติกรรมทางจริยธรรมไมKแตกตKางกัน ผลดังกลKาวมีความสอดคล�องกับแนวคิดของวิเชียร 
บุญกล�า๗ ได�ทําการศึกษาการใช�หลักพรหมวิหาร ๔ ของผู�บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร� เขต ๓ พบวKา ผู�บริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมมีการใช�หลักพรหมวิหาร ๔ ในการปฏิบัติงานอยูKในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปMน
รายด�าน พบวKา อยูKในระดับมากทุกด�าน เรียงลําดับจากสูงสุดไปหาตํ่าสุดดังนี้ ด�านมุทิตา 
ด�านเมตตา ด�านอุเบกขา และด�านกรุณา ตามลําดับ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ควรนําแนวทางการสKงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักหลักศีลสิกขา มา

บูรณาการใช�ในสถานศึกษา ผู�บริหารสถานศึกษาจะต�องเปMนผู�นํา เปMนแบบอยKางท่ีดีกระตุ�นให�
ผู�อ่ืนทํางานตามบทบาทหน�าท่ี ได�รับผลสําเร็จตามเป�าหมายท่ีกําหนดให�ชัดเจน และชี้ให�เห็น
เพ่ือกKอให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

๒. ควรจัดครูผู�สอนเป�ดโอกาสให�ผู� ท่ี เ ก่ียวข�องได� มีสKวนรKวมในการพัฒนา
สถานศึกษา โดยยึดหลักนโยบายมาเปMนรูปแบบการบริหารงาน ตามหลักไตรสิกขา และหลัก
สมาธิสิกขา โดยมีสKวนรKวมในการรKวมคิด รKวมวางแผนรKวมปฏิบัติรKวมกํากับติดตามตรวจสอบ 
ตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให�การบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค� 
และใช�กระบวนการบริหารตามหลักสมาธิสิกขาอยKางแท�จริง  

                                                           
๗ วิเชียร บุญกล�า, “การศึกษาการใช�หลักพรหมวิหาร ๔ ของผู�บริหารสถานศึกษาใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร� เขต ๓”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�), ๒๕๕๐. 
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๓. ควรปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให�ระบบฝ�ายงานด�านการบริหารตKางๆ เกิดความ
เรียบร�อย เปMนท่ีนKาไว�วางใจแกKผู�ท่ีมีสKวนรKวมกับทางสถานศึกษาด�วยการอบรม ประชุมแนะนํา 
เปMนต�นแบบการทํางานเน�นสร�างกําลังใจแกKองค�กรหรือสถานศึกษา ให�ปฏิบัติงานตามภาระ
งานหน�าท่ีฝ�ายงานบริหารแตKกลุKมบุคคลอันเปMนการนํามาซ่ึงความสําเร็จ และสามารถเปMนท่ี
ยอมรับได�แกKหนKวยงานท่ีเก่ียวข�องหรือสังคมท่ัวไปเปMนเรื่องท่ีผู�บริหารต�องตระหนัก และ
สKงเสริมพัฒนาให�ดียิ่งข้ึนไป 
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ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร� เขต ๓”. วิทยานิพนธ�ครุศา
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ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร� เขต ๓”. วิทยานิพนธ�ครุศา
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การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีส1วนร1วมของผู�ปกครองในโรงเรียนบ�าน
โนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 
Buddhist School Development Based On Bowan Principles With Parental 

Participation In Nonsang School, Sida District, Under The Office Of 
Primary Education Service Area 6, Nakornratchasima Province 

พระมหาธนภัทร อุตฺตมป�ฺโญ* 
ดร.นาคพล เกินชัย, ผศ.ดร.วทิยา ทองดี** 

บทคัดย1อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลัก
บวรแบบมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในโรงเรียนบ�านโนนสัง เปรียบเทียบระดับการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในโรงเรียนบ�านโนนสัง จําแนก
ตามเพศ อาชีพ รายได� และระดับการศึกษา และเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธตามหลักบวรแบบมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 

เปMนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษากับประชาชนในเขตโรงเรียนบ�านโนนสัง ผู�ปกครองนักเรียนท่ีรKวมกัน
พัฒนาตามหลักบวร เปMนกลุKมตัวอยKาง จํานวน ๑๕๓ คน โดยใช�เครื่องมือในการวิจัยเปMน
แบบสอบถาม เสร็จแล�วนําข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะห�โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร� เพ่ือหาคKาความถ่ี (Frequency) ร�อยละ (Percentage) คKาเฉลี่ย (Mean) สKวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคKาที (t-test) และการวิเคราะห�ความแปรปรวนทาง
เดียว (One way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว1า 
๑. การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีสKวนรKวมของผู�ปกครองใน

โรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๖ โดยภาพรวม และรายด�าน มีการปฏิบัติในระดับมาก โดยด�านท่ีมี
คKาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ด�านการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในการดําเนินการ ตามหลักบวร
ในหลักสมาธิ รองลงมาคือ ด�านการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในการติดตามประเมินผล ตาม

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
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หลักบวรในหลักปPญญา สKวนตํ่าสุดคือ ด�านการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในการเตรียมการ ตาม
หลักบวรในหลักศีล  

๒. ผลการวิเคราะห�การเปรียบเทียบการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมี
สKวนรKวมของผู�ปกครองในโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ จําแนกตามเพศ อาชีพ รายได� มีการปฏิบัติไมKแตกตKางกัน 

๓. ข�อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีสKวนรKวมของ
ผู�ปกครองในโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ควรสร�างบทบาทในการสอนและอบรมนักเรียนให�เกิด
ความรู�ความเข�าใจในการครองตนในการปฏิบัติตนเปMนแบบอยKางท่ีดีให�กับนักเรียนได�ปฏิบัติ
ตาม ควรมีความรู�ความเข�าใจในแนวคิดของนักเรียนหลังจากได�ผKานการฝ�กอบรมจาก
ครูผู�สอน สKงเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยเกิดความเหมาะสมให�กับนักเรียน 
ควรฝ�กหัดนักเรียนให�เข�าใจในการใช�ปPญญาในการดําเนินชีวิตอยKางถูกต�องได�เปMนอยKางดี 
สKงเสริมนักเรียนให�พัฒนาความรู�ความสามารถไปในทางท่ีดีงามได�จัดกิจกรรมท่ีสร�างสรรค�
ฝ�กหัดนักเรียนให�เกิดความต้ังใจในการเรียน 

คําสําคัญ: พัฒนา, วิถีพุทธ, หลักบวร  

Abstract 

The aims of this research were 1) to study the level of school 
development of Buddhist school development with parental participation in 
Nonsang School, Sida district, under the Office of Primary Education Service 
Area 6, Nakornratchasima province, 2) to compare the levels of Buddhist 
school development based on the parental participation according to the 
data given by the samples, classified by their genders, careers and education 
and 3) to study the ways to develop the Buddhist school with parental 
participation as mentioned.  

This study was a mixed method research used to study the 
populations in the studied area. 153 of them were selected as the samples. 
The questionnaire was used as a research tool to collect the data from the 
samples. The data then were analyzed to find out the statistic values of 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test and One Way 
ANOVA.  
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The research outcomes revealed that:  
1. The overall score and scores of each aspect of the school 

development of Nonsang Buddhist schools with parental participation were at 
a high level. The highest score was found in the aspect of meditation, 
followed by that of ‘following up and assessment according to wisdom 
principles’. The lowest score was that of ‘preparation according to precept 
principles’. 2) In comparison, the statistic scores of the development based 
on the data given by the samples, classified by genders, careers and incomes 
were indifferent. 3) For Buddhist school development, it was suggested that 
the parents should make their roles in teaching and training the students to 
have knowledge in self-control, practice as a good sample of the others, have 
knowledge and understanding of the students’ perspectives after being 
trained by their teachers; the students should understand how to use wisdom 
in living, should be supported in developing the knowledge and ability in 
organizing the creative activities which cause them to pay more attention to 
learning. 

Keywords: Development, Buddhist, Bowan Principles  

๑. บทนํา 
สภาพของสังคมไทยในปPจจุบันได�ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคของโลกาภิวัฒน� 

ทําให�สังคมและวัฒนธรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ความเจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยี การหลั่งไหลเข�ามาของวัฒนธรรมตKางชาติ          
จึงกKอให�เกิดการเปลี่ยนแปลงตKอแบบแผนพฤติกรรม คKานิยมและทัศนคติของคนในชาติ 
การศึกษาจึงนับวKาเปMนสิ่งสําคัญของคนเพราะบุคคลท่ีได�รับการศึกษายKอมนําความรู�ไปพัฒนา
ตนเองและสังคมได�อยKางมีประสิทธิภาพ ทําให�เปMนมนุษย�ท่ีมีความคิดสร�างสรรค� คิดอยKางมี
เหตุมีผล มีระเบียบวินัย กล�าคิดกล�าตัดสินใจ๑  

การจัดการศึกษาของชาติกําหนดไว�วKาบุคคลยKอมมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับ
การศึกษาไมKน�อยกวKา ๑๒ ปB ท่ีรัฐจะต�องจัดให�อยKางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมKต�องเก็บ

                                                           
๑ อมรวิชช� นาครทรรพ, ความฝAนของแผ1นดิน, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษา

การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน�, ๒๕๔๐), หน�า ๔๕. 
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คKาใช�จKาย๒ และรัฐต�องดําเนินการตามนโยบายด�านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม โดยให�ความคุ�มครองพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให�
การศึกษาปฐมวัย พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ
ให�สอดคล�องกับความเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให�มีแผนการศึกษาแหKงชาติ 
กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพและบุคลากรทางการศึกษา ให�
ก�าวหน�าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท้ังสKงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจให�
องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน ชุมชน องค�การทางศาสนาและเอกชน จัดและมีสKวนรKวมในการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให�เทKาเทียมและสอดคล�องกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหKงรัฐ๓ ซ่ึงองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินยKอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษา
อบรมและเข�าไปมีสKวนรKวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยคํานึงถึงความสอดคล�องกับ
มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ๔ 

การนําหลักบวรมาใช�ในการพัฒนาโรงเรียนเปMนการสKงผลทําให�เกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินการมีความสนใจและต�องการศึกษาถึงกระบวนการมีสKวนรKวมของบ�าน วัด 
และโรงเรียน (บวร) ตKอการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธใน ๓ ข้ันตอน คือ ๑) การมีสKวนรKวมในข้ัน
เตรียมการ คือ การรKวมคิด รKวมวางแผน ๒) ข้ันดําเนินการจัดสภาพองค�กร การพัฒนา
บุคลากรการพัฒนาผู�เรียน และการดูแลสนับสนุนในการดําเนินการ และ ๓) ข้ันติดตาม
ประเมินผลและเผยแพรKผลการดําเนินงาน และศึกษาถึงปPญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการมีสKวนรKวมของบ�าน วัดโรงเรียน (บวร) ตKอการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือจะได�
นําผลการศึกษาไปขยายผลเพ่ือการปรับปรุง๕  

ในขณะท่ีบ�านโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ มีนโยบายเก่ียวกับการจัดการโรงเรียนแบบ บวร แตK
ผู�ปกครองยังขาดการมีสKวนรKวมกับทางโรงเรียนจึงสKงผลให�ผู�ปกครองกับครูผู�สอนขาดการมี
สKวนรKวมซ่ึงกันและกัน และขาดความเข�าใจในการแนะนําให�ผู�ปกครองเข�าใจถึงการบริหาร
จัดการของโรงเรียนท่ีมีนโยบายตKางๆ ให�กับนักเรียน เชKน การอบรมคุณธรรมจริยธรรมให�กับ
นักเรียนเพ่ือให�เกิดความเข�าใจและสร�างความตระหนักรู�ถึงคุณงามความดีท่ีนักเรียนควรจะ

                                                           
๒ กรมการปกครองสKวนท�องถ่ิน, ระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงาน

ขององค�กรปกครองส1วนท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๕), หน�า ๑๕. 
๓ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๒๓ .  
๔ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๑๑๖. 
๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน�า ๘๖. 
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ได�รับและสามารถพัฒนาให�นักเรียนมีวินัยทําให�แบKงเบาภาระให�กับผู�ปกครองท้ังยังสKงผลให�
ผู�ปกครองกับโรงเรียนเกิดการมีสKวนรKวมท่ีมากข้ึน๖ 

จากความสําคัญสภาพและปPญหาดังกลKาวข�างต�น ผู�วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอ     
สีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ เพ่ือเปMนข�อมูล
สารสนเทศใช�เปMนแนวทางสKงเสริมให�ผู�ปกครองเข�ามามีสKวนรKวมโดยอาศัยหลักบวร ในการ
พัฒนาโรงเรียนให�เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสามารถนําไปใช�เปMนแนวนโยบายในการพัฒนา
โรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๖ ให�เจริญก�าวหน�าตKอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีสKวนรKวมของ

ผู�ปกครองในโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 

๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีสKวนรKวม
ของผู�ปกครองในโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ จําแนกตามเพศ อาชีพ รายได� และระดับการศึกษา 

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีสKวนรKวม
ของผู�ปกครองในโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยใช�รูปแบบผสม (Mixed Method)๗ โดยเปMนการผสมผสาน

ระหวKางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเปMนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช�การสัมภาษณ�เชิงลึก 
(In-Depth Interview) กับผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงเปMนการผสมผสานใน
ระดับข�อมูลในการศึกษาวิเคราะห�ตัวแปรต�น ตัวแปรตามและกรอบแนวคิดด�วยวิธีการเชิง
พรรณนาและนําไปสูKการวิจัยเชิงปริมาณด�วยการวิธีวิเคราะห�เชิงปริมาณ การเปรียบเทียบ
ด�วยวิธีการเชิงพรรณนาและวิธีการทางสถิติ 

                                                           
๖ โรงเรียนบ�านโนนสัง, รายงานประจําปz พ.ศ. ๒๕๕๘, (นครราชสีมา : ฝ�ายบริหารท่ัวไป, 

๒๕๕๘), หน�า ๔. 
๗ ประเวศน� มหารัตน�สกุล, หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัยวิทยานิพนธ�สารนิพนธ�,

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ปPญญาชน, ๒๕๕๗), หน�า ๖๐. 
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๑. ประชากร ได�แกK ผู�ปกครองท่ีนักเรียนท่ีรKวมพัฒนาตามหลักบวร (บ�าน วัด 
โรงเรียน) ในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ จํานวน ๒๕๔ คน๗  

๒. กลุKมตัวอยKาง ได�แกK ผู�ปกครองนักเรียนท่ีรKวมพัฒนาตามหลักบวร (บ�าน วัด 
โรงเรียน) ในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ จํานวน ๑๕๓ คน กําหนดจํานวนกลุKม
ตัวอยKางของประชากร โดยใช�ตารางของเครจซ่ีและมอร�แกน๘ และสุKมแบบงKาย (Simple 
random Sampling) และเทียบสัดสKวนจากประชากรตามเพศ อาชีพ รายได� และระดับ
การศึกษา ได�กลุKมตัวอยKางในแตKละกลุKม ด�วยวิธีการจับฉลาก จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 

๓. การวิเคราะห�ข�อมูล 
๓.๑ วิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเพศ อาชีพ รายได� 

และระดับการศึกษา โดยวิเคราะห�หาจํานวนและคKาร�อยละ 
๓.๒ วิเคราะห�หาระดับการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีสKวนรKวม

ของผู�ปกครองของโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ โดยวิเคราะห�หาคKาเฉลี่ย (Χ ) และสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ท้ังโดยรวมและรายด�านตามวิธีการของลิเคิร�ด๘ แล�วนําไปเทียบกับเกณฑ�คKาเฉลี่ย ๕ 
ระดับ และแปรผล  

๓.๓ วิเคราะห�เปรียบเทียบการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีสKวน
รKวมของผู�ปกครองของโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ จําแนกตามเพศและอาชีพ โดยการทดสอบที (t-test แบบ 
independent samples) 

๓.๔ วิเคราะห�เปรียบเทียบการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีสKวน
รKวมของผู�ปกครองของโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ จําแนกตามรายได�และระดับการศึกษา โดยการวิเคราะห�
ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกตKางหาความ
แตกตKางเปMนรายคูKด�วยวิธีการของเชฟเฟ� (Scheffe’Method) 

                                                           
๗ โรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต ๖, รายงานการประเมินตนเอง, (นครราชสีมา : ฝ�ายจัดการศึกษา, ๒๕๕๙), หน�า ๑๒.
เอกสารอัดสําเนา. 

๘ krejcie and morgan อ�างถึงในบุญชุม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ�ครั้งท่ี ๙, 
(กรุงเทพมหานคร : สุรีวิยาสาส�น, ๒๕๔๕), หน�า ๘๒.  

๘ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๑๒๑. 
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๓.๕ วิเคราะห�แนวทางการพัฒนาการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบ
มีสKวนรKวมของผู�ปกครองของโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ จํานวน ๓ ด�าน โดยวิเคราะห�หาจํานวน
คKาความถ่ีและวิเคราะห�ข�อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีสKวนรKวมของผู�ปกครองใน

โรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๖ โดยภาพรวม ( X = ๓.๘๗) และรายด�าน มีการปฏิบัติในระดับมาก โดย
ด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ด�านการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในการดําเนินการ ตาม
หลักบวรในหลักสมาธิ ( X = ๓.๙๕) รองลงมาคือ ด�านการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในการ
ติดตามประเมินผล ตามหลักบวรในหลักปPญญา ( X = ๓.๙๔) สKวนตํ่าสุดคือ ด�านการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธในการเตรียมการ ตามหลักบวรในหลักศีล ( X =๓.๕๙) 

๒. ผลการวิเคราะห�การเปรียบเทียบการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมี
สKวนรKวมของผู�ปกครองในโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา จําแนกตาม เพศ อาชีพ รายได� 
ระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด�านมีการปฏิบัติไมKแตกตKางกัน  

๓. ข�อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีสKวนรKวมของ
ผู�ปกครองในโรงเรียนบ�านโนนสัง ด�านการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในการเตรียมการ ตามหลัก
บวรในหลักศีล คือ ควรสร�างบทบาทในการสอนและอบรมนักเรียนให�เกิดความรู�ความเข�าใจ
ในการครองตนในการปฏิบัติตนเปMนแบบอยKางท่ีดีให�กับนักเรียนได�ปฏิบัติตาม ด�านการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธในการดําเนินการ ตามหลักบวรในหลักสมาธิ มีดังนี้ ควรมีความรู�ความเข�าใจ
ในแนวคิดของนักเรียนหลังจากได�ผKานการฝ�กอบรมจากครูผู�สอน สKงเสริมการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนโดยเกิดความเหมาะสมให�กับ ด�านการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในการ
ติดตามประเมินผล ตามหลักบวรในหลักปPญญา มีดังนี้ ควรฝ�กหัดนักเรียนให�เข�าใจในการใช�
ปPญญาในการดําเนินชีวิตอยKางถูกต�องได�เปMนอยKางดี สKงเสริมนักเรียนให�พัฒนาความรู�
ความสามารถไปในทางท่ีดีงามได�จัดกิจกรรมท่ีสร�างสรรค�ฝ�กหัดนักเรียนให�เกิดความต้ังใจใน
การเรียน 

๕. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบวKา การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีสKวนรKวมของ

ผู�ปกครองในโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ โดยภาพรวมและรายด�าน มีการปฏิบัติในระดับมาก โดย
ด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ด�านการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในการดําเนินการ ตาม
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หลักบวรในหลักสมาธิ รองลงมาคือ ด�านการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในการติดตามประเมินผล 
ตามหลักบวรในหลักปPญญา ท้ังนี้เพราะวKา การพัฒนาโรงเรียนแบบมีสKวนรKวมเปMนสิ่งท่ีจําเปMน
ซ่ึงเปMนการประยุกต�ใช�หลักการท่ีเปMนแนวทางท่ีเหมาสมแกKการดําเนินการเรียนรู�ทักษะตKางๆ 
ในการดําเนินชีวิต นําไปสูKจุดเป�าหมายท่ีวางไว�ให�เกิดเปMนแนวทางท่ีสามารถดําเนินการได�ซ่ีง
สิ่งเหลKานี้เปMนตัวชKวยในการพัฒนาโรงเรียนแบบบวร ซ่ึงสอดคล�องกับพระมหาทองล�อม สุ
เมโธ (อินทะสร�อย) ได�ศึกษางานวิจัยเรื่อง การประยุกต�ใช�หลักไตรสิกขาในการพัฒนาสามเณร
นักเรียนต�นแบบของโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพรK มีการประยุกต�ใช�การพัฒนากาย
วาจาด�วยศีล ให�ฝ�กทักษะอารมณ�ด�วย สมาธิสิกขา เพ่ือพัฒนาอารมณ�ท่ีแสดงออกมาทางกาย
และวาจาของสามเณรนักเรียน ด�านปPญญาสิขา ควรมีการพัฒนาความรู�ความเข�าใจในหลัก
เหตุและผล เรียนรู�ทักษะตKางๆ ของชีวิต ควรเพ่ิมองค�ความรู�ในเนื้อหาของกิจกรรมเสริม
ปPญญา ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู� ของกระทรวงศึกษาธิการ นําไปสูKเป�าหมายของ
การพัฒนาสามเณรนักเรียนต�นแบบใน ๑๐ ด�าน อยKางเชื่อมโยงและเปMนองค�รวม เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพของสามเณรนักเรียนท่ีเปMนต�นแบบได�อยKางสมบูรณ�๙ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ ผู�บริหารและครูผู�สอนมีบทบาทในการสอนและอบรมนักเรียนให�เกิด
ความรู�ความเข�าใจในการครองตน ปฏิบัติตนเปMนแบบอยKางท่ีดีให�กับนักเรียนได�ปฏิบัติตาม 

๒.๒ ผู�บริหารและครูผู�สอนควรมีความรู�ความเข�าใจในแนวคิดของนักเรียน
หลังจากได�ผKานการฝ�กอบรมจากครูผู�สอน สKงเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดย
เกิดความเหมาะสมให�กับนักเรียนได� 

๑.๓ ผู�บริหารและครูผู�สอนควรฝ�กหัดนักเรียนให�เข�าใจในการใช�ปPญญาในการ
ดําเนินชีวิตอยKางถูกต�องได�เปMนอยKางดี ทําความเข�าใจคKานิยมของตัวนักเรียนตามยุคสมัยท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงและฝ�กหัดนักเรียนได�อยKางเหมาะสม 

๒. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ ผู�บริหารและครูผู�สอนสามารถเปMนแบบอยKางในการรักษาระเบียบวินัย

ตKางๆ สามารถทําให�นักเรียนเรียนรู�และเข�าใจได� และรับทราบในนโยบายของโรงเรียนและ
นําไปปฏิบัติด�วยการฝ�กอบรมแกKนักเรียนได�เปMนอยKางดี 

                                                           
๙ พระมหาทองล�อม สุเมโธ (อินทะสร�อย), “การประยุกต�ใช�หลักไตรสิกขาในการพัฒนา

สามเณรนักเรียนต�นแบบของโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพรK”, เอกสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังท่ี ๓ นานาชาติ คร้ังท่ี ๑, ขอนแกKน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแกKน, (๒๘ มกราคม ๒๕๕๙) : หน�า ๑๙๒-๑๙๓. 
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๒.๒ ผู�บริหารและครูผู�สอนควรรKวมกิจกรรมของโรงเรียนในการออกคKายอาสา
ของนักเรียน เสริมทักษะการดําเนินชีวิตให�กับนักเรียน สนับสนุนให�นักเรียนฝ�กปฏิบัติตนให�มี
ความเข�าใจในการดําเนินชีวิตอยKางมีสติได� 

๓. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตKอไป 
๓.๑ ปPจจัยท่ีสKงผลตKอการพัฒนาแบบมีสKวนรKวมตามหลักบวรของโรงเรียนบ�าน

โนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  
๓.๒ ความสัมพันธ�ท่ีสKงผลกระทบตKอการดําเนินงานของผู�บริหารและผู�ปกครอง

ตามหลักบวรของโรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
กรมการปกครองสKวนท�องถ่ิน. ระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานของ

องค�กรปกครองส1วนท�องถ่ิน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๕. 
บุญชุม ศรีสะอาด. การวิจัยเบ้ืองต�น. พิมพ�ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : สุรีวิยาสาส�น, ๒๕๔๕.  
ประเวศน� มหารัตน�สกุล. หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัยวิทยานิพนธ�สารนิพนธ�.

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ปPญญาชน, ๒๕๕๗. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. โรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
โรงเรียนบ�านโนนสัง. รายงานประจําปz พ.ศ. ๒๕๕๘. นครราชสีมา : ฝ�ายบริหารท่ัวไป,๒๕๕๘. 
อมรวิชช� นาครทรรพ. ความฝAนของแผ1นดิน. พิมพ�ครั้งท่ี ๓.กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษา

การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน�, ๒๕๔๐. 
  (๒) เอกสารการประชุมวิชาการ : 
พระมหาทองล�อม สุเมโธ (อินทะสร�อย). “การประยุกต�ใช�หลักไตรสิกขาในการพัฒนา

สามเณรนักเรียนต�นแบบของโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพรK”. เอกสารการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ นานาชาติ ครั้งท่ี ๑. ขอนแกKน : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน, (๒๘ มกราคม ๒๕๕๙). 

 (๒) เอกสารอัดสําเนา : 
โรงเรียนบ�านโนนสัง อําเภอสีดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต ๖. รายงานการประเมินตนเอง. นครราชสีมา : ฝ�ายจัด
การศึกษา, ๒๕๕๙.  
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แนวทางการส1งเสริมการมีส1วนร1วมของผู�ปกครองในการบริหารการศึกษาของศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก1น 

The Ways to Promote Parental Participation in Administration of Child 
Development Centre of Nongtum Sub-District ?unicipality, Muang District, 

Khon Kaen Province 

พันงา โนนทิง* 
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี, ดร.สมปอง ชาสิงห�แก�ว** 

บทคัดย1อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค� ๑) เพ่ือศึกษาการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของ
ผู�ปกครองในการบริหารการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม ๒) 
เปรียบเทียบแนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการบริหารการศึกษาของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม จําแนกตามเพศ รายได� และระดับการศึกษาของ
ผู�ปกครอง และศึกษาแนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการบริหารจัดการ
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน 

เปMนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษากับผู�ปกครองนักเรียนในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหนองตูม ท่ีเปMนกลุKมตัวอยKาง จํานวน ๑๐๘ คน โดยใช�เครื่องมือในการวิจัย
เปMนแบบสอบถาม เสร็จแล�วนําข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะห�โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร� เพ่ือหาคKาความถ่ี (Frequency) ร�อยละ (Percentage) คKาเฉลี่ย (Mean) 
สKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคKาที (t-test) และการวิเคราะห�ความแปรปรวน
ทางเดียว (One way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว1า 
๑. แนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการบริหารการศึกษาของ

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน โดยภาพรวมและ
รายด�าน มีการปฏิบัติในระดับมาก ด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ด�านบุคลากร 
รองลงมาคือ ด�านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล�อมและความปลอดภัย ตามด�วย ด�านบริหารจัดการ

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
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ศูนย�พัฒนาเด็ก สKวนด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยปฏิบัติตํ่าสุดคือ ด�านการมีสKวนรKวมและการสนับสนุน
จากทุกภาคสKวน  

๒. ผลการเปรียบเทียบแนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการ
บริหารการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกKน จําแนกตามรายได� แตกตKางกัน สKวนท่ีจําแนกตาม เพศ และระดับการศึกษาไมK
แตกตKางกัน 

๓. ข�อเสนอแนะในทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการบริหาร
การศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน ควร
กําหนดแผนปฏิบัติประจําปB อยKางชัดเจนกวKานี้แลครูผู�สอนควรพัฒนาการอบรมเลี้ยงดู การ
จัดประสบการณ� และสKงเสริมพัฒนาการการเรียนรู� เหมาะสม ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ผู�บริหารควรมีการกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบของแตKละบุคคลให�มีความชัดเจน ครูควร
ได�รับการพัฒนาให�มีความรู�และทักษะในการดูแลเด็กอยKางตKอเนื่อง  

คําสําคัญ: แนวทางสKงเสริม, การมีสKวนรKวม, ผู�ปกครอง 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study parental participation in 
administration of Child Development Centre of Nongtum Sub-district 
Municipality, Muang district, Khon Kaen, 2) to compare the ways to promote 
the parental participation and 3) to study the ways mentioned. This study 
was a mixed method research used to study the populations in the studied 
area. 108 of them were selected as the samples. The questionnaire was used 
as a research tool to collect the data from the samples. The data then were 
analyzed to find out the statistic values of Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation, t-test and One Way ANOVA.  

The research outcomes were as follows: 
1. The overall score and scores of each aspect of the ways to 

promote the parental participation were at a high level The highest score was 
found in the aspect of personnel, followed by that of building, environment 
and security, management. The least score was seen in the aspect of 
participation and support from all stakeholders.  
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2. The statistic scores from the comparative results of parental 
participation promotion ways of the samples, classified by their incomes were 
different. If classified by genders and education, indifference can be seen.  

3. The Child Centre is suggested to have the clearer annual action 
plan, teacher development plan in terms of child care and knowledge, 
continuous child care skill development, facility cleanness, trees planting, 
learning media for children, raising fund to develop the facilities and learning 
resources, study  

Keywords: The Ways To Promote, Participation, Parental 

๑. บทนํา 
การศึกษามีความสําคัญตKอการพัฒนาประเทศและจะประสบผลสําเร็จได�ข้ึนอยูKกับ

การพัฒนาคุณภาพของประชากรให�เปMนผู�ท่ีมีท้ังความรู� ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีดีงาม หากคนได�รับการพัฒนาด�านการศึกษาท่ีดีท่ีสุด อาจจะเปMนปPจจัยชี้วัด
ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศทุกด�าน ดังนั้นการศึกษาจึงเปMนเครื่องมือหรือ
กระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาคนให�มีความรู� ความคิด ทักษะความสามารถรวมท้ัง
พฤติกรรม เจตคติ คKานิยมและคุณธรรมท่ีสKงผลตKอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยถือเปMน
หน� า ท่ีของรั ฐ ท่ีจะต�องจัดการ ศึกษา เ พ่ือสร� า งคน ท่ี มี คุณภาพให�แกKประเทศชา ติ 
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหนKวยงานท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแล สKงเสริมสนับสนุนการ
บริหารการปกครองท�องถ่ินได�กําหนดนโยบายด�านระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยให�สอดคล�องกับระบบจัดการศึกษาแหKงชาติอยKางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
เอกภาพในเชิงนโยบายมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีความพร�อมในการดําเนินการจัด
การศึกษา สKงเสริมให�ชุมชนมีสKวนรKวมในการจัดการศึกษาของท�องถ่ิน ให�คํานึงถึงผลกระทบ
ตKอการจัดการศึกษา และรับฟPงความคิดเห็นของประชาชน๑  

การศึกษาปฐมวัยเปMนการพัฒนาเด็กต้ังแตKแรกเกิดถึง ๕ ปB บนพ้ืนฐานการเลี้ยงดู
และการสKงเสริมกระบวนการเรียนรู�ท่ีสนองตKอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตKละคนตาม
ศักยภาพภายใต�บริบทของสังคมและวัฒนธรรม ท่ีเด็กอาศัยอยูKด�วยความรัก ความเอ้ืออาทร 
และความเข�าใจของทุกคน เพ่ือสร�างรากฐานคุณภาพชีวิตให�เด็กพัฒนาไปสูKความเปMนมนุษย�ท่ี
สมบูรณ�เกิดคุณคKาตKอตัวเองและสังคม ซ่ึงการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให�บรรลุวัตถุประสงค�

                                                           
๑  กรมการปกครองสK วนท�อง ถ่ิน , สถิ ติข�อมูลการศึกษาท�องถิ่น ปzการศึกษา ๒๕๕๕, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานประสานและพัฒนาการสKวนท�องถ่ิน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท�องถ่ิน, 
๒๕๕๕), หน�า ๒๙.  
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ของการจัดการศึกษานั้นจะต�องได�รับการอบรมเลี้ยงดูมาแตกตKางกันบนพ้ืนฐานของความเชื่อ
ความรู�ความเข�าใจของแตKละครอบครัวจนกระท่ังเข�าสูKโรงเรียนอนุบาล ครอบครัวจึงมีบทบาท
สําคัญมากตKอพัฒนาการและ การเรียนรู�ของเด็ก เด็กจึงแตกตKางกัน ผู�ท่ีรู�จักเด็กได�ดีท่ีสุดคือ 
บิดามารดา เม่ือครูรับชKวงการจัดการศึกษาอบรมเด็กตKอจากบิดามารดา จึงจําเปMนท่ีจะต�อง
ทราบและเรียนรู�เด็กจากข�อมูลท่ีทางบ�าน แจ�งให�ทราบ และให�ความเคารพตKอความคิดเห็น
ของผู�ปกครอง๒  

การจัดการศึกษาได�ดําเนินภารกิจตามอํานาจหน�าท่ีในการสKงเสริมการศึกษาแกK
ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย�พัฒนาเด็กเล็กระดับอนุบาลและปฐมวัย 
ซ่ึงเดิมองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน ได�แกK เทศบาล ได�จัดการศึกษาปฐมวัยแกKเด็กอายุ ๓-๕ 
ขวบ ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให�ได�รับการพัฒนาท้ังด�านรKางกาย อารมณ� จิตใจ สังคม 
สติปPญญา และมีความพร�อมในการเข�ารับการศึกษาตKอในระดับประถมศึกษา การดําเนินการ
จัดต้ังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากดําเนินการโดยองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินแล�ว ยัง
ดําเนินการโดยสKวนราชการตKางๆได�แกK กรมการพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา และสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหKงชาติ และได�ถKายโอนให�เทศบาล และองค�การบริหารสKวน
ตําบล เปMนผู�รับผิดชอบดําเนินการต้ังแตKปB พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายใต�การสKงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกรมสKงเสริมการปกครองท�องถ่ินท้ังในด�านวิชาการ งบประมาณ และการ
พัฒนาบุคลากร๓  

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีสKวนราชการถKายโอนให�องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินและท่ี
องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินจัดต้ังข้ึนเอง ถือวKาเปMนสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหKงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แตKก็ยังมีความแตกตKางท้ังในด�านโครงสร�างการบริหารงานท่ีเก่ียวกับ
ด�านบุคลากร ด�านการบริหารจัดการ ด�านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด�านอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดล�อมและความปลอดภัย และด�านการมีสKวนรKวมและสนับสนุนจากชุมชน 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด�วย ซ่ึงองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินจะต�องรับผิดชอบ
ภารกิจการดําเนินการจัดการศึกษาให�ได�คุณภาพและมาตรฐาน สามารถให�บริการตอบสนอง
ชุมชนด�านการจัดการศึกษาแกKเด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ขวบ อยKางท่ัวถึงและเปMนทรัพยากรท่ีมี
คุณภาพตามอํานาจหน�าท่ี และเจตนารมณ�ของรัฐบาล๔ ซ่ึงการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็ก

                                                           
๒ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๖), หน�า ๔. 
๓ กรมสKงเสริมการปกครองสKวนท�องถ่ิน, มาตรฐานการดําเนินศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กร

ปกครองส1วนท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท�องถ่ิน, ๒๕๕๓), 
เอกสารอัดสําเนา. 

๔ กรมสKงเสริมการปกครองสKวนท�องถ่ิน, มาตรฐานการดําเนินศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กร
ปกครองส1วนท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท�องถ่ิน, ๒๕๕๓), หน�า ๓. 
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เล็ก สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน ได�ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานการดําเนินงานศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก และจัดกิจกรรมตามหลักสูตรให�สอดคล�องกับมาตรฐานศูนย�เด็กเล็กแหKงชาติ 
กับระบบประกันคุณภาพ ซ่ึงเกณฑ�มาตรฐานบนพ้ืนฐาน ๓ ประการ คือ การบริหารจัดการท่ี
ดี กระบวนการบริกรหรือการจัดประสบการณ�การเรียนรู�ของเด็กท่ีมีคุณภาพ และ
ประสิทธิผลจากการดําเนินงาน๕ 

ปPญหาการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กซ่ึงเชื่อมโยงตKอ เทศบาลตําบลหนองตูม 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน การดําเนินงานยังต�องได�รับการพัฒนาด�านการบริหารจัดการ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และการแบKงโครงสร�างการบริหารภายในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดย
ผู�บริหารองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินจะต�องกําหนดนโยบายและวางเป�าหมายแนวทางการ
พัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�ชัดเจน ด�านบุคลากร ผู�บริหารจะต�องสKงเสริมให�บุคลากรของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได�มีสKวนรKวมการวางแผนการพัฒนางานด�านการจัดการศึกษา ด�านอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดล�อมและความปลอดภัย๖ 

จากสภาพและปPญหาการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กดังกลKาว ผู�ศึกษาจึงมีความ
สนใจศึกษาแนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการบริหารการศึกษาของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน เพ่ือเปMนข�อมูลสาสนเทศ
ใช�เปMนข�อเสนอแนวทางการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินได�
ตรงตามเกณฑ�มาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการบริหารการศึกษาของ

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน  
๒. เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการบริหาร

การศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน 
จําแนกตามเพศ รายได� และระดับการศึกษาของผู�ปกครอง  

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการบริหาร
จัดการของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน 

 

                                                           
๕ สํานักสKงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ�เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส และผู�สูงอายุ, มาตรฐานศูนย�

เด็กเล็กแห1งชาติ : คู1มือการดําเนินงานตามมาตรฐาน, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : หจก. เทพเพ็ญ 
วานิสย�, ๒๕๕๖), หน�า ๒.  

๖ สํานักงานองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน จังหวัดขอนแกKน, ข�อมูลสารสนเทศประจําปz ๒๕๕๙, 
(ขอนแกKน : ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก, ๒๕๕๙), หน�า ๑๙.  



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๓๔๐ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยใช�รูปแบบผสม (Mixed Method) โดยเปMนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเปMนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช�การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth 
Interview) กับผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) 

๑. ประชากร ได�แกK ผู�ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน จํานวน ๘ ศูนย� จํานวนผู�ปกครอง
นักเรียน ๑๕๐ คน๗ จําแนกตามเพศ รายได� และระดับการศึกษา  

๒. กลุKมตัวอยKางได�แกK ผู�ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน จํานวน ๘ ศูนย� จํานวนกลุKมตัวอยKาง 
๑๐๘ คน กําหนดขนาดกลุKมตัวอยKางตาม ตารางเครจซ่ีและมอร�แกน๘ และสุKมแบบแบKงชั้น 
(Stratified random Sampling) ตามเพศ รายได�และระดับการศึกษา และเทียบสัดสKวนจาก
ประชากร ได�กลุKมตัวอยKางในแตKละกลุKมยKอยโดยการสุKมอยKางงKาย (Simple random 
sampling) ด�วยวิธีการจับสลาก จําแนกได�ดังนี้ 

๓. การวิเคราะห�ข�อมูล 
๓.๑ วิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเพศ รายได� และ

ระดับการศึกษา โดยวิเคราะห�หาจํานวนและคKาร�อยละ 
๓.๒ วิเคราะห�หาระดับแนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการ

บริหารการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกKน โดยวิเคราะห�หาคKาเฉลี่ย (Χ ) และสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ท้ังโดยรวมและ
รายด�านตามวิธีการของลิเคิร�ด๙ แล�วนําไปเทียบกับเกณฑ�คKาเฉลี่ย ๕ ระดับ และแปรผล  

๓.๓ วิเคราะห�เปรียบเทียบแนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองใน
การบริหารการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกKน จําแนกตามเพศ โดยการทดสอบที (t-test แบบ independent samples) 

๓.๔ วิเคราะห�เปรียบเทียบแนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองใน
การบริหารการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกKน จําแนกตามรายได�และระดับการศึกษา โดยการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว 
(F-test แบบ One - Way ANOVA) เม่ือพบความแตกตKาง หาความแตกตKางเปMนรายคูKด�วย
วิธีการของเชฟเฟ� (Scheffe’method) 
                                                           

๗ สํานักงานสKงเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดขอนแกKน, ฐานข�อมูลสาระสนเทศศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม, (ขอนแกKน : กลุKมสKงเสริมและพัฒนาท�องถ่ิน, ๒๕๕๙), เอกสารอัดสําเนา. 

๘ บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส�น, ๒๕๕๔), หน�า ๔๓. 
๙ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๑๒๑. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๓.๕ วิเคราะห�แนวทางการพัฒนาแนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของ
ผู�ปกครองในการบริหารการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกKน จํานวน ๖ ด�าน โดยวิเคราะห�หาจํานวนคKาความถ่ีและวิเคราะห�ข�อมูล
เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห�ข�อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลได�ดังนี้  
๑. แนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการบริหารการศึกษาของ

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน โดยภาพรวม ( X = 
๓.๖๘) และรายด�าน มีการปฏิบัติในระดับมาก ด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ด�าน
บุคลากร ( X = ๓.๗๘) รองลงมาคือ ด�านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล�อมและความปลอดภัย ( X = 
๓.๗๖) ตามด�วย ด�านบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็ก ( X = ๓.๖๙) สKวนด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยปฏิบัติ
ตํ่าสุดคือ ด�านการมีสKวนรKวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสKวน ( X = ๓.๖๖) 

๒. ผลการเปรียบเทียบแนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการ
บริหารการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกKน จําแนกตามเพศ รายได� ระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด�านมีการปฏิบัติไมK
แตกตKางกัน 

๓. ข�อเสนอแนะในทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการบริหาร
การศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน ด�าน
การบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ผู�บริหารควรมีการกําหนดนโยบายและการจัดทํา
แผนพัฒนา แผนปฏิบัติประจําปB อยKางชัดเจนกวKานี้แลครูผู�สอนควรพัฒนาการอบรมเลี้ยงดู 
การจัดประสบการณ� และสKงเสริมพัฒนาการการเรียนรู� เหมาะสม ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ด�านบุคลากร ครูควรได�รับการพัฒนาให�มีความรู�และทักษะในการดูแลเด็กอยKางตKอเนื่อง ควร
จัดให�ครูผู�ดูแลเด็กแตKงกายเรียบร�อย เหมาะสม และถูกต�องตามระเบียบ เอาใจใสKดูแลเด็ก 
เปMนอยKางดีอยKางสมํ่าเสมอ ทุKมเทในการปฏิบัติงานและมาปฏิบัติงานตรงตKอเวลา อยKาง
สมํ่าเสมอ ด�านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล�อม และความปลอดภัย ควรมีการรักษาความสะอาด
เรียบร�อยภายนอกและภายในห�องเรียน มีการปฏิบัติเปMนประจํา จัดบริเวณรอบอาคารมีการ
ปลูกต�นไม�ให�ความรKมรื่นสะอาด ด�านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรมีสื่อสKงเสริมการ
เรียนรู�และพัฒนาการเด็กเหมาะสมตามวัย และเพียงพอตKอเด็กจัดให�เด็กๆ ได�รับการพัฒนา
อารมณ� จิตใจ ปลูกฝPงคุณธรรมจริยธรรม มีการประสานงาน ให�คําปรึกษากับผู�ปกครอง/
ชุมชน ด�านการมีสKวนรKวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสKวน ควรมีการระดมทรัพยากร 
งบประมาณสนับสนุน พัฒนาอาคารสถานท่ี แหลKงเรียนรู� กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีอยูKเสมอ 
มีการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ�การเรียนรู�ของเ ด็กอยูK เสมอ และการ
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ประชาสัมพันธ�การดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�ชุมชนทราบอยKางท่ัวถึง ควรสKงเสริม
ชุมชน ปรับปรุง อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม ด�านการสKงเสริมเครือขKายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ควรเป�ดโอกาสให�ชุมชนทุกภาคสKวนมีสKวนรKวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีสKวนรKวมใน
การเผยแพรKประชาสัมพันธ�งานพัฒนาเครือขKาย จัดทําแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการ
ปฏิบัติงานตามกําหนดการ  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวKา แนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการบริหาร

การศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน โดย
ภาพรวมและรายด�าน มีการปฏิบัติในระดับมาก ด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ด�าน
บุคลากร รองลงมาคือ ด�านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล�อมและความปลอดภัย ท้ังนี้เพราะวKาการ
ดําเนินงานของบุคลากรของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีระเบียบและแนวทางเปMนไปในทิศทาง
เดียวกันท้ังยังสนับสนุนให�ผู�ปกครองได�มีสKวนรKวม เปMนสิ่งท่ีทําให�เกิดความเข�าใจในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของณัฐพงษ� พุดหล�า ได�ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ของสถานศึกษาเอกชนและรัฐในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
เมืองสารคาม พบวKา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ของสถานศึกษา
เอกชนและรัฐในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสารคาม โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก เม่ือพิจารณาการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในแตKละด�าน พบวKา อยูKในระดับมาก ๔ ด�าน คือ ด�านการ
บริหารงานบุคคล ด�านงบประมาณ ด�านบริหารท่ัวไปและด�านวิชาการ ตามลําดับ และปPญหา
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยภาพรวมอยูKในระดับปานกลาง ท้ัง ๔ ด�าน คือ ด�าน
วิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และด�านบริหารท่ัวไป ตามลําดับ๑๐ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยได�แนวทางในการพัฒนาท่ีใช�เปMนข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิง

ปฏิบัติการ และใช�ในการวิจัยครั้งตKอไป ดังนี้ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ ผู�บริหารควรมีการกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบของแตKละบุคคลให�มี
ความชัดเจน 

๑.๒ ควรจัดให�ครูผู�ดูแลเด็กแตKงกายเรียบร�อย เหมาะสม และถูกต�องตามระเบียบ 

                                                           
๑๐ ณัฐพงษ� พุดหล�า, “การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ของสถานศึกษา

เอกชนและรัฐในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม), ๒๕๕๐.  
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๑.๓ ควรมีเครื่องเลKนสนามท่ีหลากหลาย เพียงพอกับความต�องการของเด็ก 
และมีการตรวจสอบความปลอดภัยอยKางสมํ่าเสมอ 

๒. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ ผู�บริหารควรมีการกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนพัฒนา แผนปฏิบัติ

ประจําปB อยKางชัดเจน 
๒.๒ ผู�บริหารควรพัฒนาทางด�านการอบรมให�แกKครูผู�สอนให�มีประสิทธิภาพ 

๓. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตKอไป 
๓.๑ ศึกษาปPจจัยท่ีมีผลกระทบตKอศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในการดําเนินงานให�เกิด

ประสิทธิภาพขององค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน 
๓.๒ ความสัมพันธ�ท่ีมีตKอการปฏิบัติหน�าท่ีของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กกับผู�บริหาร

ขององค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
กรมการปกครองสKวนท�องถ่ิน. สถิติข�อมูลการศึกษาท�องถ่ิน ปzการศึกษา ๒๕๔๒ . 

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานประสานและพัฒนาการสKวนท�องถ่ิน แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาท�องถ่ิน, ๒๕๔๒.  

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๖.  

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบ้ืองต�น. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส�น, ๒๕๕๔. 
สํานักงานองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน จังหวัดขอนแกKน. ข�อมูลสารสนเทศประจําปz ๒๕๕๙. 

ขอนแกKน : ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก, ๒๕๕๙.  
สํานักสKงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ�เด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส และผู�สูงอายุ. มาตรฐานศูนย�

เด็กเล็กแห1งชาติ : คู1มือการดําเนินงานตามมาตรฐาน. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. 
กรุงเทพมหานคร : หจก. เทพเพ็ญ วานิสย�, ๒๕๕๖.  
(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

ณัฐพงษ� พุดหล�า. “การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ของสถานศึกษา
เอกชนและรัฐในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๐. 
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 (๓) เอกสารอัดสําเนา : 
กรมสKงเสริมการปกครองสKวนท�องถ่ิน. มาตรฐานการดําเนินศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กร

ปกครองส1วนท�องถ่ิน. กรุงเทพมหานคร : สํานักประสานและพัฒนาการจัด
การศึกษาท�องถ่ิน. ๒๕๕๓.  

สํานักงานสKงเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดขอนแกKน. ฐานข�อมูลสาระสนเทศศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม. ขอนแกKน : กลุKมสKงเสริมและพัฒนาท�องถ่ิน, 
๒๕๕๙. 
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การบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีส1วนร1วมของโรงเรียนเทศบาล 
ตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กรปกครองส1วนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

Participatory Administration Based on VII Sappurisadhamma of 
Thesabaan School, Nonsaat Sub-district, under the Local Administrative 

Organization, Non-Saat District, Udonthani Province 

ดวงดาว เย็นไธสง* 
ผศ.ดร.ประยูร แสงใส, รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน** 

บทคัดย1อ 
 

การวิจัยครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงค�คือ ๑) เพื ่อศึกษาการบริหารการศึกษาตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีสKวนรKวมของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กร
ปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหาร
การศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีสKวนรKวมของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด 
สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี จําแนกตาม อาชีพ 
รายได� และระดับการศึกษา และ ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางสKงเสริมการบริหารการศึกษาตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีสKวนรKวมของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กร
ปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปMนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) คือ การวิจัย
เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษากับประชาชนในเขตโรงเรียนเทศบาลตําบลโนน
สะอาด สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยใช�กลุKม
ตัวอยKาง จํานวน ๒๒๖ คน ท่ีใช�ในการวิจัยเปMนแบบสอบถาม เสร็จแล�วนําข�อมูลท่ีได�มา
วิเคราะห�โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� เ พ่ือหาคKาความถ่ี 
(Frequency) ร�อยละ (Percentage) คKาเฉลี่ย (Mean) สKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบคKาที (t-test) และการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว1า 
๑. การบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน

เทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูKในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปMนรายด�าน ด�านท่ีมี
การปฏิบัติมาก ๗ ด�าน โดยเรียงตามลําดับ จากมากไปหาน�อย ได�แกK ด�านท่ีมีการปฏิบัติ
                                                           

* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 

** อาจารย�มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
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สูงสุด คือ ด�านการมีสKวนรKวมตามหลักอัตตัญ�ุตา : ความเปMนผู�รู�จักตน รองลงมา คือด�าน
การมีสKวนรKวมตามหลักกาลัญ�ุตา : ความเปMนผู�รู�จักกาลเวลาหรือรู�จักเวลาท่ีเหมาะท่ีควร 
ด�านท่ีมีสKวนรKวมตํ่าท่ีสุด คือ ด�านการมีสKวนรKวมตามหลักอัตถัญ�ุตา : ความเปMนผู�รู�จักผล 
และด�านการมีสKวนรKวมตามหลักมัตตัญ�ุตา : ความเปMนผู�รู�จักประมาณหรือรู�จักความ
พอเพียง 

๒. ผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีสKวน
รKวมของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด จําแนกตามอาชีพ รายได� และระดับการศึกษา
ของผู�ปกครองมีการปฏิบัติไมKแตกตKางกัน 

๓. ข�อเสนอแนะแนวทางในการบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมี
สKวนรKวมของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอ
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ควรนําหลักและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องมาประยุกต�ใช�ในหลักการมี
สKวนรKวม วางตัวทํางานให�เหมาะสมกับงาน ควรกําหนดเป�าหมาย และสKงเสริมงานให�บรรลุ
ตามท่ีกําหนดไว� โดยตรวจสอบการดําเนินงานให�สอดคล�องกับเป�าหมาย ควรวางตัวได�อยKาง
เหมาะสมในทุกสถานการณ�มีมารยาทท่ีดี รู�จิตใจของผู�ใต�บังคับบัญชา มีน้ําใจ เอ้ือเฟ¡¢อเผื่อแผK
ตKอกัน รู�จักปลKอยวาง ควรมีความพอดีพอเพียงท้ังการทํางานและการดําเนินชีวิตหรือนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช� มีคุณธรรมประจําใจ สร�างจิตสํานึกท่ีดีแกKคนรอบข�าง ควรบริหาร
เวลาได�ดีเปMนตัวอยKางท่ีดีแกKผู�อ่ืน และสร�างจิตสํานึกในสถานศึกษา ควบคุมระยะเวลาในการ
ดําเนินนโยบายตKางๆ ควรให�ความรKวมมือและทํากิจกรรมรKวมกับชุมชน มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี
ตKอชุมชนทําให�การบริหารงานโรงเรียนได�ดี ควรพิจารณาความดีความชอบ หรือยกยKองให�
เกียรติตามความเหมาะสมของแตKละบุคลากร สKงเสริมให�บุคลาดรมีการพัฒนาตนเองซ่ึงการ
วิเคราะห�ความก�าวหน�าของบุคลากรสKงผลกับงานท่ีได�รับ  

คําสําคัญ: การบริหาร, การมีสKวนรKวม, หลักสัปปุริสธรรม ๗ 

Abstract  

This aims of this research were 1) to study participatory 
administration based on VII Sappurisadhamma (Pāli: sappurisa-dhamma: 
qualities of a good man; virtues of a gentleman) of Thesabaan School, 
Nonsaat Sub-district, under the Local Administrative Organization, Non-Saat 
District, Udonthani, 2) to compare the participatory administration based on 
VII Sappurisadhamma of the administrators, classified by careers, incomes and 
education and 3) to study the ways to promote the participatory 
administration based on VII Sappurisadhamma of the school. This study which 
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employed a mixture of qualitative and quantitative research methods aimed 
to study the populations in the school area. 226 of them were selected as 
the studied samples. The tool used in this research was a questionnaire. The 
data were analyzed to find out the statistic values of Frequency, Percentage, 
Mean, Standard Deviation, t-test and One-Way ANOVA.  

The research outcomes were as follows: 
1. The overall statistic score of the participatory administration based 

on VII Sappurisadhamma of the school was at a high level The highest score 
was found in the aspects of participation according to the principles of 
Attanyuta (Pāli: attaññutā, knowing oneself, , followed the participation 
according to the principles of Kalanyuta Pāli: kālaññutā, knowing the proper 
time, The least score was found in the aspect of Atthanyuta (Pāli: attaññutā, 
knowing the meaning) and Mattanyuta (Pāli: mattaññutā, moderation 

2. The comparative results showed the scores of the participatory 
administration of the studies samples, classified by careers, incomes and 
education indifferently.  

3. The ways to promote the participatory administration based on VII 
Sappurisadhamma in the studied area were that the administrators should 
bring the related principles and theories to use, assign work to the right 
persons; determine work targets; support the work to achieve the objectives; 
monitor work performance; act suitably in any situation; study the 
subordinate behaviors; be generous; live sufficiently; have virtues of life; 
create right awareness to the surrounding people; manage time rightly; be a 
good sample for the others; be friendly in the community and school 
administration; praise those with good performance; support the personnel to 
improve themselves and promote them according to their work success.  

Keywords: Administration, Participatory, VII Sappurisadhamma 

๑. บทนํา 
แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหKงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

มุKงเน�นพัฒนาการจัดการศึกษาให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยสKงผลให�บรรลุนโยบาย
เป�าหมายและมาตรฐานด�านการศึกษาตามเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการ
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พัฒนาสถานศึกษาเปMนไปตามเกณฑ�มาตรฐานในด�านวิชาการ บุคลากร อาคารสถานท่ี 
ครุภัณฑ� การบริหารและการจัดการด�านอ่ืนๆ พร�อมกันนี้มีโดยมีเป�าหมายให�ผู�บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู�ปกครองและชุมชนเข�ามามีสKวนรKวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�มี
ประสิทธิภาพและมีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู�เรียนให�เปMนไปตามลักษณะท่ีพึง
ประสงค�ภารกิจดังกลKาวจะสําเร็จลุลKวงต�องได�รับความรKวมมือจากทุกฝ�ายไมKวKา ผู�บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู�ปกครอง ชุมชนและบุคคลท่ีเก่ียวข�องโดยเฉพาะผู�บริหารสถานศึกษา 
จะต�องวางแผนและปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานวิชาการ 
งานธุรการ งานบุคคล งานกิจการนักเรียน อาคารสถานท่ี และงานสัมพันธ�กับชุมชนให�
สอดคล�องกับนโยบายการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�เกิดคุณลักษณะตKางๆ ครบถ�วน
ตามหลักสูตร โดยสนับสนุนและสKงเสริมให� พKอ-แมK ผู�ปกครอง เข�ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษามากข้ึน การจัดการศึกษาเพ่ือรKวมกันพัฒนาผู�เรียนตามศักยภาพพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหKงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ กําหนดให�ทุกสKวน คือ พKอ แมKผู�ปกครอง และสถานศึกษา ครู 
อาจารย�หนKวยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทุกคนในชาติต�องรKวมมือกัน
พัฒนาคุณภาพของคนไทย โดยเฉพาะในสถาบันครอบครัว๑ 

การมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเปMนปPญหา
ความสัมพันธ�ระหวKางครู และ ผู�ปกครองท่ียึดติดกับความเคยชินเดิม ซ่ึงเปMนความสัมพันธ�ท่ี
ไมKเทKาเทียม ความไมKคุ�นเคยระหวKางผู�ปกครองและครู การขาดการจัดสภาพแวดล�อมท่ี
กระตุ�นให�ผู�ปกครอง เกิดความรู�สึกมีสKวนรKวม การขาดการสื่อสารเชิงข�อมูลในความ
เคลื่อนไหวของนโยบายของโรงเรียน ทําให�ผู�ปกครอง ไมKรับรู�ไมKได�เข�ามารKวมอยKางท่ีควรจะ
เปMน การบริหารจัดการเวลาท่ีไมKเหมาะสมของ พKอ- แมK ผู�ปกครอง อันเนื่องมาจากภารกิจใน
การทํางานประจํา ทําให�ผู�ปกครองไมKสามารถเข�ารKวมในกิจกรรมกับทางโรงเรียนได� ปPญหา
ทัศนคติ ความคิดท่ีแตกตKางกันระหวKางครูกับ พKอ -แมK ผู�ปกครอง เพราะท้ังสองฝ�ายอาจจะมี
จุดยืนและทัศนะ หรือวิธีการในการปกป�องนักเรียนในมุมมองท่ีแตกตKางกัน ซ่ึงสKงผลให�เกิด
ความขัดแย�งทางความคิดการไมKยอมรับ ซ่ึงกันและกัน ฉะนั้นหนทางแก�ไขปPญหาจึงควร
เสริมสร�างให�ผู�ปกครองเข�าใจและเห็นคุณคKาของการศึกษาให�ผู�ปกครองเข�าใจ พัฒนาการของ
นักเรียนหรือลูกหลานของตนเอง และเป�ดโอกาสให�ผู�ปกครองมีสKวนรKวมในการจัดการศึกษา๒ 

การจัดการศึกษาในโรงเรียนจะประสบความสําเร็จและสามารถแก�ปPญหาได�ควรนํา
หลักพุทธธรรมควรมาบูรณาการในการบริหารการจัดการศึกษา ท่ีเอ้ือประโยนช�แกKผู�เก่ียวข�อง
ทุกฝ�าย ซ่ึงการบริหารตามแนวทางพุทธท่ีเหมาะสม คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต�ใช�
                                                           

๑ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ�คุรุสภาลาดพร�าว, ๒๕๔๒), หน�า ๔๕. 

๒ กุลยา ตันติผลาชีวะ, “การมีสKวนรKวมของผู�ปกครองกับโรงเรียนปฐมวัย”, วารสารการศึกษา
ปฐมวัย, ปBท่ี ๕ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม ๒๕๔๔) : หน�า ๓๕-๓๗. 
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กับการบริหารจัดการโดยใช�หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีหลักธรรมท่ีครอบคลุมและ
เหมาะสมการประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันได�หลายกรณี โดยเฉพาะด�านการบริหารงาน
จัดการสKงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการได�หลายประการ โดยเฉพาะหลักสัปปุริสธรรม ๗๓ 
ซ่ึงเปMนธรรมของสัตบุรุษเปMนคุณสมบัติของคนดีประกอบด�วย ความรู�จักธรรม รู�หลักหรือรู�จัก
เหตุ ความรู�จักอรรถ ความมุKงหมายหรือรู�จักผล ความเปMนผู�รู�จักตน ความเปMนผู�รู�จักประมาณ 
ความรู�จักกาล คือรู�จักกาลเวลาอันเหมาะสม รู�จักชุมชนและรู�จักท่ีประชุม รู�กิริยาท่ีจะ
ประพฤติตKอชุมชนนั้นๆ ความรู�จักบุคคล เพ่ือเปMนแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาและประยุกต�ใช�ตKอไป และทําให�สังคมท่ีเก่ียวข�องกับองค�กรบริหารจัดการอยKาง
ชาญฉลาด สร�างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตKอการบริหารงานอยKางยั่งยืนและม่ันคง รวมท้ัง
เปMนหลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการองค�กรของตนอยKางมีระบบ โดยท่ียังมี
คุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการอีกสKวนหนึ่งด�วย 

การมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เทศบาลตําบลโนน
สะอาด สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี พบปPญหาการ
มีสKวนรKวมของผู�ปกครอง ชุมชน องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินและหนKวยงานท่ีเก่ียวข�องยังขาด
ความเข�าใจการเข�าถึงความต�องการของผู�ปกครองท่ีอยากให�นักเรียนมีการเรียนท่ีดี มี
พัฒนาการในการทํากิจกรรมตKางๆ อยKางทันยุคโลกาภิวัตน�ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
จากสภาพและปPญหาการดําเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัด
องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี๔ ดังกลKาวข�างต�น ผู�วิจัยจึง
สนใจท่ีจะศึกษาการบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน
เทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี เพ่ือเปMนข�อมูลสารสนเทศในการสKงเสริมและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให�มี
ประสิทธิภาพและกKอประโยชน�สูงสุดแกKผู�รับบริการตKอไป 
 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีสKวนรKวมของ

โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี 

                                                           
๓ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ประยุทธ ปยุดโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหา

จุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒). 
๔ องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินอําเภอโนนสะอาด, ข�อมูลรายงานประจําปzโรงเรียนเทศบาล

ตําบลโนนสะอาด, (อุดรธานี : โรงเรียนบ�านโนนสะอาด, ๒๕๕๙), หน�า ๑๕. เอกสารอัดสําเนา. 
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๒. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีสKวนรKวม
ของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี จําแนกตาม อาชีพ รายได� และระดับการศึกษา 

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางสKงเสริมการบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบ
มีสKวนรKวมของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอ
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยใช�รูปแบบผสม (Mixed Method) โดยเปMนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเปMนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช�การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth 
Interview) กับผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) 

๑. ประชากร ได�แกK ผู�ปกครองในโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กร
ปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ปBการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๕๗๐ คน  

๒. กลุKมตัวอยKาง ได�แกK ผู�ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด 
สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ปBการศึกษา ๒๕๕๙ 
จํานวน ๒๒๖ คน กําหนดขนาดกลุKมตัวอยKางตามตารางเครซซ่ีและมอร�แกน๕ (krejcie & 
Morgan) และสุKมแบบแบKงชั้น (Stratified random Sampling) ตามเขตการปกครองและ
เทียบสัดสKวนตามระดับการศึกษาและอาชีพของผู�ปกครองได�กลุKมตัวอยKางในแตKละกลุKมยKอย 
โดยการสุKมอยKางงKาย (Simple random sampling) ด�วยวิธีจับสลาก 

๓. เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล เปMนแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เก่ียวกับแนวทางการสKงเสริมการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการบริหารการศึกษาของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน จํานวน ๑ ฉบับ มี
ลักษณะเปMนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราสKวนประมาณคKา (Rating 
scale) และแบบปลายเป�ด (Open-ended) มี ๒ ข้ันตอน ดังนี้ ตอนท่ี ๑ เปMนข�อมูลสKวนตัว
ของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ รายได� และระดับการศึกษา มีลักษณะเปMนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) และตอนท่ี ๒ เปMนแบบสอบถามแนวทางการสKงเสริมการมี
สKวนรKวมของผู�ปกครองในการบริหารการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองตูม 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกKน มีลักษณะเปMนแบบมาตราสKวนประมาณคKา (Rating scale) 
ตามวิธีการของลิเคิร�ด (likert) 

                                                           
๕ krejcie and morgan อ�างถึงใน, บุญชุม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ�ครั้งท่ี ๙,

(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส�น, ๒๕๔๕), หน�า ๘๒.๘๓. 
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๔. การวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเขตการปกครอง
ระดับการศึกษาและอาชีพ โดยวิเคราะห�หาจํานวน คKาร�อยละ หาคKาเฉลี่ย สKวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ท้ังโดยรวมและรายด�านตามวิธีการของลิเคิร�ท (Likert) แล�วนําไปเทียบกับ
เกณฑ�คKาเฉลี่ย ๕ ระดับ และแปรผล วิเคราะห�เปรียบเทียบ จําแนกตามอาชีพโดยการ
ทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว 
(F-test แบบ One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกตKางหาความแตกตKางเปMนรายคูKด�วย
วิธีการของเซฟเฟ� (Scheffe’ method) และวิเคราะห�หาจํานวนหาคKาความถ่ีและวิเคราะห�
ข�อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 
 

๔. สรุปผลการวิจัย 
การบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีสKวนรKวมของโรงเรียน

เทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูKในระดับมาก (x̄ = ๔.๔๖) เม่ือพิจารณาเปMนราย
ด�าน ด�านท่ีมีการปฏิบัติมาก ๗ ด�าน ด�านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด�านการมีสKวนรKวมตาม
หลักอัตตัญ�ุตา : ความเปMนผู�รู�จักตน (x̄ = ๔.๕๐) รองลงมา คือ ด�านการมีสKวนรKวมตามหลัก
กาลัญ�ุตา : ความเปMนผู�รู�จักกาลเวลาหรือรู�จักเวลาท่ีเหมาะท่ีควร (x̄ = ๔.๔๙) ด�านท่ีมีสKวน
รKวมตํ่าท่ีสุด คือ ด�านการมีสKวนรKวมตามหลักอัตถัญ�ุตา : ความเปMนผู�รู�จักผล และด�านการมี
สKวนรKวมตามหลักมัตตัญ�ุตา : ความเปMนผู�รู�จักประมาณหรือรู�จักความพอเพียง (x̄ = ๔.๔๓) 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีสKวนรKวม
ของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด จําแนกตามอาชีพ รายได� ระดับการศึกษาของ
ผู�ปกครองโดยภาพรวมและรายด�าน มีการปฏิบัติไมKแตกตKางกัน 

ข�อเสนอแนะแนวทางในการบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีสKวน
รKวมของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนน
สะอาด จังหวัดอุดรธานี 

ควรนําหลักและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องมาประยุกต�ใช�ในหลักการมีสKวนรKวม วางตัว
ทํางานให�เหมาะสมกับงาน และเปMนตัวอยKางท่ีดีของผู�ใต�บังคับบัญชา มีการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาเพ่ือบริหารโรงเรียนดียิ่งข้ึนกวKาเดิม โดยใช�หลักการและเหตุผลให�ตรงกับ
สถานการณ�นั้นๆ ควรกําหนดเป�าหมาย และสKงเสริมงานให�บรรลุตามท่ีกําหนดไว� โดย
ตรวจสอบการดําเนินงานให�สอดคล�องกับเป�าหมาย และคํานึงถึงประโยชน�สKวนรวม วิเคราะห�
จุดอKอน จุดแข็ง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน ต้ังใจทํางานและหวังความเจริญก�าวหน�ามาสูK
สถานศึกษา ควรวางตัวได�อยKางเหมาะสมในทุกสถานการณ�มีมารยาทท่ีดี รู�จิตใจของ
ผู�ใต�บังคับบัญชา มีน้ําใจ เอ้ือเฟ¡¢อเผื่อแผKตKอกัน รู�จักปลKอยวาง และคิดบวกในทุกสถานการณ� 
สร�างความเชื่อม่ันในตนเองให�มากข้ึนในการบริหารสถานศึกษา ควรมีความพอดีพอเพียงท้ัง
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การทํางานและการดําเนินชีวิตหรือนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช� มีคุณธรรมประจําใจ สร�าง
จิตสํานึกท่ีดีแกKคนรอบข�าง ใช�อํานาจอํานาจให�ถูกต�องเหมาะสมและมีขอบเขตในการบริหาร 
ใช�อํานาจอํานาจให�ถูกต�องเหมาะสมและมีขอบเขตในการบริหาร 

 

๕. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบวKา การบริหารการศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ แบบมีสKวนรKวม

ของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมและรายด�าน มีการปฏิบัติในระดับมาก ด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยการ
ปฏิบัติสูงสุดคือด�านการมีสKวนรKวมตามหลักอัตตัญ�ุตา : ความเปMนผู�รู�จักตน รองลงมา คือ 
ด�านการมีสKวนรKวมตามหลักกาลัญ�ุตา : ความเปMนผู�รู�จักกาลเวลาหรือรู�จักเวลาท่ีเหมาะท่ี
ควร ท้ังนี้เพราะวKา ผู�ปกครองมีความเข�าใจในการท่ีจะสร�างเสริมการมีสKวนรKวมสนับสนุน ใน
เรื่องของกิจกรรมตKางๆ ของโรงเรียน เพ่ือให�เด็กๆ สนใจในกิจกรรมท่ีเหมาะกับวัย ฝ�กให�
สามารถดูแลตัวเองได� ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ ศักด์ิชัย ชัยวิรัตน�๖ ได�ศึกษาเก่ียวกับการ
มีสKวนรKวมของผู�ปกครองใน การพัฒนาเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ�านประตูป�า อําเภอเมือง
ลําพูน ผลการศึกษาพบวKา ผู�ปกครองเกือบท้ังหมดมีสKวนรKวมในด�านพ้ืนฐานของการให�
การศึกษาอบรมเด็ก กิจกรรมท่ีผู�ปกครองทุกคนได�ปฏิบัติ คือฝ�กให�เด็กได�ชKวยตนเอง สําหรับ
การให�ความรKวมมือสนับสนุนโรงเรียน ผู�ปกครองมากกวKาครึ่งหนึ่งมีสKวนรKวมโดยให�ความ
สนใจให�ข�อมูลท่ีเปMนจริง เข�ารKวมประชุม ตลอดจนรKวมมือ สนับสนุนการดําเนินงานของ
โรงเรียน นอกจากนี้ในด�านการสKงเสริมพัฒนาการและความเจริญงอกงามของเด็ก ผู�ปกครอง
สKวนใหญKมีสKวนรKวม โดยเฉพาะอยKางยิ่งการสKงเสริมให�เด็กได�ทํากิจกรรมท่ีสนใจ ข�อเสนอแนะ
ท่ัวไปผู�ปกครองต�องการให�โรงเรียนเข�มงวดในการจัดการเรียนการสอน และกวดขันเรื่อง
ระเบียบของนักเรียน 
 

๖. ข�อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยได�แนวทางในการพัฒนาท่ีใช�เปMนข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิง

ปฏิบัติการ และใช�ในการวิจัยครั้งตKอไป ดังนี้ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ ผู�บริหารควรมีข�อเสนอแนะและจัดทํานโยบายสอดคล�องกับการบริหาร
สถานศึกษา 

๑.๒ ผู�บริหารควรจัดอบรมการมีสKวนรKวมในโครงการหรือกิจกรรมตKางๆ มา
พัฒนาการบริหารงาน 
                                                           

๖ ศักดิ์ชัย ชัยวิรัตน�, “การมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการพัฒนาประถมศึกษาโรงเรียนบ�าน
ประตูป�าอําเภอเมืองลาพูน”, การค�นคว�าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมK), ๒๕๔๒. 
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๑.๓ ผู�บริหารควรให�นักเรียนและผู�ปกครองมีสKวนรKวมในการจัดให�มีสวัสดิการ
ด�านตKางๆแกKนักเรียนตามความเหมาะสม 

๒. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ ผู�บริหารควรจัดให�มีสKวนรKวมในการดําเนินงานของสถานศึกษาตามเวลา

และโอกาส 
๒.๒ ผู�บริหารควรจัดให�มีสKวนรKวมในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานกับ

หนKวยงานอ่ืน 
๓. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตKอไป 

๓.๑ ศึกษาปPจจัยท่ีมีผลกระทบตKอการมีสKวนรKวมของโรงเรียนตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ 

๓.๒ ความสัมพันธ�ท่ีมีตKอการมีสKวนรKวมของผู�ปกครองกับผู�บริหารโรงเรียน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ�คุรุสภาลาดพร�าว, ๒๕๔๒. 
บุญชุม ศรีสะอาด. การวิจัยเบ้ืองต�น. พิมพ�ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส�น, 

๒๕๔๕. 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ประยุทธ ปยุดโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหา

จุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
 (๒) วารสาร : 
กุลยา ตันติผลาชีวะ. “การมีสKวนรKวมของผู�ปกครองกับโรงเรียนปฐมวัย”. วารสารการศึกษา

ปฐมวัย, ปBท่ี ๕ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม ๒๕๔๔). 
(๓) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

ศักด์ิชัย ชัยวิรัตน�. “การมีสKวนรKวมของผู�ปกครองในการพัฒนาประถมศึกษาโรงเรียนบ�าน
ประตูป�าอําเภอเมืองลาพูน”. การค�นคว�าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหมK, ๒๕๔๒. 

 (๔) เอกสารอัดสําเนา : 
องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินอําเภอโนนสะอาด. ข�อมูลรายงานประจําปzโรงเรียนเทศบาล

ตําบลโนนสะอาด. อุดรธานี : โรงเรียนบ�านโนนสะอาด, ๒๕๕๙. 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต1อการใช�ตําราวิชาการจัดการผลิตภัณฑ� 
และราคาในการจัดการเรียนการสอน 

The Students have Textbooks to use In Product and Price Management 
and Teaching 

ณฐาพัชร� วรพงศ�พัชร� และคณะ* 

บทคัดย1อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตKอการใช�ตํารา
วิชาการจัดการผลิตภัณฑ�และราคาในการจัดการเรียนการสอน ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยคือ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการผลิตภัณฑ�และราคา กับอาจารย� ดร.ณฐาพัชร� 
วรพงศ�พัชร� ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ จํานวน ๓๙ คน เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล
คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�คือคKาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และคKาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบวKา โดยรวมนักศึกษามีความคิดเห็นตKอการ
ใช�ตําราวิชาการจัดการผลิตภัณฑ�และราคาในการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (คKาเฉลี่ย 
= ๔.๐๒ คKาเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .๗๓) ข�อท่ีมีคKาเฉลี่ยสูงสุดเทKากัน ๒ ข�อคือ เนื้อหาวิชาท่ีมี
ความเหมาะสมกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และความพึงพอใจโดยรวมตKอการใช�ตําราใน
การจัดการเรียนการสอน สKวนข�อท่ีมีคKาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ขนาดของรูปเลKมมีความเหมาะสม 
 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, ตําราวิชาการจัดการผลิตภัณฑ�และราคา, การจัดการเรียนการสอน 

Abstract 

This research aimed to students opinion towards strategic Product & 
Price Management textbook The population were 39 students who in 
enrolled the Product & Price Management Course in the first semester of 
2015 Data were collected by using survety Questionnaier and analyzed by 
descriptive statistios i.e mean and s.d. The reults showed that the overall 
satisfaction of students on the use of Product & Price management textbook 

                                                           
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 

ณรงค�ฤทธ� ธีระเวช, อชิตพล พลเขต, แก�วตา ผิวพรรณ, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกKนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ� 
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was in a high level (mean=4.02 =S.D. = .73) However, the least satisfaction of 
student was the appropriate size of the textbook  

Keywords: Opinion, Product & Price Management Textbook, Teaching 

๑. บทนํา  
การศึกษาเปMนรากฐานสําคัญและจําเปMนตKอการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาจะ

มีสKวนในการพัฒนาบุคคลในด�านตKางๆ เพ่ือให�สามารถเติบโตได�อยKางมีศักยภาพ สามารถ
ประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตได�ด�วยตนเอง ดังนั้นในการจัดการศึกษาจึงจําเปMนต�องจัดให�
สอดคล�องกับความต�องการของสังคมในปPจจุบัน เพ่ือให�ผู�ท่ีเรียนได�มีการพัฒนาตนเองได�อยKาง
สมบูรณ�ท้ังรKางกาย จิตใจ สติปPญญา ความรู�และคุณธรรม สามารถใช�ชีวิตอยูKรKวมกับบุคคล
อ่ืนๆได�อยKางมีความสุข สามารถพัฒนาสร�างตนเอง สร�างงาน สร�างครอบครัว และมีสKวนรKวม
ในการชKวยพัฒนาสังคม 

การจัดการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ตามโครงสร�างหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี วิชาการจัดการผลิตภัณฑ�และราคาเปMน
วิชาเอกสาขาวิชาการตลาดวิชาหนึ่งท่ีนักศึกษาทุกๆ สาขาวิชาต�องเรียน ปPญหาในการเรียน
วิชาการการจัดการผลิตภัณฑ�และราคาสKวนใหญKมักเกิดจากความยากของเนื้อหารายวิชา อีก
ท้ังลักษณะของการสอนมักจะอยูKในรูปแบบการบรรยายการอธิบาย รวมถึงการยกตัวอยKาง
สถานการณ�ของธุรกิจตKางๆ ซ่ึงจะต�องใช�เวลามากไมKเพียงพอตKอการเรียนในแตKละครั้ง 
นอกจากนี้แล�วเนื้อหายังมีการวิเคราะห�กรณีศึกษาอีกด�วย อีกท้ังผู�เรียนแตKละกลุKมมีคุณสมบัติ
ท่ีแตกตKางกัน เชKน สาขาวิชาท่ีเรียนประสบการณ�ตรงเก่ียวกับธุรกิจ ฯลฯ ทําให�มีความรู�
พ้ืนฐานวิชาท่ีจําเปMนสําหรับการเรียนวิชาการจัดการผลิตภัณฑ�และราคาตKางกัน การรับรู�และ
เข�าใจในวิชาช�าเร็วไมKเทKากัน ดังนั้น การเลือกวิธีการจัดกิจกรรการเรียนรู�และการใช�เอกสาร
ตําราท่ีผู�เรียนสามารถศึกษาได�ด�วยตนเองจึงเปMนสิ่งสําคัญตKอคุณภาพของการเรียนรู� 

จากปPญหาดังกลKาวผู�วิจัยจึงต�องการทราบวKานักศึกษามีความคิดเห็นตKอการใช�ตํารา
ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการการจัดการผลิตภัณฑ�และราคาอยKางไร เพ่ือนํา
ผลท่ีได�ไปใช�ในการพัฒนาตําราวิชาการจัดการผลิตภัณฑ�และราคาให�มีความสมบูรณ� และ
ชKวยใช�นักศึกษาเรียนรู�ได�ดียิ่งข้ึน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตKอการใช�

ตําราการจัดการผลิตภัณฑ�และราคาในการจัดการเรียนการสอน 
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๓. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช�การวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนยุทธ�วิชาผลิตภัณฑ�และ

ราคา อาจารย� ดร.ณฐาพัชร� วรงพงศ�พัชร� ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ จํานวน ๓๙ คน 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้  เปMนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีกําลัง
ศึกษาอยูKในภาคท่ี ๑ ปBการศึกษา ๒๕๕๙ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาท้ังหมด จํานวน ๓๙ คน
โดยผู�วิจัยเก็บข�อมูลจากประชากรท้ังหมด  

๒. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ผู�วิจัยใช�เครื่องมือเปMนแบบสอบถามซ่ึงผู�วิจัยได�นํา
แนวคิดทฤษฏีมาใช�เปMนแนวทางในการสร�างแบบสอบถาม โดยแบKงออกเปMน ๓ ตอน คือ ตอน
ท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไปของนักศึกษาได�แกKเพศการเข�าชั้นเรียน ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีมีตKอเจตคติการเรียนวิชาหลักการตลาด เปMนแบบสอบถามแบบมาตราสKวนประมาณคKา ๕ 
ระดับ และตอนท่ี ๓ ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ 

๓. การเก็บรวบรวมข�อมูล ผู�วิจัยแจกแบบสอบถามด�วยตนเองในสัปดาห�สุดท�าย
ของภาคเรียนกับนักศึกษาสาขาหลักการตลาด จํานวน ๓๙ ฉบับ 

๔. สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล ผู�วิจัยใช�สถิติวิเคราะห�ข�อมูลความคิดเห็นท่ีมีตKอ
การใช�ตําราการจัดการผลิตภัณฑ�และราคา มาวิเคราะห�ข�อมูลด�วยคอมพิวเตอร�โดย
คํานวณหาคKาสถิติท่ีต�องการซ่ึงวิธีการทางสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูลมีดังนี้ 

๔.๑ ข�อมูลท่ีได�จากคําถามท่ีกําหนดคําตอบให�เลือกตอบได�แกKคําถามเก่ียวกับ
ข�อมูลสKวนตัวของนักศึกษา นํามาวิเคราะห�โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคKาร�อยละ 

๔.๒ ข�อมูลท่ีได�จากคําถามแบบมาตราสKวนประมาณคKาได�แกKคําถามเก่ียวกับ
ความคิดเห็นของ นักศึกษาท่ีมีตKอการใช�ตําราการจัดการผลิตภัณฑ�และราคาโดยแปลความ
คKาเฉลี่ยของคําตอบแตKละข�อดังนี้ 

คKาเฉลี่ยอยูKในชKวง ๑.๐๐ - ๑.๔๙ อยูKในระดับความคิดเห็นน�อยท่ีสุด 
คKาเฉลี่ยอยูKในชKวง ๑.๕๐ - ๒.๔๙ อยูKในระดับความคิดเห็นน�อย 
คKาเฉลี่ยอยูKในชKวง ๒.๕๐ - ๓.๔๙ อยูKในระดับความคิดเห็นปานกลาง 
คKาเฉลี่ยอยูKในชKวง ๓.๕๐ - ๔.๔๙ อยูKในระดับความคิดเห็นมาก 
คKาเฉลี่ยอยูKในชKวง ๔.๕๐ - ๕.๐๐ อยูKในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

๔.๓ ข�อมูลจากแบบสอบถามท่ีใช�เติมข�อความอยKางอิสระได�แกKข�อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ผู�วิจัยได�นํามาวิเคราะห�เนื้อหาและสรุปผลการ
วิเคราะห�ข�อมูล 
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การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยใช�เครื่องมือเปMนแบบสอบถามโดยแบKงออกเปMน ๓ ตอน คือ
ตอนท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไปของนักศึกษาได�แกKเพศการเข�าเรียน ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีตKอเจตคติตKอการใช�ตําราการจัดการผลิตภัณฑ�และราคาเปMนแบบสอบถามแบบ
มาตราสKวนประมาณคKา ๕ ระดับ และตอนท่ี ๓ ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ 

๕. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวKาโดยรวมศึกษามีความคิดเห็นตKอการใช�ตําราวิชาการจัดการ

ผลิตภัณฑ�และราคาในการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (คKาเฉลี่ย ๔.๐๒ คKาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .๗๒) ข�อท่ีมีคKาเฉลี่ยสูงสุดเทKากัน ๒ ข�อคือ เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (คKาเฉลี่ย ๔.๒๙ คKาเบ่ียงเบนมาตรฐาน .๕๔) และความพึงพอใจ
โดยรวมตKอการใช�ตําราในการจัดการเรียนการสอน (คKาเฉลี่ย ๔.๒๙ คKาเบ่ียงเบนมาตรฐาน .
๖๕) สKวนข�อท่ีมีคKาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ขนาดของรูปเลKมมีความเหมาะสม (คKาเฉลี่ย ๓.๕๗ คKา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑.๑๒) ข�อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ คือหนังสือเลKมหนาไป เนื้อหา
นKาสนใจ รูปภาพในตํารานKาจะมีสีสันเพ่ือความสนุกในการเรียน อาจารย�สอนสนุกเข�าใจกวKา
ในตํารา และเนื้อหาตามตําราควรมีน�อยกวKานี้ เพราะอาจารย�สอนไมKครบเนื้อหา 

๖. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวKา โดยรวมนักศึกษามีความคิดเห็นตKอการใช�ตําราวิชาในการจัดการ

เรียนการจัดการผลิตภัณฑ�และราคาสอนในระดับมาก สอดคล�องกับผลการวิจัยปราณี ตัน
ประยูร๑ เรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตKอการใช�เอกสารคําสอนวิชาการจัดการการผลิต
และการดําเนินงาน ท่ีพบวKาโดยรวมนักศึกษามีความคิดเห็นตKอเอกสารคําสอนวิชาการจัดการ
ผลิตและการดําเนินงานในระดับมาก ผลงานวิจัยของอนัญญา โปราณานนท�๒ ศึกษาความพึง
พอใจในการใช�เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร�สําหรับธุรกิจ ของนักศึกษาภาค
ปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จําแนกเปMนรายข�อมีความพึงพอใจอยูKในระดับมากทุกข�อ 
และความพึงพอใจโดยรวมอยูKในระดับมาก และผลการวิจัยของสันทนา สงครินทร�๓ รายงาน
                                                           

๑ ปราณี ตันประยูร, ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต1อการใช�เอกสารคําสอนในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาการจัดการผลิตและ การดําเนินงาน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖, (พระนครศรีอยุธยา : 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรายภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๗). 

๒ อนัญญา โปราณานนท�, ความพึงพอใจในการใช�เอกสารประกอบการสอนวิชา
เศรษฐศาสตร�สําหรับธุรกิจของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๕๓). 

๓ สันทนา สงครินทร�, “การสร�างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส�ด�วยคอมพิวเตอร� วิทยาลัยสารพัดชKางอุดรธานี”, รายงานการวิจัย, (อุดรธานี : วิทยาลัย
สารพัดชKางอุดรธานี), ๒๕๕๒. 
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ผลการวิจัยการสร�างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส�ด�วยคอมพิวเตอร� วิทยาลัยสารพัดชKางอุดรธานีพบวKานักเรียนมีความพึงพอใจ
ตKอการจัดการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส�ด�วยคอมพิวเตอร� รหัสวิชา ๒๑๐๔-
๒๒๒๒ ที่สอนโดยใช�เอกสารประกอบการสอนอยูKในระดับมาก นอกจากนี้แล�วจาก
ผลการวิจัยพบวKาข�อท่ีมีคKาเฉลี่ยตํ่าสุดคือความเหมาะสมของขนาดของรูปเลKมซ่ึงสอดคล�องกับ
ความคิดเห็นท่ีนักศึกษา ๑ ราย เสนอไว�ในคําถามปลายเป�ดคือหนังสือหนาเกินไป ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากตํารานี้ใช�ตัวอักษรขนาด ๑๘ ซ่ึงผู�จัดทําเจตนาให�ผู�อKานอKานสะดวก อีกท้ังใน
เนื้อหาของตําราได�มีการนําเหตุการณ�เรื่องราวทางธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหาแตKละสKวนมาใสK
ไว�เพ่ือให�ผู�อKานเกิดความเข�าใจชัดเจน รวมท้ังมีกรณีศึกษาในสKวนท�ายของตําราสําหรับให�
ผู�อKานได�ฝ�กหัดวิเคราะห�ตามท่ีระบุไว�ในคําอธิบายรายวิชาด�วย 

สKวนความคิดเห็นจากคําถามปลายเป�ดของนักศึกษา ๑ ราย ท่ีเห็นวKาควรมีเนื้อหา
ให�น�อยกวKานี้เพราะอาจารย�สอนไมKครบเนื้อหานั้น ในความเปMนจริงผู�สอนสอนครบทุกบทตาม
เนื้อหาแตKท่ีนักศึกษามีความเห็นดังกลKาวอาจเนื่องมาจากนักศึกษาคิดวKาผู�สอนต�องสอนครบ
ทุกหัวข�อ ทุกหน�าแตKละบท ซ่ึงความเปMนจริงแล�วการสอนให�ได�ครบตามคําอธิบายรายวิชา 
ผู�สอนจึงมีตําราเพ่ือให�นักศึกษาได�ใช�อKานประกอบด�วยตนเองเพ่ือเพ่ิมความเข�าใจใน
เนื้อหาวิชานั้นๆ ได�ดียิ่งข้ึน อยKางไรก็ตามผู�วิจัยเห็นวKาการท่ีนักศึกษาเข�าใจวKาผู�สอนสอนไมK
ครบเนื้อหานั้นเปMนประเด็นสําคัญจึงได�นําประเด็นดังกลKาวพูดคุยหารือกับอาจารย�ท่ีปรึกษา
ของนักศึกษาหมูKเรียนนี้เพ่ือชี้แจงและขอให�ทําความเข�าใจกับนักศึกษา 

๗. ข�อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ผู�สอนควรชี้แจง และทําความเข�าใจกับผู�เรียนในคาบแรกเก่ียวกับการใช�ตํารา

ประกอบการจัดการเรียนการสอน รวมถึงความจําเปMนท่ีต�องนําเหตุการณ�ตัวอยKาง และ
กรณีศึกษาใสKไว�ในตําราทําให�ตํารามีความหนา 

๒. ผู�สอนควรสอบถามนักศึกษาเก่ียวกับขนาดของตัวอักษรถ�าใช�ขนาด ๑๖ หาก
อKานชัดเจนก็อาจปรับขนาดตัวอักษรให�เล็กลง อาจทําให�หนังสือบางลง 

๓. ผู�สอนควรหาทางสร�างแรงจูงใจให�นักศึกษาสนใจศึกษาตําราเพ่ือเรียนรู�ได�ด�วย
ตนเองโดยการมอบหมายให�อKานบทเรียนลKวงหน�า เพ่ือตอบคําถามกKอนเริ่มบทเรียนในแตKละ
ครั้ง หรืออาจมอบหมายงานให�สรุปเนื้อหาแตKละบทสKงนอกเหนือจากแบบฝ�กหัดท�ายบท 
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บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
ปราณี ตันประยูร. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต1อการใช�เอกสารคําสอนในการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาการจัดการผลิตและการดําเนินงาน ภาคเรียนท่ี ๒/
๒๕๕๖. พระนครศรีอยุธยา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรายภัฎ
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๗. 

อนัญญา โปราณานนท� .  ความพึงพอใจในการใช� เอกสารประกอบการสอนวิชา
เศรษฐศาสตร�สําหรับธุรกิจของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๕๓. 

 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
สันทนา สงครินทร�. “การสร�างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส�ด�วยคอมพิวเตอร� วิทยาลัยสารพัดชKางอุดรธานี”. รายงานการวิจัย. 
อุดรธานี : วิทยาลัยสารพัดชKางอุดรธานี, ๒๕๕๒. 
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การส1งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อําเภอวังสามหมอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

The Administration Promotioning of Basic Educational School for Four 
Brahmavihara in Wangsammo District, Under Udonthani Primary 

Educational Service Area Office 2 

 พระมหาสมภาร สาทโร (วรรณพราหมณ�)* 
 ดร.นาคพล เกินชัย, พระครูสโมธานเขตคณารักษ�, ดร.** 

บทคัดย1อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการสKงเสริมการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี 
ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ�ในการทํางาน และศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
สKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอวัง
สามหมอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ กลุKมตัวอยKางท่ีใช�
ในการวิจัย ได�แกK ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน ๕๖ คน และครูผู�สอน จํานวน ๒๐๔ คน รวม
ท้ังสิ้นจํานวน ๒๖๐ คน และกลุKมเป�าหมายจํานวน ๑๕ คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยได�แกK
แบบสอบถามแบบมาตราสKวนประมาณคKา มีคKาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทKากับ .๙๖๓ และแบบ
สัมภาษณ� สถิติท่ีใช�ในการวิจัย ได�แกK ความถ่ี คKาร�อยละ คKาเฉลี่ย คKาสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคKาที (t-test independent sample) วิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (F-
test แบบ one way ANOVA) และทดสอบความแตกตKางรายคูKด�วยวิธีการของเซฟเฟ� 
(Scheffe’ Method) และการวิเคราะห�เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

ผลการวิจัยพบว1า 
การสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน อําเภอวังสามหมอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
โดยภาพรวมและรายด�าน มีการปฏิบัติอยูKในระดับมาก โดยด�านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด�าน
การบริหารสถานศึกษาตามหลักมุทิตา รองลงมาคือ ด�านการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
กรุณาและด�านการบริหารสถานศึกษาตามหลักอุเบกขาตามลําดับ สKวนด�านท่ีมีระดับปฏิบัติ
ตํ่าสุดคือ ด�านการบริหารสถานศึกษาตามหลักเมตตา  

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
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การเปรียบเทียบระดับการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอวังสามหมอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี และขนาดสถานศึกษา โดยผลรวม
และรายด�านมีการปฏิบัติไมKแตกตKางกัน และเม่ือจําแนกตามประสบการณ�ในการทํางาน โดย
ภาพรวม มีการปฏิบัติแตกตKางกัน อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงเปMนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว� เม่ือพิจารณาเปMนรายด�าน ด�านเมตตา มีการปฏิบัติแตกตKางกันอยKาง
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ สKวนด�านอ่ืนมีการปฏิบัติไมKแตกตKางกัน 

แนวทางการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อําเภอวังสามหมอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 
๒ มีดังนี้ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักเมตตา ผู�บริหารควรคิด พูด ทํา 
ด�วยความเมตตา เข�าใจในบทบาทหน�าท่ีของครู ควรให�กําลังใจข�าราชการครูทุกคน และ
สKงเสริมให�มีการพัฒนาตนเองอยูKเสมอ ควรให�ความรักความจริงใจตKอเพ่ือนรKวมงาน ครู และ
นักเรียน ครูผู�สอนควรดูแลนักเรียนด�วยความรักความเมตตาเหมือนครอบครัวเดียวกัน ด�าน
การสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักด�านกรุณา ผู�บริหารควรมีความกรุณาตKอการ
ทํางานของบุคลากรทุกด�าน บุคลากรควรมีความกรุณาและให�ความรKวมมือดีตKอ
ผู�ใต�บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน�าท่ีของตนอยKางเต็มท่ี ควรให�กําลังใจแกKเพ่ือนรKวมงานและ
การสร�างบรรยากาศในท่ีทํางานให�ความโอบอ�อมอารีตKอเพ่ือนรKวมงานให�ความสุขความสบาย
เหมือนอยูKบ�าน ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักด�านมุทิตา ผู�บริหารควร
แสดงความเห็นอกเห็นใจและให�คําปรึกษาชKวยเหลือแกKบุคลากรอยKางท่ัวถึงกันทุกด�าน ควร
แสดงความยินดีตKอคณะครูนักเรียนเม่ือประสบความสําเร็จและดูแลเอาใจใสKสารทุกข�สุขดิบ
ให�ท่ัวถึง ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักด�านอุเบกขา ผู�บริหารควรรู�จัก
วางใจเปMนกลางในการปฏิบัติหน�าท่ีให�ความเปMนธรรมตKอครูและนักเรียนไมKเข�าข�างคนใดคน
หนึ่ง หรือไมKเอนเอียงไปฝ�ายใดฝ�ายหนึ่ง ควรรู�จักหลักของเหตุและผลในการตัดสินปPญหารู�ผิด
รู�ชอบในความเปMนกลาง ควรปฏิบัติตนเปMนกลางตKอผู�อ่ืนด�วยความเปMนธรรม และความเสมอ
ภาคกับทุกคน ตลอดจนการวางตัววางให�เหมาะสม 

คําสําคัญ: การสKงเสริม, การบริหารสถานศึกษา, หลักพรหมวิหาร ๔, แนวทางในการพัฒนา 

Abstract 

The aims of this research were to study and compare the promotion 
of the educational institute administration according to the Four 
Brahmavihara-dhammas in the basic education schools, classified by the 
personnel’s positions, educational institute sizes and work experience; to 
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study the ways to develop the promotion of the educational institute 
administration according to the Four Brahmavihara-dhammas in the schools 
under the Udonthani Primary Educational Service Area Office 2, Wongsammo-
district, Udonthani province. The samples of this research were 56 
educational administrators and 204 teachers (in total 260); the target group 
included 15 informants. The tools used in this research were a rating scale 
questionnaire with its reliability value at .963 and an interview form. The 
statistics used in this research were: Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation, t-test (Independent sample), f-test (One Way ANAVA) and Multiple 
Comparison Test of Scheffe; the data were analyzed by the descriptive 
analysis.  

The research results were as follows: 
1. The overall statistic score of the promotion of the educational 

institute administration according to the Four Brahmavihara-dhammas in the 
schools under the Udonthani Primary Educational Service Area Office 2, 
Wongsammo-district, Udonthani province was at a high level; the scores of 
each aspect were the same, ranked from the administration based on muditā 

(sympathetic joy) principles, karuṇā (compassion), upekkhā (equanimity) and 
mettā (loving kindness) respectively. 

2. The comparative scores, both of overall and each aspect scores, 
of the promotion of the educational institute administration according to the 
Four Brahmavihara-dhammas in the schools were indifferent. Classified by 
working experiences of the samples, the scores were different with the 
statistic significance level at .05; this accepted the hypothesis determined. 
The aspect of mettā has been practiced with the statistic significance level at 
.05. The scores of the other aspects were indifferent.  

3. The ways to develop the promotion of the educational institute 
administration according to the Four Brahmavihara-dhammas in the schools 
under the Udonthani Primary Educational Service Area Office 2 were that the 
administrators should act and speak with loving-kindness; understand the 
teachers; encourage all the staff; support all the staff to develop themselves; 
be sincere with colleagues, teachers, students; give compassion to all 
personnel in all aspects; they should be sympathetic to the others at work; 
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provide advice, have equanimity and warn the staff when they did mistakes 
and promote when they did something good; be neutral during decisive 
matter.  

Keywords: promotion, educational institute administration, Four Brahmavihara 
- dhammas, ways to develop 

๑. บทนํา 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหKงชาติ มีความมุKงม่ันท่ีจะ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและคุณภาพของคนไทยโดยรวมให�สูงข้ึน โดยกําหนดความมุKง
หมายและหลักการในการจัดการศึกษาต�องเปMนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให�เปMนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� 
ท้ังด�านรKางกาย และจิตใจสติปPญญา ความรู� คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูKรKวมกับผู�อ่ืนได�อยKางมีความสุข๑ โดยท่ีสถานศึกษามีฐานะทางสังคมมี
หน�าท่ีในการจัดการศึกษา เพ่ือให�ความรู�แกKสมาชิกทางสังคมโดยการใช�ทรัพยากรการบริหาร
ในการดําเนินการท้ัง คน เงิน วัสดุอุปกรณ� และการบริหารจัดการทรัพยากรให�เกิดประโยชน�
สูงสุด โดยท่ีคนเปMนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด ดังนั้น ผู�บริหารสถานศึกษาจึงควรท่ีจะให�
ความสําคัญตKอการบริหารงานบุคคลากรในสถานศึกษาเปMนพิเศษจะต�องหันมาดูแลเอาใจใสK 
ชKวยเหลือกระตุ�นให�บุคลากรท่ีมีอยูKในสถานศึกษาได�ปฏิบัติงานอยKางเต็มความสามารถ มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพ กKอให�เกิดประสิทธิผล ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาเกิดมีพลัง
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานยKอมท่ีจะสKงผลให�งานในสถานศึกษาสําเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค�ตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว�๒ ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา ผู�บริหารสถานศึกษาจําเปMนต�องมีการกําหนดบทบาทของตนหลายอยKางสามารถ
ขับเคลื่อนไปสูKการเปMนองค�กรแหKงการเรียนรู� โดยต�องกําหนดบทบาทของตนเองให�ชัดเจนใน
ฐานะท่ีเปMนผู�บริหารสถานศึกษา และจําเปMนต�องกําหนดบทบาทในการดําเนินงานกับคณะ
บุคคลท่ีมีสKวนเก่ียวข�องกับสถานศึกษา เพ่ือให�มีการประสานความรKวมมือในการ ทํากิจกรรม
ภายในสถานศึกษารKวมกัน รวมท้ังการกําหนดบทบาทในการบริหารจัดการภาวะงานท้ังระบบ
ของสถานศึกษาให�ดําเนินไปได�อยKางเปMนระบบ และมีความชัดเจนในการดําเนินงานตาม
เป�าหมายท่ีได�กําหนดไว�โดยเน�นการพัฒนาผู�เรียนเปMนสําคัญ ผู�บริหารสถานศึกษาต�องมี

                                                           
๑ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�องค�การรับสKงสินค�าและพัสดุภัณฑ�, ๒๕๔๖), หน�า ๑๖. 
๒ รุKง แก�วแดง, องค�กรและการบริหาร, พิมพ�ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๔), หน�า ๘.  
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แนวทางตามหลักทฤษฏีและหลักธรรมเพ่ือนํามาใช�เปMนกลไกสําคัญท่ีจะนําไปสูKการขับเคลื่อน
การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาท้ังระบบ๓ 

จากความสําคัญและสภาพดังกลKาวข�างต�นผู�วิจัยจึงสนใจศึกษาการสKงเสริมการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอวังสามหมอ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เพ่ือเปMนข�อมูลสนเทศ
นําไปใช�เปMนแนวทางสKงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู�บริหารสถานศึกษาให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของสังคมและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสKงเสริมการบริหาร
สถานศึกษาให�เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตKอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอวังสามหมอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ 

๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอวังสามหมอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี ขนาดสถานศึกษา และ
ประสบการณ�ในการทํางาน 

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอวังสามหมอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ใช�รูปแบบวิธีวิทยาการแบบผสม กลุKมตัวอยKาง ได�แกKผู�บริหาร

สถานศึกษาและครูผู�สอน จํานวน ๒๖๐ คน กําหนดขนาดกลุKมตัวอยKางโดยใช�ตารางของเครซ่ี
และมอร�แกน โดยการสุKมแบบแบKงชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช�ใน
การวิจัย คือ ๑) แบบสอบถาม มีลักษณะเปMนแบบตรวจสอบรายการแบบมาตราสKวน
ประมาณคKา แบบปลายเป�ด และ๒) แบบสัมภาษณ� การวิเคราะห�ข�อมูล ผู�วิจัยได�วิเคราะห�
ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร� สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ขอมูล ได�แกK ความถ่ี คKาร�อยละ 
คKาเฉลี่ย และสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาคKาที (t-test independent sample) 
วิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ one way ANOVA)และทดสอบความ

                                                           
๓ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�องค�การรับสKงสินค�าและพัสดุภัณฑ�, ๒๕๔๒), หน�า ๑. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๓๖๕

แตกตKางรายคูKด�วยวิธีการของเซฟเฟ� (Scheffe’ Method) และการวิเคราะห�เชิงพรรณนา 
(Descriptive analysis) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. การสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน อําเภอวังสามหมอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
โดยภาพรวมและรายด�านมีการปฏิบัติอยูKในระดับมาก โดยด�านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด�าน
การบริหารสถานศึกษาตามหลักมุทิตา รองลงมาคือ ด�านการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
กรุณา และด�านการบริหารสถานศึกษาตามหลักอุเบกขา สKวนด�านท่ีมีระดับปฏิบัติตํ่าสุดคือ
ด�านการบริหารสถานศึกษาตามหลักเมตตา  

๒. ผลการเปรียบเทียบระดับการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอวังสามหมอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี และขนาดสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด�านมีการปฏิบัติไมKแตกตKางกัน ซ่ึงไมKเปMนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� และเม่ือ
จําแนกตามประสบการณ�การทํางาน โดยภาพรวมแตกตKางกัน อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .๐๕ ซ่ึงเปMนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� เม่ือพิจารณาเปMนรายด�าน ด�านการสKงเสริมการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักเมตตา มีการปฏิบัติแตกตKางกัน อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.๐๕ สKวนด�านอ่ืนมีการปฏิบัติไมKแตกตKางกัน 

๓. แนวทางการพัฒนาการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอวังสามหมอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีดังนี้ ๑) ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักด�าน
เมตตา ผู�บริหารควรคิด พูด ทํา ด�วยความเมตตา เข�าใจในบทบาทหน�าท่ีของครู ควรให�
กําลังใจข�าราชการครูทุกคน และสKงเสริมให�มีการพัฒนาตนเองอยูKเสมอ ควรให�ความรักความ
จริงใจตKอเพ่ือนรKวมงาน ครู และนักเรียน ครูผู�สอนควรดูแลนักเรียนด�วยความรักความเมตตา
เหมือนครอบครัวเดียวกัน ๒) ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักด�านกรุณา 
ผู�บริหารควรมีความกรุณาตKอการทํางานของบุคลากรทุกด�าน บุคลากรควรมีความกรุณาและ
ให�ความรKวมมือดีตKอผู�ใต�บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน�าท่ีของตนอยKางเต็มท่ี ควรให�กําลังใจแกK
เพ่ือนรKวมงานและการสร�างบรรยากาศในท่ีทํางานให�ความโอบอ�อมอารีตKอเพ่ือนรKวมงานให�
ความสุขความสบายเหมือนอยูKบ�าน ๓) ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักด�าน
มุทิตา ผู�บริหารควรแสดงความเห็นอกเห็นใจและให�คําปรึกษาชKวยเหลือแกKบุคลากรอยKาง
ท่ัวถึงกันทุกด�าน ควรแสดงความยินดีตKอคณะครูนักเรียนเม่ือประสบความสําเร็จและดูแลเอา
ใจใสKสารทุกข�สุขดิบให�ท่ัวถึง ๔) ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักด�าน
อุเบกขา ผู�บริหารควรรู�จักวางใจเปMนกลางในการปฏิบัติหน�าท่ีให�ความเปMนธรรมตKอครูและ
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นักเรียนไมKเข�าข�างคนใดคนหนึ่ง หรือไมKเอนเอียงไปฝ�ายใดฝ�ายหนึ่ง ควรรู�จักหลักของเหตุและ
ผลในการตัดสินปPญหารู�ผิดรู�ชอบในความเปMนกลาง ควรปฏิบัติตนเปMนกลางตKอผู�อ่ืนด�วยความ
เปMนธรรม และความเสมอภาคกับทุกคน ตลอดจนการวางตัววางให�เหมาะสม 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวKา การสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอวังสามหมอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ โดยภาพรวมและรายด�านมีการปฏิบัติในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปMนเพราะวKา 
สถานศึกษามีการปฏิบัติสูงสุดในด�านการบริหารสถานศึกษาตามหลักมุทิตา โดยเฉพาะ
ผู�บริหารพิจารณาความดีความชอบและสวัสดิการตKางๆ ของบุคลากร ท่ีดีอยKางเท่ียงธรรม
และโปรKงใส และผู�บริหารปฏิบัติตนเปMนแบบอยKาง ตKอผู�รKวมงานในการวางแผนบุคลากรเพ่ือ
ประโยชน�ขององค�กรอยKางแท�จริง รองลงมาคือ ด�านการบริหารสถานศึกษาตามหลักกรุณา 
โดยเฉพาะครูผู�สอนจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยKางเต็มความสามารถ เพ่ือให�
นักเรียนเข�าใจในบทเรียน และบุคลากรจัดทําเอกสารทางวิชาการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให�
ได�รับมาตรฐานดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับหลักพุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ� (ปอ.ปยุตโต)๔ 
ได�ให�ความรู�เปMนแนวสําหรับพรหมวิหาร ๔ ด�านมุทิตาท่ีวKา ความเบิกบานพลอยยินดีเม่ือผู�อ่ืน
อยูKดีมีสุข ก็มีใจแชKมชื่นเบิกบาน คือ เม่ือเห็นเขาทําดีงามประสบความสําเร็จก�าวหน�าข้ึนไป ก็
พลอยยินดีบันเทิงไปด�วย พร�อมจะชKวยสKงเสริมสนับสนุนและสอดคล�องกับงานวิจัยของพระ
เมธีธรรมาลังการ (ประยุทธ� ภูริทตฺโต)๕ ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช�หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ใน
การบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีเข�ารKวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพรK เขต ๑ ผลการศึกษาพบวKา การบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษาท่ี
เข�ารKวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพรK เขต ๑ ใน ๔ ด�าน 
คือ เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา ในภาพรวมอยูKในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปMนรายด�าน 
พบวKา มีระดับความคิดเห็นอยูKในระดับมากทุกด�าน สKวนด�านท่ีมีระดับปฏิบัติตํ่าสุด คือ ด�าน
การบริหารสถานศึกษาตามหลักเมตตา แตKโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูKในระดับมาก ท้ังนี้อาจ
เปMนเพราะวKารายข�อท่ีมีการปฏิบัติระดับตํ่าสุดคือ บุคลากรมีความยินดีกับเพ่ือนรKวมงานท่ี
ประสบความสําเร็จอยKางไมKเลือกปฏิบัติ และบุคลากรยกยKองชมเชย และให�กําลังใจเพ่ือน

                                                           
๔ พระพรหมคุณาภรณ� ( ป.อ. ปยุตฺโต), พจนากรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้ง

ท่ี ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร�.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส� จํากัด, ๒๕๕๑), หน�า ๒๔. 
๕ พระเมธีธรรมาลังการ, “การใช�หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู�บริหาร

สถานศึกษาท่ีเข�ารKวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพรK เขต ๑”, 
วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๓.  



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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รKวมงานท่ีประสบความสําเร็จในหน�าท่ีการงานอยKางเทKาเทียมกัน ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัย
ของณัฐพร ภูทองเงิน๖ ได�ทําการศึกษาเรื่อง “การบริหารงานบุคลากรของผู�บริหาร
สถานศึกษาตามหลักพรมวิหาร ๔ ในกลุKมสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ี ๑-๔ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกKน เขต ๑” ผลการศึกษาพบวKา ความคิดเห็นของผู�บริหารและ
ครูในการบริหารงานบุคลากรของผู�บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยูKในระดับมาก (คKาเฉลี่ย= ๓.๙๐) เม่ือพิจารณารายด�านพบวKา ทุกด�านมีความ
คิดเห็นอยูKในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ด�านเมตตา (คKาเฉลี่ย= ๓.๙๙) 
ด�านกรุณา (คKาเฉลี่ย= ๓.๙๕) ด�านมุทิตา (คKาเฉลี่ย= ๓.๘๔) ด�านอุเบกขา (คKาเฉลี่ย= ๓.๘๔) 
ตามลําดับ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ สถานศึกษาควรนําสารสนเทศจากผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายการ
พัฒนาสถานศึกษาและจัดกิจกรรม/โครงการสKงเสริมความเมตตาตKอกันระหวKางผู�บริหาร
สถานศึกษาและครูผู�สอนรวมท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพ่ือเปMนแนวทางในการวาง
แผนการดําเนินงานตามหลักธรรมในการพัฒนาบุคลากร 

๑.๒ ผู�บริหารสถานศึกษาควรนําผลการศึกษาเปMนระบบข�อมูลสารสนเทศแกKผู�ท่ี
มีสKวนเก่ียวข�องกับโรงเรียน ไมKวKาจะเปMนผู�บริหาร ครูอาจารย� เจ�าหน�าท่ี ผู�ปกครอง ชุมชน 
และบุคลากรคนอ่ืนๆ ท่ีมีความสนใจเพ่ือเปMนข�อมูลในการวางแผนในการสKงเสริมการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตKอไป 

๒. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักด�านเมตตา สถานศึกษา

จัดให�มีห�องพยาบาลเพ่ือดูแลสุขภาพอนามัยของบุคลากรในสถานศึกษา และครูผู�สอนจัดการ
เรียนการสอนอยKางมีคุณภาพ ตามจุดมุKงหมายได�เปMนอยKางดี และ มีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักด�านกรุณา ผู�บริหาร
สถานศึกษาพัฒนาและสKงเสริมให�มีแหลKงเรียนรู� และให�คําปรึกษาและแนะนําผู�รKวมงาน  

๒.๓ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักด�านมุทิตา บุคลากรมี
ความยินดีกับเพ่ือนรKวมงานท่ีประสบความสําเร็จอยKางไมKเลือกปฏิบัติ และยกยKองชมเชยให�
กําลังใจเพ่ือนรKวมงานท่ีประสบความสําเร็จในหน�าท่ีการงานอยKางเทKาเทียมกัน 
                                                           

๖ ณัฐพร ภูทองเงิน, “การบริหารงานบุคลากรของผู�บริหารสถานศึกษาตามหลักพรมวิหาร ๔ 
ในกลุKมสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ี ๑-๔ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกKน เขต ๑”,
วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๕. 
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๒.๔ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักด�านอุเบกขา ผู�บริหาร
สถานศึกษามอบหมายงานตามความรู�ความสามารถของบุคลากรอยKางเปMนธรรมมีเหตุมีผล 
และมีอารมณ�ม่ันคง เสมอต�นเสมอปลายสามารถควบคุมตนเองได�แม�ในยามท่ีมีปPญหา 

๒.๕ บุคลากรควรให�ความซ่ือสัตย� และความเชื่อม่ันตKอผู�ใต�บังคับบัญชาเพ่ือ
การพัฒนาสถานศึกษาและการเรียนการสอนให�ราบลื่นและประสบผลสําเร็จ 

๒.๖ บุคลากรควรมีความกรุณาและให�ความรKวมมือดีตKอผู�ใต�บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีของตนอยKางเต็มท่ี ควรให�กําลังใจแกKเพ่ือนรKวมงานและการสร�างบรรยากาศในท่ี
ทํางานให�ความโอบอ�อมอารีตKอเพ่ือนรKวมงาน 

๒.๗ บุคลากรควรพลอยยินดีในความเจริญก�าวหน�า และชื่นชมยินดีในสิ่งท่ี
เพ่ือนรKวมงานได�รับ 

๒.๘ บุคลากรควรวางเฉยในเม่ือไมKอาจจะชKวยเหลือเขาได� ไมKทับถมซํ้าเติมและ
แสดงอาการสมน้ําหน�าเม่ือเขาพลาด 

๓. ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตKอไป 
๓.๑ ควรทําการศึกษาการใช�หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในกลุKมประชากรท่ีกว�าง

และหลากหลายมากข้ึน เชKน นักเรียน ผู�ปกครองและประชาชนท่ัวไป 
๓.๒ ควรศึกษาแนวทางการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักพรหม

วิหาร ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือเปMนผลในการ
เปรียบเทียบครั้งตKอไป 

๓.๓ ควรทําการสัมภาษณ�เชิงลึกในกลุKมของบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให�มี
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายมากข้ึน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
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ภัณฑ�, ๒๕๔๖. 
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๒๕๔๔. 
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(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
ณัฐพร ภูทองเงิน. “การบริหารงานบุคลากรของผู�บริหารสถานศึกษาตามหลักพรมวิหาร ๔ 

ในกลุKมสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ี ท่ี ๑-๔ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกKน เขต ๑”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระเมธีธรรมาลังการ. “การใช�หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู�บริหาร
สถานศึกษาท่ีเข�ารKวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
แพรK เขต ๑”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
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การส1งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
อําเภอศรีธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

The Administion Promotioning Of Basic Educational School For Four 
Iddhipada In Shithat Distric, Under Udonthani Primary Educational 

Service Area Office 2 

 พระจิตกร กิตติป�ฺโญ (สินอินแก�ว)* 
 ดร.นาคพล เกินชัย, ผศ.ดร.วทิยา ทองดี** 

บทคัดย1อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการสKงเสริมการบริหาร
สถานศึกษาตามหลัก อิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ�การทํางาน และศึกษาแนวทางในการสKงเสริมการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอศรีธาตุ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ กลุKมตัวอยKางท่ีใช�ในการวิจัย ได�แกK ผู�บริหาร
สถานศึกษา จํานวน ๓๘ คน ครูผู�สอน จํานวน ๒๖๓ คน รวมท้ังสิ้น ๓๐๑ คน และ
กลุKมเป�าหมาย จํานวน ๑๘ คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเปMนแบบสอบถามมาตราสKวน
ประมาณคKา ๕ ระดับ คKาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เทKากับ .๙๗ และแบบสัมภาษณ� สถิติท่ีใช�ใน
การวิเคราะห�ข�อมูล ได�แกK ความถ่ี คKาร�อยละ คKาเฉลี่ย คKาสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคKา (t-test แบบ Independent samples) การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว 
(F-test แบบ One way ANOVA) และการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
analysis)  

ผลการวิจัยพบว1า  
การสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อําเภอศรีธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ โดยภาพรวม 
และรายด�านมีการปฏิบัติอยูKในระดับมาก โดยด�านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด�านการสKงเสริม
การบริหารสถานศึกษาตามหลักจิตตะ รองลงมา คือ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักวิริยะ และด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักฉันทะ ตามลําดับ สKวน
ด�านท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด คือ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักวิมังสา 

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
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การเปรียบเทียบระดับการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอศรีธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี วุฒิการศึกษา และประสบการณ�ในการทํางาน 
โดยภาพรวมและรายด�าน มีการปฏิบัติไมKแตกตKางกัน จึงไมKเปMนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว�  

แนวทางในการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อําเภอศรีธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ผู�บริหารควรมอบหมายงานให�บุคลากรตามความถนัด ความชอบ เม่ือมีความชอบและพอใจ 
งานก็จะสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค�ในการทํางาน ควรศึกษาถึงความสามารถของบุคลากร
ในโรงเรียนวKามีความถนัดเรื่องใด / ชอบเรื่องใด ควรสKงเสริมให�บุคลากรมีความพอใจในการ
ปฏิบัติหน�าท่ี สร�างขวัญกําลังใจตKอผู�ปฏิบัติงาน และบุคลากรควรสร�างความตระหนักใน
หน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ ให�มีความชอบในการทํางาน มีความรักท่ีจะทํางาน หม่ันศึกษาหาความรู�
อยKางสมํ่าเสมอ ทํางานด�วยความขยันหม่ันเพียร และรับผิดชอบตKอหน�าท่ี มีความ
ขยันหม่ันเพียรทํางานในสิ่ ง ท่ีไดรับมอบหมายตามคําสั่งจนสําเร็จลุลKวงด�วยดีและมี
ประสิทธิภาพ ผู�บริหารต�องเปMนแบบอยKางท่ีดีมีความขยันหม่ันเพียรในการทํางานและเอาใจ
ใสKในองค�กร ควรสร�างความพอใจให�แกKบุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ีให�ความรKวมมือกัน
แก�ปPญหาอุปสรรคท่ีเกดข้ึน สถานศึกษาควรให�มีการรายงานผลการปฏิบัติงานหลังจาก
ดําเนินงานตามโครงการเสร็จเรียบร�อยเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและนําไปปรับปรุงแก�ไข
ตKอไป ควรสKงเสริมให�ครูและบุคลากรเอาใจใสKงานสอดสKองดูแลสถานท่ีอยูKเวรยามเฝ�าติดตาม
ตรวจสอบดูแลความปลอดภัย ผู�บริหารควรสKงเสริมให�บุคลากรต้ังใจในการทํางานด�วยใจจด
จKอมีความต้ังใจทํางาน  

คําสําคัญ : การสKงเสริม, การบริหารสถานศึกษา, หลักอิทธิบาท ๔, แนวทางในการสKงเสริม 

Abstract 

The aims of this research were to study and compare the promotion 
of the educational institute administration according to the IV Iddhipada-
dhammas (Pāli: iddhipāda, path of accomplishment) in the basic education 
schools; to study the ways to develop the promotion of the educational 
institute administration according to the IV Iddhipada -dhammas in the 
schools. The samples of this research were 38 educational administrators and 
263 teachers (in total 301); the target group included 18 informants. The tools 
used in this research were a rating scale questionnaire with its reliability value 
of .975 and an interview form. The statistics used in this research were: 
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Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test (Independent 
sample) and f-test (One Way ANAVA); the data were analyzed by the 
descriptive analysis.  

The research results were as follows: 
1. The overall statistic scores of the promotion of the educational 

institute administration according to the IV Iddhipada-dhammas in the schools 
under the Udonthani Primary Educational Service Area Office 2, Sithat-district, 
Udonthani province was at a high level; the scores of each aspect were the 
same, ranked from the administration promotion based on the principles of 
thoughtfulness (Pāli: citta), energy (Pāli: viriya ), aspiration (Pāli: chanda) and 
investigation (Pāli: vīmaṁsā) respectively. 

2. The comparative scores, both of overall and each aspect scores, 
of the promotion of the educational institute administration according to the 
IV Iddhipada–dhammas, classified by the sample factors: positions, 
educational degrees and working experiences, were indifferent. 

3. The ways to develop the promotion of the educational institute 
administration according to the IV Iddhipada-dhammas in the schools under 
the Udonthani Primary Educational Service Area Office 2 were that the 
administrators should make the personnel be satisfied at work; assign tasks 
towards the achievement or targets; should study the personnel’s skillful 
abilities; should assign works according to the personnel’s satisfaction; this 
will causes them to be delight, diligent and work effectively. The 
administrators should know how to make the personnel work as a team, 
follow up the assigned works, provide assistance, have creativity at work and 
be reasonable. The teachers should teach effectively, make the students to 
be satisfied with learning, focus on their work, pay attention to the students, 
provide them advices and devote themselves in teaching. 

Keywords: Promotion, Educational Institute Administration, Iv Iddhipada-
Dhammas, Ways To Develop 

 

 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๓๗๓

๑. บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหKงชาติ มีความมุKงม่ันท่ีจะยกคุณภาพการศึกษาไทย

และคุณภาพของคนไทยโดยรวมให�สูงข้ึน โดยกําหนดความมุKงหมายและหลักการในการจัด
การศึกษาต�องเปMนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เปMนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� ท้ังรKางกาย จิตใจ สติปPญญา
ความรู�คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูKรKวมกับผู�อ่ืนได�อยKางมี
ความสุข การสKงเสริมการเรียนการสอนและสKงเสริมจริยธรรมศึกษาในสถานศึกษายังไมKเปMน
เอกภาพและขาดความรKวมมือประสานงานอยKางจริงจัง ในด�านการสKงเสริมจริยธรรมของ
บุคลากรในสถานศึกษา จากสภาพการณ�ทางสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยKางรวดเร็ว มีผลทํา
ให�การศึกษาต�องพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปด�วย กระทรวงศึกษาธิการจึงได�กําหนดนโยบาย การ
ปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงจุดมุKงหมายของการศึกษาเพ่ือสร�างบุคคลแหKงการเรียนรู� องค�การแหKง
การเรียนรู�และสังคมแหKงการเรียนรู�ให�เกิดข้ึน ให�ถึงจุดหมายสูงสุดท่ีกําหนดไว� คือ เพ่ือให�
ประชาชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และพัฒนาประเทศให�
สามารถอยูKในสังคมโลกได�อยKางมีความสุข ผู�บริหารสถานศึกษาจึงควรท่ีจะให�ความสําคัญตKอ
การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาเปMนพิเศษเม่ือคนเปMนบุคลากรท่ีสําคัญท่ีสุด จึงมีความ
จําเปMนอยKางยิ่ง ท่ีผู�บริหารสถานศึกษาจะต�องหันมาดูแลเอาใจใสK ชKวยเหลือกระตุ�นให�
บุคลากรท่ีมีอยูKในสถานศึกษา ได�ปฏิบัติงานอยKางเต็มความสามารถมีศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพ กKอให�เกิดประสิทธิผล ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาเกิดมีพลังมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานยKอมท่ีจะสKงผลให�งานในสถานศึกษาสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค� 

สภาพปPจจุบันการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีการสKงเสริมสนับสนุนการศึกษาให�มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีเป�าหมายให�ผู�เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และพัฒนาสูKความเปMนเลิศผู�เรียนทุกคนได�รับโอกาสทางการศึกษาต้ังแตKระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยKางมีคุณภาพ และเสมอภาพ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถปฏิบัติงานได�อยKางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ บุคลากรทุกคนมีจิตบริการ
ท่ีดีในการบริหารการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือให�มีมาตรฐานในการบริหารงานผู�บริหาร
การศึกษาท่ีได�รับอํานาจหน�าท่ีจะต�องมีความมุKงหวังให�กับสังคม และการพัฒนาศักยภาพของ
ผู�เรียนในสถานศึกษาโดยนําเอาหลักอิทธิบาท ๔ มาบูรณาการในการบริหารและจัด
การศึกษาตามภารกิจงานบริหาร ๔ ด�าน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด�วย ด�าน
วิชาการ ด�านงบประมาณ ด�านบุคคล และด�านการบริหารท่ัวไป ได�นําเอาหลักอิทธิบาท ๔ 
มาประยุกต�ใช�ในสถานศึกษา คือ หลักฉันทะ หลักวิริยะ หลักจิตตะ และหลักวิมังสา 

จากเหตุผลความสําคัญและสภาพปPญหาดังกลKาวข�างต�น ผู�วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
สKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อําเภอศรีธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เพ่ือเปMน
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ข�อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช�หลักพุทธ
ธรรมมาบูรณาการในการบริหารให�เกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึนไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอศรีธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ 

๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอศรีธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ จําแกนตามตําแหนKงหน�าท่ี วุฒิการศึกษา ประสบการณ�ในการทํางาน 

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก อิทธิบาท ๔ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอศรีธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งนี้คือ ใช�รูปแบบวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม กลุKมตัวอยKาง ได�แกK 

ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน จํานวน ๓๐๑ คน กําหนดขนาดกลุKมตัวอยKางโดยใช�ตาราง
ของเครซ่ีและมอร�แกน และการสุKมแบบแบKงชั้น (Stratified Random Sampling) 

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีลักษณะเปMนแบบแบบตรวจสอบ
รายการแบบมาตรสKวนประมาณคKา แบบปลายเป�ด และสัมภาษณ� 

การวิเคราะห�ข�อมูล ผู�วิจัยได�วิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร� สถิติท่ีใช�
ในกรวิเคราะห�ข�อมูล ได�แกK คKาความถ่ี คKาร�อยละ คKาเฉลี่ย สKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบท่ี (t-test แบบ Independent samples) การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว 
(F-test แบบ One Way ANOVA) และการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
analysis) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. การสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน อําเภอศรีธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ใน
ภาพรวม และรายด�านอยูKในระดับมาก โดยด�านท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด�านการสKงเสริมการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักจิตตะ รองลงมาคือ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักวิริยะ สKวนด�านท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ฉันทะ  



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๓๗๕

๒. ผลการเปรียบเทียบการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ใน
สถานศึกษาข้ัน จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี วุฒิการศึกษา และประสบการณ�ในการทํางาน 
โดยภาพรวมและรายด�านมีการปฏิบัติไมKแตกตางกัน จึงไมKเปMนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว� 

๓. แนวทางในการพัฒนาการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวKา ผู�บริหารควรมอบหมายงานให�บุคลากรตามความถนัด 
ความชอบ เม่ือมีความชอบและพอใจ งานก็จะสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค�ในการทํางาน 
ควรศึกษาถึงความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนวKามีความถนัดเรื่องใด / ชอบเรื่องใด ควร
สKงเสริมให�บุคลากรมีความพอใจในการปฏิบัติหน�าท่ี สร�างขวัญกําลังใจตKอผู�ปฏิบัติงาน และ
บุคลากรควรสร�างความตระหนักในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ ให�มีความชอบในการทํางาน มีความ
รักท่ีจะทํางาน หม่ันศึกษาหาความรู�อยKางสมํ่าเสมอ เพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง ทํางานด�วยความ
ขยันหม่ันเพียร และรับผิดชอบตKอหน�าท่ี มีความขยันหม่ันเพียรทํางานในสิ่งท่ีไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง จนสําเร็จลุลKวงด�วยดีมีประสิทธิภาพ ผู�บริหารต�องเปMนแบบอยKางท่ีดีมีความ
ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน เอาใจใสKในองค�กร ควรสร�างความพอใจให�แกKบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีให�ความรKวมมือกันแก�ปPญหาอุปสรรคท่ีเกดข้ึน สถานศึกษาควรให�มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานหลังจากดําเนินงานตามโครงการเสร็จเรียบร�อยเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและนําไปปรับปรุงแก�ไขตKอไป ควรสKงเสริมครูและบุคลากรมีการเอาใจใสKงาน
สอดสKองดูแลสถานท่ีมีการอยูKเวรยามเฝ�าติดตามตรวจสอบดูแลความปลอดภัยเอาใจใสKตKอ
หน�าท่ีและนักเรียน ให�คําแนะนําชKวยแก�ปPญหาให�แก�นักเรียน ผู�บริหารควรสKงเสริมให�
บุคลากรต้ังใจในการทํางานด�วยใจจดจKอมีความต้ังใจทํางาน บุคลากรควรมุKงม่ันเอาใจใสKตKอ
การปฏิบัติหน�าท่ีในการสKงเสริมพัฒนาตนเองและสถานศึกษารวมท้ังชุมชน และผู�บริหารควร
ติดตามตรวจสอบการทํางานทุกฝ�ายอยKางสมํ่าเสมอ ให�ความรู� ให�คําแนะนําและคําปรึกษา 
ใช�หลักการมีสKวนรKวม รKวมคิดรKวมทําโดยทุกคนต�องมีสKวนรKวมในความคิด การแก�ปPญหา 
อยKางสร�างสรรค� มีความคิดไตรKตรอง รู�จักเหตุผล รู�จักแยกแยะ ในการทํานKาท่ีเพ่ือนํามาใช�ใน
ชีวิตประจําให�ถูกต�อง 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอศรีธาตุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ พบวKา 

๑. การสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ภาพรวมและรายด�าน มีการปฏิบัติในระดับมาก ท้ังนี้เพราะวKา บุคลากรมีการปฏิบัติ
สูงสุดคือ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักจิตตะ รองลงมาคือ ด�านการ
สKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักวิริยะ และด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษา
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ตามหลักฉันทะ สKวนด�านท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักวิมังสา ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ประยุตฺโต) กลKาววKา อิทธิ
บาท ๔ หมายถึง ธรรมท่ีเปMนเครื่องให�ถึงความสําเร็จ หรือทางแหKงความสําเร็จมี ๔ ประการ
คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ฉันทะ คือความพอใจรักใครKในสิ่งนั้น วิริยะ คือ ความเพียร
พยายาม จิตตะคือ๑ ความเอาใจใสKในสิ่งนั้น วิมังสาคือ ความไตรKตรองสอบสวนพิจารณา 
หรือหมายความวKา มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝPกใฝ� ใช�ปPญญาสอบสวน นี่เปMนอิทธิบาท ๔ 
และสอดคล�องกับผลการวิจัยของ พระลอน เขมจิตฺโต (แก) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
นําหลักอิทธิบาท ๔ มาใช�ในการดําเนินชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 
ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบวKา โดยรวมอยูKใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปMนรายด�านพบวKา ด�านจิตตะ มีคKาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได�แกK ด�าน
วิริยะ สKวนด�านฉันทะและด�านวิมังสามีคKาเฉลี่ยตํ่าสุด ตามลําดับ๒  

๒. การสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ด�านท่ีมีระดับปฏิบัติตํ่าสุดคือ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
วิมังสา ท้ังนี้เพราะวKา บุคลากรมีการปฏิบัติสูงสุดคือ บุคลากรมีการตรวจรายรับรายจKาย
งบประมาณอยูKเสมอ สรุปผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง และมีการตรวจสอบ สอดสKอง ดูแล 
ประเมินผลการใช�หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงสอดคล�องกับ
แนวคิดของ พระพรหมมังคลาจารย� (หลวงพKอปPญญานันทภิกขุ) ได�กลKาวถึงหลักอิทธิบาท ๔ 
ในหนังสืองานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข วKา อิทธิบาท ๔ คือ ข�อธรรมะท่ีเปMนบันไดแหKง
ความสําเร็จในการปฏิบัติกิจทุกอยKาง ประกอบไปด�วย ฉันทะ ความพอใจในเรื่องท่ีเราจะทํา
วิริยะ ความเพียรไมKท�อถอยในการประกอบกิจนั้นๆ จิตตะ เอาใจใสKไมKทอดธุระในเรื่องนั้นๆ 
วิมังสา จะต�องทํางานนั้นตKอไป บันไดสูKความสําเร็จสี่ประการท่ีกลKาวนี้ข�อสุดท�ายสําคัญสุด๓ 
และสอดคล�องกับผลการวิจัยของวิชญาภา เมธีวรฉัตร ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย�ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ�วิทยา จังหวัดนครสวรรค�” 

                                                           
๑ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางาน, พิมพ�ครั้งท่ี ๘ , 

(กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หน�า ๑๓. 
๒ พระลอน เขมจิตฺโต (แก), “การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใช�ในการดําเนินชีวิต ของนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช”, 
วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๖. 

๓ พระพรหมมังคลาจารย� (หลวงพKอปPญญานันทภิกขุ), งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, ม.ป.ป.), หน�า ๖๐. 
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ผลการศึกษาพบวKา บุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม
อยูKในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน แตKละด�าน อยูKในระดับมากทุกด�าน๔ 

๓. การสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี โดยภาพรวมและรายด�านมีการปฏิบัติไมKแตกตKางกัน จึง
ไมKยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว� ท้ังนี้เพราะวKา ผู�บริหารและครูมีการปฏิบัติแตกตKางกัน ด�านการ
สKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักวิริยะ และด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักจิตตะ รองลงมาคือ พยายามศึกษาเก่ียวกับสื่อและการจัดทําสื่อมาประกอบใช�ใน
การเรียนการสอน และมีใจฝPกใฝ�ในการดูแลสKงเสริมพัฒนาหารายได�ให�กับสถานศึกษา ซ่ึง
สอดคล�องกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได�กลKาวถึง อิทธิบาท 
แปลวKา บาทฐานแหKงความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซ่ึงมีคุณธรรม เครื่องให�ลุถึงความสําเร็จตามท่ี
ตนประสงค� ผู�หวังความสําเร็จในสิ่งใด ต�องทําตนให�สมบูรณ� ด�วยสิ่งท่ีเรียกวKา อิทธิบาท ซ่ึง
จําแนกไว�เปMน ๔ คือ๕ ๑) ฉันทะ ความพอใจรักใครKในสิ่งนั้น ๒) วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 
๓) จิตตะ ความเอาใจใสKฝPกใฝ�ในสิ่งนั้น และ ๔) วิมังสา ความหม่ันสอดสKองในเหตุผลของสิ่งนั้น 
และสอดคล�องกับผลการวิจัยของ มัณฑนา ปรียวนิตย� ทําการศึกษา “การบริหารโรงเรียนวิถี
พุทธ ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต ๑” ผลการวิจัยพบวKา จําแนกตามตําแหนKงในการปฏิบัติงาน ไมKแตกตKางกัน๖  

๔. การสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด�านมีการปฏิบัติไมKแตกตางกัน จึงไมK
ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว� ท้ังนี้เพราะวKา ผู�บริหารและครูมีการปฏิบัติแตกตKางกัน ด�านการ
สKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักจิตตะ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักวิมังสา คือ มีใจฝPกใฝ�ในการดูแลสKงเสริมพัฒนาหารายได�ให�กับสถานศึกษา และมีการ
ตรวจสอบ สอดสKอง ดูแล ประเมินผลการใช�หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนพัฒนา
หลักสูตร ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของพระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได�กลKาวไว�วKา อิทธิบาท 
๔ คือ ทางแหKงความสําเร็จ จุดเริ่มท่ีจะนําไปสูKความสําเร็จ ถ�าเราพัฒนาคนถูกต�องอยKางท่ีวKา 
มนุษย�ไมKแปลกแยก จากความเปMนจริง ของธรรมชาติต้ังแตKข้ันพ้ืนฐาน ทุกอยKางก็สอดคล�อง

                                                           
๔ วิชญาภา เมธิวรฉัตร, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษา

โรงเรียนคีรีวงศ�วิทยา จังหวัดนครสวรรค�”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 

๕ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทําอย1างไรจึงจะเรียนเก1ง, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน�า ๓๙. 

๖ มัณฑนา ปรียวนิตย�, “การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๓๗๘ 

ไปกันได�หมด ไมKมีอะไรเสียหายเม่ือเราวางฐานได�ดีแล�ว เราก็ใช�หลักการตKางๆ ในการทํางาน
บนพ้ืนฐานแหKงความถูกต�องนั้นเม่ือพ้ืนฐานถูกต�องแล�วเราเอาธรรมะอะไรมาใช�ตอนนี้ ก็
เดินหน�าไปด�วยดี เชKน เอาหลักอิทธิบาทมาใช�มาใช�แทบทุกทKานรู�จัก อิทธิบาท คือ หลักแหKง
ความสําเร็จ๗ และสอดคล�องกับผลการวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได�ทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ�วิทยา 
จังหวัดนครสวรรค�” จําแนกตามวุฒิการศึกษาไมKแตกตKางกัน๘ 

๕. การสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จําแนกตามประสบการณ�การณ�การทํางาน โดยภาพรวมและรายด�านมีการปฏิบัติไมK
แตกตKางกัน ซ่ึงไมKเปMนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� ท้ังนี้เพราะวKา ผู�บริหารและครูมีการปฏิบัติ
แตกตKางกัน ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักจิตตะ ด�านการสKงเสริมการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักฉันทะคือ มีใจฝPกใฝ�ในการดูแลสKงเสริมพัฒนาหารายได�ให�กับ
สถานศึกษา และจัดให�มีห�องพยาบาลเพ่ือดูแลสุขภาพอนามัยของบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึง
สอดคล�องกับแนวคิดของ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) ได�กลKาวไว�วKา อิทธิบาท ๔ คือ๙ 
คุณธรรมท่ีจะนําผู�ประพฤติปฏิบัติให�ประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีตนประสงค� ซ่ึงต�องไมK
เหลือวิสัย คือสิ่งท่ีตนประสงค�นั้นต�องอยูKในวิสัย ท่ีอาจใช�ความเพียร พยายาม ทําให�เกิดข้ึนได� 
มิใชKเปMนความเพ�อฝPนท่ีไมKมีโอกาสประสบความสําเร็จ คุณธรรมกลุKมนี้เรียกวKา อิทธิบาท ๔ 
และสอดคล�องกับผลการวิจัยของพระวัชรินทร� ชินวโร (ยิ้มยKอง) ได�ศึกษาการบริหารงาน
วิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จําแนกตาม
ประสบการณ�ทํางาน ไมKแตกตKางกัน๑๐ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ สถานศึกษาควรนําไปพัฒนาจําทําแผนปฏิบัติการประจําปBและจัดกิจกรรม/
โครงการสKงเสริมความเมตตาตKอกันระหวKางผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน รวมท้ัง
                                                           

๗ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมะกับการทํางาน, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ�มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน�า ๗๙. 

๘ วิชญาภา เมธิวรฉัตร, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษา
โรงเรียนคีรีวงศ�วิทยา จังหวัดนครสวรรค�”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 

๙ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ธรรมสภา, ๒๕๔๘), หน�า ๑๖๖. 

๑๐ พระวัชรินทร� ชินวโร ( ยิ้มยKอง), “การบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕. 
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บุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพ่ือเปMนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานตามหลักธรรมใน
การพัฒนาบุคลากร 

๑.๒ สถานศึกษาควรนําผลการศึกษาเปMนระบบข�อมูลสารสนเทศแกKผู�ท่ีมีสKวน
เก่ียวข�องกับโรงเรียน ไมKวKาจะเปMนผู�บริหาร ครูอาจารย� เจ�าหน�าท่ี ผู�ปกครอง ชุมชน และ
บุคลากรคนอ่ืนๆ ท่ีมีความสนใจเพ่ือเปMนข�อมูลในการวางแผนในการสKงเสริมการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในโรงเรียน 

๒. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักฉันทะ ผู�บริหารสKงเสริม

ให�บุคลากรมีความพอใจในการปฏิบัติหน�าท่ีสร�างขวัญและกําลังใจตKอผู�ปฏิบัติงาน และ
บุคลากรควรสร�างความตระหนักในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ ให�มีความชอบในการทํางานมีความรัก
ท่ีจะทํางาน 

๒.๒ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักวิริยะ ผู�บริหารต�องเปMน
แบบอยKางของความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน และเอาใจใสKในองค�กรเปMนอยKางดี และควร
สร�างความตระหนักให�บุคลากรมีความต้ังใจในการปฏิบัติตามหน�าท่ีและรKวมมือกันแก�ปPญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

๒.๓ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักจิตตะ ผู�บริหารควร
สKงเสริมให�บุคลากรมีความต้ังใจในการทํางานด�วยใจจดจKอ ไมKฟุ�งซKาน และบุคลากรควรควร
มุKงม่ันต่ังใจปฏิบัติหน�าท่ีเอาใจใสKในการสKงเสริมพัฒนาตนเองรวมท้ังชุมชนด�วย 

๒.๔ ด�านการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักวิมังสา บุคลากรควรหม่ัน
ใช�ปPญญาพิจารณาใครKครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข�อยิ่งหยKอนในสิ่งท่ีทําอยูKเสมอ 
และผู�บริหารมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ไมKควรใช�ความรู�สึกในการทํางาน ใช�เหตุผล 
ใครKครวญตรวจสอบติดตามการปฏิบัติ 

๒.๕ บุคลากรควรมีความรักความพอใจกับงานท่ีทําอยูKและมีศรัทธาใน
หนKวยงาน ซ่ึงอาจมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพ่ือให�เข�ากับหน�าท่ีท่ีทําอยูK 

๒.๖ บุคลากรทุกคนควรมีความพากเพียนในสิ่งนั้นๆ มีความวิริยะอุตสาหะใน
การทําหน�าท่ีเปMนอยKางดี 

๒.๗ บุคลากรควรปฏิบัติหน�าท่ีอยKางเข�มแข็ง มีความมุKงม่ันท่ีจะพัฒนาองค�กรให�
เจริญรุKงเรือง และรKวมแรงรKวมกันการทํางานให�ประสบความสําเร็จ 

๒.๘ บุคลากรควรใช�หลักการมีสKวนรKวมจากทุกภาคสKวน รKวมคิด รKวมทํา รKวม
สร�างสรรค� ใช�เหตุผลในการแก�ปPญหา  

๓. ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตKอไป 
หากมีการวิจัยเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในครั้งตKอไป ผู�วิจัยขอ

เสนอแนะการดําเนินการวิจัยในลักษณะ ดังนี้ 
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๓.๑ ควรทําการศึกษาการใช�หลักธรรมอิทธิบาท ๔ ในกลุKมประชากรท่ีกว�าง
และหลากหลายมากข้ึน เชKน นักเรียน ผู�ปกครองและประชาชนท่ัวไป 

๓.๒ ควรศึกษาแนวทางการสKงเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือเปMนผลในการ
เปรียบเทียบครั้งตKอไป 

๓.๓ ควรทําการสัมภาษณ�เชิงลึกในกลุKมของบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให�มี
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
อําเภอโกสุมพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
Personnel Administration According To The Four Garavasadhammas  
Of Administrators In Schools Kosum Phisai District Under The Office  

Of Mahasarakham Primary Educational Service Area 3 

พระยีวัน ญาติโก (คอนสะหวัน)* 
ดร.สมปอง ชาสิงห�แก�ว, รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน** 

บทคัดย1อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจําแนกตามตําแหนKง วุฒิการศึกษา ขนาด
สถานศึกษา และเพ่ือศึกษาแนวทางการสKงเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอําเภอโกสุมพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ กลุKมประชากรท่ีศึกษา ได�แกK ผู�บริหาร
สถานศึกษาและครูผู�สอน กลุKมตัวอยKางท้ังหมด จํานวน ๒๙๒ คน และกลุKมเป�าหมายจํานวน 
๑๕ คน เครื่องมือท่ีใช�คือ แบบสอบถาม มีคKาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทKากับ ๐.๙๙ และแบบ
สัมภาษณ� วิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช� ได�แกK ความถ่ี คKาร�อยละ 
คKาเฉลี่ย คKาสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคKาที (t–test แบบ Independent) และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกตKาง
อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติทําการทดสอบความแตกตKางด�วยวิธีของเซฟเฟ� (Scheffe’s) 
วิเคราะห�ข�อมูลเชิงพรรณนาวิธี (Descriptive Analysis) 

ผลการวิจัยพบว1า 
๑. การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อําเภอโกสุมพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พบวKา 
มีการปฏิบัติอยูKในระดับมาก โดยด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด�านการบริหารงานบุคคลโดย
ใช�หลักจาคะ รองลงมาคือ ด�านการบริหารงานบุคคลโดยใช�หลักสัจจะ และด�านการ
บริหารงานบุคคลโดยใช�หลักขันติ ตามลําดับ สKวนด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยท่ีตํ่าท่ีสุดคือ ด�านการ
บริหารงานบุคคลโดยใช�หลักทมะ 

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
** อาจารย�มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
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๒. การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามตําแหนKง และวุฒิการศึกษาโดยภาพรวม ไมKแตกตKางกัน ซ่ึงไมKเปMนไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� และเมือจําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวม มีการปฏิบัติ
แตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

๓. แนวทางการสKงเสริม และพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโกสุมพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓ สถานศึกษาควรสKงเสริมให�นําหลักฆราวาสธรรม ๔ ไปใช�พัฒนาบุคลากร 
และผู�บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน�และพันธกิจท่ีชัดเจนในการทํางานเปMนทีมของ
บุคลากรในสถานศึกษา ควรมีความชื่อสัตย�ตKอเพ่ือนรKวมงาน และให�คําแนะนําเพ่ือนรKวมงาน
เม่ือเกิดปPญหา ควรมีการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติคุณวุฒิทางการศึกษา มี
ความรู� ความสามารถ และประสบการณ�เข�ามาทํางานในสถานศึกษา ควรฝ�กฝนตนเองอยูK
เสมอ และรู�จักควบคุมอารมณ� ใช�ปPญญาในการแก�ไขปPญหาและอบรมบุคลากรอยKางตKอเนื่อง 
ควรมีการเป�ดโอกาสให�บุคลากรมีสKวนรKวมในการกําหนดวินัยเพ่ือใช�ในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาให�เกิดประโยชน�สุขรKวมกัน และควรมีความอดทน ไมKหวั่นไหวตKอคําติฉินนินทา
ตKอการบริหารงานในสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา ควรมีความเปMนกัลยาณมิตร เอ้ือ
อาทรกับผู�ใต�บังคับบัญชา อุทิศตนให�กับงานในหน�าท่ี และเอาใจใสKในการปฏิบัติงาน มีน้ําใจ
ชKวยเหลือเก้ือกูลหมูKคณะในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนKงท่ีต�องการเพ่ิม/ลดเสนอตKอเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสอดคล�องกับงานและความต�องการของบุคลากรในสถานศึกษา และไมKเลือก
ปฏิบัติในการบรรจุแตKงต้ังบุคลากรเพ่ือความเสมอภาคเทKาเทียมกันโดยปราศจากอคติ และทํา
ตนเปMนแบบอยKางท่ีดี 

คําสําคัญ: การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 

Abstract 

The purposes of this research were to compare personnel 
administration according to Four Garavasadhammas in basic education classified 
by position, educational background and school size and to find the way to 
enhance and develop of personnel administration according to Four 
Garavasadhammas in basic education in Kosum Phisai District under the Office of 
Mahasarakham Primary Education Service Area 3. The samples were 292 people 
comprised of school administrators and teachers. The target group were 15 
people. The research tools were a questionnaire and interview. The reliability 
was .99. The data was analyzed by computer programs. The statistics were 
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Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation, T-test Independent, and F-
test One-way ANOVA. Scheffe’s method was used for analyzing descriptive data 
that was different statistically significant. 

The research results were as follows: 
1. In general of personnel administration according to Four 

Garavasadhammas in basic education in Kosum Phisai District under the Office 
of Mahasarakham Primary Education Service Area 3, it was fund in high level. 
The highest average was personnel administration according to Caga. Then, 
there were personnel administration according to Sacca and Khanti, 
respectively, the lowest one was according to Dhama. 

2. To compare personnel administration according to Four 
Garavasadhammas in basic education classified by position and educational 
background, in general, was found indifferently that was not as the 
hypothesis. And when classified by school size, in general, was different 
statistically significant at .01. 

3. The way to enhance and develop of personnel administration 
according to Four Garavasadhammas in basic education in Kosum Phisai 
District under the Office of Mahasarakham Primary Education Service Area 3 
revealed that Garavasadhamma was important to develop the staffs. 
Administrators should have a vision and a clear mission to work as a team of 
staff in educational institutions should have the integrity to colleagues and 
make words. featured colleagues when problems should be screened and 
qualified candidates qualifications. Knowledge and experience working in 
schools should practice self-control and emotional intelligence is always in 
troubleshooting and training personnel for the meat should be open to 
personnel involved in the formulation. discipline in order to work in the best 
interest of everlasting patience and should not be moved against the censure 
on the management of the educational personnel in educational institutions 
should be at Galveston's friendly with generosity. subs dedication to the job 
and caring for the performance, generous supporting the community in 
improving determine where to increase / decrease the proposed area of 
study that is consistent with the needs and requirements of personnel. 
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educational institutions and non-discrimination in the appointment of 
personnel to equality without prejudice and act as role models. 

Keyword: Personnel Administration According To The Four Garavasadhammas. 

๑. บทนํา 
สภาพสังคมไทยมีการพัฒนาไปอยKางรวดเร็วในทุกๆ ด�าน ในชKวงท่ีผKานมายังขาด

สภาวะความสมดุล ยังมีปPญหาสําคัญท่ีจะต�องดูแลแก�ไข โดยเฉพาะคุณภาพทางการศึกษา
ของประชากรไทยโดยเฉลี่ยแล�วมีมาตรฐานคKอนข�างตํ่า เม่ือเทียบกับหลายประเทศในระดับ
เดียวกันการศึกษา ขาดเอกภาพด�านนโยบาย สถานศึกษาขาดอิสระและความคลKองตัวในการ
บริหารจัดการ ขาดการมีสKวนรKวมจากภาคประชาชน ชุมชนสถาบันทางสังคม การดําเนิน
กิจกรรมทางศาสนายังคงเน�นพิธีกรรมมากกวKาการเน�นด�านหลักธรรม การดําเนินการตาม
แผนการศึกษาแหKงชาติได�กําหนดวัตถุประสงค�และแนวนโยบายท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือการดําเนินการในการพัฒนาคนรอบด�านอยKางสมดุลเพ่ือเปMนฐาน
หลักของการพัฒนาโดยเฉพาะแนวนโยบายเพ่ือการดําเนินการปลูกฝPงและเสริมสร�างศีลธรรม 
จริยธรรมคKานิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ในระบบวิถีชีวิตท่ีดีงาม และสร�างสังคมไทย
เปMนสังคมคุณธรรม ภูมิปPญญา และการเรียนรู� โดยเฉพาะตามแนวนโยบาย เพ่ือการ
ดําเนินการพัฒนาสังคมแหKงการเรียนรู� เพ่ือสร�างเสริมความรู�ความคิด ความประพฤติ และ
คุณธรรมของคน มีเป�าหมายเพ่ือให�คนไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิดวิเคราะห�
และแก�ไขปPญหาสามารถพัฒนาตนเองได�อยKางตKอเนื่อง ตลอดจนมีความซ่ือสัตย�สุจริต รู�จัก
รับผิดชอบชั่วดีมีระเบียบวินัย ประหยัดอดออมมีจิตสํานึกมีความรับผิดชอบตKอสKวนรวม และ
มีสุขภาพแข็งแรงรวมท้ังพัฒนาสภาพแวดล�อมของสังคมเพ่ือเปMนฐานในการพัฒนาคน และ
สร�างสังคมคุณธรรม ภูมิปPญญา และการเรียนรู�๑ 

การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโกสุมพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๓ ได�จัดการศึกษาคือ ระดับกKอนประถมศึกษา ยัง
ขาดแคลนครูผู�สอนโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก มีปPญหาในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงเกิด
จากการขาดแคลนบุคลากร ปPญหาครูชKวยราชการ ปPญหาการอบรมครู และปPญหาครูไมKต้ังใจ
สอน๒ จากปPญหาดังกลKาวผู�วิจัยจึงนําหลักฆราวาสธรรม ๔ มาบูรณาการในการบริหารจัด
การศึกษาตามภารงานบริหารงานบุคคล ๕ ด�านคือ ด�านการวางแผนอัตรากําลังและการ

                                                           
๑ กระทรวงศึกษาธิการ, แผนการศึกษาแห1งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒- 

๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริกหวานกราฟฟ�ค จํากัด, ๒๕๕๒), หน�า ๔-๕. 
๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๓, แผนปฏิบัติการประจําปz

งบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘, (มหาสารคาม : โรงพิมพ� พริน�ช§อฟ, ๒๕๕๘), หน�า ๘. 
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กําหนดตําแหนKง ด�านการสรหาและการบรรจุแตKงต้ัง ด�านการเสริมสร�างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ด�านวินัยและการรักษาวินัย ด�านการออกจากราชการ โดยมีหลักในการ
ปฏิบัติท่ีประกอบด�วย หลักสัจจะ หลักทมะ หลักขันติ หลักจาคะ เพ่ือแนวทางในการ
แก�ปPญหาตKางๆ ให�น�อยลง จากเหตุผลและความสําคัญท่ีกลKาวมา ผู�วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโกสุมพิสัย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เพ่ือเปMนข�อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในสKวนท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาให�มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารงานบุคคลตKอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน อําเภอโกสุมพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโกสุมพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต ๓ โดยจําแนกตามตําแหนKง วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการสKงเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโกสุมพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปMนการวิจัยวิธีวิทยาแบบผสม (Mixed Methodology Research) 

ดังนี้ ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ กลุKมประชากรท่ีศึกษา ได�แกK ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน 
กลุKมตัวอยKางท้ังหมด จํานวน ๒๙๒ คน สุKมตัวอยKางแบบแบKงชั้น ได�กลุKมตัวอยKางในแตKละกลุKม
โดยการสุKมอยKางงKายด�วยวิธีจับฉลาก เครื่องมือท่ีใช�คือ แบบสอบถาม มีคKาความเชื่อม่ันท้ัง
ฉบับ เทKากับ ๐.๙๙ วิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช� ได�แกK ความถ่ี คKาร�อย
ละ คKาเฉลี่ย คKาสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคKาที (t-test แบบ Independent 
sample) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-way ANOVA) และ
ทดสอบความแตกตKางรายคูKด�วยวิธีการของเซฟเฟ� (Scheffe’ method) และ ๒) การวิจัยเชิง
คุณภาพ กลุKมเป�าหมาย ได�แกK ผู�บริหารสถานศึกษาจํานวน ๖ คน และครูผู�สอน จํานวน ๙ คน 
รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๕ คน ได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช�คือ แบบสัมภาษณ� 
โดยการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงพรรณนาวิธี (Descriptive Analysis) 

 
 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย

ภาพรวม พบวKา มีการปฏิบัติอยูKในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปMนรายด�านพบวKา ทุกด�านการ
ปฏิบัติอยูKในระดับมากโดยด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด�านการบริหารงานบุคคลโดยใช�หลัก
จาคะ รองลงมาคือ ด�านการบริหารงานบุคคลโดยใช�หลักสัจจะ และด�านการบริหารงาน
บุคคลโดยใช�หลักขันติ ตามลําดับ สKวนด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยท่ีตํ่าท่ีสุดคือ ด�านการบริหารงาน
บุคคลโดยใช�หลักทมะ 

๒.การเปรียบเทียบเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจําแนกตาม ตําแหนKง พบวKา โดยภาพรวมพบวKา ไมKแตกตKางกันอยKางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงไมKเปMนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� เม่ือพิจารณารายด�าน 
พบวKา ท้ัง ๔ ด�านไมKแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยภาพรวมพบวKา ไมKแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงไมK
เปMนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� เม่ือพิจารณารายด�าน พบวKา ด�านการบริหารงานบุคคลโดยใช�
หลักทมะแตกตKางกัน อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๑ และจําแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยภาพรวมพบวKา มีการปฏิบัติแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .
๐๕ เมือพิจารณารายด�าน พบวKา การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ด�านการ
บริหารงานบุคคลโดยใช�หลักทมะ ด�านการบริหารงานบุคคลโดยใช�หลักขันติ และด�านการ
บริหารงานบุคคลโดยใช�หลักจาคะ มีการปฏิบัติไมKแตกตKางกัน สKวนในด�านการบริหารงาน
บุคคลโดยใช�หลักสัจจะ แตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

๓. แนวทางการสKงเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑) ด�านการบริหารงานบุคคลโดยใช�หลักสัจจะ แนวทางการ
สKงเสริม และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาควรมีความชื่อสัตย�ตKอเพ่ือนรKวมงาน และให�
คําแนะนําเพ่ือนรKวมงานเม่ือเกิดปPญหาพร�อมท้ังการทํางานควรมีความโปรKงใส สามารถ
ตรวจสอบได� ๒) ด�านการบริหารงานบุคคลโดยใช�หลักทมะ แนวทางการสKงเสริม และ
พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาควรฝ�กการอยูKรKวมกันโดยใช�หลักเหตุผลอยูKเหนืออารมณ� และทุก
คนควรเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ควรสKงเสริมให�มีความเสียสละตKอสKวนรวม ๓) ด�าน
การบริหารงานบุคคลโดยใช�หลักขันติ แนวทางการสKงเสริม และพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษา
ควรรับฟPงข�อคิดเห็นข�อเสนอแนะจากทุกฝ�ายวิเคราะห�เหตุการณ�รKวมกันเพ่ือหาข�อสรุป และ
หาแนวทางปฏิบัติรKวมกันอยKางมีความสุข และ ๔) ด�านการบริหารงานบุคคลโดยใช�หลักจาคะ 
แนวทางการสKงเสริม และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาควรมีความเปMนกัลยาณมิตร เอ้ืออาทร
กับผู�ใต�บังคับบัญชา อุทิศตนให�กับงานในหน�าท่ี และเอาใจใสKในการปฏิบัติงาน ให�ความรัก 
เอ้ือเฟ¡¢อเผื่อแผK โดยเสมอหน�าอยKางเสมอภาค ทําให�เกิดขวัญและกําลังใจท่ีดีในการทํางาน 
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และเสียสละประโยชน�สKวนตัวเพ่ือผลประโยชน�สKวนรวมผู�ท่ียึดหลักจาคะนั้นจะเปMนเครื่อง
เสริมสร�างไมตรีให�เกิดความสัมพันธ�อันดีงามในสังคม และประเทศชาติได� 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
๑. ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนมีตําแหนKง ตKางกัน มีความเห็นตKอการ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโกสุมพิสัย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ไมKแตกตKางกัน ซ่ึงไมK
เปMนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� ท่ีเปMนเชKนนี้อภิปรายได�วKา บุคลากรมีการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังผู�บริหารสถานศึกษา และครูผู�สอน มีความเห็นตKอการบริหารงาน
บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโกสุมพิสัย สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ไมKแตกตKางกัน มีมุมมองไมKแตกตKางกัน 
ซ่ึงสอดคล�องกับ พระครูสังฆรักษ�อภิชาติ สนฺติกโร (เดชชัย)๓ ได�ศึกษาเรื่อง การบริหารงาน
บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู�บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญK 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามตําแหนKง ไมKแตกตKางกัน เก่ียวกับการศึกษาการบริหารงาน
บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู�บริหารโรงเรียนประถมศึกษาท้ัง ๔ ด�าน พบวKา 
แตกตKางกันอยKางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ แตKไมKสอดคล�องกับประครอง พงษ�ชนะ๔ 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนท่ีมีตKอการบริหารงาน
บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ในการบริหารสถานศึกษาของผู�บริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
พ้ืนท่ีอําเภอบ�านฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกKน เขต ๑ 
จําแนกตามตําแหนKงพบวKา ความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนท่ีมีตKอการ
บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผู�บริหารสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอบ�านฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกKนเขต ๑ 
จําแนกตาม ตําแหนKง โดยภาพรวมแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

๒. ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนมีท่ีวุฒิการศึกษา ตKางกัน มีความเห็นตKอการ
บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโกสุมพิสัย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ไมKแตกตKางกัน ซ่ึงไมK
เปMนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� ท่ีเปMนเชKนนี้อภิปรายได�วKา บุคลากรมีการปฏิบัติงานใน

                                                           
๓ พระครูสังฆรักษ�อภิชาติ สนฺติกโร (เดชชัย), “การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 

ของผู�บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญK กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕. 

๔ ประครอง พงษ�ชนะ, “การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกKน เขต ๑”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังผู�บริหารสถานศึกษา และครูผู�สอน มีความเห็นตKอการบริหารงาน
บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโกสุมพิสัย สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ไมKแตกตKางกัน มีมุมมองไมKแตกตKางกัน 
ซ่ึงสอดคล�องกับ พระครูสังฆรักษ�อภิชาติ สนฺติกโร (เดชชัย)๕ ได�ศึกษาเรื่อง การบริหารงาน
บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู�บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญK 
กรุงเทพมหานคร ได�เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุKมตัวอยKางท่ีมีวุฒิการศึกษาตKางกัน 
มีความคิดเห็นคิดเก่ียวกับการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของ
ผู�บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ท้ัง ไมKแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ และ
สอดคล�องกับประครอง พงษ�ชนะ๖ ได�ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส
ธรรมของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกKน เขต 
๑ จําแนกตามวุฒิการศึกษา เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม ไมKแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงไมKตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� เม่ือพิจารณาเปMนรายด�านก็ไมKแตกตKางกัน 
อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๓. ขนาดสถานศึกษา ตKางกัน มีความคิดเห็นตKอการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโกสุมพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ แตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .
๐๕ ซ่ึงเปMนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� ท่ีเปMนเชKนนี้อภิปรายได�วKา บุคลากรท่ีทางานใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีขนาดไมKเหมือนกันหรือแตกตKางกัน ทําให�ความคิดเห็นตKอการ
บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโกสุมพิสัย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ แตกตKางกัน ท้ังนี้อาจ
เปMนเพราะขนาดสถานศึกษาบางแหKงให�ความสําคัญตKอการพัฒนาหลักฆราวาสธรรม ๔ อยKาง
สมํ่าเสมอ ทําให�เกิดความรู� และเข�าใจในหลักฆราวาสธรรม ๔ ซ่ึงสอดคล�องกับพระอดิศักด์ิ 
สารโท (เตือนสันเทียะ)๗ ได�ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวังน�อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวKา ผู�บริหารครูผู�สอน ท่ีมี

                                                           
๕ พระครูสังฆรักษ�อภิชาติ สนฺติกโร (เดชชัย), “ การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 

ของผู�บริหารโรงเรียน ประถมศึกษา เขตบางกอกใหญK กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕. 

๖ ประครอง พงษ�ชนะ, “การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกKน เขต ๑”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 

๗ พระอดิศักดิ์ สารโท (เตือนสันเทียะ), “การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวังน�อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบันฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 
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ขนาดโรงเรียนตKางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวังน�อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายด�าน 
แตกตKางกัน จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีวางไว� อยKางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .๐๕ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ควรนําผลการศึกษานี้ไปเปMนข�อมูลในการวางแผนการสKงเสริม และพัฒนา

บุคลากร หรือเพ่ือจะมีความรู�ใหมKๆ มาบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให�เจริญก�าวหน�าอยKาง
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒. ควรนําผลการศึกษานี้ไปสKงเสริมการอยูKรKวมกันอยKางมีความสุข และยอม
เสียสละประโยชน�สKวนตัวเพ่ือผลประโยชน�สKวนรวมผู�ท่ีมีหลักจาคะนั้นจะเปMนเครื่องเสริมสร�าง
ไมตรีให�เกิดความสัมพันธ�อันดีในสังคม และประเทศชาติได� 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก1น เขต ๔ 
Conflict Management of Educational Administrators in Basic Education 

 Schools, Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 4 

      ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ บึงมุม* 

บทคัดย1อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ
วิธีการบริหารความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกKน เขต ๔ กลุKมตัวอยKางในการศึกษาครั้งนี้ประกอบ
ผู�บริหารสถานศึกษา ท่ีมีประสบการณ�ในการเปMนผู�บริหารสถานศึกษา และขนาดของ
สถานศึกษา จํานวน ๑๐๐ คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้เปMนแบบสอบถามเก่ียวกับ
วิธีการบริหารความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา เปMนแบบมาตราสKวนประมาณ ๕ ระดับ 
มีความเชื่อม่ัน .๘๗ สถิตท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล ได�แกK คKาเฉลี่ย ( X ) ความเบ่ียงเบน 
(S.D.) การทดสอบคKาวิกฤตท่ี (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Anova) รKวมกับการวิเคราะห�ความตKางรายคูKด�วยเทคนิค (LSD)   

ผลการวิจัยพบว1า 
๑. การบริหารความขัดแย�งของสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกKน เขต ๔ โดยรวมและรายด�านทุกด�านอยูK
ในระดับมาก ยกเว�น ด�านการเหลีกเลี่ยงอยูKในระดับปานกลาง เรียงระดับมากไปหาน�อย 
ได�แกK ด�านการรKวมมือ ด�านการเอาชนะ ด�านการประนีประนอม และด�านการหลีกเลี่ยง  

๒. ผู�บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ�ตําแหนKงผู�บริหารสถานศึกษาตํ่ากวKา ๑๐ 
ปB กับประสบการณ�ตําแหนKงผู�บริหาร ๑๐ ปBข้ึนไปใช�แนวทางบริหารความขัดแย�ง โดยรวม
และรายด�านทุกด�านไมKแตกตKางกัน  

๓. ผู�บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และ
สถานศึกษาขนาดใหญK ใช�แนวทางบริหารความขัดแย�ง โดยรวมและรายด�านทุกด�านไมK
แตกตKางกัน ยกเว�น ด�านการยอมให�เพียงข�อเดียวเทKานั้นท่ีแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ โดยผู�บริหารสถานศึกษาจากสถานศึกษาขาดเล็กมีการบริหารความ
ขัดแย�ง ด�านการยอมรับได�มากกวKาผู�บริหารสถานศึกษาจากสถานศึกษาขนาดใหญK 

คําสําคัญ : การบริหารความขัดแย�ง, ผู�บริหารสถานศึกษา 
 

                                                           
* อาจารย�ประจําหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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Abstract 

The objectives of the research were to study and compare opinion 
involving with conflict managing method of educational administrators in 
education schools, office of Khon Kaen primary educational service area 
4.The sampling for the research were comprised of 100 educational 
administrators who have got experience in basic education schools, and the 
schools’ sizes management. The tools used for the research were 
questionnaires involving with conflict managing method of educational 
administrators. It was 5 levels of rating scale with confidence value at .87. The 
statistics used for the data analysis were Mean (x̄), Standard Deviation (S.D.), 
the critical point value test at (t-test), and single variable test at (One Way-
ANOVA) together with difference analysis in pair with the technique of (LSD). 

The findings were as followed: 
1. Conflict Management of Educational Administrators in Basic 

Education Schools under Office of Khon Kaen Primary Educational Service 
Area 4 was totally was found that the total aspect and each was aspect were 
at high level except avoidance being at moderate level arranging from high to 
low level included: Cooperation, overcoming, conciliation, and avoidance. 

2. The educational administrators, who got experience and were 
appointed in the administrative Position for 10 years up, were found that the 
guideline of their educational administration had not been different in both 
the total aspect and each aspect. 

3. As for the guideline of conflict management of the educational 
administrators who worked in the small medium and big sizes of the basic 
education schools it was found that there had not been different in both 
total aspect and each aspect, except the only one acceptance aspect, but for 
how to be significantly statistical difference at the level of .05 was found that 
the acceptance aspect involving with conflict management of the educational 
administrators working in the small size of basic education schools was higher 
than those working in the big size of basic education schools 

Keywords: Conflict Management, Educational Administrators 
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๑. บทนํา 
สังคมปPจจุบันมีความขัดแย�งมากข้ึน เพราะความหลากหลาย ความซับซ�อน และ

ความเร็ว มีมากเกินกวKาท่ีมนุษย� และสังคมจะเข�าใจและจัดการได�มีต้ังแตKความเชื่อท่ีตKางกัน 
คุณคKาท่ีท่ีตKางกัน การแยKงชิง ความไมKเปMนธรรมทางสังคม กฎหมาย ระบบการเมือง และ
ระบบราชการท่ีขาดศักยภาพท่ีจะเอ้ืออํานวยให�ชีวิต และสังคมดําเนินไปด�วยดี ทิศทางการ
พัฒนาท่ีเน�นเรื่องการแขKงขันเสรี และการเอาเงินเปMนตัวต้ังอันทําให�สภาพศีลธรรม และ
ความเครียดในสังคมเพ่ิมข้ึน และระบบการศึกษาท่ีไมKทําให�มนุษย�สามารถเผชิญกับปPญหา
และความกดดันใหมKๆ ได�มนุษย�จึงเต็มไปด�วยความขัดแย�ง และปะทุไปสูKความรุนแรงได�งKายๆ 
จึงต�องชKวยกันทําความเข�าใจสภาพความขัดแย�ง หาวิธีจัดการความขัดแย�งไมKให�ปะทุไปสูK
ความรุนแรง แตKคลี่คลายไปสูKสันติสภาวะ และความสร�างสรรค� ถ�าเข�าใจความขัดแย�งก็
เทKากับเข�าใจชีวิต และสังคมท้ังหมดเรื่องความขัดแย�งจึงควรเปMนตัวต้ังสําหรับการเรียนรู�ของ
คนทุกคนของทุกองค�กร และทุกพ้ืนท่ี๑   

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ�๒ กลKาวทุกหนKวยงานหรือทุกองค�การยKอมมีความขัดแย�งซ่ึง
อาจเปMนความขัดแย�งระหวKางบุคคล หรือระหวKางกลุKมของบุคคล เราควรต�องยอมรับวKาความ
ขัดแย�งเปMนปรากฏการตามธรรมชาติ และอาทิตย� ชลพันธ�๓ กลKาววKาโรงเรียนเปMนสถานท่ีให�
การศึกษาอบรมแกKเด็ก และเยาวชนให�มีพัฒนาการท้ังทางด�านรKางกาย ทางด�านสติปPญญา
อารมณ� และสังคม รวมท้ังสามารถท่ีจะอยูKรKวมกับผู�อ่ืนได�อยKางมีความสุข ความขัดแย�งของ
นักเรียนอาจเก่ียวข�องระหวKางนักเรียนกับนักเรียน โรงเรียนกับผู�ปกครอง และชุมชน ความ
ต�องการ และมีการรับรู�ท่ีแตกตKางกัน นักเรียนมีความต�องการคล�ายผู�ใหญK ตKางกันท่ีนักเรียน
ขาดความรู� ทักษะและความเข�าใจท่ีจะตอบสนองความต�องการของตนเอง นักเรียนท่ีขาด
การยอมรับนับถือจะรู�สึกวKาตัวเองมีปมด�อย ความรู�สึก เชKนนี้จะทําให�นําไปสูKการแสดง
พฤติกรรมท่ีไมKพึงปรารถนา ความขัดแย�ง ในสถานศึกษาอาจเปMนผลมาจากความต�องการของ
ครูอาจารย� และนักเรียนไมKได�รับการตอบสนอง คุณลักษณะของนักเรียนไมKสอดคล�องก็เปMน
เป�าหมายของสถานศึกษา การหยKอนความสามารถในการปรับตัวภายใต�ความกดดันตKางๆ 
ผู�บริหารสถานศึกษาควรจัดดําเนินการ และเป�ดโอกาสให�นักเรียนสามารถตอบสนองความ

                                                           
๑ วันชัย วัฒนศัพท�, การบริหารความขัดแย�ง. แหลKงท่ีมา : http://www.Kmtt.ac.th/ 

organtior/sec334/asset5.html. [๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑]. 
๒ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ�, ความขัดแย�ง การบริหารเพ่ือความสร�างสรรค�, (กรุงเทพมหานคร :

ตะเกียง, ๒๕๔๐), หน�า ๘. 
๓ อาทิตย� ชลพันธ�, “แบบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การบริหารความ

ขัดแย�งของ ผู�บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๒”, วิทยานิพนธ�การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๕๒. 
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ต�องการของตนเอง พัฒนาทักษะท่ีจําเปMนให�แกKนักเรียนเพ่ือการดํารงชีวิตในอนาคต สิ่ง
เหลKานี้จะชKวยลดความขัดแย�งได�  

วิธีบริหารความขัดแย�งตามแนวคิดของโธมัส และคิลแมนน� (Kenneth Thomas)๔

เปMนวิธีหนึ่งในการบริหารความขัดแย�งท่ีผู�บริหารใช�กันมาก โดยจําแนกพฤติกรรมของบุคคล
เม่ือเผชิญกับความขัดแย�งจะมีพฤติกรรมสองแบบแสดงออกมาตามกรอบแนวคิดของทฤษฎี
สองมิติ มติแรกคือ การเอาใจผู�อ่ืน แสดงออกโดยพฤติกรรมการรKวมมือ มิติท่ีสองคือ การเอา
ตนเอง แสดงออกออกโดยพฤติกรรมการเอาชนะ ซ่ึงจากมิติท้ังสองสามารถจําแนกพฤติ
กรรมการบริหารความขัดแย�งได� ๕ แบบ คือ การเอาชนะ ( Competition ) การรKวมมือ 
(Collaboration) การประนีประนอม (Compromising)การหลีกเลี่ยง (Compromising) 
และการยอมให� (Accommodation )  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกKน เขต ๔ 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบความความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการบริหารสถานศึกษา ใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกKน เขต ๔ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เปMนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาการบริหาร

ความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกKน เขต ๔ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

กลุKมตัวอยKางท่ีใช�ในการวิจัย ได�แกK ผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกKน เขต ๔ ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีบริหารสถานศึกษาในปBการศึกษา 
๒๕๕๙ ท่ีได�มาจากการกําหนดขนาดของกลุKมตัวอยKาง โดยวิธีการสุKมอยKางงKาย (Simple 
Random Sampling) โดยใช�เกณฑ�กําหนดกลุKมตัวอยKางจากตารางของเครจซ่ี และมอร�แกน 
(Krejcie and morgan)๕ ได�กลุKมตัวอยKาง จํานวน ๑๐๐ คน และจําแนกตามตัวแปรต�น 
ประกอบด�วย ประสบการณ�ในการเปMนผู�บริหารสถานศึกษา ตํ่ากวKา ๑๐ ปB จํานวน ๓๒ คน 
๑๐ ปBข้ึนไป จํานวน ๖๘ คน และขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน ๓๘ คน ขนาด
กลาง จํานวน ๓๖ คน และขนาดใหญK จํานวน ๒๖ คน 

                                                           
๔ Kenneth Thomas อ�างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ�, ความขัดแย�งการบริหารเพ่ือความ

สร�างสรรค�, (กรุงเทพมหานคร : ตะเกียง, ๒๕๔๐), หน�า ๑๐๔-๑๐๗. 
๕ Krejcie R.V. and Morgan, D.W., อ�างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น ฉบับ

ปรับปรุงใหม1, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�บริษัทสุวีริยสาส�น จํากัด, ๒๕๔๓), หน�า ๔๒. 
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เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลครั้งนี้ แบKงออกเปMน ๒ ตอน คือ ตอนท่ี ๑ 
แบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไป มีลักษณะเปMนคําถามแบบสํารวจรายการ (Checklist) 
เพ่ือทราบถึงตัวแปรต�นท่ีกําหนดไว� ในการศึกษา คือ ประสบการณ�ในกาเปMนผู�บริหาร
สถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา และตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับ การบริหาร
ความขัดแย�งภายใน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกKน เขต ๔ เปMนแบบสอบถามมาตราสKวนประมาณคKา ตามกรอบของโธมัส และคิล
แมนน� (Thomas & Kilmann)๖ เพ่ือวัดระดับการใช�เปMนวิธีบริหารความขัดแย�งใน
สถานศึกษา ๕ วิธี คือ การเอาชนะ ( Competition ) การรKวมมือ (Collaboration) การ
ประนีประนอม (Compromising) การหลีกเลี่ยง (Compromising) และการยอมให� 
(Accommodation) แบKงออกเปMน ๕ ระดับ มีคําถาม ๓๐ ข�อ โดยมมีเกณฑ�การให�คะแนน
ตามมาตราสKวนประมาณคKา (Rating Scale) ๕ ระดับ  

๔. สรุปผลการวิจัย  
การวิเคราะห�ข�อมูลในสถานศึกษาครั้งนี้ สรุปสาระสําคัญของผลการศึกษาได�ดังนี้ 
๑. การบริหารความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกKน เขต ๔ โดยภาพรวมอยูKในระดับ
มาก ยกเว�น ด�านการหลีกเลี่ยงอยูKในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมาก ไปหาน�อย ได�แกK
การเอาชนะ (Competition) การรKวมมือ (Collaboration) การประนีประนอม 
(Compromising) การหลีกเลี่ยง (Compromising) และการยอมให� (Accommodation) 
เม่ือพิจารณาเปMนรายด�าน พบวKา 

๑.๑ การบริหารความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ด�านการเอาชนะ 
โดยรวมและรายข�ออยูKในระดับมาก ยกเว�น ข�อพยายามท่ีจะให�สิทธิ์ ในการแสดงความ
คิดเห็นของตนเองกับปPญหาท่ีเกิดข้ึน ชี้แจงให�ผู�อ่ืนเห็นวิธีการแก�ไขปPญหาของตนเองถูกต�อง 
และแก�ไขปPญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใช�วิธารตามความคิดของตนเองอยูKในระดับปานกลาง  

๑.๒ การบริหารความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ด�านการรKวมมือ โดยรวม
และรายข�ออยูKในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ๓ อันดับ ได�แกK ข�อ
พยายามประสานแนวความคิดและความเข�าใจในทุกๆ ด�านของผู�อ่ืนและของตนเข�าด�วยกับ
พยายามฟPงความคิดในการแก�ไขปPญหาด�วยวิธีการท่ีหลากหลายและเป�ดเผย และชี้แจงถึง
ปPญหาให�ผู�อ่ืนรับรู�เพ่ือท่ีจะได�รKวมมือชKวยเหลือกันในการแก�ไขปPญหา 

๑.๓ การบริหารความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ด�านการประนีประนอม 
โดยรวมและรายข�ออยูKในระดับมาก ยกเว�น ข�อใช�วิธีการยอมแพ�ในบางประเด็นเพ่ือท่ีจะได�
                                                           

๖ Kenneth Thomas อ�างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ�, ความขัดแย�งการบริหารเพ่ือความ
สร�างสรรค�, (กรุงเทพมหานคร : ตะเกียง, ๒๕๔๐), หน�า ๑๐๘-๑๐๙. 
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เอาชนะในบางประเด็น ยKอมให�ผู�รKวมงานได�สิ่งท่ีต�องการถ�าหากผู�รับงานยอมให�ได�ในสิ่งท่ี
ต�องการ และให�ผู�อ่ืนเข�ามาจัดการเจรจาไกลKเกลี่ยยุติปPญหา และตกลงกับเพ่ือประนีประนอม
ปPญหาอยูKนะดับกลาง 

๑.๔ การบริหารความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ด�านการหลีกเลี่ยง 
โดยรวมและรายข�ออยูKในระดับปานกลาง ยกเว�น ข�อพยายามทําเทKาท่ีจําเปMนเพ่ือท่ีจะ
หลีกเลี่ยงความตึงเครียดท่ีหาประโยชน�ไมKได� และพยายามลดความขัดแย�ง โดยไมKนํามาเปMนท่ี
วิตกกังวลอยูKในระดับมาก สKวนข�อมอบหมายให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องรับผิดชอบแทน ในการแก�ไข
ปPญหาท่ีเกิดข้ึนอยูKในระดับน�อย 

๑.๕ การบริหารความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ด�านการเอาชนะ โดย
ภาพรวมและรายข�ออยูKในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย ๓ อันดับ 
ได�แกK ข�อพยายามรักษาน้ําใจเพ่ือนรKวมงานสัมพันธภาพ ในการทํางานรKวมกันใช�วิธีการแก�ไข
ปPญหาท่ีไมKทําร�ายจิตใจ หรือ ทําให�คนอ่ืนเกิดความรู�สึกท่ีไมKดี และเจรจาในสิ่งท่ีฝ�ายเห็นพ�อง
ต�องกันมากกวKาท่ีจะมุKงเจรจา ในเรื่องท่ีทุกฝ�ายมมีความเห็นแตกตKางกัน 

๕. อภิปรายผลการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้  
๑. การบริหารความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยภาพรวมและรายด�านอยูKในระดับมากท้ังนี้เนื่องมาจากผู�บริหารสถานศึกษาในปPจจุบันเปMน
ผู�บริหารมืออาชีพ มีใบประกอบอาชีพผู�บริหารสถานศึกษา ต�องมีวุฒิการศึกษาทางการ
บริหารการศึกษาไมKตํ่ากวKาปริญญาตรี ต�องผKานการอบรมหลักสูตรผู�บริหารสถานศึกษาจาก
สถานบันผู�บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความรู�ดี มีการใช�แนวคิด ทฤษฏี
ตKางๆ ในการบริหารงานรวมท้ังการบริหารความขัดแย�ง มีการเลือกใช�วิธีการบริหารความ
ขัดแย�ง โดยรวมและรายด�านในระดับมากสอดคล�องกับรุจิโรจ มีเจริญ๗ ท่ีศึกษาวิธีการ
แก�ปPญหาความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พบวKา โดยภาพรวมและรายด�านอยูKในระดับมาก  

๒. ผลการวิจัยเปรียบเทียบวิธีการบริหารความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกKน เขต ๔ จําแนกตาม
ประสบการณ� ในการเปMนการผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และขนาดสถานศึกษา ดังนี้
ผลการวิจัยเปรียบเทียบการบริหารความขัดแย�งด�านการยอมให�แตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๕ โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีการบริหารความขัดแย�งด�านการยอมให�
                                                           

๗ รุจิเลข มีเจริญ, “ศึกษาวิธีแก�ปPญหาความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒”, งานนิพนธ�การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๔๘. 
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มากกวKาสถานศึกษาขนาดใหญK ท้ังนี้เปMนเพราะสถานศึกษาขนาดเล็กนี้มีบุคลากรน�อย ความ
รักความสามัคคี ความผูกพันกัน ในองค�กรมมีมาก การบริหารงานเปMนลักษณะครอบครัวมี
ความเปMนเพ่ือน เปMนพ่ีน�องกัน จึงสอดคล�องกับวิธีการยอมให�ซ่ึงเปMนพฤติกรรมของผู�บริหารท่ี
ใช�วิธีการแก�ปPญหา ด�วยการยอมเสียสละความต�องการของตน เพ่ือท่ีจะให�ฝ�ายตรงข�ามบรรลุ
ความต�องการของตน เปMนการสร�างความพึงพอใจให�แกKอีกฝ�าย เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย�ง 
รวมท้ังเปMนวิธีการแก�ปPญหาท่ีทําให�ได�งKายและนิยมใช�กันสําหรับองค�กรขนาดเล็กท่ีมีบุคลากร
ไมKมาก ความสามารถความชํานาญมาให�คําปรึกษาแนะนํา อบรม เพ่ือการปฏิบัติงานอยKางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผู�บริหารควรมีการประชุมทีมงานอยKางสมํ่าเสมอ สร�างความ
สามัคคีในกลุKมคณะทํางานอยKางตKอเนื่อง 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ควรมีการวิจัยความสัมพันธ�ระหวKางการบริหารความขัดแย�ง กับประสิทธิของ

สถานศึกษาแตKละพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�มาประยุกต�ใช�ในการบริหารความขัดแย�ง
ให�เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดในแตKละสถานศึกษา 

๒. ควรมีการวิจัยความสัมพันธ�ระหวKางการใช�วิธีบริหารความขัดแย�งของผู�บริหาร
กับความพึงพอใจของครูในแตKละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�มาประยุกต�ใช�ในการ
บริหารความขัดแย�งให�เปMนในทางสร�างสรรค�เกิดประโยชน� 

๓. ควรมีการพัฒนารูปแบบการบริหารความขัดแย�ง วิธีการรKวมมือให�แกKผู�บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกKน เขต ๔ 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ : 
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบ้ืองต�น ฉบับปรับปรุงใหม1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�บริษัท

สุวีริยสาส�น จํากัด, ๒๕๔๓. 
เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ�. ความขัดแย�ง การบริหารเพ่ือความสร�างสรรค�. กรุงเทพมหานคร :

ตะเกียง, ๒๕๔๐. 
 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
รุจิเลข มีเจริญ. “ศึกษาวิธีแก�ปPญหาความขัดแย�งของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒”. งานนิพนธ�การศึกษามหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘. 
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อาทิตย� ชลพันธ�. “แบบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การบริหารความ
ขัดแย�งของ ผู�บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๒”. 
วิทยานิพนธ�การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๒. 

 (๓) ส่ืออิเล็กทรอนิกส� : 
วันชัย วัฒนศัพท�. การบริหารความขัดแย�ง. แหลKงท่ีมา : http://www.Kmtt.ac.th/ 

organtior/sec334/asset5.html. [๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑]. 
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การศึกษาสัมพันธภาพระหว1างนักเรียนกับผู�ปกครองท่ีร1วมปฏิบัติวิปAสสนาภาวนา 
ณ วัดหนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก�ว 

A Study Of Relationship Between Students And Their Parents Who 
Participated Insight Practice At Wat Nong Waeng, Nong Waeng District,  

Khok Sung District Sa- Kaew Province 

        พระครูวาปBธรรมาจาร (สม พูลมงคล)* 

บทคัดย1อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� ๑) เพ่ือศึกษาสัมพันธภาพระหวKางนักเรียนกับผู�ปกครองท่ี
รKวมปฏิบัติวิปPสสนาภาวนา ณ วัดหนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก�ว 
๒)เพ่ือศึกษาปPญหาและข�อเสนอแนะตKอสัมพันธภาพระหวKางนักเรียนกับผู�ปกครองท่ีรKวม
ปฏิบัติวิปPสสนาภาวนา จํานวนกลุKมตัวอยKาง ๔๘ คูK เปMนผู�ปกครองและเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปBท่ี ๔, ๕ และ ๖ โรงเรียนชุมชนบ�านหนองแวง เครื่องมือวิจัยเปMนแบบสอบถาม
ท่ีมีคKาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเทKากับ ๐.๘๙ โดยใช�การเก็บรวบรวมข�อมูลกKอนและหลังการ
ปฏิบัติวิปPสสภาวนาของผู�ปกครองและนักเรียน สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ประกอบด�วยสถิติ
เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน  

ผลการศึกษาพบว1า สKวนใหญKผู�ปกครองร�อยละ ๘๑.๒๕ เปMนเพศหญิง สKวนใหญK
ผู�ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเปMนร�อยละ ๔๓.๗๕ และเด็กนักเรียนร�อยละ ๗๗.๐๘ เปMน
เด็กนักเรียนหญิง การศึกษาสัมพันธภาพตKอกันของผู�ปกครองและนักเรียนพบวKามีคKาเฉลี่ยอยูK
ในระดับปานกลาง และพบวKามีคKาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (Correlation) กKอนการปฏิบัติ
วิปPสสนาภาวนา (r=-.๑๓) และหลังการปฏิบัติวิปPสสนาภาวนา (r=-.๑๔) โดยพบวKาหลังการ
รKวมปฏิบัติมีคKาเฉลี่ยของสหสัมพันธ�ท่ีสูงข้ึนเล็กน�อย โดยพบวKาปPญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญตKอ
สัมพันธภาพของผู�ปกครองและนักเรียน คือการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของสมาชิกใน
ครอบครัว มีปPญหาเรื่องทัศนคติ ความคิดเห็นไมKตรงกัน การแสดงออกซ่ึงความรัก ความเอา
ใจใสKและความเอ้ืออาทรตKอกันยังมีน�อย และปPญหาเรื่องคKาใช�จKายในครอบครัว จาก
การศึกษาความคิดเห็นพบวKาสKวนใหญKท้ังนักเรียนและผู�ปกครองรู�สึกมีความอบอุKนและอยาก
ให�มีโครงการเชKนนี้บKอยๆ เพ่ือสร�างสัมพันธภาพในครอบครัวให�ดีมากยิ่งข้ึนไป 

คําสําคัญ: สัมพันธภาพระหวKางนักเรียนกับผู�ปกครอง ปฏิบัติวิปPสสนาภาวนา 
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Abstract  

This research has aims; 1) to study the relationship between the 
students and their parents who participated Vipassana meditation course at 
Wat Nongwaeng, Nongwaeng, Kok Sung district, Sakaeo province, 2) to study 
the problems and suggestions to relationships between students and their 
parents. The sample groups were 48 families, selected from grade 4-6 
students at Ban Nongwaeng school and their parents. the research tool is a 
questionnaire with a coefficient confidence at 0.89 by taking data from pre-
participation and post participation of parents and students. Statistics used 
were descriptive statistics and inferential statistics. 

The results of research were found that: parents of students are 
mostly female at 81.25 %. Their works were agricultural 43.75%. 77.08 % of 
students was female. From study of their relationship of sample group, it 
revealed that their relationship was at middle level by average and its 
coefficient value of correlation was both of pre-participation (r=-.13) and post-
participation (r=-.14) through finding that post-participation gains little higher. 
The significant problems of their relationship were routine duties of family 
members who got different views and attitude, their expressions of love and 
less generosity to each other and expenses in family. Their opinions were that 
most of students and their parents were very happy and appreciate the 
project and requested arranging such project regularly for a better relation in 
family. 

Keywords: Relationship between students and parents, Vipassana meditation 

๑. บทนํา 
การไหลบKาเข�ามาของแนวคิดการพัฒนาแบบตะวันตกท่ีมุKงเน�นเรื่องความเจริญด�าน

วัตถุเพ่ือสนองความต�องการเปMนหลัก ซ่ึงเปMนรูปธรรมเห็นได�ชัด เชKน ความก�าวหน�าทาง
วิทยาศาสตร� การสื่อสารเทคโนโลยี เศรษฐกิจสมัยใหมK เปMนต�นนําไปสูKการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สังคมอยKางรวดเร็ว ทําให�เกิดปPญหาสังคมตKางๆมากมาย จนสKงผลกระทบตKอวิถีชีวิต สถาบัน
ครอบครัว หากสถาบันครอบครัวไมKสร�างภูมิป�องกันหรือเสริมความเข�มแข็ง สภาพของ
สถาบันครอบครัวซ่ึงเปMนหนKวยเล็กแตKสําคัญท่ีสุดของสังคมก็อาจถูกทําลายได� 
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สัมพันธภาพในครอบครัว เปMนลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ�ตKอกันระหวKางสมาชิก
ในครอบครัวไมKวKาจะเปMนความสัมพันธ�ระหวKางพKอแมKกับบุตรธิดา ความสัมพันธ�ระหวKางปู�ยKา
ตายายกับลูกหลานรวมถึงความสัมพันธ�ในหมูKญาติมิตรและเพ่ือนฝูง โดยครอบครัวท่ีมี
สัมพันธภาพทีดีจะมีการสนทนาพูดคุยกันด�วยความรักใครKปรองดอง มีความหKวงใยซ่ึงกันและ
กัน และปรึกษาหารือรวมเม่ือมีปPญหาตKางๆเกิดข้ึน สKวนครอบครัวท่ีมีสัมพันธภาพไมKดีนั้น จะ
มีลักษณะตรงกันข�ามคือ เกิดมีความหKางเหินกัน และนําไปสูKปPญหาและความขัดแย�งกันใน
ท่ีสุด 

จากเหตุผลท่ีได�กลKาวมาข�างต�น ผู�ศึกษาจึงสนใจท่ีนําเอาการปฏิบัติวิปPสสนาภาวนา
มาใช�เปMนกิจกรรมสร�างสัมพันธภาพระหวKางนักเรียนกับผู�ปกครองโดยจัดปฏิบัติวิปPสสนา
ภาวนา ณ วัดหนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก�ว ผู�ศึกษาเห็นวKาชKวงวัย
ของเด็กในชKวงนี้เปMนชKวงท่ีดี เพราะเปMนชKวงท่ีเด็กกําลังยKางก�าวเข�าสูKวัยรุKนและเปMนวัยแหKงการ
อยากรู�อยากเห็น เปMนวัยแหKงการเรียนรู�เปMนวัยแหKงการแสวงหาความเปMนเอกลักษณ�ของ
ตนเอง เปMนวัยท่ีกําลังสอนได�งKาย เปMนวัยท่ีจะเรียนและรับรู�เอาแบบอยKางทุกอยKางท้ังท่ีดีและ
ไมKดีท่ีมาจากผู�ใหญK หากได�มีการจัดการให�นักเรียนได�รKวมปฏิบัติวิปPสสนาภาวนารKวมกับ
ผู�ปกครอง เชKน พKอแมK พ่ีน�อง ญาติๆ หรือจากครูอาจารย� เพ่ือสร�างสัมพันธภาพท่ีดีแล�ว ก็จะ
ป�องกันไมKให�เด็กหวั่นไหวไปตามกระแสสังคม และข�อมูลท่ีได�รับจากการทําการศึกษาค�นคว�า
และทําการวิจัยในครั้งนี้จะเปMนข�อมูลให�ท้ังแกKครูแนะแนวและให�คําปรึกษาได�นําไปพิจารณา
เพ่ือท่ีจะหาทางในการชKวยเหลือนักเรียน พKอแมKและผู�ปกครอง เพ่ือนําไปชKวยสKงเสริม และ
เพ่ือท่ีจะชKวยเพ่ิมพูนทักษะในการสร�างสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวให�กับนักเรียน ซ่ึงจะ
สามารถท่ีจะนําไปใช�ในการดําเนินชีวิตอยูKรKวมกับสมาชิกในครอบครัวและกับทุกคนในสังคม
ได�อยKางมีความสุข 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาสัมพันธภาพระหวKางนักเรียนกับผู�ปกครองท่ีรKวมปฏิบัติวิปPสสนา

ภาวนา ณ วัดหนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก�ว 
๒. เพ่ือศึกษาปPญหาอุปสรรคและแนวทางการแก�ปPญหาสัมพันธภาพระหวKาง

นักเรียนกับผู�ปกครองท่ีรKวมปฏิบัติวิปPสสนาภาวนา ณ วัดหนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอ
โคกสูง จังหวัดสระแก�ว 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. ลําดับข้ันตอนการวิจัยการวิจัยเรื่อง ศึกษาสัมพันธภาพระหวKางนักเรียนกับ

ผู�ปกครองโดยจัดปฏิบัติวิปPสสนา ณ วัดหนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง จังหวัด
สระแก�ว การวิจัยครั้งนี้ใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือมุKงหา
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ข�อเท็จจริงและข�อสรุปเชิงปริมาณในเรื่องท่ีเก่ียวข�อง โดยเน�นการใช�ข�อมูลท่ีเปMนตัวเลขเปMน
หลักฐานยืนยันความถูกต�องของข�อค�นพบ และสรุปตKางๆ มีการใช�เครื่องมือท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน
จากการสังเคราะห�เอกสารและแนวคิดทฤษฎี รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�ได�เครื่องมือ
วัดท่ีมีลักษณะเปMนแบบตรวจสอบข�อเท็จจริงมีข้ันตอนดําเนินการวิจัย 

๒. ขอบเขตด�านประชากรและกลุKมตัวอยKาง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได�แกK 
ผู�ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปBท่ี ๔ ปBท่ี ๕ และปBท่ี ๖ ของโรงเรียนชุมชนบ�าน
หนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก�ว โดยการคัดเลือกเข�ารKวมการปฏิบัติ
วิปPสสนาภาวนา ณ วัดหนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก�ว ระหวKาง
วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ใช�เวลาในการปฏิบัติรKวมกันท้ังสิน ๗ 
วัน ๗ คืน โดยพักค�างแรม ณ สถานท่ีปฏิบัติธรรม  

๓. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย มีการใช�เครื่องมือท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนจากการสังเคราะห�
เอกสารและแนวคิดทฤษฎี รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�ได�เครื่องมือวัดท่ีมีลักษณะเปMน
แบบตรวจสอบข�อเท็จจริง แบKงออกเปMน๓ ชุดคือ ๑) แบบสอบถามการปฏิบัติตนของนักเรียน
ตKอผู�ปกครอง ๒) แบบสอบถามการปฏิบัติตนของผู�ปกครองตKอนักเรียนและ ๓) แบบประเมิน
สัมพันธภาพในครอบครัวซ่ึงมีรายละเอียดของแบบสอบถามในแตKละชุดดังนี้ 

การกําหนดขนาดของกลุKมตัวอยKาง ผู�วิจัยใช�ตารางการประมาณคKาของเครจซ่ีและ
มอร�แกน (Krejcie and Morgan) จากจํานวนประชากรผู�ปกครองและนักเรียน จํานวน ๕๕ 
คูK ได�ขนาดกลุKมตัวอยKาง จํานวนท้ังสิ้น ๔๘ คูK โดยแบKงจํานวนตามชั้นเรียนของนักเรียนและ
ผู�ปกครองเทKาๆ กัน คือ ผู�ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปBท่ี ๔ จํานวน ๑๖ คูK ชั้น
ประถมศึกษาปBท่ี ๕ จํานวน ๑๖ คูK และชั้นประถมศึกษาปBท่ี ๖ จํานวน ๑๖ คูK 

ชุดท่ี ๑ แบบสอบถามการปฏิบัติตนของนักเรียนตKอผู�ปกครอง ประกอบด�วย ๑) 
ข�อมูลนักเรียน ได�แกK ชื่อนักเรียน ระดับชั้นเรียน เพศ ลําดับบุตรของพKอแมK รับเงินท่ีได�รับไป
โรงเรียน ชุดท่ี ๒ แบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว ประกอบด�วย ๔ ประเด็น ได�แกK ๑) 
การใช�เวลาในการทํากิจกรรมรKวมกันของสมาชิกในครอบครัว ๒) การพูดคุย ปรึกษาหารือ 
และตัดสินใจในเรื่องสําคัญตKางๆ ๓) การแสดงออกซ่ึงความรักความเอ้ืออาทรตKอกันท้ังทาง
กายวาจาใจ และ ๔) การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีท่ีเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว รวม 
๔ หัวข�อประเด็นท่ี ๑ สัมพันธภาพในด�านของการใช�เวลาในการทํากิจกรรมรKวมกันของ
สมาชิกในครอบครัว ท้ังกิจกรรมในบ�านและนอกบ�าน มีจํานวน ๙ ข�อคําถาม ประเด็นท่ี ๒ 
สัมพันธภาพในด�านของการพูดคุย ปรึกษาหารือ และตัดสินใจในเรื่องสําคัญตKางๆ ของ
สมาชิกในครอบครัว มีจํานวน ๑๕ ข�อคําถาม ประเด็นท่ี ๓ สมาชิกในครอบครัวแสดงออกซ่ึง
ความรักและความเอ้ืออาทรตKอกัน ท้ังทางกาย วาจา ใจ ของสมาชิกในครอบครัว มีจํานวน ๔ 
ข�อคําถาม ประเด็นท่ี ๔ การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีท่ีเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว มี
จํานวน ๑๓ ข�อคําถามการให�คะแนนข�อมูลสัมพันธภาพในครอบครัว มี ๓ ระดับ คือ ไมKได�
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ปฏิบัติ บางครั้ง เปMนประจํา เกณฑ�การให�คะแนนข�อคําถามเชิงบวก ให�คะแนน ไมKได�ปฏิบัติ = 
๑ บางครั้ง = ๒ และ เปMนประจํา = ๓ และข�อคําถามเชิงลบให�คะแนนกลับกัน คือ ไมKได�
ปฏิบัติ = ๓ บางครั้ง = ๒ และเปMนประจํา = ๑ 

การวัดระดับสัมพันธภาพในครอบครัวไทย ใช� ๒ วิธี ได�แกK ๑) วัดจากความผูกพัน
ทางอารมณ� ความรKวมมือ และการปรับตัว ใช�แบบประเมินซ่ึงแปลมาจากแบบประเมิน 
Family Attachment Changeability Index 8 (FACI 8)๑ ซ่ึงใช�ในการประเมินการทํา
หน�าท่ีของครอบครัวโดยใช�สองตัวชี้วัดคือ ความผูกพันทางอารมณ�ท่ีสมาชิกในครอบครัวมีตKอ
กัน ความรKวมมือและการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัว มีจํานวนข�อคําถาม ๑๖ ข�อคําถาม 

การคิดคKาคะแนน Subscale attachment มีคําถามท้ังสิ้น ๘ ข�อ คะแนนเต็ม ๘-
๒๔ คะแนน ให�คKาคะแนน โดยเทียบคKากับเกณฑ�ของชาวตะวันตก เพ่ือมาใช�วัดกลุKม
ครอบครัว ดังนี้  

คําถามเชิงลบ คําถามเชิงบวก 
ข�อ ๒, ๕, ๗, ๙, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖ ข�อ ๑, ๓, ๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๔ 

African-American Cutoff คKาคะแนน African-American Cutoff คKาคะแนน 
๐-๖ ๑ ๐-๕ ๑ 

๗-๑๐ ๒ ๖-๗ ๒ 
๑๑-๑๓ ๓ ๘-๑๐ ๓ 
๑๔-๑๖ ๔ ๑๑-๑๒ ๔ 
๑๗-๒๐ ๕ ๑๓-๑๔ ๕ 
๒๑-๒๔ ๖ ๑๕-๒๔ ๖ 

จากนั้นนําคะแนน ๒ Subscale มาเฉลี่ยเปMนคะแนนสัมพันธภาพในครอบครัว FR 
= (Attachment score + Changeability score)/๒ แล�วนํามาจัดกลุKมตัวแปร FR ออกเปMน 
๔ ประเภท โดยการให�คะแนนดังนี้ 

คะแนน ๑.๐-๓.๕ = ครอบครัวแบบสุดข้ัว (Extreme family type) 
คะแนน ๔.๐-๔.๕ = ครอบครัวคKอนไปทางสุดข้ัว (Moderate family type) 
คะแนน ๕.๐– ๕.๕๐ = ครอบครัวคKอนไปทางสมดุล (Midrange family type) 
คะแนน ๖.๐ = ครอบครัวสมดุล (Balanced family type) 
แล�วนําท้ัง ๔ กลุKมมาจัดระดับออกเปMน ๒ กลุKม คือ 

                                                           
๑ McCubbin, H.I.,Thompson, A.I.,& McCubbin, M.A. Family Assessment : 

Resiliency, coping and adaptation-inventories for research and practice, (Wisconsin : 
The University of Wisconsin, 1996). 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๔๐๔ 

๑. กลุKมสัมพันธภาพแบบไมKสมดุล (โดยรวมกลุKม ครอบครัวแบบสุดข้ัว + 
ครอบครัวคKอนไปทางสุดข้ัว + ครอบครัวคKอนไปทางสมดุล) 

๒. กลุKมสัมพันธภาพแบบสมดุล (ครอบครัวสมดุล) ๔ ประเด็น คือ ๑) การใช�เวลา
ในทํากิจกรรมรKวมกันของสมาชิกในครอบครัว ๒) การพูดคุย ปรึกษาหารือ และตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญตKางๆ ของสมาชิกในครอบครัว ๓) การแสดงออกซ่ึงความรักความเอ้ืออาทรตKอกัน
ท้ังกายวาจาใจ และ ๔) การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีท่ีเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว 
รวมท้ัง ๓๔ ข�อ โดยการให�คะแนน ข�อมูลสัมพันธภาพในครอบครัว มี ๓ ระดับ คือ ไมKได�
ปฏิบัติ = ๑ บางครั้ง = ๒ และประจํา = ๓ และข�อคําถามเชิงลบให�คะแนนกลับกัน คือ คือ 
ไมKได�ปฏิบัติ = ๓ บางครั้ง = ๒ และประจํา = ๑ 

นําคะแนนมารวมกัน และแบKงกลุKมแบKงออกเปMน ๓ ระดับ คือ  
๑) สัมพันธภาพไมKดี คะแนนตํ่ากวKา P25  
๒) สัมพันธภาพปานกลาง คะแนนอยูKระหวKาง P25-P75 
๓) สัมพันธภาพดี คะแนนสูงกวKา P75 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ข�อมูลพ้ืนฐานของกลุKมตัวอยKาง ผลการวิจัยพบวKา ผู�ปกครองท่ีเปMนกลุKมตัวอยKาง

สKวนใหญKเปMนหญิง คิดเปMนร�อยละ ๗๙.๑๖ และผู�ปกครองชายจํานวนร�อยละ ๒๘.๗๕
ผู�ปกครองสKวนใหญKร�อยละ ๔๓.๗๕ มีอาชีพเปMนเกษตรกรรม รองลงมีอาชีพรับจ�างท่ัวไปร�อย
ละ ๓๗.๕๐ มีอาชีพค�าขายร�อยละ ๑๖.๖๗ และมีอาชีพรับราชการร�อยละ ๒.๐๘ ตามลําดับ
นักเรียนสKวนใหญKเปMนนักเรียนหญิง คิดเปMนร�อยละ ๗๗.๐๘ และนักเรียนชายจํานวนร�อยละ 
๒๒.๙๒ นักเรียนสKวนใหญKร�อยละ ๔๓.๗๕ เปMนบุตรลําดับท่ี ๑ ของบิดามารดา รองลงมาเปMน
บุตรคนท่ี ๒ และบุตรคนท่ี ๓ จํานวนร�อยละ ๓๙.๕๘ และร�อยละ ๑๖.๖๗ ตามลําดับสาเหตุ
ของปPญหาหรือข�อขัดแย�งภายในครอบครัวจากความคิดเห็นของผู�ปกครองพบวKา สKวนใหญK
นักเรียนและผู�ปกครองมีการรับรู�สภาพของปPญหาหรือข�อขัดแย�งในครอบครัวรKวมกัน คือ 
ปPญหาเรื่องเงินทอง ชู�สาว และลูก สKวนเรื่องงาน การเจ็บป�วย ทัศนคติ/ความคิดเห็นไมK
ตรงกัน มีการรับรู�เฉพาะในกลุKมผู�ปกครองเทKานั้น 

๒. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค� 
๒.๑ เพ่ือศึกษาสัมพันธภาพระหวKางนักเรียนกับผู�ปกครองท่ีรKวมปฏิบัติวิปPสสนา

ภาวนา ณ วัดหนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก�ว ผลการวิเคราะห�
สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนกับผู�ปกครองกKอนรKวมกันปฏิบัติวิปPสสนาภาวนาพบวKา 
คKาเฉลี่ยสัมพันธภาพโดยรวมของนักเรียน ( = ๘๑.๐๖) กับผู�ปกครอง ( = ๙๐.๖๕) อยูKใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวKาประเด็นสัมพันธภาพท่ีมีคKาเฉลี่ยสูงท่ีสุดท้ัง
ในกลุKมนักเรียนและผู�ปกครอง คือ “ด�านการพูดคุยและตัดสินใจในครอบครัว” รองลงมา คือ 
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“ด�านการใช�เวลาทํากิจกรรมรKวมกัน” สKวนสัมพันธภาพด�านการแสดงออกซ่ึงความรักและ
ความเอ้ืออาทรตKอกันและการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของสมาชิกในครอบครัวนั้นพบวKามี
คKาเฉลี่ยอยูKในระดับปานกลางเชKนเดียวกัน 

ผลการวิเคราะห�ผลสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนกับผู�ปกครองหลังรKวมกัน
ปฏิบัติวิปPสสนาภาวนาพบวKา คKาเฉลี่ยสัมพันธภาพโดยรวมของนักเรียน ( = ๙๓.๙๔) กับ
ผู�ปกครอง ( = ๙๖.๔๔) อยูKในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวKาประเด็น
สัมพันธภาพท่ีมีคKาเฉลี่ยสูงท่ีสุดท้ังในกลุKมนักเรียนและผู�ปกครอง คือ “ด�านการพูดคุยและ
ตัดสินใจในครอบครัว” รองลงมาคือ “ด�านการใช�เวลาทํากิจกรรมรKวมกัน” สKวนสัมพันธภาพ
ด�านการแสดงออกซ่ึงความรักและความเอ้ืออาทรตKอกันและการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ี
ของสมาชิกในครอบครัวนั้นพบวKามีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับปานกลางเชKนเดียวกัน 

ผลการวิเคราะห�สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนกับผู�ปกครองกKอนและหลัง
รKวมกันปฏิบัติวิปPสสนาภาวนาพบวKา คะแนนเฉลี่ยของสัมพันธภาพของนักเรียนกับผู�ปกครอง
กKอนและหลังการรKวมปฏิบัติวิปPสสนาภาวนามีคKาสหสัมพันธ� (Correlation) กKอนการเข�ารKวม
การปฏิบัติวิปPสสนาภาวนา (r =-.๑๓) และหลังการเข�ารKวมการปฏิบัติวิปPสสนาภาวนา (r =-.
๑๔) โดยพบวKาหลังการรKวมปฏิบัติมีคKาเฉลี่ยของสหสัมพันธ�ท่ีสูงข้ึนเล็กน�อย คือมีคKาอยูK
ระหวKาง (๐.๐๐ - ±๐.๒๐) แสดงให�เห็นวKานักเรียนกับผู�ปกครองมีสัมพันธภาพตKอกันใน
ภาพรวมท้ังกKอนและหลังการปฏิบัติวิปPสสนาภาวนาอยูKในระดับตํ่ามาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวKานักเรียนกับผู�ปกครองมีสัมพันธภาพท่ีดีข้ึนเล็กน�อยในทุกด�านหลังจากท่ีได�
รKวมกันปฏิบัติวิปPสสนาภาวนา 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาสัมพันธภาพระหวKางนักเรียนกับผู�ปกครองท่ีรKวมปฏิบัติวิปPสสนา

ภาวนา ณ วัดหนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก�ว ท่ีพบวKานักเรียนกับ
ผู�ปกครองมีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูKในระดับปานกลาง สKวนใหญKมีการพูดคุยและรKวมกัน
ทํากิจกรรมและรKวมกันตัดสินใจในครอบครัว ลักษณะข�อมูลท่ีปรากฏจากการศึกษาในครั้งนี้
สอดคล�องกับการศึกษาของจําลอง สิงห�คํา ท่ีได�ศึกษาความสัมพันธ�ระหวKางสภาพแวดล�อม
ครอบครัวกับผลการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปBท่ี ๑ แผนกวิชา
ชKางอิเล็กทรอนิกส�วิทยาลัยการอาชีพฝาง พบวKา สถานภาพของครอบครัว ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได�คKาใช�จKายท่ีได�รับ กับผลการเรียนมีความสัมพันธ�เชิงลบอยูKในระดับตํ่าอยKางไมKมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕๒ และสอดคล�องกับการศึกษาของชลกร ศิรวรรธนะท่ีศึกษา
การยอมรับตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัวการมีสKวนรKวมในชุมชน กับ คุณภาพชีวิตของ
                                                           

๒ จําลอง สิงห�คํา, สาขางานช1างอิเล็กทรอนิกส�, (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส� : วิทยาลัยการ
อาชีพฝาง, ๒๕๕๕). 
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ผู�สูงอายุในเคหะชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวKา การยอมรับตนเองอยูKใน
ระดับสูง สัมพันธภาพในครอบครัวอยูKในระดับปานกลาง สKวนในด�านการสื่อสารอยูKใน
ระดับสูง การมีสKวนรKวมในชุมชนอยูKในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตอยูKในระดับปานกลาง 
สKวนในด�านสัมพันธภาพกับสังคม และความเชื่อสKวนบุคคลอยูKในระดับสูง ในด�านปPจจัยสKวน
บุคคล พบวKา ผู�สูงอายุท่ีมีอายุแตกตKางกันมีคุณภาพชีวิตแตกตKางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
๐.๐๑ นอกจากนี้ยัง พบวKา การยอมรับตนเองมีความสัมพันธ�ทางบวกกับคุณภาพชีวิตท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ในขณะท่ี สัมพันธภาพในครอบครัวไมKมีความสัมพันธ�กับคุณภาพ
ชีวิต สKวนด�านการสื่อสารมีความสัมพันธ�ทางบวกกับคุณภาพชีวิตท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
๐.๐๕ แตKการมีสKวนรKวมในชุมชนไมKมีความสัมพันธ�กับคุณภาพชีวิต๓ และเปMนไปตาม
การศึกษาของชลิฏฐา พรหมประเสริฐ ท่ีศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวกับความสุขในการ
ทํางานของพนักงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสายงานรองผู�วKาการเชื่อเพลิงและสายงาน
รองผู�วKาการระบบสKงการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหKงประเทศไทย ผลการวิจัย พบวKา ๑) พนักงานมี
ความสุขในการทํางานโดยรวมอยูKในระดับสูง ๒) พนักงานมีสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม
อยูKในระดับปานกลาง ๓) พนักงานท่ีมีปPจจัยสKวนบุคคล ได�แกK เพศ อายุ รายได�เฉลี่ยตKอเดือน 
ระยะเวลาในการทํางาน สถานภาพสมรส โรคประจําตัว และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมี
ความสุขในการทํางานไมKแตกตKางกัน ๔) สัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมมีความสัมพันธ�
ทางบวกกับความสุขในการทํางานของพนักงานอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๑๕) 
สัมพันธภาพในครอบครัวด�านการใช�เวลาในการทํากิจกรรมรKวมกันของสมาชิกในครอบครัว
และด�านการปฏิบัติบทบาทหน�าท่ี๔ 

เม่ือสิ้นสุดโครงการปฏิบัติวิปPสสนาภาวนาแล�วพบวKานักเรียนกับผู�ปกครองมี
สัมพันธภาพตKอกันในภาพรวมท้ังกKอนและหลังการปฏิบัติวิปPสสนาภาวนาอยูKในระดับตํ่ามาก 
และพบวKามีสัมพันธภาพท่ีดีข้ึนเล็กน�อยในทุกด�านหลังจากท่ีได�รKวมกันปฏิบัติวิปPสสนาภาวนา 
ลักษณะข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาครั้งนี้เปMนไปตามผลการศึกษาของนิตยา คชภักดี ท่ีได�ศึกษา
เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัด “ครอบครัวอยูKดีมีสุข” เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดครอบครัวอยูKดีมีสุขท่ี
ยอมรับรKวมกัน และสร�างตัวชี้วัดภาวการณ�อยูKดีมีสุขท่ีเปMนจริงของครอบครัวไทย ผล
การศึกษาประเด็นสัมพันธภาพในครอบครัวพบวKา ร�อยละ ๙๓ เม่ือสมาชิกมีปPญหาได�มีการ

                                                           
๓ ชลกร ศิรวรรธนะ, “การยอมรับตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัวการมีสKวนรKวมในชุมชน กับ 

คุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุในเคหะชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ�วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�), ๒๕๕๕. 

๔ ชลิฏฐา พรหมประเสริฐ, “สัมพันธภาพในครอบครัวกับความสุขในการทํางานของพนักงาน: 
ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสายงานรองผู�วKาการเช่ือเพลิงและสายงานรองผู�วKาการระบบสKงการไฟฟ�าฝ�าย
ผลิตแหKงประเทศไทย”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ), ๒๕๕๔. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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พูดคุยบอกกลKาวศึกษาหารือกัน ร�อยละ ๗๙ สมาชิกในครอบครัวมีสKวนรKวมในการตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญและเม่ือครอบครัวมีความขัดแย�งข้ึน ร�อยละ ๕๖ จากพูดคุยด�วยเหตุผลและ
รองลงมา ร�อยละ ๔๘ จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน�ามีเพียง ๑๔ ครอบครัวหรือ ร�อยละ ๘ ท่ีมี
การทะเลาะเบาะแว�งทําร�ายรKางกาย๕ และสอดคล�องกับการศึกษาของปราณี สุทธิสุคนธ� 
ศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวไทย เชKน บิดามารดา สามีภรรยา บุตร และปู�ยKาตายายเปMน
ต�น สัมพันธภาพในครอบครัวไทย วัดจากสัมพันธภาพในครอบครัว ๔ ด�าน คือ การใช�เวลาใน
การทํากิจกรรมรKวมกัน การพูดคุย ปรึกษาหารือ และตัดสินใจในเรื่องสําคัญตKางๆ พบวKา 
สัมพันธภาพในครอบครัวโดยภาพรวมสKวนใหญKอยูKในระดับปานกลาง๖ และการศึกษาของ
ผกามาศ นันทจีวรวัฒน� ท่ีศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติหน�าท่ีของครอบครัวอยKางประสบ
ความสําเร็จด�วยการให�คําปรึกษาครอบครัวโดยใช�โรงเรียนเปMนฐาน ปรากฏผลการศึกษาท่ี
พบวKา ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน การปฏิบัติหน�าท่ีของครอบครัวอยKางประสบ
ความสําเร็จ พบวKา โมเดลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน การปฏิบัติหน�าท่ีของ
ครอบครัวอยKางประสบความสําเร็จ ประกอบด�วย ๘ องค�ประกอบได�แกK การแสดงออกถึง
ความรักความผูกพัน การทําหน�าท่ีตามบทบาท การสื่อสาร การแก�ปPญหา การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของครอบครัว การใช�เวลารKวมกัน การดํารงชีวิตทางด�านจิตใจ และความสุขของ
ครอบครัว ซ่ึงโมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับข�อมูลเชิงประจักษ� มีน้ําหนักองค�ประกอบ
มาตรฐานอยูKในเกณฑ�สูงอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ และสามารถวัดองค�ประกอบ
การปฏิบัติหน�าท่ีของครอบครัวอยKางประสบความสําเร็จได� โปรแกรมการให�คําปรึกษา
ครอบครัวโดยใช�โรงเรียนเปMนฐานพัฒนาการปฏิบัติหน�าท่ีของครอบครัวอยKางประสบ
ความสําเร็จ ใช�ทฤษฎีและเทคนิคชองการให�คําปรึกษาครอบครัว มีคKาพิสัยระหวKางควอไทล�
ต้ังแตK ๐.๕๐-๑.๕๐ แสดงวKา โปรแกรม ท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนมีความเหมาะสมทีจะนําไปใช�
พัฒนาการปฏิบัติหน�าท่ีของครอบครัวอยKางประสบความสําเร็จได� การปฏิบัติหน�าท่ีของ
ครอบครัวอยKางประสบความสําเร็จ โดยรวมและรายองค�ประกอบกKอนการทดลองและหลัง
การทดลอง ภายในกลุKมทดลอง แตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕๗ และการศึกษา
ของสมิธ วุฒิสวัสด์ิ การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวของเรียนชKวงชั้นท่ี ๒ โรงเรียนปPญจ

                                                           
๕ นิตยา คชภักดี, “โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัด“ครอบครัวอยูKดีมีสุข”, รายงาน

การศึกษาขั้นสุดท�าย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันแหKงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว, 
มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๕. 

๖ ปราณี สุทธิสุคนธ�, ศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวไทย, (นครปฐม : สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒), หน�า ๗๒. 

๗ ผกามาศ นันทจีวรวัฒน�, “การศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติหน�าท่ีของครอบครัวอยKางประสบ
ความสําเร็จด�วยการให�คําปรึกษาครอบครัวโดยใช�โรงเรียนเปMนฐาน”, วิทยานิพนธ�การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๔. 
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ทรัพย� ดินแดง กรุงเทพมหานคร พบวKา ๑) นักเรียนในชKวงชั้นท่ี ๒ มีสัมพันธภาพใน
ครอบครัวท่ีมีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับดีเหมาะสมท่ีสุด ๒) ปPจจัยด�านสKวนตัวท่ีมีผลตKอสัมพันธภาพ
ในครอบครัวของนักเรียน ๓) ปPจจัยด�านครอบครัว ท่ีมีผลตKอสัมพันธภาพในครอบครัวของ
นักเรียน๘ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ควรสKงเสริมกิจกรรมการสร�างสัมพันธภาพในครอบครัวในโรงเรียนชุมชนบ�าน

หนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก�ว  
๒. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๒.๑ ควรจัดโครงการสร�างสัมพันธภาพระหวKางนักเรียนกับผู�ปกครอง 
๒.๒ ขยายเวลาในการจัดกิจกรรมสร�างสัมพันธภาพ 

๓. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตKอไป 
๓.๑ ศึกษาสภาพท่ีเปMนปPญหาของการสร�างสัมพันธภาพในครอบครัว  
๓.๒ ศึกษาความเครียดและการรักษาสุขภาพของพระสงฆ� 
๓.๓ ศึกษาสภาพแวดล�อมท่ีมีผลตKอชีวิตความเปMนอยูKของนักเรียนกับผู�ปกครอง 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
จําลอง สิงห�คํา. สาขางานช1างอิเล็กทรอนิกส�. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส� : วิทยาลัยการอาชีพ

ฝาง, ๒๕๕๕. 
ปราณี สุทธิสุคนธ�. ศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว ไทย. นครปฐม : สถาบันพัฒนาการ

สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒. 
 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
ชลกร ศิรวรรธนะ. “การยอมรับตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัวการมีสKวนรKวมในชุมชน กับ 

คุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุในเคหะชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ�
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๕๕๕. 

 

                                                           
๘ สมิธ วุฒิสวัสดิ์, “การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนชKวงช้ันท่ี ๒ โรงเรียนปPญจ

ทรัพย� ดินแดง”, สารนิพนธ�การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 
๒๕๕๒. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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ชลิฏฐา พรหมประเสริฐ. “สัมพันธภาพในครอบครัวกับความสุขในการทํางานของพนักงาน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสายงานรองผู�วKาการเชื่อเพลิงและสายงานรองผู�วKาการ
ระบบสKงการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหKงประเทศไทย”. วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล�าพระนครเหนือ, 
๒๕๕๔. 

นิตยา คชภักดี. “โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวอยูKดีมีสุข”. รายงานการศึกษา
ข้ันสุดท�าย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันแหKงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว. 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕. 

ผกามาศ นันทจีวรวัฒน�. “การศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติหน�าท่ีของครอบครัวอยKางประสบ
ความสําเร็จด�วยการให�คําปรึกษาครอบครัวโดยใช�โรงเรียนเปMนฐาน”. วิทยานิพนธ�
การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔. 

สมิธ วุฒิสวัสด์ิ. “การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนชKวงชั้นท่ี ๒ โรงเรียนปPญจ
ทรัพย�  ดินแดง”.  สารนิพนธ�การศึกษามหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒. 

๒. ภาษาอังกฤษ 
  (1) Book : 
McCubbin, H.I.,Thompson, A.I.,& McCubbin, M.A. Family Assessment : 

Resiliency, coping and adaptation-inventories for research and 
practice. Wisconsin : The University of Wisconsin, 1996. 
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แนวทางการส1งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
The Guideline Of School Administration Support Based Seven 

Sappurisadhamma In the Basic Educational School Of Phonpisai District 
Under The Nongkhai Primary Education Service Area Office 2 

พระมนตรี ธมฺมวโร (พุทธิรักษ�)* 
พระอธิการบุญชKวย โชติวํโส, ดร., รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน** 

บทคัดย1อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัป
ปุริธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา ตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี, วุฒิการศึกษาและประสบการณ�
การทํางาน ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางในการสKงเสริมและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ โดยศึกษากับกลุKมตัวอยKางจานวน๒๖๗ คนใช�
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมโดยเปMนการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงเปMนการวิจัยเชิงสํารวจผสมกับการ
วิจัยเชิงคุณภาพสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู�วิจัยใช�ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�สัมภาษณ�แบบ
โครงสร�าง ซ่ึงเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยคือแบบสอบถามวิเคราะห�ข�อมูลได�แกKคKาความถ่ีร�อยละ
คKาเฉลี่ยและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ
คKาที (t-test) และการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และสรุปข�อเสนอแนะโดย
วิเคราะห�และสังเคราะห�ข�อมูลท่ีได� 

ผลการวิจัยพบว1า 
๑. การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อําเภอ โพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ โดย
ภาพรวมและรายด�านการปฏิบัติอยูKในระดับมาก 

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
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๒. เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริธรรม ๗ ในสถานศึกษา ข้ัน
พ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
โดยจําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี วุฒิการศึกษาและประสบการณ�การทํางานพบวKาผู�บริหาร
สถานศึกษาและครูผู�สอนท่ีมีตําแหนKงหน�าท่ีวุฒิการการศึกษา และประสบการณ�การทํางาน 
ท่ีแตกตKางกันพบวKามีปฏิบัติไมKแตกตKางกัน 

๓. ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ใน
สถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ๑) ด�านรู�จักเหตุ ควรจะมีการวางแผนในการดําเนินนโยบายตาม
ความเหมาะสมกับท�องถ่ินในการบริหารสถานศึกษา ๒) ด�านรู�จักผล ควรคํานึงถึงประโยชน�
สKวนรKวมท่ีจะเกิดข้ึนกับการบริการจัดการสถานศึกษาโดยไมKนับเรื่องสKวนตัวมาเปMนสิ่งสําคัญ
๓) ด�านรู�จักตน ควรรู�จักและเข�าใจในศักยภาพของตนในการบริหารจัดการองค�กรและมีการ
ปรับปรุงให�ทันตKอเหตุการณ�ในการบริหารสถานศึกษา ๔) ด�านรู�จักประมาณ ควรมีการ
บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงการดําเนินการบริหาร
สถานศึกษาทุกภาคสKวนอยKางสมเหตุสมผล ๕) ด�านรู�จักกาล ควรมีการพิจารณาการบริหาร
จัดการในทุกกิจกรรม ตามความเหมาะสมของเวลาและโอกาส ๖) ด�านรู�จักชุมชน ควรมีการ
ประสานงานท่ีดีและมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีตKอกันบุคคลทุกระดับในชุมชน และ ๗) ด�านรู�จัก
บุคคล ควรทํางานโดยคํานึงถึงความสามารถสKวนบุคคล และใช�คนให�เหมาะสมกับงานในทุก
ภาคสKวนของการบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม 

คําสําคัญ: การบริหาร, หลักสัปปุริสธรรม ๗  

Abstract 

The aims of research were 1) to study the educational institute 
administration based on the VII Sappurisadhamma principles (Pāli: sappurisa-
dhamma, qualities of a good man) in the Phonpisai District Basic Educational 
Schools under the Nongkhai Primary Education Service Area Office 2, 2) to 
compare the statistic scores of the educational institute administration based 
on the VII Sappurisadhamma principles, classified by the samples’ personal 
factors: positions, education and work experience, 3) to study the guideline of 
the school administration based on the VII Sappurisadhamma principles in the 
Phonpisai District Basic Educational Schools under the Nongkhai Primary 
Education Service Area Office 2. There were 267 samples used in this mixed 
method research. The tool used in the quantitative research (survey research) 
was a questionnaire; the obtained data were analyzed to find the statistic 
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scores of Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test 
(Independent samples) and f-test (One Way ANOVA); and that of the 
qualitative research was an in-depth interview form. The data were analyzed 
and synthesized to find the conclusion and form the suggestion for the 
research further development. 

The research results were as follows: 
1. The statistic scores, both of the overall aspect and each aspect, of 

the educational institute administration based on the VII Sappurisadhamma 
principles in the studied area were at a high level.  

2. The comparative scores of the educational institute administration 
based on the VII Sappurisadhamma principles of the samples: administrators 
and teachers, with differences in positions, education and work experience, 
were indifferent.  

3. For the educational institute administration based on the VII 
Sappurisadhamma principles, it was suggested that 1) Dhammaññutā 
(knowing the law), there should be the policy determination based on the 
actual circumstances and suitability of the educational institute administration; 
2) Atthaññutā (knowing the consequence), the awareness of the highest 
benefits for the educational institute administration, rather than oneself 
benefits, should be made; 3) Attaññutā (knowing oneself): self potential 
awareness in the organizational management and updated improvement of 
the educational institute administration should be done; 4) Mattaññutā 
(moderation), employing the sufficient economy in the educational institute 
administration based on the suitability of all departments should be created; 
5) Kālaññutā (knowing the proper time), the operation of all projects should 
be conducted in the proper time; 6) Parisaññutā (knowing the society), the 
administrators and teachers should have good relationship to one another 
and well collaboration with people in the community; 7) Puggalaññutā 
(knowing the individual), the administrators should give the right jobs to the 
right persons in the educational institute administration without the kinship 
system. 

Keywords: Administration, Sappurisadhamma 
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๑. บทนํา 
สถานศึกษาเปMนหนKวยงานหลัก ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให�บรรลุตาม

ความมุKงหมายของการปฏิรูปการศึกษา ตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายวKาด�วยการศึกษาแหKงชาติ
และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องจึงกําหนดให�มีคณะกรรมการซ่ึงเปMนองค�คณะบุคคล ทําหน�าท่ีกํากับ
และสKงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให�เปMนไปตามนโยบายมาตรฐานในการบริหาร
จัดการทางการศึกษา ท้ังนี้การดําเนินงานให�ประสบความสําเร็จนั้น สถานศึกษาและ
คณะกรรมการต�องเข�าใจบทบาทหน�าท่ีของกันและกันควรมีรูปแบบวิธีการทํางานท่ีประสาน
สอดคล�องกันโดยมีจุดมุKงหมายเพ่ือการพัฒนา การศึกษาให�บรรลุผลตามท่ีรKวมกันกําหนดข้ึน 
โดยในสKวนของสถานศึกษาควรมีบทบาทในการสKงเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจะเข�ามารKวมสร�างสรรค�ความเจริญก�าวหน�าในกิจการของสถานศึกษา๑ การ
บริหารสถานศึกษาให�มีคุณภาพได�มาตรฐาน สอดคล�องกับความต�องการของบุคคลและสังคม
นั้นมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาคน ซ่ึงเปMนทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศ ในขณะท่ีสังคม
โลกพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยKางรวดเร็วการศึกษาในระบบสถานศึกษาจําเปMนต�องตอบสนอง
ความต�องการของสังคม และการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให�สอดคล�องกับลักษณะของสังคม 
ท้ังในปPจจุบันและในอนาคตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยKางรวดเร็ว ดังนั้นการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําลังดําเนินการอยูKนั้นจึงเปMนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาเพ่ือให�เปMนไปตามเป�าหมายซ่ึงจําเปMนต�องอาศัยกระบวนการท่ีสําคัญ โดย
สถานศึกษาต�องจัดระบบการบริหารสถานศึกษาให�มีคุณภาพได�มาตรฐาน และเปMนสKวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารสถานศึกษา ท่ีดําเนินการอยKางตKอเนื่อง เพ่ือให�ผู�รับบริการเกิดความ
ม่ันใจวKาการบริหารองค�กรของสถานศึกษา สามารถประกันได�วKามีคุณภาพ มีการดําเนินงาน
และการประเมินผลท่ีเปMนระบบอยKางตKอเนื่อง๒ 

สถานศึกษาซ่ึงเปMนหนKวยงานสําคัญ ในการหลKอหลอมความเปMนคนดีให�กับนักเรียน
และหากผู�บริหารสถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ยKอมสKงผลตKอการจัดการศึกษาในทุกๆ 
ด�าน ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาของผู�บริหารควรนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต�ใช�ให�
เหมาะสม ท้ังในด�านของการครองตน ครองคนและครองงาน และหลักธรรมท่ีเหมาะสมใน
การนํามาใช�คือหลักสัปปุริสธรรม๗ ดังท่ีพระพรหมคุณาภรณ�กลKาวไว�วKา หลักสัปปุริสธรรม๗
เปMนหลักของคนสมบูรณ�แบบหรือมนุษย�โดยสมบูรณ� ซ่ึงถือได�วKาเปMนสมาชิกท่ีดีมีคุณคKาท่ี

                                                           
๑ กระทรวงศึกษาธิการ, คู1มือส1งเสริมการบริหารสถานศึกษาท่ีเป�นนิติบุคคล,  (กรุงเทพ มหานคร :     

โรงพิมพ�คุรุสภา, ๒๕๔๕), หน�า ๗๗. 
๒ ประภา ศิริสุรพันธ�, “การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสKงผลตKอมาตรฐานด�านการบริหาร

และการจัดการของสถานศึกษา”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาวัย
ศิลปากร), ๒๕๕๐. 
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แท�จริงของมนุษยชาติ ซ่ึงเรียกได�วKาเปMนคนเต็มคนผู�สามารถนําหมูKชนและสังคม ไปสูKความ
สันติสุขและความสามัคคีมีธรรม๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒มีภารกิจหลักในกา
สKงเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยให�เปMนไปตาม
อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตร๓๖และมาตรา๓๗แหKง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น ผู�วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาการนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาบูรณาการในกระบวบการบริหารสถานศึกษา
โดยประยุกต�กับหลักการบริหารสถานศึกษา ๔ ด�าน ได�แกK ๑) การบริหารด�านวิชาการ ๒) 
การบริหารด�านงบประมาณ ๓) การบริหารด�านงานบุคคล และ ๔) การบริหารงานท่ัวไป เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการปฏิบัติวKาจะใช�แนวทางใดจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค�ท่ีต้ังไว� และเพ่ือ
เปMนข�อมูลสารสนเทศท่ีจะใช�เปMนแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ให�ได�
ประสิทธิผลยิ่งข้ึนตKอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
๒. เ พ่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๒ จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี วุฒิการศึกษา และประสบการณ�การทํางาน 

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการนําไปปรับใช�  ในการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. กลุKมตัวอยKางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ได�แกK ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๒ จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี วุฒิการศึกษา และประสบการณ�การทํางาน 
จํานวน ๒๖๗ คน กําหนดตามกลุKมตารางเครซซ่ีและมอร�แกน (Krejcie and Morgan)๔ โดย

                                                           
๓ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตโต), ภาวะผู�นํา : ความสําคัญต1อการพัฒนาคน พัฒนา

ประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน�า ๑๑. 
๔ Krejcie and Morgan อ�างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ�ครั้งท่ี ๗,

(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน�, ๒๕๔๕), หน�า ๔๓. 
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สุKมแบบแบKงชั้น (Stratified Random Sampling) และได�กลุKมตัวอยKางในแตKละกลุKมยKอย
อยKางงKาย (Simple Random Sampling) ด�วยวิธีการจับฉลาก 

๒. กลุKมเป�าหมายเชิงคุณภาพได�แกK  ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๒ จํานวน ๑๕ คน ได�จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
แยกเปMนผู�บริหารสถานศึกษาจํานวน ๕ คน และครูผู�สอนจํานวน ๑๐ คน 

๓. เครื่องมือท่ีใช� ในการวิจัยในการเก็บรวบรวมข�อมูลเปMนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และแบบสัมภาษณ� (Interview) เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา ตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มี ๒ แบบ ดังนี้ 

๓.๑ การวิจัยเชิงปริมาณใช�เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลเปMนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
๒ มีลักษณะเปMนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตามวิธีการของลิเคิร�ด (Likert)๕ มี 
จํานวน ๔๔ ข�อและคําถามท่ีมีลักษณะเปMนปลายเป�ด (Open-ended) จํานวน ๗ ด�าน โดยใช�
การหาคKาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (IOC) และหาคKาสัมประสิทธิ์เชื่อม่ัน 

๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช�แบบสัมภาษณ� (Interview) เก่ียวกับแนวทาง
การบริหารสถานศึกษา ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มีลักษณะเปMนปลายเป�ด 
(Open-ended) จํานวน ๗ ด�าน โดยสัมภาษณ�กลุKมเป�าหมายจํานวน ๑๕ คน  

๔. การวิเคราะห�ข�อมูล โดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปทําการวิเคราะห�
ข�อมูล เพ่ือหาคKาความถ่ี (Frequency) คKาร�อยละ (Percentage) คKาเฉลี่ย (x̄) และคKาสKวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช� t-test แบบ Independent samples เพ่ือเปรียบเทียบ
คKาเฉลี่ย ๒ คKา ในการวิเคราะห�ข�อมูลใช� F-test แบบ one way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบ
คKาเฉลี่ยต้ังแตK ๓ ข้ึนไป เม่ือพบความแตกตKาง หาความแตกตKางเปMนรายคูKด�วยวิธีการของเซฟ
เฟ� (Scheffe’ method) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. การบริหารสถานศึกษา ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ โดย
ภาพรวมอยูKในระดับมาก (x̄ = ๓.๙๕) และจําแนกรายด�านพบวKาด�านท่ีมีปฏิบัติสูงสุดคือใน
                                                           

๕ Likert, Technique for the measurement of attitudes archives of 
psychology, (New York : McHraw Hill International Book Company, 1932), p. 55. 
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ด�านรู�จักชุมชน มีการปฏิบัติอยูKในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด�านรู�จักผล มีการปฏิบัติอยูKใน
ระดับมาก และระดับสุดท�ายคือ ด�านรู�จักกาลมีการปฏิบัติอยูKในระดับตํ่าสุด 

๒. การวิเคราะห�เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๒ จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี วุฒิการศึกษาและประสบการณ�การทํางาน 
พบวKาโดยภาพรวมและรายด�านไมKแตกตKางกัน 

๓. แนวทางในการสKงเสริมและพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มีดังนี้ ๑) ด�านรู�จักเหตุ ควรจะมีการวางแผนในการดําเนิน
นโยบายตามความเหมาะสมกับท�องถ่ินในการบริหารสถานศึกษา ๒) ด�านรู�จักผล ควร
คํานึงถึงประโยชน�สKวนรKวมท่ีจะเกิดข้ึนกับการบริการจัดการสถานศึกษา ๓) ด�านรู�จักตน ควร
รู�จักและเข�าใจในศักยภาพของตนในการบริหารจัดการองค�กร ๔) ด�านรู�จักประมาณ ควรมี
การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๕) ด�านรู�จักกาล ควรมีการพิจารณา
การบริหารจัดการในทุกกิจกรรม ตามความเหมาะสมของเวลาและโอกาส ๖) ด�านรู�จักชุมชน 
ควรมีการประสานงานท่ีดีและมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีตKอกันบุคคลทุกระดับในชุมชน และ ๗) 
ด�านรู�จักบุคคล ควรทํางานโดยคํานึงถึงความสามารถสKวนบุคคล และใช�คนให�เหมาะสมกับ
งานในทุกภาคสKวนของการบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม 

๕. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะในการนําไปใช� 

๑.๑ ในการบริหารสถานศึกษา ควรมีการจัดทํานโยบายตKางๆ สนองตอบความ
เปMนไปได�ของบริบทชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒ ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน ควรมีความสัมพันธ�ท่ีดีตKอกันมีการ
ปฏิสัมพันธ�ท่ีดีเสมอต�นเสมอปลาย โดยคํานึงถึงประโยชน�สKวนรวมมากกวKาประโยชน�ตนและ
พวกพ�อง 

๑.๓ ควรดําเนินการบริหารสถานศึกษาโดยการมีสKวนรKวมระหวKาง บ�าน วัด 
และโรงเรียน เป�ดโอกาสให�ชุมชนเข�ามามีสKวนรKวมในกิจกรรมสKงเสริมพัฒนาผู�เรียน  

๒. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตKอไป 
๒.๑ สถานศึกษาควรทําการศึกษาถึงปPจจัยในการดําเนินการบริหาร

สถานศึกษาโดยบูรณาการเข�ากับหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
๒.๒ สถานศึกษาควรทําการศึกษาถึงบริบทโดยรวมของท�องถ่ิน เพ่ือนํามาเปMน

แนวทางในการจัดการบริหารสถานศึกษา เพ่ือเอ้ือประโยชน�ตKอการดําเนินชีวิตอยKางยั่งยืนสืบไป 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๔๑๗

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
กระทรวงศ ึกษาธ ิการ .  คู 1ม ือส 1ง เสร ิมการบร ิหารสถานศ ึกษาที ่เป �นน ิต ิบ ุคคล .                

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�คุรุสภา, ๒๕๔๕. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบ้ืองต�น. พิมพ�ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน�, 

๒๕๔๕. 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตโต). ภาวะผู�นํา : ความสําคัญต1อการพัฒนาคน พัฒนา

ประเทศ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
 
 (๒) วิทยานิพนนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
ประภา ศิริสุรพันธ�. “การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสKงผลตKอมาตรฐานด�านการบริหาร

และการจัดการของสถานศึกษา”. วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาวัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 

๒. ภาษาอังกฤษ 
 (1) Book : 
Likert, Technique for the measurement of attitudes archives of 

psychology. New York : McHraw Hill International Book Company, 
1932. 
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การใช�สังคหวัตถุ ๔ ในการสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว1างครูกับนักเรียน 
Implement of the Four Bases of Social Solidarity in Relationship 

Between Teachers and Students 

พระมหาประจวบ ป�ฺญาทีโป* 
บทคัดย1อ 

คุณครูสามารถสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีกับนักเรียนได� ด�วยการปฏิบัติตามหลักสังคห
วัตถุสี่ประการ คือ การให�ทานท่ีเปMนสิ่งของ เปลี่ยนมาเปMนการให�คําแนะนําในการเรียน หรือ
ให�สื่อการสอนท่ีเปMนเอกสาร สิ่งเหลKานี้ทําให�การเรียนของนักเรียนมีสภาพดีข้ึน ในขณะท่ีสอน 
คุณครูควรพูดจาด�วยวาจาท่ีไพเราะ ไมKพูดคําท่ีทําให�นักเรียนมีความรู�สึกท่ีไมKดี กระทําในสิ่งท่ี
เปMนประโยชน� ด�วยการสร�างอารมณ�ขัน ทําให�นักเรียนมีอารมณ�รื่นเริงใจ มีความรู�สึกผKอน
คลาย ห�องเรียนไมKตกอยูKในสภาพตึงเคลียด คุณครูสามารถรักษาสภาพท่ีดีให�เสมอต�นเสมอ
ปลาย โดยการเปMนผู�ฉลาดทางอารมณ� คือรู�เทKาทันอารมณ�ของตนเองได�ตลอดไป 

คําสําคัญ: การให�สิ่งของ, การพูดจาไพเราะ, การประพฤติประโยชน�, การวางตนเสมอต�น
เสมอปลาย 

Abstract 

Teachers can build a good relationship with students in following the 
four bases of social solidarity. That is charity a thing. It should give advice to 
students and the medium of instruction. These things make students to 
improve in the high level study. while teaching teachers should speak kindly 
speech and not to say that students are feeling bad. They must make humor 
for of the students. Because the humor will give students festive mood mind 
and offer relaxation classrooms. The students do not fall in tense clear. 
Teachers can maintain an even and equal treatment. By the emotional 
intelligence, They are knowingly emotions forever. 

Keywords: four bases of social solidarity, charity, kindly speech, useful 
conduct, even and equal treatment 

                                                           
* อาจารย�รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการขยายห�องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
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๑. บทนํา 
มนุษย�เปMนสัตว�สังคม การไปมาติดตKอซ่ึงกันและกันเปMนกิจกรรมท่ีพึงกระทํากันเพ่ือ

ประโยชน�ของกันและกัน เปMนการสร�างเครือขKาย แม�วKาบางครั้งจะเกิดมีปPญหาไมKลงรอยกัน
บ�างก็ต�องหาโอกาสเจรจาพูดคุยตกลงกันให�ได�ไมKควรท่ีจะตัดสายสัมพันธ�เลิกติดตKอกัน เพราะ
ถ�าเปMนเชKนนี้ก็เสียประโยชน�กันท้ังสองฝ�าย ต�องหาทางสร�างสัมพันธภาพข้ึนมาใหมKตามสุภา
สิตพระรKวงวKา”ปลูกไมตรีอยKารู�ร�างสร�างกุศลอยKารู�โรย”ต�องรักษาความสัมพันธ�ท่ีดีกันไว�
ความสัมพันธ�เปMนกระบวนการ ท่ีบุคคลต้ังแตKสองคนข้ึนไปทําความรู�จักกันติดตKอสัมพันธ�
สร�างความคุ�นเคยสนิทสนมกัน บุคคลท่ีสัมพันธ�กันจะได�รับผลกระทบจากกันและกันท้ังใน
สKวนดีและสKวนเสีย ความสัมพันธ�ในสKวนดีทําให�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน
เพราะนักเรียนอยูKกับครูหลายคนวันละหลายชั่วโมง๑ นอกจากพKอแมKแล�ว พูดได�วKาครูเปMนผู�มี
อิทธิพลตKอนักเรียนมากท่ีสุด ความสัมพันธ�ท่ีดีในระยะแรกๆท่ีเข�าโรงเรียน จะมีความสําคัญ
ถึงกับกําหนดความสําเร็จการเรียนของนักเรียนได�ในปBตKอๆ ไป๒ ในสังคมไทยถือวKาครูเปMนพKอ
แมKคนท่ีสอง ผู�ปกครองสKวนมาก ฝากความหวังมอบภาระในการอบรมดูแลบุตรธิดาของตนไว�
กับครู ครูจึงควรปฏิบัติหน�าท่ีของตัวเองให�ดีท่ีสุด สร�างความสัมพันธ�ท่ีดีให�แนบแนKน นักเรียน
จะได�มีความรู�สึกท่ีดีฝPงใจไปตลอดกาล นอกจากนี้ความสัมพันธ�ของครูกับนักเรียนยังมี
ความสําคัญอีกหลายด�านคือการมีอิทธิพลตKอความสามารถของนักเรียนในการปรับตัวใน
โรงเรียน มีผลการเรียนดี และในการสัมพันธ�กับเพ่ือนดี๓ มีผลกระทบตKอการบริหารจัดการใน
โรงเรียน และมีอิทธิพลตKอความก�าวหน�าของการเรียนด�วย๔ 

ความสัมพันธ�ระหวKางครูกับนักเรียนในเชิงบวกได�มีงานวิจัยพบวKามีคุณลักษณะ
ดังนี้คือ มีความเข�าใจ อบอุKน ใกล�ชิด ศรัทธา เคารพหKวงใย และรKวมมือ๕ ความสําเร็จของการ
มีความสัมพันธ�ท่ีดี ข้ึนอยูKกับความรKวมมือของท้ังสองฝ�ายคือ ท้ังครูและนักเรียน โดยการท่ีครู
                                                           

๑ Wall, R. T., Nardi, A. H., von Minden, A. M., & Hoffman, N., The Charateristics of 
Effective and Ineffective Teachers, Teacher Education Quarterty (winter 2002), pp. 39- 48. 

๒ Blacker, Jan., Better than Teacher’s Pet : Bilding Relationships with 
Teachers in the Early School Years. Sources : http://Searchcenter.ucr.edu/images/PDF/ 
RR520r30%20N6%20june%02000%20Blacher%20&%20Eisen-nower.Pdf. [10 1 2010]. 

๓ Sztejnberg, A., den Brok, P.,& Hurek, J., “Perfened Teacher-Student hoter 
personal beheniour: Difference Between Pofish Primary and Higher Education Students 
Perceptions”, Journal of classroom Interaction, Vol. 39 No. 2, (Winter 2004) : pp. 34-40. 

๔ Klen, A. & Connell, I., “Relationships Matter: Linking Teacher Support To 
Student Engagement”, The journal of school Health, Vol. 74 No. 7, (September 2004) : 
pp. 262-273. 

๕ Kraues, k., Bochnta,s ., & Dechesne, S., Educational Psychology for learning 
And Teaching (2 nd ed.), (Southbank, Victoria : Nelson Anutralia Pty Ltd., 2006). 
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เปMนผู�มีความรับผิดชอบ และเปMนผู�มีโอกาสท่ีจะสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีข้ึนในชั้นเรียนได� แมก
อินเนอ และแมกอินเนอ (McInerney, D., & McInerney) เสนอวKา ครูท่ีสามารถสร�าง
ความรู�สึกดีๆกับนักเรียนได�มิใชKเพียงแตKในชKวงเวลาเริ่มต�นเทKานั้น แตKจะสร�างความสัมพันธ�ท่ี
แนKนแคว�นในชKวงเวลาตKอไปด�วย๖ 
 นอกจากนี้ในเรื่องความสัมพันธ�ท่ีดีระหวKางครูกับนักเรียนนั้น มีผู�ศึกษาพบวKาแม�ไมKมี
ผลตKอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยท่ัวไปมากนักก็ตาม แตKกับนักเรียนท่ีถูก
ภาคทัณฑ�วKา จะให�ออกจากโรงเรียนแล�วผลสัมฤทธิ์การเรียนดีข้ึนอยKางชัดเจนและความเสี่ยง
ท่ีจะถูกให�ออกจากโรงเรียนก็ลดน�อยลง๗ 

๒. หลักธรรมท่ีจะใช�ในการสร�างความสัมพันธ� 
มีหลักธรรมอยูKหลายประการท่ีจะสร�างความสัมพันธ�ระหวKางคนสองคนให�มีความ

ใกล�ชิดสนิทสนมยิ่งข้ึนกKอให�เกิดความรักความสามัคคี แตKท่ีเดKนชัดท่ีสุด คือสังคหวัตถุ ๔
ประการ ได�แกK ๑) ทาน การให�คือเอ้ือเฟ¡¢อเผื่อแผK เสียสละ แบKงบัน ชKวยเหลื่อกันด�วยสิ่งของ 
ตลอดถึงให�ความรู�และแนะนํา ๒) ป�ยวาจา วาจาเปMนท่ีรัก วาจาดูดด่ืมน้ําใจ หรือวาจาซาบซ้ึง
ใจ คือกลKาวคําสุภาพไพเราะอKอนหวานสมานสามัคคี ให�เกิดไมตรีและความรักใครKนับถือ 
ตลอดถึงคําแสดงประโยชน�ประกอบด�วยเหตุผลเปMนหลักฐานจูงใจให�นิยมยินดี ๓) อัตถจริยา 
การขวนขวายชKวยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณประโยชน� ตลอดถึงชKวยแก�ไขปรับปรุง
สKงเสริมในทางจริยธรรม และ ๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือทําตนเสมอต�นเสมอปลาย
ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันในชนท้ังหลาย เสมอในสุขทุกข�โดยรKวมรับรู�รKวมแก�ไข ตลอดถึงวางตน
เหมาะสมแกKฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ�และสิ่งแวดล�อม ถูกต�องตามธรรมในแตKละกรณีย� 
รายละเอียดในการนําสังคหวัตถุท้ัง ๔ ประการนี้ไปใช�ในการสร�างความสัมพันธ�ระหวKางครูกับ
นักเรียนดังตKอไปนี้๘ 

๓. การใช�ทานในการสร�างความสัมพันธ� 
การให�ทานคือการนําสิ่งของเงินทองท่ีมี ด�วยการให�แกKคนอ่ืน ให�ด�วยความริสุทธิใจ 

รวมถึงความเอ้ือเฟ�อเผื่อแผK มีน้ําใจตKอเพ่ือนมนุษย�ด�วยกันถือวKาเปMนเบ้ืองต�นของการทําคุณ
งามความดีในตัว จัดวKาเปMนหลักธรรมนํามาซ่ึงการผูกมิตร ไมตรีชKวยเหลือสังคม การให�ทานท่ี
เปMนการชKวยเหลือนั้นจึงไมKใชKเปMนการให�วัตถุเพียงอยKางเดียวการให�ความชKวยเหลือท่ีเปMน
                                                           

๖ McInerney, D., & McInerney, V., Educational Psychology : Construction Learning 
(4 nd ed.). 2006. 

๗ Muller, Chandra, The Roie of Caring in the Teacher-Student Relationship 
For At- Risk Students. Sources : http://www.pre.Utexas.edu/etag/23rd%20Floor% 
20Publications/Muller,%20Chandra/Mutter%20200ll-6-pdf. [10 1 2010]. 

๘ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑. 
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คําแนะนําหรือเปMนการให�ความรู�ท่ีเปMนเอกสารก็ถือวKาเปMนการให�ทานเหมือนกัน ผู�สอนจึงควร
ใช�หลักการแหKงการให�เพ่ือเสริมสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู�เรียนได�ด�วย ซ่ึงนําไปใช�ได� ใน ๒ 
ลักษณะคือ 

๑. การให�คําแนะนําในการเรียน (advice giving) การให�เปMนการแสดงออกซ่ึง
เจตนาแหKงการผูกมิตรถ�าเปMนการให�โดยไมKหวังผลตอบแทน ต�องการจะชKวยเหลืออยKางจริงใจ
เรียกวKากัลยาณมิตร การให�คําแนะนําเปMนเครื่องมืออันมีคKายิ่ง ท่ีจะชKวยเหลือเก้ือกูลให�คนท่ี
ประสบปPญหา สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแก�ปPญหาและผKานพ�นอุปสรรคชKวงวิกฤตของชีวิต
ไปได�ด�วยตัวของเขาเองการให�คําปรึกษาแนะนํา ข�อมูลท่ีให�ควรชัดเจน ถูกต�อง ครบถ�วน ใช�
ภาษางKายๆควรตรวจสอบความรู� และความต�องการเก่ียวกับเรื่องท่ีจะให�ข�อมูลจากผู�รับ
คําปรึกษากKอนให�ข�อมูล หลังจากให�ข�อมูลแล�วควรตรวจสอบวKาข�อมูลท่ีให�นั้น ผู�รับคําปรึกษา 
เข�าใจถูกต�องหรือไมK โดยใช�วิธีให�ผู�รับคําปรึกษาทวนซํ้า ซ่ึงจะได�รับความสําเร็จข้ึนอยูKกับผู�ให�
บริการท่ีจะนําเอาความรู� มีทัศนคติท่ีดี และมีทักษะในการให�คําแนะนําและนําสิ่งเหลKานี้มา
ประยุกต�ใช�ให�เหมาะสม หลักการให�คําแนะนํา มีผู� ให�หลักการไว� วKาพึงปฏิบัติตKอผู�รับ
คําแนะนําแตKละบุคคลอยKางท่ีเขาเปMนอยูK  ท้ังนี้ เพราะแตK ละคนมาจากครอบครัวและ
สิ่งแวดล�อมท่ีแตกตKางกัน ให�ผู�รับคําแนะนําได�แสดงออกอยKางอิสระและพึงศึกษาถึงการ
แสดงออกทางความรู�สึกของเขา พึงควบคุมอารมณ�ขณะให�คําแนะนํา ไมKคล�อยตาม แตKต�องไว
ตKอความรู�สึกท่ีผู�รับคําปรึกษาได�แสดงออกมา พยายามทําความเข�าใจแล�วตอบได�อยKาง
เหมาะสม พึงให�ผู�รับคําแนะนําตัดสินใจด�วยตนเอง ผู�ให�คําแนะนําอาจชี้ ทางออกหลายๆ 
ทาง ให�เขาพิจารณาหาทางท่ีดีท่ีสุด๙ 

การให�คําแนะนําในการเรียนเปMนวิธีการให�คําปรึกษาตKอนักเรียนผู�มีปPญหาในการ
เรียนชนิดหนึ่ง ครูผู�ท่ีสอนนักเรียนอยูKทราบดีวKาถ�าไมKมีความสนิทคุ�นเคย ไมKมีความสัมพันธ�กัน
ก็ยากท่ีจะให�การแนะนําได� ครูผู�เปMนกัลยาณมิตรของนักเรียนต�องชKวยเอาใจใสK ให�กําลังใจ ให�
นักเรียนท่ีเรียนอKอนพากเพียรฝ�กฝนตนเองมีความเชื่อวKาสติปPญญาสร�างได� โดยการฝ�กฝน
อยKางมานะอดทนครูกัลยาณมิตรต�องมีคําพูดท่ีให�กําลังใจ ให�คุณคKา ตKอความพากเพียร
พยายาม ไมKท�อถอย แกKนักเรียนท่ีเรียนอKอนตามท่ีวิจารณ� พานิช เสนอไว�วKา ครูชKวยนักเรียนท่ี
เรียนอKอนได�โดยแสดงความเชื่อในนักเรียนวKาสามารถเรียนรู�ได� โดยไมKใชKแคKแสดงออกด�วย
คําพูด แตKแสดงออกด�วยการกระทํา แสดงแล�วแสดงอีกจนนักเรียนเชื่อแนKวKาความเพียรคือ
หนทางสูKความสําเร็จในการเรียนรู�๑๐ 

                                                           
๙ อรอนงค� ซKอนกลิ่น, การให�คําปรึกษาแนะนํา. แหลKงท่ีมา : http://www.bloggang.com 

/viewblog.php?id=rb515&group=193 [๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗]. 
๑๐ วิจารณ� พานิช, จิตวิทยาการเรียนรู�สําหรับครูเพ่ือศิษย� : ๗ ช1วยศิษย�ท่ีเรียนอ1อนอย1างไร.

แหลKงท่ีมา : https://www.gotoknow.org/posts/428987 [๗ เมษายน ๒๕๕๘]. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๔๒๒ 

อยKางไรก็ตามนักเรียนท่ีเรียนอKอน ครูก็ต�องตรวจสอบวKาเกิดจากสาเหตุอะไรถ�า
เรียนอKอนเพราะไมKสนใจการเรียนก็ต�องโน�มน�าว ชักจูงถ�าเรียนอKอนเพราะขาดโอกาสในการ
เข�าถึงแหลKงความรู�ก็ต�องขวนขวายชKวยให�เข�าถึงแหลKงความรู�ได�โดยงKาย และถ�าเรียนอKอน
เพราะมีการเรียนรู�ช�ากวKาปกติ ก็ต�องมีความอดทนในการพร่ําสอน การให�คําแนะในการเรียน
จึง ไมKใชKเกิดข้ึนจากความต�องการของครูแตKเพียงผู�เดียวคือ ครูอยากจะแนะนําโดยไมKคํานึงวKา
นักเรียนอยูKในความสนใจหรือไมK การกระทําแบบนี้จะไมKได�ประโยชน�เทKาท่ีควร ครูควรรอ
โอกาสหรือสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนวKาเขาต�องการคําแนะนําหรือไมK  

๒. การให�เอกสารเพ่ือให�มีความรู�เพ่ิมข้ึน (leaving document giving)
ความสัมพันธ�ระหวKางคนสองคนข้ึนไปจะแนบสนิท หรือหKางเหินกันไปเพราะสาเหตุหลาย
ประการแตKท่ีสําคัญคือ ชKองวKางระหวKางคนสองจะถูกทําให�แนบสนิทด�วยการให�วัตถุสิ่งของ 
สําหรับการให�เอกสาร เปMนการให�ความรู�ท่ีอยูKในรูปของเอกสารเปMนการเพ่ิมเติมจากการสอน
ซ่ึงอาจจะไมKครบถ�วนหรือเปMนเอกสารแนะนําให�นักเรียนไปค�นคว�าเพ่ิมเติมจากแหลKงความรู�
ตKางๆจากห�องสมุดก็ตามจากอินเตอร�เน็ตก็ตามโดยเฉพาะการแนะนําวKาเนื้อหาสาระท่ีได�สอน
ไปแล�วมีเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องนั้นๆ อยูKท่ีไหนแหลKงใดบ�าง รวมท้ังการให�เอกสารท่ี
แนะนําวKา แหลKงใดให�สาระความรู�เชื่อถือได�หรือไมKได�เพราะการให�ข�อมูลความรู�ตKางๆ ในโลก
ปPจจุบัน มีชKองทางมากมายใครมีความรู�ความคิดอยKางไรมีความสะดวกในการเผยแผK แตKการ
ตรวจสอบความถูกต�องมีบ�างไมKมีบ�าง ผู�สอนควรให�คําแนะนําแกKผู�เรียน แบบบรรยายควรมีใบ
เนื้อหา ใบงานประกอบ เพ่ือให�ทุกคนได�เรียนท่ัวถึงกัน อีกอยKางหนึ่งการสอนในปPจจุบันผู�สอน
นิยมการบันทึกข�อความท่ีเปMนสาระลงในพาวเวอพ�อย แทนการเขียนบนกระดานดําซ่ึงทําให�
การสอนเปMนไปอยKางรวดเร็ว ผู�เรียนตามทันบ�างไมKทันบ�าง เนื้อหาก็ไมKติดตKอกัน การให�
เอกสารจากการบันทึกเปMนพาวเวอพ�อย ก็มีสKวนในการเพ่ิมเติมความรู�ให�แกKผู�เรียน เนื้อหา
สาระท่ีสอนถ�าเห็นวKาไมKชัดเจนก็ควรเพ่ิมเติมด�วยการให�ข�อความอธิบายเปMนเอกสารหรือวัสดุ
การสอนอยKางอ่ืนเปMนรูปภาพหรือแผKนพับก็ได�๑๑ สิทธิพร เอ่ียมเสนได�สํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จํานวนมากกวKา ๓๐๐ คน ในเรื่องของความประทับใจท่ี
มีตKอตัวครู นักศึกษา ได�ให�คําตอบ เปMน ๒ ประเด็น ประเด็นแรก คือ เรื่องเทคนิควิธีการสอน
แปลกใหมKท่ีทําให�เด็กเกิดการเรียนรู� จดจําได�นาน สนุกสนาน และนําความรู�ไปใช�ได�ใน
ชีวิตประจําวัน สKวนประเด็นท่ี ๒ คือ ความเอ้ืออาทรของครูท่ีมีตKอเด็ก นอกเหนือจากการ
เรียนการสอน เชKน การให�ความชKวยเหลือนักเรียน การเข�าใจและให�กําลังใจเด็กท่ีเกิดการ
ท�อแท�๑๒ 
                                                           

๑๑ วิรุณ ตั้งเจริญ, ให�สติสังคมอย1าเอาแต1ติ. แหลKงท่ีมา : http://news.sanook.com 
/889054/ [๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗]. 

๑๒ สิทธิพร เอ่ียมเสน, หากคิดท่ีจะเป�นครู. แหลKงท่ีมา : http://www.la-orutis.dusit. 
ac.th/research14.php [๙ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘]. 
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การให�เอกสารจึงเปMนการแสดงออกวKาครูผู�สอนมีความหKวงใยให�ความชKวยเหลือตKอ
การเรียนของนักเรียน เปMนการแสดงออกวKาครูเอาใจในการสอนเปMนแสดงออกซ่ึงความรักตKอ
นักเรียน รักในชีวิตการสอน ความเอาใจใสKนี้เปMนตัวชี้วัดวKาครูผู�สอนมีความต้ังใจในการสอน
หรือไมK มีความปรารถนาดีตKอผู�เรียน ท่ีผู�เรียนสามารถรับรู�ได� เปMนผลสKงให�ผู�เรียนต้ังใจเรียน
ในบทเรียนตKอไปมากยิ่งข้ึน 

๔. การใช�ป�ยวาจาสร�างความสัมพันธ� 
การพูดคือ การใช�ถ�อยคําน้ําเสียง และกิริยาอาการ ถKายทอดความคิด ความรู� 

ความรู�สึกและความต�องการของผู�พูด ให�ผู�ฟPงรับรู� และเกิดการสนองตอบ จึงควรเปMนคําพูดท่ี
ไพเราะไมKหยาบคาย กระโชคโฮกฮาก ควรเปMนคําพูดท่ีอKอนหวานมีความจริงใจ และน้ําเสียง
นุKมนวล๑๓ สุภาพชนท่ัวไปก็ไมKควรพูดคําหยาบ แม�กระท้ังเปMนคําท่ีอุทานออกมาควรใช�คําพูด
ท่ีเปMนสํานวนไพเราะเปMนกิจจะลักษณะ ไมKวKากับผู�น�อย หรือผู�ใหญK เนื่องจากการพูดมี
ความสําคัญตKอตนเองถ�าผู�พูดมีศิลปะในการพูดก็จะเปMนคุณแกKตนเอง สKวนในด�านสังคมนั้น 
เนื่องจากเราต�องคบหาสมาคมและพ่ึงพาอาศัยกัน การท่ีจะอยูKรKวมกันอยKางมีความสุขนั้น
จําเปMนต�องเปMนคนท่ี “พูดดี” คือพูดไพเราะ นKาฟPง และพูดถูกต�องด�วยมารยาทในการพูด มี
ลักษณะ ๓ ประการคือ อKอนหวาน เปMนคําสัตย� และมีประโยชน�ตKอผู�ฟPง  

นอกจากนี้ การพูดจาจูงใจท่ีเปMนการโน�มน�าวให�ผู�อ่ืนกระทําตามโดยมุKงประโยชน�
เปMนท่ีต้ังทําให�ผู�ฟPงยินดีกระทําตามความต�องการของผู�พูดซ่ึงครูจะต�องใช�อยูKเสมอนั้นก็เปMน
คําพูดไพเราะเหมือนกันเพราะเปMนประโยชน� การท่ีครูผู�สอนบางคนได�พยายามเรียกไม�เรียว
คืน เพราะไมKสามารถพูดโน�มน�าวจูงใจให�นักเรียนทําตามความต�องการได� การท่ีครูรู�จักการใช�
คําพูดจูงใจด�วยการใช�คําพูดอยKางมีเหตุผลและอยKางเข�าใจ จึงไมKต�องใช�อํานาจคือ ไม�เรียวมา
ใช�ในการสอน นักเรียนก็จะฟPงครูสอนด�วยความเต็มใจมีความรู�สึกอยากทําตามไมKขัดขืนใจ๑๔ 

คุณครูต�องสนใจนักเรียนทุกคนอยKางท่ัวถึง ด�วยสายตาท่ีพร�อมจะเข�าใจและรับฟPง
สิ่งท่ีเขาต�องการจะบอกแกKครูในแตKละวันคุณครูต�องพยายามพูดกับนักเรียนทุกคนในเวลาใดก็
ได�เปMนการพูดด�วยวาจาท่ีสร�างสรรค� พูดด�วยอาศัยความเมตตามีความไพเราะ อKอนหวาน ให�
กําลังใจแกKนักเรียน คําพูดของครูเปMนการสร�างบรรยากาศสดชื่น แจKมใส ในห�องเรียนได� หรือ
คําพูดไพเราะในขณะท่ีครูสอน เพ่ือเปMนการกระตุ�นให�นักเรียนมีสKวนรKวมในการตอบคําถาม 
หรือแสดงความคิดเห็น ตัวอยKาง เชKนใครยังไมKได�ตอบครูเลย ครูขอชมคําตอบของหนูเยี่ยม

                                                           
๑๓ รัชนี คุณานุวัฒน�, การพูดคืออะไร. แหลKงท่ีมา : http://www.kroobannok.com/blog 

/22146 [๙ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘]. 
๑๔ นฤเบศ พานิชญ�. จากครูไม�เรียวสู1ครูสายพันธ�ใหม1, แหลKงท่ีมา : https://www.l3nr.org/ 

posts/447853?locale=en [๙ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘]. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๔๒๔ 

มากเลย ใครมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกบ�างไหม ใครมีความคิดเห็นแตกตKางจากเพ่ือนบ�าง ลอง
บอกครูบ�างซิวันนี้ใครยังไมKได�ตอบครูเลย ตอบได�เลยครับ นักเรียนปรบมือให�เพ่ือนด�วย๑๕ 

เหลKานี้เปMนตัวอยKางคําพูดไพเราะอKอนหวาน ผKอนคลาย ท่ีคุณครูจะขาดเสียมิได�ครู
ควรพูดกับนักเรียนเม่ือต้ังใจเรียน หรือทํางานเสร็จ ควรเปMนคําพูดเชิงบวก เชKน คําพูดวKา เกKง 
เยี่ยม วันนี้เกKงเปMนพิเศษดีมากๆ ทําดีมากๆ ต้ังใจทํางานดี เสร็จเรียบร�อย ทํางานรวดเร็วดี
เหมือนเดิม พยายามตKอไป จะเกKงกวKานี้ ต�องอยKางนี้สิ ครูภูมิใจในตัวเธอ เสร็จแล�วเหรอ เรียน
เกKง มีความรับผิดชอบขอให�ทําดีเชKนนี้ตลอดไป อยากให�นักเรียนเจริญก�าวหน�าทุกคน นี้เปMน
ตัวอยKางของคําพูดไพเราะ ท่ีมีแนวโน�มไปทางเปMนคําชม วิจารณ� พานิช ให�หลักการสําหรับครู 
ท่ีให�คําชมไว�วKา จงอยKาชมความสามารถให�ชมความมานะพยายาม เพ่ือทําให�สิ่งท่ีมีคุณคKาคือ
ความมานะพยายาม คือความสําเร็จท่ีได�มาจากความบากบ่ันเอาชนะอุปสรรค จงอยKาชื่นชม
ความสําเร็จท่ีได�มาโดยงKาย จงชื่นชมพรแสวงของศิษย� ให�มากกวKาพรสวรรค�๑๖ 

ดังนั้น คําพูดของครูท่ีไพเราะอKอนหวานนั้น เปMนคําพูดท่ีจริง เปMนคําสัตย�เปMนคําพูด
สุภาพ เกลี้ยงเกลา ละมุนละไมราบเรียบ เปMนคําพูดท่ีมีหางเสียง เชKน ครับ หรือคะ ไมKเปMน
คําพูดแบบออกคําสั่งและเปMนคําพูดท่ีให�ประโยชน� ตKอผู�ฟPงคือนักเรียน สามารถพูดจูงใจให�
นักเรียนยินดีปฏิบัติคําสั่งของครูได� 

๕. การใช�อัตถจริยาสร�างความสัมพันธ� 
ครูผู�สอนเปMนอาชีพท่ีต�องใช�การพูดเปMนหลัก การพูดแนะนําให�ผู�เรียนได�เข�าใจ

เนื้อหาของวิชาท่ีเรียน การพูดด�วยถ�อยคําท่ีไพเราะทําให�ผู�เรียนมีความรู�สึกผKอนคลาย และมี
การพูดอีกชนิดหนึ่งท่ีเปMนการสร�างประโยชน�ให�แกKผู�เรียนไมKยิ่งหยKอนไปกวKาการพูดท้ังสอง
ชนิดคือการพูดให�ผู�ฟPงได�มีอารมณ�ขัน คือเปMนการสร�างอารมณ�ขัน เปMนการพูดท่ียังประโยชน�
ให�แกKผู�ฟPงได�เปMนอยKางดีคือครูผู�สอนมีอารมณ�ขันในการสอน จะเปMนการสร�างอารมณ�ขัน ด�วย
การพูดหรือกิริยาทKาทางท่ีทําให�เกิดอารมณ�ขัน ก็ยังประโยชน�ให�เกิดแกKผู�เรียนด�วยเหมือนกัน 
พูดแล�วทําให�เกิดอารมณ�ขัน (humor speech) นั้นเอง 

การมีอารมณ�ขัน หมายถึงลักษณะนิสัยท่ีมักเห็นเรื่องราวตKางๆเปMนเรื่องชวนขัน 
หรือ อาการท่ีเปลKงเสียงออกมาเม่ือรู�สึกขบขันหรือมีความรื่นเริง เปMนกิริยา หัวเราะ หรือ หัว
รKอ ทําให�โลกสดชื่นนKารื่นรมย�บุคคลท่ีมีอารมณ�ขันจะมีเสนKห� และสามารถสร�างบรรยากาศให�
ครึกครื้น สนุกสนานมีความ เปMนกันเองมีความรู�สึกเปMนมิตรมีความผKอนคลาย เปMนฝ�าย
ตรงกันข�ามกับความเครียดซ่ึงอาจเปลี่ยนเรื่องร�ายให�กลายเปMนดีได� อารมณ�ขันเปMน
                                                           

๑๕  บุญญาพร อูนากูล, นักเรียนต�องการอะไร .  แหลKง ท่ีมา : http://prathom.swu. 
ac.th/kruthai/photo/text/a03.pdf [๒๖ มกราคม ๒๕๕๘]. 

๑๖ วิจารณ� พานิช, จิตวิทยาการเรียนรู�สําหรับครูเพ่ือศิษย� : ๗ ช1วยศิษย�ท่ีเรียนอ1อนอย1างไร. 
แหลKงท่ีมา : https://www.gotoknow.org/posts/428987 [๗ เมษายน ๒๕๕๘]. 
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คุณลักษณะหนึ่งของผู�ท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดี หมายถึง มีพ้ืนฐานอารมณ�ท่ีสนุก เปMนท่ีชอบอกชอบ
ใจของผู�อ่ืนเสมอ กลายเปMนแหลKงกําเนิดความสุขของคนรอบข�าง ใครอยูKใกล�ก็มีรอยยิ้มเสียง
หัวเราะ และเบิกบานใจนับเปMนเสนKห�ท่ีสําคัญอยKางหนึ่ง  

อารมณ�ขันเปMนการสื่อสารท่ีทําให�มนุษย�เราดําเนินชีวิตไปอยKางสดชื่นและนKา
รื่นรมย� ซ่ึงบุคคลท่ีสามารถสร�างบรรยากาศให�ครึกครื้นสนุกสนานและสร�างอารมณ�ขันได�นั้น
จะกลายเปMนบุคคลท่ีนKาเข�าใกล� อารมณ�ขันในฐานะเปMนเครื่องมือสื่อสาร ยิวห�หัว ลี ได�
ทําการศึกษาพบวKาการโฆษณาสินค�าท่ีมีอารมณ�ขันสามารถสื่อสารข�อความของตราสินค�าไป
ยังผู�รับการสื่อสารได�ดีกวKาการโฆษณาท่ีไมKมีอารมณ�ขัน นอกจากนี้ยังพบวKา การโฆษณาท่ีมี
อารมณ�ขันประเภทตKางๆมีผลกระทบตKอการรับรู�ตราสินค�าและระลึกถึงตราสินค�าได�แตกตKาง
กัน ในการนําไปประยุกต�ใช� เข�ากับกระบวนการเรียนการสอนของครู เปMนการเพ่ิมมุมมอง
ของครู คือวKาหัดมองทุกสิ่งทุกอยKางในแงKดีอยKางมีอารมณ�ขัน เม่ือครูต�องเผชิญหน�ากับเด็ก
นักเรียนท่ีไมKคKอยสนใจเรียนหลับในห�องเรียน หรือชอบเลKนซุกซนจนกลายเปMนเด็กเหลือขอ 
ถ�าครูรู�จักใช�อารมณ�ขันเข�ามาเสริมในการพูดคุยสนทนา สื่อสารความเข�าอกเข�าใจ ทุกอยKาง
จะดําเนินไปได�อยKางราบรื่น ความอึดอัดหงุดหงิดตKอเด็กก็จะคลายไปได� การใช�อารมณ�ขัน
หรือการทําเรื่องราวให�เปMนเรื่องตลก ในการสอนของครูเปMนเรื่องท่ีจะต�องกระหนักอยูKวKาควร
ทํา หรือไมK หรือกระทําได�แคKไหน จึงจะเปMนการสมควร เพราะการจะทําให�เปMนเรื่องตลกขํา
ขันได�นั้นไมKใชKเปMนเรื่องท่ีทํากันได�งKายๆ จากการวิจัย พบวKาตลกทุกคนเปMนคนท่ีมีบุคลิกพิเศษ
คือ สามารถเลKนได�ทุกบทบาท ซ่ึงไมKเก่ียวกับชKวงอายุ ตKางจากคนท่ีมีอายุมากท่ีต�องเลKนเปMน
คนแกKเทKานั้น เพราะวKา หน�าตา และบุคลิก เปMนคนแกK จึงมีข�อจํากัดด�านบุคลิกท่ีแสดงออก 
สKวนคนหนุKมนั้น เลKน เปMนเด็กสาว หรือคนแกK หรือบทบาทของผู�ชาย ก็สามารถเลKนได� อยKาง
เหมือนท่ีสุด เปMนท่ีประทับใจแกKคนดูเปMนอยKางมาก บุคลิกของตลกเปMนบุคลิกท่ีสามารถสร�าง
อารมณ�ขัน หรือเรียกเสียงหัวเราะได� ครูท่ีทําการสอนนKาจะทําได�เพียงแคKไมKให�นักเรียนเครียด
จากการสอนของครูก็นKาจะพอ คงไมKต�องมีบุคลิกเรียกเสียงฮาจากนักเรียนทุกอยKางก�าวก็
นKาจะได� ครูท่ีสามารถใช�อารมณ�ขันในห�องเรียนจะทําให�ห�องเรียนมีสถานการณ�ของการ
เรียนรู�ท่ีผKอนคลาย และสร�างความพึงพอใจ 

สามารถสรุปผลของอารมณ�ขันท่ีเกิดข้ึนในห�องเรียนได� ดังนี้  อารมณ�ขันใน
ห�องเรียนทําให�ผู�เรียนสนุกสนาน ยิ้มยKอง ผKองใส การสอนก็จะเปMนไปอยKางราบรื่น ผู�สอนคือ
ครู และผู�รับคือ นักเรียนมีความสอดคล�องต�องกัน ทําให�ท้ังผู�เรียนและผู�สอนเกิดภาวการณ�
เรียนรู�ได�งKาย อารมณ�ขันจะเกิดข้ึนก็ตKอเม่ือความเข�าใจของผู�สKงอารมณ�ขันสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ�ทางความรู�สึกและจิตใจตKอกัน อารมณ�ขันยังสามารถปลูกจิตสํานึกของการ
ทํางานรKวมกันอยKางสนุกสนาน เพราะอารมณ�ขันจะเกิดข้ึนได�งKายเม่ือมีคนมากกวKา ๑ คน 
อารมณ�ขันยังสร�างความจริงใจซ่ึงกันและกันของผู�เรียนโดยไมKมีการแบKงแยก สร�างความเสมอ
ภาค ลดปมด�อย ขจัดความเหลื่อมล้ําทางด�านสติปPญญา ฐานะ ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
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ผู�เรียนสร�างความรัก ความอบอุKน ความเมตตา เอ้ือเฟ¡¢อเผื่อแผK และให�อภัยซ่ึงกันและกันได� 
เม่ือมีอารมณ�ขัน ความรู�สึกของผู�คนจะมีรKวมกัน 

ครูผู�สอนสามารถสร�างอารมณ�ขันได�หลายวิธี ดังนี้ อKานหนังสือประเภทขําขัน เชKน 
หนังสือการ�ตูน หนังสือตลก หนังสือนิทาน สังเกต จดจํา นําเอาคําพูด อารมณ�ขันของผู�อ่ืนมา
ดัดแปลง ปรับปรุง เพ่ือใช�ในการพูด ควรใช�ภาษา ทKาทาง น้ําเสียง อารมณ�ให�มีความ
สอดคล�องกับเรื่องท่ีพูดหาเวทีในการพูดให�มากๆ เพ่ือฝ�กการพูดในการสร�างอารมณ�ขัน มี
รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสหรัฐอารับอีมิเรสเก่ียวกับการใช�อารมณ�ขันในห�องเรียน
วิชาภาษาอังกฤษท่ีมักจะสร�างความเครียดและการวิตกกังวลให�กับผู�เรียน พบวKาการมี
อารมณ�ขันในห�องเรียนทําให�ผู�เรียนมีประสบการณ�การเรียนรู�ได�งKายข้ึนและสามารถสร�าง
สภาพแวดล�อมการเรียนรู�ท่ีเปMนบวกได�มากข้ึน  

ฉะนั้นการสื่อสารอารมณ�ขันจึงมักเรียกความสนใจและสร�างการตอบรับได�เปMน
อยKางดี โดยการสื่อสารต�องคํานึงถึงเป�าหมายของการสื่อสารเนื้อหาสาระของบทเรียนท่ีต�อง
สอน ควบคูKกับการใช�อารมณ�ขัน ผู�ท่ีต�องการใช�อารมณ�ขันจึงจําเปMนต�องเข�าใจแนวคิดของการ
สร�างและการใช�อารมณ�ขันในการสื่อสารเพ่ือเปMนการวางแผนการสื่อสารให�ตรงกับ
วัตถุประสงค�อีกด�วย ครูเปMนอาชีพท่ีจะต�องใช�การสื่อสารเปMนหลักเนื้อหาของบทเรียนแตKละ
บทเรียนถูกอัดแนKนไปด�วยเนื้อหาสาระครูท่ีเข�าใจการใช�อารมณ�ขันประกอบการนําเสนอ
บทเรียนก็ยKอมจะเปMนครูอยูKในใจของนักเรียนเสมอ  

๖. การใช�สมานัตตตาสร�างความสัมพันธ� 
การวางตนเสมอต�นเสมอปลาย เปMนการรักษามาตรฐานความสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน

ให�คงท่ีไมKเปลี่ยนแปรงไปตามกาลเวลา สถานท่ี หรือสิ่งแวดล�อมการจะทําเชKนนี้ได�ต�องมี
พ้ืนฐานทางอารมณ�ท่ีดีมาก เปMนผู�ท่ีมีอารมณ�ม่ันคง (stable emotion) เสมอต�นเสมอปลาย 
รู�เทKาทันอารมณ�สามารถควบคุมอารมณ�ของตัวเองได� เรียกได�วKาเปMนการฉลาดทางอารมณ� ไมK
ตกเปMนทาสของอารมณ� หรือปลKอยให�อารมณ�ท่ีไมKนKาปรารถนาหรือแม�กระท้ังท่ีนKาปรารถนา
ครอบงําจิตใจได� อารมณ� เปMนธรรมชาติท่ีถูกจิตรู� ถ�าจิตรู�สิ่งใด สิ่งนั้นคือ อารมณ�คือ จิตเปMน
ผู�รู� อารมณ�เปMนสิ่งท่ีถูกรู� หมายถึง เครื่องยึดหนKวงจิต อันได�แกK รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
ตลอดจนเรื่องราวตKางๆ ท่ีคิดนึก ความหมาย โดยท่ัวไป เชKน อารมณ�ดี อารมณ�เสีย หรือ
สภาพนิสัยใจคอ เชKน อารมณ�เย็น อารมณ�ร�อน อารมณ�โรแมนติก อารมณ�ขัน เปMนต�น
หมายถึง ความรู�สึกนั้นเอง นักเรียนมีความมุKงหวังวKาคุณครูท่ีจะเข�ามาสอนในชั้นเรียนต�อง
เปMนครูท่ีใจดีหมายถึงอารมณ�ดีนั้นเอง อารมณ�ดีมีความหมายวKาไมKมีอารมณ�ร�ายโกรธโมโหฉุน
เฉ่ียว ดุดKาวKากลKาวนักเรียนด�วยทKาทางท่ีดุร�าย แตKความหมายของอารมณ�เสมอต�นเสมอปลาย
เปMนความหมายท่ีแสดงให�เห็นวKาเม่ือนักเรียนทําดีครูจะแสดงความพอใจด�วยการพูดจายก
ยKองสรรเสริญ แสดงออกทางสีหน�าทางวKาสนับสนุน ในทํานองเดียวกันเม่ือนักเรียนทําอะไรไมK
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ถูกไมKควรก็จะบอกวKาไมKสมควรให�ได�รับรู�กันท่ัวกัน อารมณ�ม่ันคงเสมอต�นเสมอปลายจึง
หมายความวKาในวันไหนๆครูผู�สอนก็เปMนเชKนนี้แหละ การใช�อารมณ�ท่ีเปMนปกติแบบนี้แหละคือ
อารมณ�เสมอต�นเสมอปลายจนนักเรียนถือเปMนบรรทัดฐานวKาถ�าทําดีคุณครูก็จะยกยKองถ�าทํา
ไมKดีครูก็จะติติง แสดงให�รู�เปMนมาตรฐานของอารมณ�คุณครูทKานนั้น ประสบการณ�การใช�
อารมณ�ของครูคนหนึ่งกับการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ดังนี้ 

นักเรียนจะประทับใจครูหรือไมKอยูK ท่ีการแสดงออก เด็กๆจับความรู�สึกครูได� 
บรรยากาศในห�องเรียนจะเกร็งตกอยูKในภาวะแวดระวังไมKยิ้มแย�มแจKมใสตามวัยของเขา 
สําหรับ นักเรียนเล็กๆหรือชั้นม.ต�นเม่ือใดครูดุหรือโมโหจะเงียบกริบดูเหมือนเข�าใจหรือเกรง 
แตKชั่วประเด๋ียวเดียวเอง ความซนจะกลับเข�าสูKภาวะปกติ ทันทีโดยครูไมKต�องทําอะไรนอกจาก
เลิกดุหรือเลิกโมโหเทKานั้น๑๗ 

ครูผู�สอนก็ต�องกลับเปMนปกติเม่ือเหตุการณ�ท่ีไมKดีเข�าสูKปกติ สอนตKอไปตามเนื้อหาท่ี
จะสอน ต�องสอนให�จบไมKใชKออกจากห�องเรียนไมKสอนเลย ซ่ึงเปMนการท้ิงเหตุการณ�ท่ีค�างคาใจ
ให�ติดตามในคาบเรียนตKอไป แตKเปMนการแสดงให�เห็นวKาคุณครูเพียงแคKดุเทKานั้นเองไมKใชKเก็บ
เปMนจริงเปMนจังค�างคาอยูKในใจ มีอารมณ�เสมอต�นเสมอปลายคงเส�นคงวาไมKคุ�มดี คุ�มร�าย รู�เทKา
ทันอารมณ� โดยการใช�สติควบคุมรู�อยูKทุกขณะมีความสามารถในการควบคุมอารมณ�ของ
ตัวเองได� เพราะโดยท่ัวไปอารมณ�ดีคนอยากเข�าใกล�อารมณ�ร�ายคนรอบข�างอึดอัด มี
ความสามารถ ตKอการจําแนกแยกแยะ ประเมินหรือจัดการกับอารมณ�ของตัวเองและผู�อ่ืนได� 
สามารถเข�าใจ และควบคุมอารมณ�ของตนเองได�อยKางเหมาะสม เรียกวKาความฉลาดทาง
อารมณ�นั้นเอง (อีคิว : emotional quotient) ครูผู�สอนจึงต�องเปMนผู�ฉลาดทางอารมณ�
นั้นเอง คือ มีอารมณ�เสมอต�นเสมอปลายคงเส�นคงวาไมKคุ�มดี คุ�มร�าย รู�เทKาทันอารมณ� โดย
การใช�สติควบคุมรู�อยูKทุกขณะแล�วกลั่นกลองออกมาให�ปรากฏเห็นภายนอกในรูปท่ีพึง
ปรารถนา เปMนผู�มีอารมณ�ดี อารมณ�เย็น เปMนผู�มีความสามารถในการควบคุมอารมณ�ของ
ตัวเองได� การแสดงออกวKาพอใจเม่ือนักเรียนทําถูกและการแสดงออกวKาไมKพอใจเม่ือนักเรียน
ทําไมKถูกต�อง เปMนมาตรฐานเสมอต�นเสมอปลายให�นักเรียนได�รับรู�ท่ัวกันเปMนมาตรฐานทาง
อารมณ�ของคุณครู  

๗. สรุป  
การใช�สังคหวัตถุ ๔ ประการ เพ่ือสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีระหวKางครูผู�สอนกับ

นักเรียนผู�เรียนนั้น เปMนการประยุกต�ธรรมรับใช�ชีวิตประจําวัน ซ่ึงครูต�องรู�จักให�ทานท่ีเปMน
คําแนะนําท่ีดีเพ่ือเปMนการให�แนวทางในการเรียนและให�วัตถุสิ่งของท่ีเปMนอุปกรณ�การเรียนท้ัง
ท่ีเปMนเอกสารหนังสือหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนอ่ืนๆซ่ึงบรรจุเนื้อหาท่ีนักเรียนได�
                                                           

๑๗ ธนิตย� สุวรรณเจริญ, อารมณ�ครูเป�นสําคัญ. แหลKงท่ีมา : https://www.gotoknow.org/ 
posts/394856 [๒๖ มกราคม ๒๕๕๘]. 
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เรียนไปแล�วเปMนการเพ่ิมเติมอันเปMนสKวนเติมเต็มจากการท่ีสอนไปแล�ว ในการใช�ชีวิตปกตินอก
ห�องเรียนหรือในห�องเรียนท่ีกําลังสอนอยูK ครูก็ต�องถKายทอดเนื้อหาการเรียนด�วยถ�อยคํา
ไพเราะอKอนหวานสุภาพเปMนกันเองผู�เรียนฟPงแล�วระรื่นหูทําให�มีความสนใจการเรียนเพ่ิมข้ึน 
เพ่ิมเติมด�วยการทําสิ่งท่ีเปMนประโยชน�ด�วยการสร�างอารมณ�ขัน ลดความตึงเครียดจากการรับ
การถKายทอดเนื้อหาวิชาท่ีหนักๆเปMนการผKอนคลายอารมณ�ได�ในระดับหนึ่งและรักษาระดับ
ความสัมพันธ�ด�วยการปฏิบัติตัวเสมอต�นเสมอปลาย รู�เทKาทันอารมณ�ตนและอารมณ�ของ
ผู�เรียน ให�ดําเนินไปได�ทKามกลางความเครKงเครียดของการดําเนินชีวิตประจําวันซ่ึงเปMนความ
ฉลาดในอารมณ� 
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การบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
สังกัดองค�กรปกครองส1วนท�องถ่ิน อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 

Child Development Center Management According To The Four 
Sangahavatthu Under The Local Administrative Organization Non Sang 

District, Nong Bua Lamphu Province 

ฐาปนา ศรีหะ* 
ดร.นาคพล เกินชัย, ผศ.ดร.วทิยา ทองดี, พระอธิการบุญชKวย โชติวโํส, ดร.** 

บทคัดย1อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี เขตการปกครอง และวุฒิ
การศึกษา และเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ กลุKมตัวอยKางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู�บริหาร และผู�ปฏิบัติงานในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน ๑๘๖ คน และกลุKมเป�าหมาย จํานวน ๑๕ คน เครื่องมือท่ีใช�ในการ
วิจัยเปMนแบบสอบถามแบบมาตราสKวนประเมินคKา มีความเชื่อท้ังฉบับเทKากับ .๙๓๒ และแบบ
สัมภาษณ� สถิติท่ีใช�วิเคราะห�ข�อมูลข�อมูล ได�แกK ความถ่ี คKาร�อยละ คKาเฉลี่ย คKาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบ (t-test แบบ Independent samples) วิเคราะห�ความแปรปรวน
ทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA) ทดสอบหาความแตกตKางรายคูKด�วยวิธีการของ
เชฟเฟ� (Scheffe’method) และการวิเคราะห�เชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  

ผลการวิจัยพบว1า        
๑. การบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔โดยภาพรวมและ

รายด�านมีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมาก ด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยสูงสุดคือ ด�านบุคลากร รองลงมาคือ ด�าน
การบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ด�านสKงเสริมเครือขKายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด�าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด�านการมีสKวนรKวมและสนับสนุนจากทุกภาคสKวน 
สKวนด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด�านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล�อม และความปลอดภัย   

๒. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี โดยภาพรวมและรายด�านมีการปฏิบัติไมKแตกตKางกันจําแนกตาม
เขตการปกครอง โดยภาพรวมและรายด�านมีการปฏิบัติแตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติ

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
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ท่ีระดับ .๐๑ และจําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติแตกตKางกันอยKางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงเปMนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว� เม่ือพิจารณาเปMนรายด�าน 
ด�านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ด�านบุคลากร และด�านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร แตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ สKวนด�านอ่ืนๆ ไมKแตกตKางกัน 

๓. แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน ควรจัดสรรงบประมาณให�เพียงพอตKอการบริหารจัดการศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก ควรเพ่ิมบุคลากรตามความเหมาะสม ควรมีท่ีจอดรถสําหรับครูผู�ดูแลเด็กท่ี
ปฏิบัติงานในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และท่ีจอดรถผู�ปกครองท่ีมารับมาสKงเด็ก ควรมีอุปกรณ�การ
เรียนการสอน สื่อตKางๆอยKางหลากหลายและทันสมัย เหมาะตKอการเรียนการสอน ควรให�การ
สนับสนุนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในการพัฒนาสายงานให�เข�มแข็ง ควรพัฒนาอาคารเรียนอาคาร
ตKางๆให�ได�มาตรฐานเทKาเทียมกันควรให�ครูทุกๆคนได�เข�ารับการอบรมวิชาการอยKางสมํ่าเสมอ
ทุกๆปBควรให�คณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาเครือขKายเด็กปฐมวัย ผู�บริหารหรือผู�มีสKวน
เก่ียวข�อง มีการนิเทศติดตาม ดูแล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดําเนินงานของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กโดยมีการเยี่ยมชั้นเรียน เยี่ยมศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอยูKเปMนประจําทุกๆ เดือนและ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กควรให�ผู�มีความรู�ในด�านตKางๆในชุมชน หรือท่ีตKางๆ เข�ามาให�ความรู�เด็ก 
เชKน ครูภูมิปPญญาท�องถ่ิน ปราชญ�ชาวบ�าน ฯลฯควรเป�ดโอกาสให�เด็กได�เรียนรู�การเรียนการ
สอน การทํากิจกรรมตKางๆ ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีอ่ืนบ�าง  

คําสําคัญ: การบริหารจัดการ, ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก, หลักสังคหวัตถุ ๔ 

Abstract 

The aims of this research were: to study and compare the child 
development center management according to the IV Sangahavatthu-
Dhammas (Pāli: saṅgahavatthu, bases of social solidarity), classified by the 
personal factors of the samples: positions, governmental areas and 
educations; to study the ways to develop the management of the child 
centers according to the IV Sangahavatthu-Dhammas. The samples of this 
study were 186 of the administrators and staff of the child development 
centers; the target group included 15 key informants. The research tools were 
a rating scale questionnaire with its reliability value of .932 and an interview 
form. The statistics used to analyze the data were: Frequency, Percentage, 
Mean, Standard Deviation, t-test (Independent samples), f-test (One Way 
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ANOVA) Multiple Comparison Test of Scheffe; the data were analyzed by the 
descriptive analysis. 

The research results were as follows: 
1. The statistic scores, both of overall and each aspect, of the child 

development center management according to the IV Sangahavatthu-
Dhammas under the Non Sang Sub-District Local Administrative Organization, 
Nong Bua Lamphu province were at a high level, respectively ranked from the 
aspects of ‘Personnel’, ‘Child Center Development’, ‘Network Development 
of the Child Centers’, ‘Academic and Activities in the Curriculum’, 
‘Participation and Support of all Parties’ and ‘Building, Venue, Environment 
and Safety’.  

2. Classified by the personal factors of the samples: position, the 
comparative scores, both of overall and each aspect, of the child 
development center management according to the IV Sangahavatthu-
Dhammas were indifferent. Classified by their governmental areas, the 
comparative scores were different with the statistical significance level at .01. 
Classified by their education, the comparative scores were different with the 
statistical significance level at .05; this accepted the primary hypothesis. After 
considering each aspect, it was found that the aspects of ‘Child Center 
Development’, ‘Personnel’ and ‘Academic and Activities in the Curriculum’ 
showed statistical significant difference at a level of .05; the scores of other 
aspects were indifferent.  

3. The ways to develop the management of the child centers 
according to the IV Sangahavatthu-Dhammas were that the local organizations 
should allocate adequate budget for managing the child centers; should 
increase the number of teachers; manage a proper car parking zone; provide 
modern learning equipments and media; support the centers to be 
strengthen; improve the facilities to be standardized; provide opportunities 
for the teachers to participate in the annual training; ask the organizing 
committee to create the network of the centers; follow up, monitor and 
manage learning activities; visit the classrooms and centers monthly; find the 
specialists such as local experts or philosophers to train the children and 
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open the opportunity for the children to learn and join the learning activities 
of other child development centers.  

Keywords: Management According, Child Development Center, The Four 
Sangahavatthu 

๑. บทนํา 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเปMนหนKวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย

และเปMนการบริการทางการศึกษาข้ันต�นท่ีรัฐมุKงจัดให�ประชาชนในวัยแรกของชีวิตเพ่ือเตรียม
ความพร�อมกKอนเข�าเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเปMนการวางรากฐานการดําเนิน
ชีวิตในสังคมตKอไปในอนาคตการศึกษาระดับนี้เปMนรากฐานการพัฒนาบุคคลให�เปMนผู�ท่ีมี
คุณภาพสมบูรณ�ท้ังรKางกายและจิตใจเนื่องจากวัยเด็กเปMนวัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของชีวิตจึง
ต�องมีการจัดเตรียมความพร�อมของเด็กกKอนเข�าเรียนในระดับสูงตKอไป๑    

ในปB พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมสKงเสริมการปกครองท�องถ่ินกระทรวงมหาดไทยได�จัดทํา
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินข้ึนเพ่ือเปMน
แนวทางให�องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินถือปฏิบัติในการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�มี
มาตรฐานและมีคุณภาพเปMนไปในแนวทางเดียวกันแบKงมาตรฐานออกเปMน ๔ ด�าน
ประกอบด�วย ด�านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครอง
สKวนท�องถ่ิน ด�านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล�อม และความปลอดภัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ด�าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและด�านการมีสKวนรKวมและ
สนับสนุนจากชุมชนเม่ือศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินได�ดําเนินการตาม
แนวทางท่ีกรมสKงเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนดแล�วตKอมาปB พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมสKงเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินได�พัฒนา มาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโดยปรับปรุงเนื้อหา
หลักเกณฑ�หรือหนังสือสั่งการตKางๆ รวมท้ังอํานาจหน�าท่ีตามบริบทขององค�กรปกครองสKวน
ท�องถ่ินให�มีความเหมาะสมและเปMนปPจจุบันเพ่ือรองรับนวัตกรรมตKางๆ เพ่ือให�องค�กร
ปกครองสKวนท�องถ่ินใช�เปMนแนวทางในการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�เปMนไปอยKางมี
ระบบมีมาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักวิชาการเปMนการเตรียมความพร�อมท่ีจะรับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) โดยแบKงมาตรฐานออกเปMน ๖ ด�าน 
คือ มาตรฐานท่ี ๑ ด�านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐานท่ี ๒ ด�านบุคลากร
มาตรฐานท่ี ๓ ด�านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล�อมและความปลอดภัยมาตรฐานท่ี ๔ ด�านวิชาการ

                                                           
๑ กิตติศัทพ� ใจทน, “มาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองสKวน

ท�องถ่ินในอําเภอแมKสรวย จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยแมKฟ�าหลวง), ๒๕๕๕. 
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และกิจกรรมหลักสูตร มาตรฐานท่ี ๕ ด�านการมีสKวนรKวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสKวน
และมาตรฐานท่ี ๖ ด�านสKงเสริมเครือขKายการพัฒนาเด็กปฐมวัย๒  

จากเหตุผลและความสําคัญท่ีกลKาวมาข�างต�น ผู�วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหาร
จัดการ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินอําเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู เ พ่ือเปMนข�อมูลสารสนเทศนําไปใช�เปMนแนวทางในการ
ประยุกต�ใช�ในการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�เกิดประสิทธิภาพตKอไป  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัด

องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู    
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามตําแหนKง
หน�าท่ี เขตการปกครอง และวุฒิการศึกษา      

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ เปMนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ประชากรท่ีใช�ในการ

วิจัย ได�แกK ผู�บริหาร และผู�ปฏิบัติงานในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�กรปกครองสKวน
ท�องถ่ินอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน ๒๕๒ คน ใน ๑๑ แหKง จําแนกตาม
ตําแหนKงหน�าท่ี ได�กลุKมตัวอยKาง จํานวน ๑๘๘ คน ใน ๑๑ แหKง โดยกําหนดขนาดกลุKม
ตัวอยKางตามตารางเครชซ่ีและมอร�แกน (Crejcie and Margan) และสุKมแบบแบKงชั้น 
(Stratified random Sampling) ตามตําแหนKงหน�าท่ี และเทียบตามสัดสKวนจากประชากร 
โดยการสุKมอยKางงKาย จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี และกลุKมเป�าหมายเชิงคุณภาพ ได�แกK 
ผู�บริหาร ๖ คน และผู�ปฏิ บัติงาน ๙ คน รวม ๑๕ คน ได�มาโดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

ขอบเขตด�านเนื้อหา ผู�วิจัยได�ศึกษาหลักการแนวคิดการบริหารจัดการศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก ตามแนวคิดขององค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน ประกอบด�วย ๖ ด�าน๓ คือ ๑) ด�านการ

                                                           
๒ กิตติศัทพ� ใจทน, “มาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองสKวน

ท�องถ่ินในอําเภอแมKสรวย จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยแมKฟ�าหลวง), ๒๕๕๕. 

๓ กรมสKงเสริมการปกครองท�องถ่ิน, มาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ขององค�กร
ปกครองส1วนท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : กรมสKงเสริมการปกครองสKวนท�องถ่ิน, ๒๕๔๘), หน�า ๔.  
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บริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ๒) ด�านบุคลากร ๓) ด�านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล�อม และ
ความปลอดภัย ๔) ด�านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ๕) ด�านการมีสKวนรKวม และการ
สนับสนุนจากทุกภาคสKวน และ๖) ด�านสKงเสริมเครือขKายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยบรูณา
การหลักสังคหวัตถุ ๔ ในพจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม๔    

ตัวแปรตาม ได�แกK การบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ตามกรอบแนวคิดของ
องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน ประกอบด�วย ๖ ด�าน๕ คือ ๑) ด�านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ๒) ด�านบุคลากร ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ๓) ด�านอาคาร สถานท่ี 
สิ่งแวดล�อม และความปลอดภัย ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ๔) ด�านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ๕) ด�านการมีสKวนรKวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสKวน 
ตามหลัก สังคหวัตถุ ๔ และ ๖) ด�านสKงเสริมเครือขKายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามหลักสังคห
วัตถุ ๔          

๔. สรุปผลการวิจัย      
จากการวิเคราะห�ข�อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ สรุปผลได�ดังนี้   
๑. ผลการศึกษาการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัด

องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู พบวKา โดยภาพรวมและราย
ด�านมีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมาก ด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยสูงสุดคือ ด�านบุคลากร ตามหลักสังคหวัตถุ ๔
รองลงมาคือ ด�านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ด�านสKงเสริม
เครือขKายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ด�านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ และด�านการมีสKวนรKวมและสนับสนุนจากทุกภาคสKวน ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ สKวนด�านท่ีมีคKาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด�านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล�อม และความ
ปลอดภัย ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เม่ือพิจารณาเปMนรายด�าน พบวKา 

๑.๑ ด�านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดย
ภาพรวมและรายข�อมีการปฏิบัติอยูKในระดับมาก ข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด คือ มีการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาเด็กเล็กให�มีคุณภาพตามหลักวิชาการ รองลงมา คือ 
การวิเคราะห�วิธีการจัดทํางบประมาณ เพ่ือเปMนแนวทางในการใช�จKายงบประมาณถูกต�อง
ตรวจสอบได� และการจัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพ่ือให�การใช�จKาย

                                                           
๔ [พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม. 

แหลKงท่ีมา : http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php [๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘]. 
๕ [กรมสKงเสริมการปกครองท�องถ่ิน, มาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กร

ปกครองส1วนท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : กรมสKงเสริมการปกครองสKวนท�องถ่ิน, ๒๕๔๘), หน�า ๔.  
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งบประมาณถูกต�องตามระเบียบ ตามลําดับ สKวนข�อท่ีมีคKาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีการนิเทศ อบรม 
และพัฒนาบุคลากร เพ่ือให�มีความรู�ความสามารถในหน�าท่ีความรับผิดชอบอยKางตKอเนื่อง 

๑.๒ ด�านบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวมและรายข�อมีการปฏิบัติ
อยูKในระดับมาก ข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด คือ ผู�ดูแลเด็กมีความรับผิดชอบ มุKงม่ัน และอุทิศตน
ในการสอน เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รองลงมา คือ ผู�ดูแลเด็ก 
มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และผู�ดูแลเด็กมีบุคลิกภาพท่ี
ดี วางตัวเหมาะสมกับความเปMนครู ตามลําดับ สKวนข�อท่ีมีคKาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีการปฏิสัมพันธ�
ท่ีดีกับผู�เรียนและผู�ปกครอง เพ่ือให�เกิดความสัมพันธ�ท่ีดีกับชุมชน   

๑.๓ ด�านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล�อม และความปลอดภัย ตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ โดยภาพรวมและรายข�อมีการปฏิบัติอยูKในระดับมาก ข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ สถานท่ีต้ัง
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�แกKเด็กอยKาง
เหมาะสม รองลงมาคือ ตัวอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีความแข็งแรง ม่ันคง มีความ
เหมาะสม และปลอดภัยแกKเด็กเล็ก และห�องน้ําของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาด และ
ถูกสุขลักษณะท่ีดี มีความเหมาะสม และปลอดภัยแกKเด็กเล็ก ตามลําดับ สKวนข�อท่ีมีคKาเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือ อุปกรณ�เครื่องเลKนสนาม มีความแข็งแรง ม่ันคง และปลอดภัยสําหรับเด็ก  

๑.๔ ด�านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดย
ภาพรวมและรายข�อมีการปฏิบัติอยูKในระดับมาก ข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ มีการจัดทํา
แผนการจัดประสบการณ� ท่ีเน�นผู�เรียนเปMนสําคัญ เพ่ือให�เด็กได�รับการพัฒนาครบท้ัง ๔ ด�าน 
และจัดประสบการณ�การเรียนรู�ให�เต็มความสามารถ ทุKมเทท้ังแรงกายแรงใจ รองลงมาคือ 
การจัดกิจกรรมสKงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให�เด็กมีจิตใจท่ีดีงาม และการจัดกิจกรรม
สKงเสริมพัฒนาการทางสมอง เพ่ือสKงเสริมความคิดสร�างสรรค�ของเด็ก ตามลําดับ สKวนท่ีมี
คKาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การใช�แหลKงการเรียนรู�และภูมิปPญญาท�องถ่ิน เพ่ือให�เด็กรู�จักการนําภูมิ
ปPญญาท�องถ่ิน มาใช�ให�เกิดประโยชน�        

๑.๕ ด�านการมีสKวนรKวมและสนับสนุนจากทุกภาคสKวน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
โดยภาพรวมและรายข�อมีการปฏิบัติอยูKในระดับมาก ข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ การเชิญชวน
ผู�ปกครองและชุมชนให�เข�ามาพัฒนาและปรับปรุงศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให�เกิดการพัฒนา
อยKางตKอเนื่อง รองลงมาคือ มีการจัดประชุมผู�ปกครองอยKางสมํ่าเสมอ เพ่ือสKงเสริมให�
ผู�ปกครองมีสKวนรKวมในการพัฒนาเด็กเล็ก และมีการประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการดําเนินงาน
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�ชุมชนได�รับทราบ เพ่ือให�ชุมชนได�ตระหนักในผลงาน และเข�า
มารKวมชKวยให�เกิดการพัฒนาอยKางยั่งยืน ตามลําดับ สKวนท่ีมีคKาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีการจัด
กิจกรรมศิลปะพ้ืนบ�าน และจัดกิจกรรมภูมิปPญญาท�องถ่ินเพ่ือเป�ดโอกาสให�ผู�ปกครอง ชุมชน 
องค�กรตKางๆ ฯลฯ มีสKวนรKวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๑.๖ ด�านสKงเสริมเครือขKายการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดย
ภาพรวมและรายข�อมีการปฏิบัติอยูKในระดับมาก ข�อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ มีการจัดประชุม
หัวหน�าศูนย� ครูผู�ดูแลเด็ก ผู�ชKวยครูผู�ดูแลเด็กและบุคลากร องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน เพ่ือ
กําหนดแผนการบริหารจัดการ ให�มีประสิทธิภาพเปMนประจํา รองลงมาคือ มีการสร�าง
เครือขKายการพัฒนาเด็ก เพ่ือให�เกิดศักยภาพในการพัฒนาเด็กอยKางตKอเนื่อง สนับสนุนให�มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู� และการรKวมมือซ่ึงกันและกัน และสKงเสริมเครือขKายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ให�เกิดความเข�มแข็ง เพ่ือให�มีคุณภาพและได�มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู ตามลําดับ 
สKวนท่ีมีคKาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือสKงเสริมเครือขKายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย และพัฒนาศักยภาพของเด็กเล็กอยKางครอบคลุมกว�างขวาง   

๒. ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
จําแนกตาม ตําแหนKงหน�าท่ี เขตการปกครอง และวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด�าน 
ดังนี้ ๑) ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามตําแหนKง
หน�าท่ี พบวKา โดยภาพรวมและรายด�านมีการปฏิบัติไมKแตกตKางกัน ซ่ึงไมKเปMนไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว� ๒) ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตาม
เขตการปกครอง พบวKา โดยภาพรวมและรายด�านมีการปฏิบัติแตกตKางกัน อยKางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ซ่ึงเปMนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว�  ๓) ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบการ
บริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
แตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงเปMนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว�เม่ือ
พิจารณาเปMนรายด�าน ด�านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ด�าน
บุคลากร ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ และด�านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ แตกตKางกันอยKางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ สKวนด�านอ่ืนๆ ไมKแตกตKางกัน  

๓. ผลการวิเคราะห�แนวทางการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก สังคห
วัตถุ ๔ สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ในแตKละด�าน 
พบวKา 

๓.๑ ด�านการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ พบวKา 
องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน ควรมีการจัดสรรงบประมาณให�เพียงพอตKอความต�องการ เพ่ือ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย ควรมีสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใช�ใน
การจัดการเรียนการสอน ควรจัดให�มีการศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก หรือโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยท่ีได�มาตรฐาน ท่ีมีชื่อเสียงอยูKเปMน
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ประจําควรมีการพัฒนาสายงานโดยการเข�ารับการฝ�กอบรมอยูKเปMนประจําให�ความสําคัญใน
เรื่องนี้ให�มากข้ึนและในการแบKงภาระงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กควรจะดูความเหมาะสมหรือ
ความสามารถของแตKละบุคคลด�วย เพราะแตKละบุคคลยKอมมีความสามารถท่ีแตกตKางกัน และ
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ภาระงานของแตKละคน  

๓.๒ ด�านบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ ๔ พบวKา องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน 
ควรเพ่ิมบุคลากร เพ่ือแบKงเบาภาระการสอนของครู เชKน นักการภารโรง แมKครัว เจ�าหน�าท่ี
ธุรการ เปMนต�น ควรเป�ดโอกาสให�ทุกๆคนท่ีทํางานรKวมกัน ได�ไปศึกษาดูงานหรือเข�ารับการ
ฝ�กอบรม ประชุมสัมมนา ควรมีการจัดอบรมหรือปฏิบัติธรรม เพ่ือจะได�นํามาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาในด�านตKางๆ และควรมีการเสริมแรง โดยการให�รางวัลหรือ
สัญลักษณ�เปMนรูปตKางๆ แกKเด็กท่ีพูดจาไพเราะ หรือเด็กท่ีพูดจาท่ีมีครับ/คKะ อยูKเปMนประจํา 
เพ่ือให�เด็กได�มีแรงกระตุ�นในการพูดจาท่ีไพเราะ  

๓.๓ ด�านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล�อม และความปลอดภัย ตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ พบวKา องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร�างท่ีจอดรถสําหรับครู
ผู�ดูแลเด็ก ท่ีปฏิบัติงานในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และท่ีจอดรถผู�ปกครองท่ีมารับ มาสKงเด็ก ควร
สร�างสนามกีฬา เครื่องเลKนสําหรับเด็ก หลังคากันแดดเครื่องเลKนตKางๆของเด็กศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กควรขอความสนับสนุนจากผู�มีจิตศรัทธา มาชKวยในการบริจาคสิ่งของเครื่องเลKนเด็ก และ
อุปกรณ�เครื่องเลKนสนามตKางๆ อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องน้ํา ห�องส�วม อุปกรณ�ตKางๆ 
สนามเครื่องเลKน รั้วรอบศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สถานท่ีต้ังศูนย�เด็ก ควรได�มาตรฐานทันสมัย
สะดวกสบายตKอการจัดการเรียนการสอนในทุกๆ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเทKาเทียมกันท่ัวท้ัง
อําเภอโนนสัง สKวนสถานท่ีตั้งศูนย�พัฒนาเด็กเล็กก็ควรเปMนสถานท่ีของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเอง 
เชKน บางศูนย�มีการนํามันสําปะหลังมาตากไว�ใกล�กับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กก็อาจสKงกลิ่นไป
ทําลายระบบทางเดินหายใจของเด็กก็เปMนได� บางศูนย�พัฒนาเด็กเล็กต้ังอยูKติดกับแมKน้ํา ติด
กับถนน ก็มีความเสี่ยงหลายๆ อยKาง กลัวเด็กตกน้ําบาง กลัวเด็กวิ่งไปถนนหรือกลัวฝุ�น
ละอองท่ีเกิดจากรถสัญจรไปมาทําให�ฝุ�นเหลKานั้นเข�ามาภายในห�องเรียนของเด็กก็เปMนได� 
ฉะนั้นองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินเทศบาลหรือองค�การบริหารสKวนตําบลควรสนับสนุน
งบประมาณในการดูแลเรื่องอาคาร สถานท่ี และความปลอดภัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�เทKา
เทียมกันในทุกๆ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก    

๓.๔ ด�านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ พบวKา 
องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ�การเรียนการสอน 
สื่อตKางๆ อยKางหลากหลายและทันสมัย เหมาะตKอการเรียนการสอน จัดให�มีการอบรม
วิชาการอยูKเปMนประจํา เป�ดโอกาสให�ทุกๆ คน ท่ีทํางานได�มีโอกาสเข�ารับการฝ�กอบรมทุกๆ 
คน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดโครงการ หรือกิจกรรมท่ีสKงเสริมด�านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตรให�กับเด็กมากกวKานี้ ควรมีการวิเคราะห�ผู�เด็ก เกKง ปานกลาง และอKอน เพ่ือจัด
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กิจกรรมได� เหมาะสมตามความสามารถของเด็ก ควรจัดการเรียนการสอนให� เ ต็ม
ความสามารถของครูผู�สอน และควรเน�นในเรื่องท่ีเด็กได�นําไปใช�ในชีวิตประจําวัน เชKน การ
พูดจาท่ีไพเราะอKอนหวานพูดครับ คKะ รู�จักการไหว� การขอโทษ เปMนต�น    

๓.๕ ด�านการมีสKวนรKวมและสนับสนุนจากทุกภาคสKวน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
พบวKา ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ควรให�ผู�มีความรู�ในด�านตKางๆ ในชุมชน หรือท่ีตKางๆ เข�ามาให�
ความรู�เด็ก เชKน ครูภูมิปPญญาท�องถ่ิน ปราชญ�ชาวบ�าน ฯลฯองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ินและ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการจัดนิทรรศการผลงานของเด็กปฐมวัยรKวมกันของแตKละศูนย� 
และมีการแขKงขันทักษะวิชาการในด�านตKางๆ ของเด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ควรให�พระมาอบรม
ให�ความรู�ในเรื่องศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมะท่ีนําไปใช�ในชีวิตประจําวันอยูKเปMน
ประจําควรเป�ดโอกาสให�เด็กได�เข�ารKวมกิจกรรมตKางๆ ท่ีทางวัดจัดข้ึนหรือทางชุมชนได�จัดข้ึน
ให�มากกวKานี้ เชKน กิจกรรมวันมาฆบูชา บุญมหาชาติ เปMนต�น เพ่ือเป�ดโอกาสให�เด็กได�เรียนรู�
นอกห�องเรียน เปMนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให�กับเด็ก และควรจัดให�มีการ
ประชุมผู�บริหารท�องถ่ิน ชุมชน วัด ผู�ปกครอง รKวมกันเปMนประจํา เพ่ือจะได�รับทราบในเรื่อง
ตKางๆ          

๓.๖ ด�านสKงเสริมเครือขKายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ พบวKา 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ควรเป�ดโอกาสให�เด็กได�เรียนรู�การเรียนการสอน การทํากิจกรรมตKางๆ 
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีอ่ืนบ�าง องค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน ควรให�บุคลากรไปศึกษาดูงาน
เครือขKายการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีได�มาตรฐาน และมีผลงานเปMนท่ีโดดเดKน ควรมีเครือขKายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในด�านการนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการเยี่ยม
ชั้นเรียนอยKางน�อยเดือนละครั้ง ผู�บริหาร ผู�ปกครอง ชุมชน ตลอดท้ังผู�มีสKวนเก่ียวข�อง ควร
ติดตาม ดูแล ชKวยเหลือ สนับสนุน สKงเสริม เด็กปฐมวัยอยูKเปMนประจําทุกๆ เดือน และควรจัด
ให�มีการศึกษาดูงานของแตKละศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอยูKเปMนประจํา จะได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�การ
ทํางานของแตKละศูนย� จะได�นําปPญหาของแตKละศูนย�มารKวมกันแก�ไขปPญหา ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ชKวยเหลือซ่ึงกันและกัน จะได�สร�างเครือขKายศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�ได�รับการ
พัฒนาอยKางเสมอต�นเสมอปลาย เพ่ือมุKงหวังให�เกิดการพัฒนาเด็กในทุกๆด�าน    

๖. ข�อเสนอแนะ        
๑. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย       

๑.๑ เปMนข�อมูลสารสนเทศไปใช�ในการกําหนดนโยบายของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือเปMนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยให�เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตKอไป  

๑.๒ นําข�อมูลสารสนเทศไปใช�ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปBของศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก ให�มีแนวทางในการปฏิบัติการประจําปBในการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
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๑.๓ เปMนข�อมูลสําหรับใช�ในการศึกษาค�นคว�า เพ่ือนําไปพัฒนานโยบายของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาเด็กปฐมวัยตKอไป 

๒. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตKอไป 
๒.๑ ควรศึกษาการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยใช�กับตัวแปรต�น 
ได�แกK เพศ ประสบการณ�ทํางาน อายุ และรายได� เพ่ือเปรียบเทียบการแตกตKางกัน 

๒.๒ ควรมีการศึกษา เรื่อง ปPจจัยท่ีมีผลตKอการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลําภู 

๒.๓ ควรมีการศึกษา เรื่อง การมีสKวนรKวมของผู�ปกครองตKอการบริหารจัดการ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�กรปกครองสKวนท�องถ่ิน อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
เพ่ือเปMนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตKอไป 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ :        
กรมสKงเสริมการปกครองท�องถ่ิน. มาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ขององค�กร

ปกครองส1วนท�องถ่ิน. กรุงเทพมหานคร : กรมสKงเสริมการปกครองสKวนท�องถ่ิน, 
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วิสัยทัศน�ผู�บริหารการศึกษา ตามหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห1งชาติ จังหวัดอุดรธานี 

The Vision Of Administrators Phrapariyattidhamma Schools General 
Education Based In Dutiyapapanika Sutra Under The Buddhist National 

Office, Udonthani Province 

พระเอกพงษ� เอกวชิโร (เพ็ชรลือชัย)* 
พระอธิการบุญชKวย โชติวํโส, ดร., ผศ.ดร.ประยูร แสงใส** 

บทคัดย1อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) ศึกษาวิสัยทัศน�ท่ีมีตKอการบริหารการศึกษา
ตามหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร ของผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหKงชาติ จังหวัดอุดรธานี ๒)
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นท่ีมีตKอการบริหารสถานศึกษา และ ๓) ศึกษาแนวทางการ
พัฒนา วิสัยทัศน�ท่ีมีตKอการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร ของผู�บริหาร
สถานศึกษาและครูผู�สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีจํานวน ๑๐๕  รูป/
คน ใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมโดยเปMนการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ สําหรับ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู�วิจัยใช�ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�สัมภาษณ�แบบโครงสร�าง ซ่ึงเครื่องมือท่ีใช�
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห�ข�อมูล ได�แกK คKาความถ่ี ร�อยละ คKาเฉลี่ย และสKวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคKาที (t-test ) 
และการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และสรุปข�อเสนอแนะ โดยวิเคราะห�และ
สังเคราะห�ข�อมูลท่ีได�  

ผลการวิจัยพบว1า  
๑. วิสัยทัศน�ท่ีมีตKอการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหKงชาติ จังหวัด
อุดรธานี โดยภาพรวมและรายด�านการปฏิบัติอยูKในระดับมาก  

๒. ผลการเปรียบเทียบวิสัยทัศน�ท่ีมีตKอการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมในทุติย  
ปาปณิกสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบวKาการปฏิบัติไมKแตกตKางกัน    

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกKน 
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๓. ข�อเสนอแนะเก่ียวกับวิสัยทัศน�ท่ีมีตKอการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมใน
ทุติยปาปณิกสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาพบวKา  ๑) ด�านจักขุมา ควร
จะมีการวางแผนในการดําเนินนโยบายตามความมีวิสัยทัศน�ท่ีกว�างไกล มองกาลไกล มี
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค� ๒) ด�านวิธูโร ควรคํานึงถึงประโยชน�สKวนรKวมท่ีจะเกิดข้ึนกับการ
บริการจัดการสถานศึกษามีการจัดการท่ีดี จัดบุคคลากรให�ตรงกับสายงานท่ีถนัดตามความ
เหมาะสมของแตKละบุคคล และ ๓) ด�านนิสสยสัมปPนโน การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีตKอเพ่ือน
รKวมงาน รู�จักและเข�าใจในศักยภาพของบุคลากรในองค�กรเปMนอยKางดี 

คําสําคัญ : วิสัยทัศน�, ผู�บริหารการศึกษา, ทุติยปาปณิกสูตร 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study the vision of the educational 
administrators in the Dutiyapāpaṇika Sutta of the Pariyattidhamma Schools, 
General Education, under Udonthani Buddhist National Office, 2) to compare 
the samples’ opinion towards the educational institute administration and 3) 
to study the ways to develop the vision of the educational administrators 
according to the dhammas in the Dutiyapāpaṇika Sutta. The research samples 
were 105 of the administrators and teachers in the Pariyattidhamma schools. 
The study was carried out by the means of mixed method research. For the 
qualitative research, the interview form was used as a tool; for the 
quantitative one, a questionnaire was used to find the data. The statistics 
used in this research were: Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, 
t-test, f-test; the data were analyzed and synthesized to find the suggestions.  

The research results were as follows: 
1. The statistic scores (both overall score and each aspect’s score) of 

the educational administrators in the Dutiyapāpaṇika Sutta of the 
Pariyattidhamma Schools, General Education, under Udonthani Buddhist 
National Office were at a high level.  

2. The comparative statistic scores (both overall score and each 
aspect’s score) of the educational administrators in the Dutiyapāpaṇika Sutta 
of the Pariyattidhamma Schools, General Education, under Udonthani 
Buddhist National Office were indifferent. 
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3. The ways to develop the vision of the educational administrators 
according to the dhammas in the Dutiyapāpaṇika Sutta were that 1) 
‘Cakkhumā aspect’: there should be an operative plan according to the 
policies with long term and creative vision; 2) ‘Vidhuro aspect’: the public 
benefits occurred by good educational administration should be considered 
and personnel management in line with their capacity and suitability should 
be made; 3) ‘Nissayasampanno aspect’: human relations with colleagues, 
awareness and understanding of the personnel potentials in the organizations 
should be raised 

Keywords: Vision, Administrators, Dutiyapapanika Sutra 

๑. บทนํา 
ในโลกยุคโลกาภิวัตน�ในปPจจุบัน หรือยุคโลกไร�พรหมแดนท่ีขับเคลื่อนโลกด�วย

กระแสทุนนิยมนี้ ความก�าวหน�าทางข�อมูลขKาวสารตลอดจนเทคโนโลยีตKางๆ ยKอมสKงผลให�
ศักยภาพในการแขKงขันของทุกๆ องค�กรสูงข้ึนตามลําดับ ไมKวKาจะเปMนไปในระดับโลก 
ระดับประเทศ ในสถาบันภาครัฐหรือเอกชน ความอยูKรอดขององค�กรดังกลKาว ยKอมข้ึนอยูKกับ
การตัดสินใจอยKางถูกต�องรอบคอบ และทันตKอเหตุการณ� ของผู�บริหารท่ีจะต�องพิจารณาท้ัง
งานและคน ให�มีความสุขและความสําเร็จของงานไปพร�อมกัน๑ ในปPจจุบันการบริหารของ
องค�กรตKางๆ ของไทย เปMนการบริหารตามแนวทุนนิยมโดยเลียนแบบปรัชญาและแนว
ทางการบริหารของประเทศท่ีพัฒนาแล�ว โดยเฉพาะการนําเอาทฤษฏีการบริหารจากองค�กร
ของประเทศท่ีทันสมัย (Modernization Theory) มาเปMนตัวแบบของการบริหารการนําเอา
ทฤษฏีการบริหารของประเทศท่ีทันสมัย ซ่ึงใช�ตัวแบบของทุนนิยมในการบริหารองค�กรนั้นมี
ความจําเปMน เพราะเปMนกระแสหลักในการบริหารองค�กรของโลกในปPจจุบันถ�าองค�กรของไทย
ไมKก�าวลงไปรKวมในกระแสหลักของทุนนิยมนี้ก็จะถูกทอดท้ิงให�ล�าหลัง และจะเสียเปรียบไมK
สามารถแขKงขันกับองค�กรของประเทศอ่ืนๆ ไปอีกยาวนาน๒ แตKอยKางไรก็ตามหากองค�กร
ยังคงใช�ตัวแบบของการบริหารท่ีมีทุนนิยมเปMนตัวขับเคลื่อนองค�กรโดยไมKสนใจตัวแบบทาง
พระพุทธศาสนามาเปMนตัวแบบในการบริหารรKวม ก็จะประสบกับภาวะท่ีองค�กรได�กําไร แตK
                                                           

๑ สุรัตน�กลั่นประเสริฐ, “ภาวะผู�นําทางการบริหาร โดยการประยุกต�ใช�ตามหลักสัปปุริสธรรม 
๗ : กรณีศึกษา บริษัท ทรูคอร�ปอเรช่ันจํากัดมหาชน”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 

๒ พระครูวิสุทธ์ิธีรคุณ (ธีระจิตฺตวิสุทฺธิ), “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามหลักไตรสิกขาของ
โรงเรียนวิถีพุทธ ในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 
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องค�กรสอบตกทางด�านคุณคKาของความเปMนมนุษย� ในปPจจุบันเราจะเห็นองค�กรท้ังของภาครัฐ
และเอกชนมากมาย ท่ีคิดเพียงแคKแสวงหากําไรให�ได�มากท่ีสุดแตKขาดการดูแลความ
รับผิดชอบตKอสังคม (Corporate social responsibility) สKงผลให�ภาพลักษณ�ขององค�กร
พลอยเสียหายไปด�วย องค�กรถูกต้ังคําถามจากประชาชน ถูกท�าท�ายจากภัยธรรมชาติขาดการ
มีสKวนรKวมจากภาคประชาชน ท่ีจะยอมให�องค�กรอยูKรKวมกับชุมชนนั้น หรือสังคมนั้นๆ ตKอไป  

เพราะฉะนั้น การสร�างความสมดุลในการบริหารเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพของ
การบริหารองค�กรจึงมีความจําเปMนท่ีจะต�องแก�ไขปPญหา การบริหารท่ีมีแนวทางทุนนิยมเพียง
แนวทางเดียว โดยการนําเอาแนวทางการบริหารตามหลักธรรมทางของพระพุทธศาสนา มา
เปMนแนวทางในการบริหารและแนวทางการบริหารท่ีเปMนทางเลือกอ่ืนๆ ใช�เปMนตัวแบบสําหรับ
การบริหาร๓ เราจะเห็นวKาแม�มีหลักฐานวKามีการบริหารงานขนาดใหญKมาแตKครั้งโบราณแตKก็
ไมKปรากฏข�อมูลเก่ียวกับทฤษฎีและระบบการบริหารวKาดําเนินการอยKางไร ในซีกโลกตะวันตก
มีทฤษฎีและระบบเก่ียวกับการบริหารปรากฏเปMนเรื่องเปMนราวต้ังแตKยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมใน
คริสต�ศตวรรษท่ี๑๙เปMนต�นมาและมีการพัฒนาทฤษฎีการบริหารมาเปMนลําดับ แตKทางพุทธ
ศาสนากลับมีหลักธรรมท่ีนํามาใช�ในการบริหารได�เปMนอยKางดีกKอนหน�านั้นเปMนอันมาก๔ 

ดังนั้น หลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงนKาสนใจและยังสามารถนํามาเปMนหลักเพ่ือ
การบริหารในปPจจุ บันได� เปMนอยKางดี  ประกอบกับในบริบทของประเทศไทยเรามี
พระพุทธศาสนาเปMนระบบบรรทัดฐานความเชื่อถือและคKานิยมของสังคมไทยเพราะฉะนั้น
องค�กรทุกองค�กรในประเทศไทยสKวนใหญKจึงไมKอาจปฏิเสธได�วKามีระบบบรรทัดฐานความเชื่อ 
และคKานิยมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยูKในความคิดของผู�บริหารและบุคคลากรในองค�กร
อยูKเชKนเดียวกัน ปPจจุบันในยุคท่ีธุรกิจท่ัวโลกต่ืนตัวกับกระแสธรรมาภิบาลหรือ Good 
Governance กันอยKางเข�มข�นทําให�หลักธรรมะถูกให�ความสําคัญในการบริหารองค�กรและ
คนเพ่ิมมากข้ึน โดยหลักการท่ีคุ�นเคยกันมากท่ีสุดในแวดวงนักบริหาร และนักปกครองคือ 
พรหมวิหาร ๔ ซ่ึงมุKงสอนให�ผู�นํามีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตKอผู�ใต�บังคับบัญชา 
แตKสําหรับนักบริหารธุรกิจ ท่ีมุKงแสวงความสําเร็จในการทํางานให�ลุลKวง และต�องการการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค�กร ผู�วิจัยเห็นวKายังมีหลักการท่ีนKาจะเปMนประโยชน�คือหลัก 
“ทุติยปาปณิกสูตร” พระสูตรท่ีวKาด�วย คุณสมบัติท่ีดีของพKอค�า๕ ทุติยปาปณิกสูตรเปMนพระ
สูตรท่ีปรากฏอยูKในคัมภีร�ทางพระพุทธศาสนาคือพระไตรป�ฎก ได�กลKาวถึงคุณลักษณะของ
ผู�บริหารท่ีดีไว�วKา ข�อท่ี ๑ ต�องมีจักขุมาตรงกับภาษาอังกฤษวKา Conceptual Skill หมายถึงมี
วิสัยทัศน�กว�างไกล ข�อท่ี ๒ วิธูโร ตรงกับคําวKา Technical Skill หมายถึง มีการจัดการท่ีดี 
                                                           

๓ เรื่องเดียวกัน, หน�า ๓. 
๔ กมลฉายาวัฒนะ, บริหารคนและงานด�วยวิธีการของพระพุทธเจ�า, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทพิมพ�ดีการพิมพ� จํากัด, ๒๕๕๔), หน�า๑. 
๕ อง.ติก. ไทย/เลKม ๑/๑/๕๑. 
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และข�อท่ี๓นิสสยสัมปนฺโนตรงกับคําวKา Human Relation Skill หมายถึงการมีมนุษย
สัมพันธ� โดยหลักการทุติยปาปณิกสูตรท้ังสามเปMนสิ่งสําคัญตKอผู�บริหารมากโดยเฉพาะการมี
วิสัยทัศน�หรือจักขุมา ถือวKาเปMนหลักการของนักบริหารท่ีทันสมัยท่ีสุด เพราะการมองการณ�
ไกล มีสายตาปPญญาในการวิเคราะห�อนาคต ทําให�นักบริหารนั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จ
สามารถแขKงขันอยูKรอดในธุรกิจได� ขณะท่ีวิธูโร หรือการจัดการธุระโดยมีความชํานาญเฉพาะ
ด�านเปรียบเทียบได�กับหลัก Competency ความสามารถท่ีจะเข�ามาสร�างความเปMนผู�บริหาร
ท่ีเปMนผู�นําชั้นยอดได�สKวนหลักนิสสยสัมปPนโน เปMนความสามารถด�านมนุษย�สัมพันธ�ท่ีจะสร�าง
ความเข�าใจท่ีดีรKวมกันระหวKางสมาชิก ในองค�กรซ่ึงจะสKงผลตKอรูปงานท่ีมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะของผู�บริหาร ท้ัง๓ลักษณะนี้ จะมีความสําคัญมากน�อยแตกตKางกันข้ึนอยูKกับ 
“ระดับของนักบริหาร” ถ�าหากเปMน “นักบริหารระดับสูง” ท่ีต�องรับผิดชอบในการวางแผน
และควบคุมคนจํานวนมากคุณสมบัติข�อท่ี ๑ และคุณสมบัติข�อท่ี ๓ ถือวKาสําคัญมาก สKวน
คุณสมบัติของข�อ ท่ี๒มีความสํา คัญน�อยเพราะเขาสามารถใช�ผู� ใต� บัง คับบัญชาท่ี มี
ความสามารถเฉพาะด�านได� สําหรับ “นักบริหารระดับกลาง” คุณลักษณะ ท้ัง ๓ ข�อนี้มี
ความสําคัญมากพอๆ กัน นั่นคือ เขาต�องมีความชํานาญเฉพาะด�าน และมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีตKอ
เพ่ือนรKวมงานและผู�ใต�บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันต�องมีปPญญาท่ีมองภาพกว�างและไกล 
เพ่ือเตรียมตัวสําหรับเปMนนักบริหารระดับสูง นอกจากนั้นต�องมีความสามารถในการสื่อสาร 
ประสานงานในการถKายทอดนโยบายและยุทธศาสตร� จากผู�บริหารระดับสูงมาสูKการปฏิบัติใน
ผู�บริหารและพนักงานระดับลKาง และนําผลการดําเนินงานท่ีได�จากการปฏิบัติงานมาสรุปและ
นําเสนอตKอสําหรับ “นักบริหารระดับต�น” หมายถึง ระดับหัวหน�างาน คุณลักษณะสําคัญต�อง
มีข�อ ๒ และข�อ ๓ คือ ความชํานาญเฉพาะด�าน และมนุษยสัมพันธ�สําคัญมาก อีกท้ังยังต�อง
ลงมือปฏิบัติงานรKวมกับพนักงานหรือผู�ใต�บังคับบัญชาอยKางใกล�ชิด อยKางไรก็ตามเขายังคง
ต�องพัฒนาคุณลักษณะข�อท่ี ๑ ทักษะด�านความคิดหรือวิสัยทัศน� เพ่ือเตรียมตัวเลื่อนสูK
ระดับกลางตKอไป โดยหลัก๓ข�อควรมีอยูKภายในของนักบริหาร และหากหลอมรวมกันก็จะเปMน
ภูมิคุ�มกันท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ ให�กิจการประสบความสําเร็จหรือผKานพ�น
วิกฤติตKางๆ ไปได�๖ 

เนื่องด�วยผู�วิจัยปฏิบัติหน�าท่ีเปMนครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ซ่ึงเปMนสถานศึกษาท่ีมีฐานะทางสังคมให�มีหน�าท่ีในการจัดการศึกษา เพ่ือให�ความรู�แกKสมาชิก
ทางสังคมโดยการใช�ทรัพยากรการบริหารในการดําเนินการ ซ่ึงโดยท่ัวไปมีอยูK ๔ ปPจจัย
ด�วยกันคือคนเงินวัสดุอุปกรณ�และการบริหารจัดการทรัพยากร ท้ังนี้ทรัพยากรในการบริหาร
ดังกลKาวถือวKาคนเปMนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด แม�แตKผู�บริหารหรือผู�มีอํานาจจะกําหนด

                                                           
๖ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน�า ๑๐. 
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แผนงานโครงการหรือระบบงานไว�ดี อยKางไรก็ตามถ�าหากขาดคนรับผิดชอบงานไมKมีความรู�
ไมKมีวิสัยทัศน�กับงานท่ีทําอยูKก็จะทําให�แผนงานโครงการของงานท่ีกําหนดไว�ดําเนินการได�
อยKางลKาช�าหรือไมKสําเร็จ ดังนั้น ผู�บริหารสถานศึกษาจึงควรท่ีจะให�ความสําคัญตKอการ
บริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาเปMนพิเศษ เม่ือคนเปMนบุคลากรท่ีสําคัญท่ีสุดจึงมีความ
จําเปMนอยKางยิ่งท่ีผู�บริหารสถานศึกษาจะต�องหันมาดูแลเอาใจใสKชKวยเหลือกระตุ�นให�บุคลากร
ท่ีมีอยูKในสถานศึกษา ได�ปฏิบัติงานอยKางเต็มความสามารถมีศักยภาพและประสิทธิภาพ
กKอให�เกิดประสิทธิผลตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาเกิดมีพลังมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานยKอมท่ีจะสKงผลให�งานในสถานศึกษาสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค�ตามเป�าหมายท่ี
กําหนดไว�๗ 

การวิจัยครั้งนี้ ผู�ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิสัยทัศน�ของผู�บริหารรสถาน
ศึกษาตามหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร ท่ีปรากฏอยูKในคัมภีร�พระไตรป�ฎก ซ่ึงจะทําให�เห็น
ภาพของคุณลักษณะของผู�บริหาร ท่ีมีผลตKอองค�กรนั้นมีวิธีการบริหารจัดการองค�กรท่ีดี ใน
ทKามกลางบริบททางด�านการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีของประเทศไทย ท่ีขับเคลื่อน
ด�วยกระแสทุนนิยมท่ีมีความแปรผันและเปลี่ยนแปลงอยKางรวดเร็ว หรือผKานพ�นวิกฤติตKางๆ
อยKางเปMนไปด�วยดีประสบความสําเร็จท้ังงานและคน หรือพูดอีกอยKางหนึ่งวKางานก็ได�ผลคนก็
เปMนสุขซ่ึงจะทําให�องค�กรนั้นเปMนองค�กรท่ีเติบโตและพัฒนาอยKางยั่งยืนทKามกลางของกระแส
โลกาภิวัตน�ท่ีดีได�ตKอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาวิสัยทัศน�ท่ีมีตKอการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมในทุติยปาปณิก

สูตร ของผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหKงชาติ จังหวัดอุดรธานี  

๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นท่ีมีตKอการบริหาร ตามหลักทุติยปาปณิก
สูตร ของผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหKงชาติ จังหวัดอุดรธานี 

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน�ท่ีมีตKอการบริหารการศึกษาตามหลัก
ทุติยปาปณิกสูตร ของผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหKงชาติ จังหวัดอุดรธานี 

 
 

                                                           
๗ รุKงแก�วแดง, องค�การและการบริหาร, พิมพ�ครั้งท่ี๔, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๔), หน�า๘. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. กลุKมตัวอยKางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน ในโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหKงชาติ จังหวัดอุดรธานี
จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี สถานภาพและวุฒิการศึกษาจํานวน ๑๐๕ รูป/คนกําหนดตาม
กลุKมตารางเครซซ่ีและมอร�แกน (Krejcie and Morgan)๘ โดยสุKมแบบแบKงชั้น (Stratified 
Random Sampling) และได�กลุKมตัวอยKางในแตKละกลุKมยKอยอยKางงKาย (Simple Random 
Sampling) ด�วยวิธีการจับฉลาก 

๒. กลุKมเป�าหมายเชิงคุณภาพได�แกK ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอนในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหKงชาติ จังหวัดอุดรธานี
จํานวน ๑๕ คนได�จากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) แยกเปMนผู�บริหาร
สถานศึกษาจํานวน ๕ คน และครูผู�สอนจํานวน ๑๐ คน 

๓. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ผู�วิจัยใช�เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลเปMน
แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ� (Interview) เก่ียวกับวิสัยทัศน�ท่ีมีตKอ
การบริหารการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสูตร ของผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหKงชาติ จังหวัด
อุดรธานีมี ๒ แบบ ดังนี้ ๑) การวิจัยเชิงปริมาณใช�เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลเปMน
แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับวิสัยทัศน�ท่ีมีตKอการบริหารการศึกษาตามหลักทุติย
ปาปณิกสูตร ของผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหKงชาติ จังหวัดอุดรธานีมีลักษณะเปMนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ตามวิธีการของลิเคิร�ด (Likert)๙ มี จํานวน ๒๐ ข�อและคําถามท่ีมี
ลักษณะเปMนปลายเป�ด (Open-ended) จํานวน ๓ ด�าน โดยใช�การหาคKาความเท่ียงตรงของ
เนื้อหา (IOC) และหาคKาสัมประสิทธิ์เชื่อม่ัน และ ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช�แบบ
สัมภาษณ� (Interview) เก่ียวกับวิสัยทัศน�ท่ีมีตKอการบริหารการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิก
สูตร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหKงชาติ 
จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเปMนปลายเป�ด (Open-ended) จํานวน ๓ ด�าน โดยสัมภาษณ�
กลุKมเป�าหมายจํานวน ๑๕ คน  

๔. การวิเคราะห�ข�อมูล โดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปทําการวิเคราะห�
ข�อมูล เพ่ือหาคKาความถ่ี (Frequency) คKาร�อยละ (Percentage) คKาเฉลี่ย (x̄) และคKาสKวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช� t-test แบบ Independent samples เพ่ือเปรียบเทียบ
                                                           

๘ Krejcie and Morgan, อ�างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ�ครั้งท่ี ๗. 
(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน�, ๒๕๔๕), หน�า ๔๓. 

๙ Likert, Technique for the measurement of attitudes archives of 
psychology, (New York : McHraw Hill International Book Company, 1932), p. 55. 
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คKาเฉลี่ย ๒ คKา ในการวิเคราะห�ข�อมูลใช� F-test แบบ one way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบ
คKาเฉลี่ยต้ังแตK ๓ ข้ึนไป เม่ือพบความแตกตKาง หาความแตกตKางเปMนรายคูKด�วยวิธีการของเซฟเฟ� 
(Scheffe’ method) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. วิสัยทัศน�ท่ีมีตKอการบริหารการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสูตร ของผู�บริหาร

สถานศึกษาและครูผู�สอน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหKงชาติ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูKในระดับมาก (x̄ = ๓.๙๕) และ
จําแนกรายด�านพบวKาด�านท่ีมีปฏิบัติสูงสุดคือ ในด�านรู�จักจักขุมา มีการปฏิบัติอยูKในระดับมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ด�านนิสสยสัมปPนโน มีการปฏิบัติอยูKในระดับมากและระดับสุดท�ายคือ 
ด�านวิธูโรมีการปฏิบัติอยูKในระดับตํ่าสุด 

๒. การวิเคราะห�เปรียบเทียบวิสัยทัศน�ท่ีมีตKอการบริหารการศึกษาตามหลักทุติย
ปาปณิกสูตร ของผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหKงชาติ จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามตําแหนKงหน�าท่ี 
วุฒิการศึกษาและประสบการณ�การทํางาน พบวKาโดยภาพรวมและรายด�านไมKแตกตKางกัน 

๓. แนวทางในการสKงเสริมและวิสัยทัศน�ท่ีมีตKอการบริหารการศึกษาตามหลักทุติย
ปาปณิกสูตรของผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหKงชาติ จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ ๑) ด�านจักขุมา ควรจะ
มีการวางแผนในการดําเนินนโยบายตามความมีวิสัยทัศน�ท่ีกว�างไกล มองกาลไกล มีความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค� ๒) ด�านวิธูโร ควรคํานึงถึงประโยชน�สKวนรKวมท่ีจะเกิดข้ึนกับการบริการ
จัดการสถานศึกษามีการจัดการท่ีดีจัดบุคคลากรให�ตรงกับสายงานท่ีถนัดตามความเหมาะสม
ของแตKละบุคคล และ ๓) ด�านนิสสยสัมปPนโน การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีตKอเพ่ือนรKวมงาน รู�จัก
และเข�าใจในศักยภาพของบุคลากรในองค�กรเปMนอยKางดี 

๕. ข�อเสนอแนะ 
๑. ข�อเสนอแนะในการนําไปใช� 

๑.๑ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาควรมีการจัดทํานโยบายตKางๆ 
ดําเนินนโยบายตามความมีวิสัยทัศน�ท่ีกว�างไกล มองกาลไกล มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค�   

๑.๒ ผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน ควรมีความสัมพันธ�ท่ีดีตKอกันมีการ
ปฏิสัมพันธ�ท่ีดีเสมอต�นเสมอปลาย โดยคํานึงถึงประโยชน�สKวนรวมมากกวKาประโยชน�ตนและ
พวกพ�อง 

๑.๓ ควรดําเนินการบริหารสถานศึกษาโดยการมีสKวนรKวมระหวKางบ�าน วัด และ
โรงเรียน เป�ดโอกาสให�ชุมชนเข�ามามีสKวนรKวมในกิจกรรมสKงเสริมพัฒนาผู�เรียน  
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๒. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตKอไป 
๒.๑ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาควรมีการจัดทํานโยบาย

ตKาง ๆ ดําเนินนโยบายตามหลักทุติยปาปณิกสูตร 
๒.๒ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกแหKงควรทําการศึกษาถึง

บริบทโดยรวมของท�องถ่ิน เพ่ือนํามาเปMนแนวทางในการจัดการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน�ตKอการดําเนินชีวิตอยKางยั่งยืนสืบไป 
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