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ลําดับ บทความ / ผู�นิพนธ� หน�า 
๑ ความรู�ความเข�าใจของนักเรียนท่ีมีต&อค&านิยม ๑๒ ประการ : 

กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมราชศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม& 
� พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร. 
� ดร.อุเทน ลาพิงค� 
� ดร.ณรงค�ศักด์ิ ลูนสําโรง 
� ปพิชญา พรหมกันธา 
� พระมหาชนมกร ปภากโร 

๓๔๕๓ 
 
 
 
 

๒ การใช�หลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดีของโรงเรียน 
� ดร.จักรกฤษณ� โพดาพล 

๓๔๖๒ 

๓ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต ๑ 
� ธีรเมศร� เมธีวุฒิพิทักษ� 

๓๔๗๔ 

๔ บทบาทของผู�บริหารโรงเรียนในการส&งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน
ของครูผู�สอน ในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ 
� เชิดพงศ� คงประโคน 

๓๔๘๕ 

๕ แนวทางการแก� ไขป8ญหาทางอารมณ�ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน 
� พระมหาประสงค� กิตฺติญาโณ (พรมศรี) 

๓๔๙๗ 

๖ การบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขต
กัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๕ 
� ชรินรัตน� ทัพขวา 

๓๕๐๗ 

๗ ภาวะผู�นําเหนือผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอําเภอ
น้ําพอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต 
๔ 
� ดร.วิจิตร แพงโสภา 

๓๕๒๑ 

๘ กลยุทธ�การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี มี
ประสิทธิผลในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� จังหวัดอุดรธานี 
� ดร.ธีระเดช จิราธนทัต 

๓๕๓๐ 
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 ๓๔๕๒ 

๙ การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักฆราวาสธรรม ๔ สังกัด
องค�การปกครองส&วนท�องถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
� พงษ�นที ศรีสมบูรณ� 

๓๕๔๐ 

๑๐ การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ�เขต ๓ 
� พระมหาอาทร สุเมธี (แดงนา) 

๓๕๔๘ 

๑๑ ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 
� พระครูประพัฒน�ธรรมาภรณ� (ประพันธ� วรธมฺโม) 

๓๕๕๘ 

๑๒ การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
� พระมหาเชษฐไชย ป>ฺญาวุฑฺโฒ 

๓๕๖๗ 

๑๓ แนวทางการใช�ตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
� พระมหาไพฑูรย� เหลาเคน (พระครูสุตศาสนการ) 

๓๕๗๕ 

๑๔ กลยุทธ�การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
� พระถวิล อามาตร (พระครูพิสัยสารคุณ) 

๓๕๘๒ 

๑๕ รูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผล 
� ดร.ธีระเดช จิราธนทัต 

๓๕๙๖ 

๑๖ ยุทธศาสตร�ภาวะผู�นําเชิงจริยธรรมของผู�บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
� พระบัญชา รกฺขิตธมฺโม (สาชํานาญ) 

๓๖๐๖ 

๑๗ การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก&น เขต ๓ 
� พระตAอม จิรธมฺโม (มะวงค�) 

๓๖๑๖ 
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ความรู�ความเข�าใจของนักเรียนท่ีมีต&อค&านิยม ๑๒ ประการ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมราชศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม& 

Students’ Knowledge and Understanding Towards 12 National core 
Nalues : a Case Study of Dhmmarajsuksasachool, Muang, Chiang Mai 

พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร. และคณะ* 

บทคัดย&อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� ๑) เพ่ือศึกษาความรูA ความเขAาใจและแนวทางสHงเสริม
คHานิยม ๑๒ ประการ แกHนักเรียน กลุHมตัวอยHางเปIนนักเรียนท่ีไดAจากการสุHมตัวอยHางจํานวน 
๒๕๖ รูป/คน เครื่องมือท่ีใชAในการเก็บรวบรวมขAอมูลคือ แบบสอบถามสถิติท่ีใชAในการ
วิเคราะห�ขAอมูล ไดAแกH คHารAอยละ คHาเฉลี่ย  

ผลการวิจัยพบว&า ๑) นักเรียนท่ีเปIนฆราวาสมีระดับความรูAความเขAาใจเก่ียวกับ
คHานิยม ๑๒ ประการอยูHในระดับมาก คิดเปIนรAอยละ ๘๕.๙ รองลงมา มีระดับความรูAความ
เขAาใจปานกลางรAอยละ ๑๐.๙ และมีระดับความรูAความเขAาใจนAอยรAอยละ ๓.๑ ๒) ระดับ
ความรูAความเขAาใจของพระภิกษุ สามเณรโรงเรียนธรรมราชศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมHอยูHในระดับมาก รAอยละ ๖๕.๕ รองลงมา มีระดับความรูAความเขAาใจปานกลางรAอย
ละ ๒๑.๙ และมีระดับความรูAความเขAาใจนAอย รAอยละ ๑๒.๕  

สําหรับแนวทางสHงเสริมคHานิยม ๑๒ ประการแบHงเปIน ๒ แนวทางหลักไดAแกH ๑) 
การเรียนการสอน โดยบูรณาการคHานิยมหลัก ๑๒ ประการ ควรใหAนักเรียนไดAมีสHวนรHวมใน
การเสนอความคิดเห็นและทํากิจกรรมเพ่ือเรียนรูAเรื่องคHานิยม ๑๒ ประการ ท่ีใหAท้ังสาระและ
บันเทิง ควรอธิบายถึงประโยชน�ท่ีนักเรียนจะไดAรับจากคHานิยม ๑๒ ประการ ควรนําหลัก
คHานิยม ๑๒ ประการมาแทรกในแตHละกลุHมสาระวิชา และควรมีวิทยากรท่ีมีความรูAเก่ียวกับ
คHานิยม ๑๒ ประการมาอบรม ๒) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูAเรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หรือกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียน ควรใหAความรูAความเขAาใจเก่ียวกับคHานิยม ๑๒ 
ประการแกHนักเรียนมากข้ึน ควรจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือใหAนักเรียนไดAปฏิบัติจริง ไดA
พบปะผูAคนท่ีจะเปIนแรงบันดาลใจใหAแกHนักเรียน ควรจัดอบรมคHานิยม ๑๒ ประการ ๑-๒ ครั้ง
ตHอเดือน เพ่ือไมHใหAลืม และควรมีสื่อท่ีใหAความรูAคHานิยม ๑๒ ประการ  
คําสําคัญ: ความรูA, ความเขAาใจ, คHานิยม ๑๒ ประการ 
                                                           

* อาจารย�ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตลAานนา, ดร. อุเทน ลาพิงค� สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา, ดร. ณรงค�ศักดิ์ ลูนสําโรง 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ, ปพิชญา พรหมกันธา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และพระมหาชนมกร 
ปภากโร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to assess level of knowledge 
and understanding and to explore effective methods to promote the 12 
national core values among the students. The questionnaires were used to 
collect data from the samples of 256 students/monks. The data were 
analyzed by using percentage and mean before presenting in tables with 
details. 

It was found that: 1) About 89.1% of Layman students had very 
good knowledge and understanding towards the 12 core values, 10.9% had 
fair knowledge and understanding towards the 12 core values and 3.1% had 
poor knowledge and understanding towards the 12 core values. And 2) About 
65.5% of monk students had very good knowledge and understanding 
towards the 12 core values, 21.5% had fair knowledge and understanding on 
this issue and 12.5% said they had poor knowledge and understanding on the 
12 core values. 

There are two major effective ways to promote the 12 core values 
among students: 1) to integrate the core values into classroom activities. 
Students must be encouraged to express their opinions in these edutainment 
activities. Teachers should explain the benefits of the core values, which 
should be instilled in the curriculum, to the students and invite the experts 
to share their knowledge on this issue. 2) to instill the core values in student-
development activities, extra-curricular activities and school activities. Field 
trips are recommended because student will have an opportunity to meet 
people who could be their inspirational role models. A couple of training 
sessions should be conducted monthly in order to refresh knowledge on the 
core values and teachers should prepare teaching and learning tools 
regarding the 12 core values. 

Keywords: knowledge, understand, The 12 national core values 
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๑. บทนํา 
คHานิยมในสังคมไทยเปIนสHวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยเปIนสิ่งท่ีบุคคลและสังคมมี

ความเห็นวHาดีแลAวมีคุณคHาควรแกHการกระทําเพ่ือยึดถือเปIนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเปIน
ตัวกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมnและมีการสืบทอดกันมาจนถึงปyจจุบันซ่ึงคHานิยม 
(Value) เปIนสิ่งท่ีคนสนใจคHานิยม เปIนสิ่งท่ีบุคคลต้ังจุดมุHงหมายสภาพการณ�หรือกิจกรรม
ตHางๆท่ีบุคคลปรารถนาและคาดหวังไวAวHาจะบังเกิดผลดีแกHเขาในการดํารงชีวิตบุคคลพยายาม
แสวงหาสิ่งท่ีสังคมไดAตัดสินใจแลAววHาเปIนสิ่งดีและหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีสังคมไดAลงความเห็นวHาเปIนสิ่ง
ไมHดีคHานิยมจึงเปIนสิ่งท่ีคอยควบคุมพฤติกรรมและเปIนสิ่งท่ียึดถือในการปฏิบัติตนของบุคคล
ในสังคมหนึ่งๆ ซ่ึงคHานิยมเปIนตัวกําหนดบรรทัดฐาน (Norms) ของสังคมในขณะเดียวกัน
บรรทัดฐานของสังคมก็เปIนตัวกําหนดวHาพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาจะเปIนเชHนไร
และพฤติกรรมของบุคคลสHวนใหญHในสังคมเปIนเชHนไรพฤติกรรมของสังคมก็เปIนเชHนนั้น 

จากการประชุมผูAบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) วHาท่ีประชุมไดAหารือถึงการสรAางคHานิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแหHงชาติ (คสช.) เพ่ือสรAางสรรค�ประเทศไทยใหAเขAมแข็งโดยตAองสรAางคนในชาติใหAมี
คHานิยมไทย ๑๒ ประการไดAแกH ๑) มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย� ๒) ซ่ือสัตย�เสียสละ
อดทน ๓) กตัญ>ูตHอพHอแมHผูAปกครองครูบาอาจารย� ๔) ใฝ�หาความรูAหม่ันศึกษาเลHาเรียนท้ัง
ทางตรงและทางอAอม ๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ๖) มีศีลธรรมรักษาความสัตย� ๗) 
เขAาใจเรียนรูAการเปIนประชาธิปไตย ๘) มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผูAนAอยรูAจักการเคารพ
ผูAใหญH ๙) มีสติรูAตัวรูAคิดรูAทํา ๑๐) รูAจักดํารงตนอยูHโดยใชAหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑) 
มีความเขAมแข็งท้ังรHางกายและจิตใจไมHยอมแพAตHออํานาจฝ�ายตํ่าและ ๑๒) คํานึงถึง
ผลประโยชน�ของสHวนรวมมากกวHาผลประโยชน�ของตนเอง ซ่ึง สพฐ. จะนําหลักการดังกลHาว
มาขยายผลโดยไดAเตรียมเผยแพรHเรื่องดังกลHาวไปสูHสถานศึกษาดAวยการบรรจุไวAในหลักสูตร
วิชาประวัติศาสตร�และหนAาท่ีพลเมืองพรAอมกับการจัดกิจกรรเสริมสรAางเด็กและเยาวชนใน
เรื่องนี้อยHางจริงจัง สพฐ. ไดAมีการวิเคราะห�คHานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการพบวHา
หลักสูตรของสพฐ. ก็มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�อยูH ๘ ขAอประกอบดAวยมีความรักชาติศาสน�
กษัตริย�ซ่ือสัตย�สุจริตมีวินัยใฝ�เรียนรูAอยูHอยHางพอเพียงมุHงม่ันในการทํางานรักความเปIนไทย
และมีจิตสาธารณะโดยท้ังหมดไดAบรรจุไวAในหลักสูตรอยูHแลAวสHวนท่ีคสช. กําหนดคHานิยมหลัก 
๑๒ ประการก็ถือวHาครอบคลุมคุณลักษณะของสพฐ. แลAวและการผลักดันเรื่องนี้ก็คงไมHใชHแคH
ภาคการศึกษาเพียงฝ�ายเดียวแตHสังคมทุกภาคสHวนตAองรHวมกันทําโดยเฉพาะการเริ่มตAนจาก
ครอบครัวท่ีจะตAองเปIนแบบอยHางท่ีดีใหAแกHเด็กและยาวชน เลขาธิการกพฐ. กลHาว๑  

                                                           
๑ กมล รอดคลAาย, “สพฐ.รับลูกคสช. สรAางคHานิยมคนไทยใหมH”, เดลินิวส�, (๑๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๗). 
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ผูAวิจัยเห็นวHาการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคHานิยม ๑๒ ประการนี้ เพ่ือโรงเรียนจะไดAใชAผล
วิจัยเปIนแนวทางในการดําเนินการบริหารสถานศึกษาและเปIนประโยชน�ตHอการพัฒนา
บริหารงานจัดการการศึกษาของโรงเรียนในดAานตHางๆ ใหAสอดคลAองกับความตAองการของ
ผูAปกครองใหAนักเรียนมีศักยภาพสูงบรรลุแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหHงชาติ ความตAองการของผูAปกครอง ชุมชน สังคม และผูAเรียนใหAมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึนไปในอนาคต เพ่ือเปIนประโยชน�แกHตัวนักเรียนท่ีเปIนทรัพยากรมนุษย�ท่ี
มีคุณภาพของชาติ ท้ังนี้เพ่ือเปIนขAอมูลพ้ืนฐานใหAโรงเรียนและเปIนแนวทางเพ่ือนําขAอมูลท่ีไดA
จากการศึกษาในครั้งนี้ นําผลท่ีไดAมาทําการศึกษาหาแนวทางมาปรับปรุงเพ่ือใหAสอดคลAองกับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนธรรมราชศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมH ใหAมี
คุณภาพสูงในระดับชาติและนานาชาติ และนําไปพัฒนาใหAเหมาะสมกับความตAองการของ
โรงเรียน ผูAปกครอง สังคม ทAองถ่ิน และเปIนไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน�ของโรงเรียน จึงไดAคิด
จัดทํางานวิจัยเรื่องนี้ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาความรูA ความเขAาใจของนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหมH เก่ียวกับคHานิยม ๑๒ ประการ 
๒. เพ่ือศึกษาแนวทางสHงเสริมคHานิยม ๑๒ ประการ แกHนักเรียนโรงเรียนธรรมราช

ศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมH 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. ประชากรท่ีศึกษา ไดAแกH พระภิกษุสามเณร และ นักเรียนฆราวาส ท่ีกําลังศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตAน และ มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธรรมราชศึกษา อําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหมH ป�การศึกษาท่ี ๒๕๕๙ จํานวน ๘๐๐รูป/คน โดยการเทียบตาราง
กําหนดตัวอยHางของ Krejcie และ Morgan ไดAจํานวนกลุHมตัวอยHาง ๒๕๖ รูป/คน  

๒. เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัย ไดAแกHแบบสอบถาม โดยแบHงเปIน ๓ ตอน คือ 
ตอนท่ี ๑ ขAอมูลท่ัวไปของผูAตอบ  
ตอนท่ี ๒ ความรูAเก่ียวกับคHานิยม ๑๒ ประการ ของนักเรียนโรงเรียนธรรมราช

ศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมH 
ตอนท่ี ๓ แนวทางสHงเสริมคHานิยม ๑๒ ประการ แกHนักเรียนโรงเรียนธรรมราช

ศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมH 
๓. การวิเคราะห�ขAอมูล เปIนการนําแบบสอบถามท่ีไดAรับท้ังหมดตรวจสอบความ

สมบูรณ�และนําไปวิเคราะห�ขAอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร� โดยวิเคราะห�
ขAอมูลท่ัวไปของผูAตอบแบบสอบถาม ประกอบดAวย สถานภาพ และระดับการศึกษาคิดเปIนคHา



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๔๕๗

รAอยละและวิเคราะห�ขAอมูลเก่ียวกับความรูAความเขAาใจเก่ียวกับคHานิยม ๑๒ ประการ คิดเปIน
คHารAอยละ และคHาคะแนนเฉลี่ย สถิติท่ีใชAในการวิเคราะห�ขAอมูล ไดAแกH สถิติพ้ืนฐานคHารAอยละ
(Percentage)  

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ความรูA ความเขAาใจของนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหมH เก่ียวกับคHานิยม ๑๒ ประการพบวHานักเรียนฆราวาส โรงเรียนธรรมราชศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมHมีระดับความรูAความเขAาใจเก่ียวกับคHานิยม ๑๒ ประการอยูHใน
ระดับมาก คิดเปIนรAอยละ ๘๕.๙ รองลงมามีระดับความรูAความเขAาใจปานกลาง คิดเปIนรAอย
ละ ๑๐.๙ และมีระดับความรูAความเขAาใจนAอย คิดเปIนรAอยละ ๓.๑ และระดับความรูAความ
เขAาใจของพระภิกษุ สามเณรโรงเรียนธรรมราชศึกษา อยูHในระดับมาก คิดเปIนรAอยละ ๖๕.๕ 
รองลงมามีระดับความรูAความเขAาใจปานกลางคิดเปIนรAอยละ ๒๑.๙ และมีระดับความรูAความ
เขAาใจนAอย คิดเปIนรAอยละ ๑๒.๕ 

๒. แนวทางสHงเสริมคHานิยม ๑๒ ประการ แกHนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมH พบวHา แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยบูรณา
การคHานิยมหลัก ๑๒ ประการในทุกกลุHมสาระการเรียนรูA และทุกระดับชั้นมีขAอเสนอแนะ 
ตHางๆ ดังนี้ 

๒.๑ การรณรงค�ทํากันเยอะๆ ติดป�ายใหAชัดเจนทําสื่อใหAนHาสนใจรณรงค�คHานิยม
หลักของ ๑๒ ประการทําใหAประชาชนสามารถมีระเบียบยิ่งข้ึนไดAเปIนคนดีของชุมชน 

๒.๒ แนะนําใหAจัดกิจกรรมโดยไมHกระทบกับชั่วโมงเรียนและไมHนHาเบ่ือ นักเรียน
สามารถรHวมเลHนไดA 

๒.๓ ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสHงเสริมใหAผูAอ่ืนสนใจและหันมารHวมปฏิบัติคHานิยม
หลัก ๑๒ ประการอยHางสมัครใจ 

๒.๔ มีระเบียบวินัยในตัวเอง ฝ�กฝนใหAเปIนคนดีในสังคม รูAจักอดออม พอเพียง
เปIนหลักการยึดในการปฏิบัติตนในสังคมอยHางมีความสุข ทําใหAเราเปIนคนดีมีคนรอบขAางรัก
ใครHไดAรูAในเรื่องสังคมวHา เราควรรับรูAอะไรบAาง เพ่ือทําใหAเราปรับปรุงตัวเองและพัฒนาตัวข้ึน
เรื่อยๆ 

๒.๕ ควรปฏิบัติเพ่ือความสงบ ความสามัคคีแกHคนรุHนตHอๆ ไปและควรรณรงค�
ใหAประพฤติตนตามคHานิยมมากข้ึนอยากใหAปฏิบัติเปIนรูปธรรมมากกวHานี้ 

๒.๖ เปIนการปลูกฝyงคHานิยมท่ีดีเพ่ือใหAสังคมมีความสงบและมีความสุขประเทศ
ของเรานHาจะมีกิจกรรมคHานิยมวันละประการ เชHน วันจันทร� ขAอท่ี ๒  

๒.๗ มีมาตรการใหAในแตHละโรงเรียนมีกิจกรรมสนุกๆ เก่ียวกับคHานิยมหลัก๑๒ 
ประการ 
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๒.๘ ควรใหA เยาวชนทุกคนหรือเด็กวัยรุHนทําตาม เพราะอาจจะทําใหA
ประเทศชาติบAานเมืองเจริญรุHงเรืองคHานิยมหลักของ ๑๒ ประการ มีความสําคัญมาก ถAาหาก
ทุกคนปฏิบัติไดA 

๒.๙ มีการจัดกิจกรรมรHวมกับโรงเรียนอ่ืนและเพ่ือเปIนการปลูกฝyงใหAคุAนเคยและ
ปรองดองกัน และใหAรุHนพ่ีชHวยกันปลูกฝyงใหAนAองๆ ไดAรูAเรื่องคHานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

๒.๑๐ คHานิยมเปIนเรื่องท่ีดีตHอทุกคนในสังคม หากมีการสนับสนุนท่ีพอประมาณ
ไมHมากเกินไป หากมากเกินไปอาจทําใหAนักเรียนละเลยและมองขAามเนื่องจากเบ่ือ โดยเฉพาะ
บีบบังคับใหAนักเรียนทHองซ่ึงจะมีผลแคHนักเรียนจําไดAแตHจะเอาไปใชAหรือเปลHาก็ไมHรูAและรูAสึก
ขAองใจในเหตุผลท่ีตAองทHอง เรื่องของคุณธรรมอยูHท่ีใจและการปลูกฝyงการเลี้ยงดูรวมท้ังสามัญ
สํานึกการสั่งสอนไมHใชHการสั่งและปลูกฝyงโดยเอาแตHป�อนความรูAและสิ่งนั้นจะเขAานักเรียน 
เพราะหากจิตสํานึกไมHมี ทําไปก็ไรAประโยชน�หากจะแกAไขก็ควรแกAท่ีจุดเริ่มตAนของปyญหาไมHใชH
ปลายเหตุ 

๒.๑๑ ควรใหAมีการปฏิบัติจริงในทุกขAอปฏิบัติตนดAวยความต้ังใจอยHางนAอย ๗-๙ 
ขAอเพราะแตHละขAอไมHเปIนเรื่องยากสําหรับเรา และเปIนสิ่งท่ีเราควรทําประจํา 

๒.๑๒ ควรมีกิจกรรมเก่ียวกับคHานิยมหลัก ๑๒ ประการ ใหAมากกวHาเดิม เขAาถึง
นักเรียนทุกคนใหAนักเรียนไดAเขAาใจและรับรูAใหAมากท่ีสุด มีบุคคลตัวอยHางใหAปฏิบัติตามชHวยทํา
ใหAชีวิตดีข้ึน  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
นักเรียนฆราวาสโรงเรียนธรรมราชศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมHมีระดับ

ความรูAความเขAาใจเก่ียวกับคHานิยม ๑๒ ประการอยูHในระดับมาก คิดเปIนรAอยละ ๘๕.๙ 
รองลงมา มีระดับความรูAความเขAาใจปานกลาง คิดเปIนรAอยละ ๑๐.๙ และมีระดับความรูA
ความเขAาใจนAอย คิดเปIนรAอยละ ๓.๑ สHวนพระภิกษุ สามเณรอยูHในระดับมาก คิดเปIนรAอยละ 
๖๕.๕ รองลงมามีระดับความรูAความเขAาใจปานกลาง คิดเปIนรAอยละ ๒๑.๙ และมีระดับ
ความรูAความเขAาใจนAอย คิดเปIนรAอยละ ๑๒.๕ และแนวทางสHงเสริมคHานิยม ๑๒ ประการ ควร
ใหAนักเรียนไดAมีสHวนรHวมในการเสนอความคิดเห็นและทํากิจกรรมตามหลักของคHานิยม ๑๒ 
ประการ ควรจัดกิจกรรมเพ่ือเรียนรูAเรื่องคHานิยม ๑๒ ประการ ท่ีใหAท้ังสาระและบันเทิง ควร
อธิบายถึงประโยชน�ท่ีนักเรียนจะไดAรับจากคHานิยม ๑๒ ประการ ควรนําหลักคHานิยม ๑๒ 
ประการมาแทรกในแตHละกลุHมสาระวิชา และควรมีวิทยากรท่ีมีความรูAเก่ียวกับคHานิยม ๑๒ 
ประการมาอบรม การจัดกิจกรรมพัฒนาผูAเรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมตาม
โครงการของโรงเรียน ควรใหAความรูAความเขAาใจเก่ียวกับคHานิยม ๑๒ ประการแกHนักเรียนมาก
ข้ึน ควรจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือใหAนักเรียนไดAปฏิบัติจริง ไดAพบปะผูAคนท่ีจะเปIนแรง
บันดาลใจใหAแกHนักเรียน ควรจัดอบรมคHานิยม ๑๒ ประการ ๑-๒ ครั้งตHอเดือน เพ่ือไมHใหAลืม 
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และควรมีสื่อท่ีใหAความรูAคHานิยม ๑๒ ประการซ่ึงสอดคลAองกับแนวคิดของKalish๒ คHานิยม
ของบุคคลมีรากฐานมาจากประสบการณ� โดยเริ่มพัฒนามาต้ังแตHเด็กจนกระท่ังถึงวัยรุHนและ
วัยผูAใหญH โดยผHานการอบรมเลี้ยงดู และจากประสบการณ�การเรียนรูAทางสังคมเปIนแกน
สําคัญท้ังนี้จะสังเกตไดAวHาบุคคลไดAรับการอบรมหรือการปลูกฝyงคHานิยมตHางๆ มาต้ังแตHเด็ก 
โดยเด็กจะรับเอาคHานิยมตHางๆ จากพHอแมHมาเปIนคHานิยมของตน เม่ือเด็กเติบโตและมี
ประสบการณ�ทางสังคมมากข้ึน ไมHวHาจะเปIนสถาบันทางการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา เพ่ือน 
อาชีพหรือการงาน และสื่อสารมวลชนตHางๆ เขาก็จะพบวHามีคHานิยมหลายอยHางท่ีแตกตHางไป
จากคHานิยมท่ีตนมี ระหวHางนั้นเขาอาจจะท้ิงคHานิยมบางอยHางท่ีเคยมีมา แลAวรับเอาคHานิยมท่ี
ตรงกับความตAองการ ความสนใจ ความนิยมชมชอบ หรือบุคลิกภาพท่ีแทAจริงของเขา ซ่ึง
คHานิยมนั้นอยูHใตAบรรทัดฐานของสังคม จนเขาสามารถยึดเปIนเป�าหมายหรือมาตรฐานในการ
ดํารงชีวิตของตนไดAตHอไป และยังสอดคลAองกับKerlinger๓ กลHาววHา คHานิยมของคนเรานั้น
สามารถวัดไดAจากพฤติกรรม เจตคติ หรือความคิดเห็นของคนเรา ท้ังนี้เนื่องจากคHานิยมเปIน
การแสดงความนิยมชมชอบตHอบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ�ตHางๆ โดยการประมาณคHาหรือตี
คHาภายใตAบรรทัดฐานของสังคม 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ขAอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

๑.๑ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรตระหนักในเรื่องการพัฒนาคHานิยม ๑๒ 
ประการของนักเรียนโดยความรHวมมือกับชุมชนดAวยการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรม
เสริมหลักสูตรหรือกิจการพิเศษโดยการคัดเลือกบุคคลตAนแบบในสังคมชุมชนใหAนักเรียนไดA
ศึกษาหรือจัดกิจกรรมใหAนักเรียนลงพ้ืนท่ีเรียนรูAพฤติกรรมบุคคลเปIนตAนแบบโดยการสํารวจ
สัมภาษณ�สังเกตและนําเสนอคนดีท่ีสืบคAนไดAมาเผยแพรHในโรงเรียนชุมชนหรือสังคมเพ่ือเปIน
แบบอยHางความประพฤตินอกจากนี้ควรนําพHอแมHผูAปกครองเขAามาเปIนเครือขHายในการพัฒนา
คHานิยม ๑๒ ประการของนักเรียนและโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมใหAนักเรียนไดAฝ�กฝนการ
ใหAบริการและการพัฒนาสังคมซ่ึงจะสHงผลใหAนักเรียนมีคHานิยม ๑๒ ประการมากข้ึน 

๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรจัดทําหลักสูตรหรือหนHวยการเรียนรูA
เก่ียวกับคHานิยม ๑๒ ประการเพ่ือนําไปพัฒนานักเรียนกระตือรือรAนเขAามามีสHวนในการปลูกฝyง

                                                           
๒ Kalish อAางถึงใน สมควร สนองอุทัย, “ความรูAและคHานิยมทางประชากรศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๑. 

๓ Kerlinger อAางถึงใน ชัยวัฒน� วัชรมัย, “การศึกษาคHานิยมทางการประชากรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาป� ท่ี ๖ ท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแตกตHางกันในเขตกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๔. 
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นักเรียนเพราะการอบรมสั่งสอนและการปลูกฝyงใหAนักเรียนมีความรูAเก่ียวกับคHานิยม ๑๒ 
ประการและเห็นความสําคัญของคHานิยม ๑๒ ประการจากครูจะสHงเสริมใหAนักเรียนมีคHานิยม 
๑๒ ประการมากข้ึน 

นอกจากนี้การประพฤติเปIนแบบอยHางของครูและบุคลากรทางการศึกษาก็มี
ความสําคัญ นั่นคือหากครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแสดงพฤติกรรมท่ีดีใหAนักเรียนไดA
เห็นเปIนแบบอยHางก็จะสามารถพัฒนานักเรียนใหAมีคHานิยม ๑๒ ประการไดA 

๑.๓ ควรคิดจัดกิจกรรมใหAนักเรียนไดAเลือกทําอยHางหลากหลายและสHงเสริมใหA
โรงเรียนนําภูมิปyญญาทAองถ่ินมาชHวยในการจัดกิจกรรมเพ่ือแกAไขปyญหาการขาดแคลน
บุคลากรนอกจากนี้ควรสHงเสริมใหAบุคลากรในสถานศึกษาเขAารับการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูAและศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในดAานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูAเรียน
เพ่ือจะไดAเปIนแนวทางหรือแบบอยHางท่ีดีใหAกับครูท่ีรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 

๑.๔ ควรผลักดันใหAเกิดการนํากลยุทธ�เหลHานี้ไปสูHการปฏิบัติตามแนวทางการนํา
กลยุทธ�ไปสูHการปฏิบัติท้ังนี้ใหAพิจารณาความเหมาะสมและความเปIนไปไดAของแตHละกลยุทธ�
กับบริบทของสถานศึกษาของตนกHอนแลAวจัดลําดับความสําคัญวHากลยุทธ�ใดท่ีสถานศึกษาควร
ปฏิบัติกHอน-หลังหรือหากพิจารณาแลAวไมHเหมาะสมก็ปรับหรือยุบเลิกบางกลยุทธ�ไดAหรือกล
ยุทธ�ใดท่ีมีอยูHแลAวก็สHงเสริมใหAการดําเนินการใหAดียิ่งข้ึน 

๑.๕ ควรสHงเสริมใหAมีการสรAางเครือขHายรHวมกันระหวHางสถานศึกษาชุมชน
องค�กรปกครองสHวนทAองถ่ินเพ่ือสHงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคHานิยม ๑๒ ประการโดย
คํานึงถึงประโยชน�สูงสุดท่ีจะเกิดข้ึนแกHผูAเรียน 

๒. ขAอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตHอไป 
๒.๑ ควรมีการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ�การพัฒนาคHานิยม ๑๒ ประการของ

นักเรียนทุกระดับ เชHนระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเพ่ือนํา
ผลการวิจัยไปใชAในการพัฒนาคHานิยม ๑๒ ประการใหAตรงเฉพาะกลุHมมากยิ่งข้ึน 

๒.๒ ควรศึกษากลยุทธ�และสรAางรูปแบบการพัฒนาคHานิยม ๑๒ ประการของ
นักเรียนในเชิงลึกเปIนลักษณะของการวิจัยแบบมีสHวนรHวม (PAR Research) เพ่ือใหAเกิดการ
พัฒนาคHานิยม ๑๒ ประการอยHางแทAจริง 

๒.๓ ควรมีการวิจัยกลยุทธ�การขับเคลื่อนคHานิยม ๑๒ ประการสูHการปฏิบัติใน
สถานศึกษาสังกัดอ่ืนเชHนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือจะไดAกลยุทธ�ท่ีแตกตHางและเปIนประโยชน�กับวงการศึกษา
ไทยมากข้ึน 
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บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
ชัยวัฒน� วัชรมัย. “การศึกษาคHานิยมทางการประชากรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป� ท่ี ๖ ท่ีมี

การอบรมเลี้ยงดูแตกตHางกันในเขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๔. 

สมควร สนองอุทัย. “ความรูAและคHานิยมทางประชากรศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”. วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๑. 
(๒) หนังสือพิมพ� : 

กมล รอดคลAาย. “สพฐ.รับลูกคสช. สรAางคHานิยมคนไทยใหมH”. เดลินิวส�. (๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๗). 
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การใช�หลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดีของโรงเรียน 
Using The Brahmavihara 4 For Good Governanceof schools 

จักรกฤษณ� โพดาพล* 
บทคัดย&อ 

บทความเรื่องการใชAหลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดีของโรงเรียน มี
วัตถุประสงค�เพ่ือวิเคราะห�หลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือใหAสอดคลAองกับการบริหารโรงเรียนใน
สมัยใหมH ท่ีมีหลักการบริหารท่ีดี หรือธรรมาภิบาลเปIนหลักในการบริหาร จากการศึกษา
พบวHา หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ เปIนหลักธรรมท่ีสามารถชHวยใหAผูAบริหารสามารถบริหาร
โรงเรียนไดAอยHางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการประยุกต�ใชAใหAสอดคลAองกับ
สภาพปyจจุบัน ผูAบริหารตAองเลือกใชAใหAเหมาะสมดังนี้ เมตตา จะทําใหAเกิดการบริหารตามหลัก
คุณธรรม กรุณา จะทําใหAเกิดการบริหารตามหลักความโปรHงใส ความรับผิดชอบ และความ
คุAมคHา มุทิตา ซ่ึงจะทําใหAเกิดการบริหารตามหลักการมีสHวนรHวม และอุเบกขาจะทําใหAเกิดการ
บริหารตามหลักนิติธรรม 

คําสําคัญ: หลักพรหมวิหาร ๔, การใชAหลักพรหมวิหาร ๔, การบริหารจัดการท่ีดีของโรงเรียน 

Abstract 

This article Using the brahmavihara 4 for good governance of schools 
had aim to analyzed brahmavihara 4In accordance with the school 
administration in modern times, consisted good governance principles. Finding 
from study the brahmavihara 4 was dhama that importance, it can help to 
principals operated organization effectively. They must apply appropriatelyas 
follow that: loving kindness was moral principle, compassion was 
Transparency, accountability, and value principle, sympathetic joy was 
participationprinciple, and equanimity wasrule of lawprinciple. 

Keywords: the Brahmavihara 4, using the Brahmavihara 4, good governance of 
schools 
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๑. บทนํา 
การบริหารองค�การตHางๆ ทุกวันนี้ เปIนไปตามพระราชกฤษฎีกาวHาดAวยหลักเกณฑ�

และวิธีการบริหารกิจการบAานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงถือไดAวHาเปIนกฎหมายแมHบทเก่ียวกับ
การนา การบริหารกิจการบAานเมืองท่ีดีฉบับแรกของไทย และสําหรับหนHวยงานของภาครัฐ 
ในรัฐธรรมนูญแหHงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ มาตรา ๗๘ (๔) ท่ีบัญญัติไวAวHา 
พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุHงเนAนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจAาหนAาท่ีของรัฐ ควบคูHไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหAการบริหาร
ราชการแผHนดินเปIนไปอยHางมีประสิทธิภาพ และสHงเสริมใหAหนHวยงานของรัฐใชAหลักการ
บริหารกิจการบAานเมืองท่ีดีเปIนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

แตHในชHวงเวลาท่ีผHานมา เนื่องจากความอHอนแอ และการหยHอนประสิทธิภาพของ
กลไกการบริหารบAานเมือง การบริหารราชการ การทุจริตและประชาชนขาดความตระหนัก
ในสิทธิ หนAาท่ี และความรับผิดชอบของตนตHอบAานเมือง สHงผลใหAองค�การตHางๆ ประเทศไทย
เกิดปyญหาในการบริหาร เห็นไดAจากความขัดแยAงท่ีเกิดข้ึนในองค�การท่ีมีมาตลอดเวลา ต้ังการ
รAองเรียนผูAบริหาร จนถึงข้ันการยิงกันตายในองค�การ ท้ังนี้สาเหตุมาจากการบริหารท่ีไมHเปIน
ธรรม หรือเรียกไดAวHาขาดการบริหารจัดการท่ีดี หรือการขาดธรรมาภิบาลของผูAบริหารนั่นเอง 
กHอใหAเกิดความเสียหายรAายแรงตHอเศรษฐกิจ การศึกษาสังคม และการเมืองของประเทศมาก
ยิ่งข้ึน 

สําหรับในสHวนของสถานศึกษา ผูAบริหารโรงเรียนเปIนผูAออกแบบและจัดระบบ
การศึกษา ท้ังระบบความคิดและระบบบริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงการนําเอาทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาไปบริหารใหAเกิดผลผลิตทางการศึกษาตามท่ีระบบการศึกษาของประเทศตAองการ 
ผูAบริหารสถานศึกษาท่ีมีความรูAความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารใหAเกิด
ประสิทธิผลอยHางเต็มท่ี นอกจากนั้นโรงเรียนยังเปIนสถาบันมีความสําคัญอยHางยิ่งในการ
พัฒนาประเทศ ผูAบริหารโรงเรียนในฐานะเปIนผูAบริหารสูงสุด มีบทบาทหนAาท่ีในการ
บริหารงานใหAบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ในการทําใหAคนไทยท่ีมีคุณภาพ มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค� ท้ังดี เกHง และมีความสุข 

จากท่ีกลHาวมาการจะทําใหAโรงเรียนมีการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล หรือทีการ
บริหารท่ีดีนั้น กลไกสําคัญคือผูAบริหารตAองมีคุณธรรม มีจริยธรรม เปIนแบบอยHางท่ีดีใหAกับคน
อ่ืนๆ การใชAคุณธรรมทางหลักพระพุทธศาสนาสามารถสHงเสริมการบริหารท่ีดีไดAในหลายๆ 
หลักธรรม โดยเฉพาะหลักพรหมวิหาร ๔ ถือวHาเปIนหลักธรรมท่ีสามารถใชAไดAอยHางมี
ประสิทธิภาพ 

แตHการใชAหลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือสHงเสริมการบริหารท่ีดีนั้น ผูAบริหารจะตAองรูAจัก
การประยุกต�ใชAอยHางถูกตAอง เพ่ือใหAเกิดการบริหารท่ีดีอยHางมีประสิทธิภาพ เพราะถAาใชAไมH
ถูกตAองยิ่งจะกHอใหAเกิดปyญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลไดA 
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๒. เนื้อหา 
๑. หลักพรหมวิหาร ๔  

ในความหมายท่ัวๆ ไป พรหมวิหาร ๔ หมายถึง คุณธรรมสําหรับเปIนท่ีอยูHของ
จิตใจแหHงพรหม คือผูAใหญHหรือผูAประเสริฐ เปIนธรรมเปIนท่ีอยูHซ่ึงมีท้ังความดีและความสุข โดย
ใหAผูAปฏิบัตินําไปใชAดังนี้ ข้ันแรกใหAปฏิบัติดAวยจิตคิดเก้ือกูลแผHออกไปในสัตว�บุคคลท้ังหลาย 
คือ เมตตาซ่ึงมีอาการเปIนความคิดเก้ือกุล ตHอจากนั้นเม่ือไดAเห็นหรือไดAยินหรือไดAคิดวHาเขามี
ความทุกข�เดือดรAอนก็ปฏิบัติชHวยบําบัดทุกข�ใหA คือ กรุณาซ่ึงมีอาการชHวยบําบัดทุกข� จากนั้น
ครั้นไดAเห็นเขามีสุขไมHทุกข� ก็พลอยยินดีบันเทิงใจ คือมุทิตาซ่ึงมีอาการพลอยยินดีและเม่ือไมH
มีกิจท่ีควรจะทําตHอไปก็อุเบกขา คือดูอยูHเฉยๆ 

พรหมวิหารธรรม ประกอบดAวย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา รวมเรียกวHา
พรหมวิหาร ๔ เมตตา คือ ความรักใครH ความปรารถนาจะใหAเขาเปIนสุข กรุณา คือความ
สงสารเม่ือคนอ่ืนตกยากมีทุกข� มุทิตา คือความยินดีในเม่ือเห็นคนอ่ืนไดAดี และอุเบกขา คือ 
ความเปIนกลางตHอทุกข�สุขของสัตว� ไมHเอนเอียงดAวยความชอบหรือชัง โดยสHวนมากคนจะแยก
ระหวHาง เมตตา กับกรุณาไมHคHอยชัด เพราะโดยมากเราใชAควบคูHกัน ถAามีเมตตาจะตAองตามดAวย
กรุณา ดังเชHน คํากลอน 

“อันความ "เมตตา-กรุณา" ปราณี   จะมีใคร บังคับ ก็หาไมH  
หลั่งมาเอง "เหมือนฝน" อันชื่นใจ   จากฟากฟ�า ศุราลัย สูHแดนดิน” 

ถAาจะแยกใหAชัดทHานใหAเปรียบเหมือน มารดามีบุตร ๔ คน ประกอบดAวย ลูกคน
ท่ี ๑ เปIนเด็กเล็ก ลูกคนท่ี ๒ เปIน คนป�วยหนึ่งคน ลูกคนท่ี ๓ เปIนวัยรุHน หรือวัยหนุHมสาวหนึ่ง
คน และ ลูกคนท่ี ๔ เปIนคนวัยทํางานหนึ่งคน มารดายHอมปรารถนาใหAลูกคนแรกเจริญเติบโต
ดAวยความหHวงใย (เมตตา) มีความปรารถนาใหAลูกท่ีป�วยหายป�วยมีสุขภาพแข็งแรงดAวยความ
หHวงใย (กรุณา) มีความปรารถนาท่ีจะชื่นชมความสดใสในชีวิตท่ีเต็มดAวยความใฝ�ฝyนของลูก
วัยรุHนดAวยความหHวงใย (มุทิตา) และสุดทAายปรารถนาท่ีจะชื่นชมความสําเร็จของลูกคนโตใน
วัยทํางานอยูHหHางๆ ดAวยความหHวงใย (อุเบกขา)๑ 

สรุปแลAวพรหมวิหารคือ หลักธรรมสําหรับผูAท่ีมีใจเปIนพรหม เปIนบุคคลประเสริฐใน
ฐานะผูAใหA ท่ีใหAความรัก ความสงสาร ความยินดี และการวางเฉย สําหรับ ผูAอ่ืนท่ีหมายถึงคน
ทุกๆ ระดับ เพ่ือสรAางสันติสุขแกHสังคม 

๒. หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหาร 
โดยท่ัวไปเม่ือมีการทําวิจัยเก่ียวกับการใชAหลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหาร

องค�กรของผูAบริหาร ผูAท่ีจะเปIนประชากรศึกษา เราจะหมายถึงเฉพาะครู และนานๆ ครั้งจะ

                                                           
๑ จักรกฤษณ� โพดาพล, ผู�บริหารกับพรหมวิหารธรรม. แหลHงท่ีมา : http://www. 

mbuslc.ac.th [๑๓ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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รวมถึงบุคลากรอ่ืนของโรงเรียน เชHน นักการ คนขับรถ หรือเจAาหนAาท่ีธุรการ รวมดAวย นั่น
เปIนการแสดงใหAเห็นวHาบุคคลท่ีเก่ียวขAองกับโรงเรียนมีเพียงครู และบุคลากรอ่ืนของโรงเรียน
เทHานั้น หรือ เปIนการแสดงใหAเห็นวHาถึงทัศนะด้ังเดิมเก่ียวกับ ผูAบริหาร คือ “ผูAเปIนใหญH” และ
ผูAบริหารท่ีดี ตAองเปIน “ผูAใหA”และบุคลากรของโรงเรียนเปIน “ผูAท่ีควรไดAรับ”  

จากแนวคิดนี้จึงเกิดปyญหาขององค�กร เม่ือผูAบริหารไมHไดAใหAตามท่ีผูAรับพึงพอใจ
ตามท่ีคาดหวังไวA จึงเกิดการไมHพอใจข้ึนภายใน และเม่ือมีมากข้ึนเรื่อยๆ จึงกHอใหAเกิดความ
ขัดแยAงระหวHาง ผูAบริหารท่ีเปIนผูAใหA และบุคลากรท่ีเปIนผูAควรไดAรับการบริหารท่ีดี หรือธรร
มาภิบาลก็เลยไมHเกิด และมีผลกระทบตHอการทํางานโดยรวมขององค�กร 

ในประเด็นนี้ ผูAเขียนไดAสนใจ ๒ ประเด็น คือ ใครใชAบAาง และสามารถใชAกับใคร
บAาง ในประเด็นแรก มี ๒ แนวคิด คือกลHาวไวAวHา ผูAใชA คือ “ผูAเปIนใหญH” ดังท่ี ปyญญานันท
ภิกขุ (ปy�น ป>ฺญานนฺโท)๒ กลHาวถึง พรหมวิหาร เปIนหลักใจ ไดAแกH ผูAใหญHท่ีดียHอมดํารงตน
ม่ันคงอยูHในพรหมวิหาร ๔ ประการ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต)๓ ไดAกลHาวถึง พรหม
วิหารธรรม หมายถึง คุณธรรมสําหรับผูAใหญH นักปกครองหรือผูAบริหาร สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)๔ ใหAความหมายวHาหลักพรหมวิหาร ๔ เปIนคุณธรรม
สําหรับเปIนท่ีอยูHของจิตใจแหHงพรหม คือผูAใหญHหรือผูAประเสริฐ ดาวรุHง สวัสดิรักษ�๕ กลHาววHา 
พรหมวิหาร คือ หลักธรรมของทHานผูAเปIนใหญH และอีกแนวคิดหนึ่ง ท่ีบอกวHา “ใครก็ไดA” เชHน 
พระธรรมกิตติวงศ�๖ (ทองดี สุรเตโช) กลHาววHา พรหมวิหาร ๔ วHาบุคคลผูAมีคุณธรรมและพระ
ครูนิวิฐธุราทร๗ กลHาววHา พรหมวิหาร๔ หมายถึง ธรรมเปIนเครื่องอยูHของผูAใหญH มีธรรมเปIน
เครื่องอยูHอยHางประเสริฐ ผูAมีคุณธรรม ๔ ขAอดังกลHาวมานี้ จะอยูHในวัยไหนก็ตาม เรียกวHา 
ผูAใหญHท้ังนั้น 

                                                           
๒ ปyญญานันทภิกขุ (ปy�น ป>ฺญานนฺโท), หน�าท่ีของคน ฉบับสมบูรณ�, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๑), หนAา ๑๘๘. 
๓ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้ง

ท่ี ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร�.พริ้นติ้งแมสโปรดักส� จํากัด, ๒๕๕๑), หนAา ๑๔๒-๑๔๓. 
๔ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), รวมธรรมะ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร�พริ้นติ้งแอนด�พับลิชช่ิงมหาชน, ๒๕๔๓), หนAา ๑๙๕-๒๐๓. 
๕ ดาวรุHง สวัสดิรักษ�, “ผูAบริหารกับการจัดการทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 

๖ พระธรรมกิตติวงศ� (ทองดี สุรเตโช), พระในบ�าน, (กรุงเทพมหานคร : คาธาวรรณการพิมพ�, 
๒๕๔๑), หนAา ๘-๙. 

๗ พระครูนิวิฐธุราทร, พรหมวิหารธรรม. แหลHงท่ีมา : https://www.gotoknow.org/posts/ 
252165 [๒๕ กันยายน ๒๕๕๘]. 
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สําหรับประเด็นใชAกับใครบAาง แบHงเปIน ๒ แนวคิดเชHนกัน คือ ใชAกับ “ผูAนAอย
กวHา” เชHน ปyญญานันทภิกขุ (ปy�น ป>ฺญานนฺโท) กลHาวถึง พรหมวิหารวHาเปIนหลักใจ ไดAแกH 
ผูAใหญHท่ีดียHอมดํารงตนม่ันคงอยูHในพรหมวิหาร ๔ ประการเปIนประจําในผูAนAอยเปIนนิจ 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)๘ ไดAกลHาวถึงพรหมวิหาร ๔ ซ่ึงสามารถสรุปความไดAวHา 
นักบริหารตAองมีพรหมวิหารธรรม คือ ธรรมสําหรับผูAใหญH ๔ ประการ เพราะเมตตาจักทําใหA
นักบริหารรูAจักมองแงHดีของเพ่ือนรHวมงาน และจดจําไวAเพ่ือจะไดAใชAคนใหAเหมาะสมกับลักษณะ
ท่ีดีของเขา กรุณาจะทําใหAนักบริหารเป�ดใจกวAางรับฟyงปyญหาของคนอ่ืน มุทิตาทําใหAนัก
บริหารสHงเสริมใหAคนทํางานมีโอกาสพัฒนาความรูAความสามารถจนไดAเลื่อนตําแหนHงสูงข้ึน
และอุเบกขาจะทําใหAผูAบริหารมีความยุติธรรมในการใหAรางวัลและโทษ โดยรูAเทHาทันคน
รHวมงานทุกคนและอีกแนวคิดหนึ่งคือใชAกับ “คนท่ัวไป” เชHน บุญมี แทHนแกAว๙ ไดAใหA
ความหมายของพรหมวิหารธรรมตAองการความชHวยเหลือใหAกับทุกคน ป��น มุทุกันต�๑๐ กลHาว
วHา เปIนธรรมสําหรับผูAใหญHท่ีดูแลคนทุกๆ ระดับ 

สรุปแลAวพรหมวิหารธรรมสําหรับผูAบริหาร คือผูAบริหารโรงเรียนเปIนผูAใชAหลักธรรม
ท้ัง ๔ ประกอบดAวย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา และควรจะใชAหลักธรรมกับผูA ท่ี
เก่ียวขAองกับผูAมีสHวนไดAเสียกับโรงเรียน ไมHวHาจะเปIนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สมาคม
ศิษย�เกHา สมาคมผูAปกครอง ชุมชน ครู บุคลากรอ่ืน และนักเรียน ดAวยการแสดงออกท้ัง
ทางการกระทําและคําพูด 

๓. หลักการบริหารท่ีดี 
เม่ือกลHาวถึงการบริหารท่ีดี เรายHอมหมายถึง “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจ

เรียกไดAวHา “การบริหารกิจการบAานเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซ่ึงเรา
รูAจักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเปIนธรรม หลักธรรมาภิ
บาล มีองค�ประกอบท่ีสําคัญ ๖ ประการดังนี้๑๑  

๓.๑ หลักนิติธรรมคือการตรากฎหมายกฎระเบียบขAอบังคับและกติกาตHางๆใหA
ทันสมัยและเปIนธรรมตลอดจนเปIนท่ียอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมีการยินยอมพรAอมใจ
และถือปฏิบัติรHวมกันอยHางเสมอภาคและเปIนธรรมกลHาวโดยสรุปคือสถาปนาการปกครอง
ภายใตAกฎหมายมิใชHกระทําตามอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล เม่ือนํามาเปIนหลักการบริหาร
                                                           

๘ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศาสตราจารย�พิเศษ เสถียรพงษ� วรรณปก : มณีแห&ง
ป8ญญา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๓๙), หนAา ๔๒-๔๕. 

๙ บุญมี แทHนแกAว, จริยศาสตร�, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๓๙), หนAา ๑๗๓. 
๑๐ ป��น มุทุกันต�, ประมวลศัพท�ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�รุHงเรืองธรรม, ๒๕๐๕), 

หนAา ๑๔. 
๑๑ กระทรวงศึกษาธิการ, ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว&าด�วยการสร�างระบบริหารกิจการ

บ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒. แหลHงท่ีมา : http://www.moe.go.th [๑๓ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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โรงเรียน จึงหมายถึง การบริหารโรงเรียนโดยยึดระเบียบกฎหมายและขAอบังคับตHางๆ ใหAเปIน
ท่ียอมรับของบุคลากรและสังคม และสHงเสริมใหAบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ� ขAอบังคับเหลHาท่ีตกลงกันไวAอยHางเครHงครัด 

๓.๒ หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตAองดีงาม โดยการ
รณรงค�เพ่ือสรAางคHานิยมท่ีดีงามใหAผูAปฏิบัติงานในองค�กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ 
ไดAแกH ความซ่ือสัตย�สุจริตความเสียสละ ความอดทนขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เปIน
ตAนเม่ือนํามาเปIนหลักการบริหารโรงเรียน จึงหมายถึงการบริหารกิจการโรงเรียน โดยยึดหลัก
และเชื่อม่ันในความถูกตAอง และดีงาม เพ่ือใหAผูAปฏิบัติงานหรือสมาชิกในโรงเรียนยึดถือปฏิบัติ 
ไดAแกHความซ่ือสัตย� สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหม่ันเพียร และความมีระเบียบ
วินัย 

๓.๓ หลักความโปรHงใส คือ การทําใหAสังคมไทยเปIนสังคมท่ีเป�ดเผยขAอมูล
ขHาวสารอยHางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตAองไดAโดยการปรับปรุงระบบและ
กลไกการทํางานขององค�กรใหAมีความโปรHงใส มีการเป�ดเผยขAอมูลขHาวสารหรือเป�ดใหA
ประชาชนสามารถเขAาถึงขAอมูลขHาวสารไดAสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปIนการสรAางความไวAวางใจซ่ึงกันและกัน 
และชHวยใหAการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่นเม่ือนํามาเปIน
หลักการบริหารโรงเรียน จึงหมายถึงการบริหารกิจการโรงเรียน โดยการปรับปรุงกลไกการ
ทํางานของทุกฝ�ายใหAมีความโปรHงใส การเป�ดเผยขAอมูลขHาวสารท่ีเปIนประโยชน�อยHาง
ตรงไปตรงมา ทําใหAประชาชนสามารถเขAาถึงขAอมูลขHาวสารไดAอยHางสะดวก อีกท้ังมี
กระบวนการตรวจสอบท่ีถูกตAองและชัดเจน 

๓.๔ หลักความมีสHวนรHวม คือ การทําใหAสังคมไทยเปIนสังคมท่ีประชาชนมีสHวน
รHวมรับรูA และรHวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆ ของสังคม โดยเป�ดโอกาสใหA
ประชาชนมีชHองทางในการเขAามามีสHวนรHวม ไดAแกH การแจAงความเห็น การไตHสวน สาธารณะ 
การประชาพิจารณ�การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ และขจัดการผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดย
ภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะชHวยใหAเกิดความสามัคคีและความรHวมมือกันระหวHางภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชนเม่ือนํามาเปIนหลักการบริหารโรงเรียน จึงหมายถึงการบริหารกิจการโรงเรียน 
โดยการเป�ดโอกาสใหAผูAท่ีเก่ียวขAองมีสHวนรHวมรับรูA และรHวมแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ 
โดยเป�ดโอกาสไดAอยHางเสรี 

๓.๕ หลักความรับผิดชอบ ผูAบริหาร ตลอดจนคณะขAาราชการ ท้ังฝ�ายการเมือง
และขAาราชการประจํา ตAองต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหนAาท่ีอยHางดียิ่ง โดยมุHงใหAบริการแกHผูAมา
รับบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกตHางๆ มีความรับผิดชอบตHอความบกพรHองในหนAาท่ีการ
งานท่ีตนรับผิดชอบอยูH และพรAอมท่ีจะปรับปรุงแกAไขไดAทันทHวงทีเม่ือนํามาเปIนหลักการ
บริหารโรงเรียน จึงหมายถึงการบริหารกิจการโรงเรียนดAวยความสํานึกรับผิดชอบตHอสHวนรวม 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๔๖๘ 

มีความกระตือรือรAนในการทํางาน การแกAปyญหาของโรงเรียน และการเคารพในความคิดเห็น
ท่ีแตกตHางกัน 

๓.๖ หลักความคุAมคHา ผูAบริหาร ตAองตระหนักวHามีทรัพยากรคHอนขAางจากัด 
ดังนั้นในการบริหารจัดการจําเปIนจะตAองยึดหลักความประหยัดและความคุAมคHา ซ่ึงจําเปIน
จะตAองต้ังจุดมุHงหมายไปท่ีผูAรับบริการหรือประชาชนโดยสHวนรวมเม่ือนํามาเปIนหลักการ
บริหารโรงเรียน จึงหมายถึงการบริหารกิจการโรงเรียน โดยตระหนักวHามีทรัพยากรคHอนขAาง
จํากัด โดยยึดหลักความคุAมคHา ความพอเพียง เพ่ือใหAเกิดประโยชน�สูงสุดตามจุดมุHงหมาย 

๔. การประยุกต�ใชAหลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหาร  
เม่ือเราเขAาใจชัดเจนแลAวเก่ียวกับผูAมีสHวนเก่ียวขAอง หรือผูAมีสHวนไดAสHวนเสีย 

เพ่ือท่ีจะทําใหAการบริหารท่ีดีเกิดข้ึนในโรงเรียน ผูAบริหารตAองทําความเขAาใจหลักพรหมวิหาร 
๔ วHาสามารถใชAในหนAาท่ีการบริหารอะไรไดAบAาง และเลือกใชAอยHางไรใหAเหมาะสมในแตHละ
หนAาท่ีบริหาร เพ่ือกHอใหAเกิดการบริหารท่ีดีในโรงเรียน 

๔.๑ เมตตา ควรจะใชAกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลเปIนงานท่ี
ยากท่ีสุดของหนAาท่ีการบริหาร เพราะคนมีชีวิต จิตใจ คนในองค�การมาจากรAอยพHอ พันแมH 
เม่ือมาอยูHรวมกันทุกคนจึงตAองการผูAบริหารท่ีมีความเปIนผูAนํา และมีความเทHาเทียมกัน 
กHอใหAเกิดความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการประยุกต�ใชAในการ
บริหารงานบุคคล คือ เมตตา หรือ ความรัก อยากเห็นผูAอ่ืนมีความสุขความเจริญรุHงเรืองและ
ประสบแตHสิ่งท่ีเปIนประโยชน� เปIนความรักปกติท่ีคนท่ีเจริญแลAวมีตHอกัน การแสดงความรัก 
หรือความเมตตา แสดงออกไดAท้ังการกระทํา และคําพูดเพ่ือใหAอ่ืนเห็นไดAถึงความรักความ
หHวงใยท่ีเรามีใหA  

การท่ีการบริหารงานบุคคลใชAเฉพาะเมตตา แตHไมHใชAกรุณาท่ีหมายถึง ความ
สงสาร หรืออยากใหAผูAอ่ืนพAนทุกข� เพราะการใชAความกรุณาจะทําใหAองค�การเกิดปyญหาไดA เม่ือ
มีการนํากรุณาเขAามาใชAในการบริหารงานบุคคล ต้ังแตH การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแตHงต้ัง
บุคลากร ตลอดจนถึงการใหAคุณใหAโทษ หรือการพิจารณาความดีความชอบนั้น ผูAบริหารจะใชA
ความกรุณามาใชAในการณ�นี้ไมHไดAเด็ดขาด เพราะหนAาท่ีผูAบริหาร คือความรับผิดชอบตHอ
องค�การในการท่ีจะบรรลุเป�าหมายท่ีกําหนดไวAอยHางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น 
องค�การตAองการบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับตําแหนHง การบรรจุคนดAอยคุณภาพเพียง
เพราะเกิดความสงสารแกHบุคคล หรือเปIนคนรูAจัก ถือวHา ปฏิบัติหนAาท่ีไมHเหมาะสม เพราะวHา 
การจAางตAองจHายคHาแรง หรือเงินเดือน เปIนเงินขององค�การท่ีจHาย ไมHใชHเงินสHวนตัวของ
ผูAบริหาร 

๔.๒ กรุณา ควรใชAผูAมีสHวนไดAสHวนเสียอ่ืน หมายถึง สมาคมศิษย�เกHา สมาคม
ผูAปกครอง ชุมชน และนักเรียนการบริหารองค�การสมัยใหมH ผูAมีสHวนไดAสHวนเสียในองค�การนั้น
หมายรวมถึง ผูAถือหุAน บอร�ดบริหาร ตลอดจนลูกคAาผูAรับบริการ หลักพรหมวิหารธรรมท่ีใชAคือ
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กรุณา คือ ความสงสาร หรืออยากใหAผูAอ่ืนพAนทุกข� เพราะความรับผิดชอบตHอผูAเปIนเจAาของ
กิจการหมายถึงผูA ท่ีลงทุนในการประกอบการ และมีความเชื่อใจในตัวผูAบริหารท่ีจะใชA
ความสามารถในการทําใหAกิจการมีผลการดําเนินการมีกําไรจากเงินลงทุนนั้นๆ การเชื่อใจ
และความคาดหวังท้ังปวงนี้ เปIนการกําหนดคHาตอบแทนใหAแกHผูAมานั่งเกAาอ้ีผูAบริหารในจํานวน
ท่ีสูง ขณะท่ีหลายๆ องค�การยอมท่ีจะใหAหุAนองค�การเพ่ือดึงดูดใหAไดAผูAบริหารท่ีมีฝ�มือมารHวม
งาน ความรับผิดชอบนี้คือการตAองการเห็นผูAถือหุAนพAนจากความทุกข�ยากจากการขาดทุน
สําหรับลูกคAาหรือรับบริการเปIนผูAท่ีคาดหวังจากการซ้ือสินคAาบริการขององค�การไปใชAในการ
ลดปyญหา หรือความไมHสบาย นั้นคือความทุกข�ท่ีเขาไดAรับ การผลิตสินคAาและบริการท่ีดี เพ่ือ
ออกมาตอบสนองความตAองการแกHลูกคAาผูAรับบริการ ถือเปIนความรับผิดชอบขององค�การ นั่น
คือบทบาทของผูAบริหารท่ีจะตAอง วางแผน ดําเนินการ ควบคุม และดูแลการผลิตสินคAาและ
บริการท่ีมีคุณภาพออกมา ตลอดจนการลงทุนคิดคAนนวัตกรรมใหมHๆ สินคAาใหมHๆ ท่ีทันสมัย
ออกมาใหAลูกคAาไดAใชAทันตHอการเปลี่ยนแปลงของโลก สําหรับโรงเรียนความรับผิดชอบตHอผูAมี
สHวนไดAสHวนเสียในท่ีนี้ หมายถึง ความรับผิดชอบตHอคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย�
เกHา สมาคมผูAปกครอง ชุมชน และนักเรียน เปIนหลัก 

๔.๓ มุทิตา ควรใชAกับผูAบริหารดAวยกัน ต้ังแตH ผูAบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ผูAบริหารโรงเรียนตHางๆ และรองผูAอํานวยการโรงเรียนของตนเอง รวมถึงชุมชน เพ่ือเปIนการ
สรAางมนุษยสัมพันธ� การสรAางมนุษยสัมพันธ�และการประสานงานในท่ีนี้ เปIนการประยุกต�ใชA
สําหรับผูAบริหารดAวยกัน และผูAบริหารกับผูAใตAบังคับบัญชา หลักพรหมวิหารธรรมท่ีใชAคือ 
มุทิตา หรือ การยินดีกับผูAอ่ืน ในหมูHผูAบริหารดAวยกันเองท่ีอยูHในองค�กรเดียวกัน อาจหมายถึง 
หัวหนAาฝ�ายตHางๆ จนไปถึงผูAอํานวยการฝ�าย ท่ีเปIนผูAบริหารมีลูกนAองในบังคับบัญชา และ
ทรัพยากรในการบริหารเปIนของตนเอง แตHการทํางานในองค�การจําเปIนท่ีผูAบริหารฝ�ายตHางๆ 
ตAองรHวมงานกันเพ่ือเป�าหมายขององค�การโดยรวม เม่ือตHางคนตHางเปIนผูAบริหาร เปIนผูAนําใน
ทีมงานของตัวเองการเกิด ทิฏฐิ มานะในตนจึงหลีกเลี่ยงไมHไดA จนกHอใหAเกิดความอิจฉาริษยา
กันในองค�การ แตHขAามฝ�ายงาน 

สําหรับกรณีรองผูAอํานวยการโรงเรียนของตนเอง หรือผูAใตAบังคับบัญชานั้น การ
ริษยาลูกนAองจะมีเปIนสHวนนAอย แตHก็มีใหAเห็นบHอยๆ หลายๆ กรณีคือการแยHงผลงานของ
ลูกนAองมาเปIนของตัวเอง เกิดจากการท่ีเห็นผูAใตAบังคับบัญชามีความสามารถมากกวHา เกิด
ความกลัวและความคิด คือกลัวเขาจะเจริญกAาวหนAาหรือมาแทนท่ีตัวเอง เกิดความคิด คือ 
คิดริษยาคนอ่ืน กHอใหAเกิดอคติในใจ 

มิจฉาทิฎฐิเหลHานี้กHอใหAเกิดการไมHไวAวางใจกัน เชื่อใจกัน ทําลายความสัมพันธ�ใน
องค�การ กHอใหAเกิดปyญหาในการประสานงาน การทํางานรHวมกัน การสรAางทีม การ
ประยุกต�ใชAมุทิตา ในกาลนี้เปIนการลดความริษยาในใจของตัวเอง ซ่ึงสังคมไทยโดยมากแลAว
จะมีปyญหาในขAอนี้มากท่ีสุด เม่ือเห็นคนอ่ืนไดAดีเกิดความอิจฉาในใจตนข้ึนมา ไมHวHาจะเปIนการ
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ไดAรับความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนHง การทํางานประสบความสําเร็จไดAรับคําชื่นชมจาก
ผูAบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไป รวมไปถึงเรื่องสHวนตัวอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลตHอการทํางานรHวมกัน 

๔.๔ อุเบกขา ควรใชAกับตนเอง การประยุกต�ใชAหลักพรหมวิหารธรรมในการ
ทํางานของผูAบริหารควรเริ่มท่ีหลักคิดการบริหาร โดยการใชA อุเบกขาเปIนหลักในการบริหาร
เพราะอุเบกขาเปIนเรื่องของปyญญา อุเบกขา ซ่ึงหมายถึง การวางเฉย การวางเฉยในท่ีนี้ไมHใชH 
การปลHอยวางจากปyญหาท้ังปวง หรือการไมHสนใจเรื่องตHางๆ เพราะถAาปลHอยวาง หรือไมHใสHใจ
ในหนAาท่ี ก็ไมHสามารถเรียกไดAวHาการทํางานไดA หรือเรียกอีกอยHางวHา ละท้ิงหนAาท่ี เพราะการ
เปIนผูAบริหารองค�การ สิ่ ง ท่ีตAองระลึกเสมอสําหรับการเขAาสูHการดํารงตําแหนHง คือ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค�การ ในการเปIนผูAบริหารมืออาชีพตAองตระหนักวHามีคน
อ่ืนๆ ท่ีคาดหวังไวAสําหรับการเขAามาของผูAบริหารท่ีนําองค�กรรอดพAนจากวิกฤต สรAางความ
เจริญเติบโตใหAองค�การ แข็งแรง และมีอนาคตท่ีม่ันคง ทุกคนในองค�การมีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน สามารถฝากอนาคตท้ังชีวิตของเขาเหลHานั้น แตHในท่ีนี้ อุเบกขา หมายถึง ความ
เปIนกลาง เปIนปกติไมHเอนเอียงไปดAวยความรัก และความชังตHอใคร จะทําใหAไมHเกิดการแบHง
พรรค แบHงพวก ไมHทําใหAเกิดการประจบสอพลอในองค�การ และท่ีสําคัญการไมHชHวยเหลือคนท่ี
ทําผิด  

นอกจากความเปIนกลาง ไมHเอนเอียงตHอผูAอ่ืนแลAว การเปIนกลาง ไมHเอนเอียง
เขAาขAางตัวเองก็เปIนสิ่งสําคัญสําหรับผูAบริหารท้ังหลาย ซ่ึงจะทําใหAจิตใจเปIนปกติจากทุกสิ่งทุก
อยHาง สามารถมองสิ่งตHางๆ ดAวยสายตาเปIนกลาง วางเฉยกับสิ่งท่ีควรวางเฉย ประกอบดAวย 
การวางเฉยจากกิเลส การวางเฉยจากการยึดติด การวางเฉยจากอคติ กHอใหAเกิดคุณสมบัติ
ของนักบริหารท่ีสําคัญจากหลักธรรมอุเบกขา  

การวางเฉยจากกิเลส จะทําใหAผูAบริหารเปIนผูAหลุดพAนจากโลภะ โทสะ และ
โมหะท้ังปวง จําทําใหAเปIนผูAมีศีล ดAวยแนวคิดท่ีวHา กิเลส กHอใหAเกิดการป�ดก้ันการรับรูA ความ
เขAาใจในสิ่งตHางๆ ท่ีผิดพลาดไปจากปกติธรรมดา และมีความคิดดAานลบ (Negative 
thinking) เกิดข้ึนในการมองสิ่งนั้นๆ การหลุดพAนจากกิเลส นี้จะทําใหAผูAบริหารมี นHาเชื่อถือ
จนกHอใหA เ กิดเปIนบารมี ทําใหA เ กิดตAนทุนการบริหาร ท่ีสํา คัญ ท่ีเรียกวHา ภาวะผูAนํ า 
(Leadership) 

การวางเฉยตHอการยึดติด จะทําใหAผูAบริหารเปIนผูAหลุดพAนจากการยึดติดตHอสิ่งท้ัง
ปวง จะทําใหAเกิด สมาธิหรือสติ ดAวยแนวคิดท่ีวHาผูAบริหารเขAามาสวมหัวโขนในตําแหนHง
ผูAบริหารในระยะเวลาหนึ่งๆ เทHานั้น ไมHไดAเปIนตลอดไป มีระยะเวลาในการบริหารท่ีจํากัด ชHวง
ระยะท่ีดํารงตําแหนHงตAองทําหนAาท่ีอยHางเต็มท่ี เม่ือออกจากตําแหนHงแลAวจะไดAไมHเสียดายวHา 
ไมHไดAทํา การวางเฉยตHอการยึดติดนี้ทําใหAเกิดตAนทุนในการบริหารท่ีสําคัญ ท่ีเรียกวHา วิสัยทัศน� 
(Vision) 
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การวางเฉยตHอการมีอคติ จะทําใหAผูAบริหารเปIนผูAหลุดพAนจากการป�ดก้ันดAวย
อวิชชาท้ังปวง จะทําใหAเกิดปyญญาในการทํางาน ดAวยแนวคิดท่ีวHา อคติ ท่ีประกอบดAวย 
ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะความรักใครHชอบพอ สนับสนุนญาติมิตร หรือผูAจHายสินบนโทสาคติ 
ลําเอียง เพราะความโกรธเกลียด ลงโทษฝ�ายท่ีตนเกลียดชังมากกวHาโมหาคติ ลําเอียงเพราะ
ความหลงหรือความโงHเขลา ไมHรูAทันเหตุการณ�ท่ี แทAจริงภยาคติ ลําเอียงเพราะความขลาด
กลัว เกรงใจ เกรงอิทธิพล กลัวจะเสียผลประโยชน� จะทําใหAเกิดการบริหารงานบุคคล
ผิดพลาด ในงานหนAาท่ีผูAบริหาร การบริหารงานบุคคลเปIนงานท่ียากท่ีสุด การท่ีผูAบริหารหลุด
พAนจากอคติ ๔ ท่ีมีตAอคนในองค�การแลAว จะทําใหAเกิดความเปIนธรรมในองค�การ ซ่ึงเปIนสิ่งท่ี
ทุกคนตAองการไดAจากผูAมีอํานาจท่ีจะเปIนผูAทําใหAเกิด ผดุงรักษา และนํามาใชAสําหรับการเปIน
คHานิยมหลักขององค�การนั้นๆ การวางเฉยตHอการมีอคตินี้ ใหAเกิดตAนทุนในการบริหารท่ีสําคัญ 
ท่ีเรียกวHา ความเทHาเทียม (Equalty) 

๕. การใชAหลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดีของโรงเรียน 
จากความสัมพันธ�การประยุกต�ใชAหลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารเพ่ือการ

บริหารจัดการท่ีดีของโรงเรียน เราสามารถสรุปไดAดังภาพท่ี ๑ ดังนี้  
 

 
 

ภาพท่ี ๑ แสดงความสัมพันธ�การประยุกต�ใชAหลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหาร เพ่ือการ
บริหารจัดการท่ีดีของโรงเรียน 
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จากรูป แสดงความสัมพันธ�การประยุกต�ใชAหลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหาร เพ่ือ
การบริหารจัดการท่ีดีของโรงเรียน การใชAหลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารโรงเรียนผูAบริหาร
เลือกใชAในการบริหารตามหนAาท่ีตHางๆ คือ เมตตา ควรจะใชAกับลูกนAองเปIนหลักการ
บริหารงานบุคคล ซ่ึงจะทําใหAเกิดการบริหารตามหลักคุณธรรม กรุณา ควรใชAผูAมีสHวนไดAสHวน
เสียอ่ืนเพ่ือรับผิดชอบตHอการทํางาน ซ่ึงจะทําใหAเกิดการบริหารตามหลักความโปรHงใส ความ
รับผิดชอบ และความคุAมคHา มุทิตา ควรใชAเพ่ือการสรAางมนุษยสัมพันธ�และการประสานงาน 
ซ่ึงจะทําใหAเกิดการบริหารตามหลักการมีสHวนรHวม และอุเบกขา ควรใชAกับตนเองเปIนหลักคิด
การบริหาร ซ่ึงจะทําใหAเกิดการบริหารตามหลักนิติธรรม 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
บุญมี แทHนแกAว. จริยศาสตร�. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๓๙. 
ปyญญานันทภิกขุ (ปy�น ป>ฺญานนฺโท). หน�าท่ีของคน ฉบับสมบูรณ�. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๑. 
ป��น มุทุกันต�. ประมวลศัพท�ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ� รุHงเรืองธรรม, ๒๕๐๕. 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม. พิมพ�ครั้ง

ท่ี ๑๖. กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร�.พริ้นต้ิงแมสโปรดักส� จํากัด, ๒๕๕๑. 
พระธรรมกิตติวงศ� (ทองดี สุรเตโช). พระในบ�าน. กรุงเทพมหานคร : คาธาวรรณการพิมพ�, 

๒๕๔๑. 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ศาสตราจารย�พิเศษ เสถียรพงษ� วรรณปก : มณีแห&ง

ป8ญญา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๓๙. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน). รวมธรรมะ. กรุงเทพมหานคร 

: บริษัท อมรินทร�พริ้นต้ิงแอนด�พับลิชชิ่งมหาชน, ๒๕๔๓. 
(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

ดาวรุHง สวัสดิรักษ� . “ผูAบริหารกับการจัดการทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
(๓) ส่ืออิเล็กทรอนิกส� : 

กระทรวงศึกษาธิการ. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว&าด�วยการสร�างระบบริหารกิจการ
บ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒. แหลHงท่ีมา : http://www.moe.go.th 
[๑๓ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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จักรกฤษณ� โพดาพล. ผู�บริหารกับพรหมวิหารธรรม. แหลHงท่ีมา : http://www.mbuslc. 
ac.th [๑๓ มกราคม ๒๕๖๐]. 

พระครูนิวิฐธุราทร. พรหมวิหารธรรม. แหลHงท่ีมา : https://www.gotoknow.org/posts/ 
252165 [๒๕ กันยายน ๒๕๕๘]. 
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การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต ๑ 

Academic Administration of Private Education 
Institutions Under Khon Kaen Primary Education Office Area 1 

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

บทคัดย&อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ ๒) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตHอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ีและ
ขนาดของสถานศึกษา กลุHมตัวอยHางท่ีใชAในการวิจัยครั้งนี้ ไดAแกH ผูAบริหาร ครูผูAสอน จํานวน 
๑๗๕ คน ไดAมาโดยการเป�ดตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ี และมอร�แกน และสุHมแบบแบHงชั้น 
เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัยเปIนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคHา (Rating Scale) ๕ ระดับ 
มีคHาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทHากับ .๙๗ คHา IOC ไดAคHาเทHากับ ๐.๖๖ จํานวน 2ขAอ ไดA
คHาเทHากับ ๑.๐๐ จํานวน ๒๙ ขAอ สถิติท่ีใชAในการวิเคราะห�ขAอมูล ไดAแกH คHาความถ่ี คHารAอยละ 
คHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐาน t-test, F-test 

ผลการวิจัยพบว&า 
๑. ผลการศึกษาสภาพของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ ในภาพรวมและรายดAานอยูHใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายดAานพบวHา ดAานท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด คือ ดAานการบริหารการวิจัย
และพัฒนา รองลงมาดAานการบริหารหลักสูตร ดAานท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ ดAานการบริหาร
การประเมินผลการเรียน 

๒. ผลการวิเคราะห�การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตHอการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ 
จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี โดยภาพรวมและรายดAานทุกดAานแตกตHางกัน อยHางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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๓. ผลการวิเคราะห�การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตHอการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมและรายดAานทุกดAานไมHแตกตHางกัน 

คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ, สถานศึกษาเอกชน  

Abstract 

The objectives of this research were: 1) to study the Academic 
Administration of private education institutions under Khon Kaen Primary 
Education Office Area 1, and 2) to compare the opinion on Academic 
Administration of private education institutions under Khon Kaen Primary 
Education Office Area 1, as classified by position, and school size. The 
samples of this study were 175 administrators and teachers by Krejcie and 
Morgan’ Table The research instrument was questionnaire as 5 Level Rating 
Scale. The confidence of the questionnaire was .97 the IOC is 0.66 two article 
and 1.00 twenty nine article. The statistic for data analysis included the 
Frequency, Percentage, Standard Deviation. For hypothesis testing, the T-test , 
F-test was administered.  

The research findings found that: 
1. The findings of situation the Academic Administration of private 

education institutions Under Khon Kaen Primary Education Office Area 1, 
found that in overall and each aspect, were in “High” level. Considering each 
aspect with the ultimate management of research and development into the 
curriculum is the lowest administrative evaluation. 

2. The comparative findings of implementation in Academic 
Administration of private education institutions under Khon Kaen Primary 
Education Office Area 1, as classified by position, found that there were 
significant differences at .05 level. 

3. The comparative findings of implementation in Academic 
Administration of private education institutions under Khon Kaen Primary 
Education Office Area 1, as classified by school size, in overall and each 
aspect, there were no significant differences at .05 level. 
Keywords: Academic Administration, Private Schools 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๔๗๖ 

๑. บทนํา 
การศึกษาเปIนกระบวนการพัฒนามนุษย�ใหAมีความเจริญงอกงามท้ังดAานสติปyญญา 

ความรูA คุณธรรมความดีงามในจิตใจ มีความสามารถท่ีจะทํางานและคิดวิเคราะห�ไดAอยHาง
ถูกตAอง สามารถเรียนรูA แสวงหาความรูA ตลอดจนใชAความรูAอยHางสรAางสรรค� มีสุขภาพรHางกาย
และจิตใจสมบูรณ�แข็งแรง ประกอบอาชีพไดA มีวิถีชีวิตกลมกลืนธรรมชาติ สิ่งแวดลAอมและ
สามารถปรับตนไดAในสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยHางรวดเร็ว๑ ซ่ึงสอดคลAองกับอุดมการณ�
สําคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดใหAมีการศึกษาตลอดชีวิตและทําสังคมไทยใหAเปIนสังคม
แหHงการเรียนรูA การศึกษาท่ีสรAางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยHางสมดุลระหวHางปyญญา
ธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปIนการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยท้ังปวง มุHงสรAางพ้ืนฐานท่ี
ดีในวัยเด็ก ปลูกฝyงความเปIนสมาชิกท่ีดีของสังคมต้ังแตHวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนา
ความรูAความสามารถเพ่ือการทํางานท่ีมีคุณภาพ โดยใหAสังคมทุกภาคสHวนมีสHวนรHวมในการจัด
การศึกษาไดAตรงตามความตAองการของผูAเรียน และสามารถตรวจสอบไดAอยHางม่ันใจวHา
การศึกษาเปIนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเปIนปyจจัยสําคัญในการพัฒนา
ประเทศอยHางยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองไดA และสามารถแขHงขันไดAในระดับนานาชาติ๒  

งานวิชาการเปIนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา มาตรฐาน และคุณภาพของ
สถานศึกษาจะพิจารณาไดAจาก ผลงานดAานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเก่ียวขAองกับ
หลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปIนหัวใจของ
สถานศึกษาและเก่ียวขAองกับผูAบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา 
ความสําเร็จของสถานศึกษาอยูHท่ีการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงงานวิชาการมีขอบขHายกวAางขวาง
ในดAานหลักสูตรและการเรียนการสอน ดังนี้ ขอบขHายของงานวิชาการจะครอบคลุมต้ังแตHการ
วางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน การจัดบริการการ
สอน และการจัดการวัดและประเมินผล รวมท้ังการติดตามผล๓  

สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกHนเขต ๑ ยังมีจุดอHอนและอุปสรรคท่ีจําเปIนตAองไดAรับการ
ปรับเปลี่ยนใหAมีความเขAมแข็งข้ึน ในการบริหารงานวิชาการ คือ การบริหารจัดการศึกษา 
คุณภาพการจัดการศึกษาซ่ึงสถานศึกษามีศักยภาพทุกๆ ดAานไมHเทHากัน ระบบฐานขAอมูล
สารสนเทศขาดความครอบคลุม ซ่ึงอุปสรรคในการจัดการศึกษาท่ีเปIนผลกระทบของโลกาภิ
                                                           

๑ สุมน อมรวิวัฒน�, บทบาทของสถาบันการศึกษาต&อการพัฒนาจิตใจ, (นนทบุรี : เจริญผล, 
๒๕๕๐), หนAา ๒๘.  

๒ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ยุทธศาสตร�การพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๘), หนAา ๔๕. 

๓ ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน�, การนิเทศการสอน, (กรุงเทพมหานคร : สื่อเสริมกรุงเทพ, 
๒๕๔๕), หนAา ๓๒. 
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วัตน� ท้ังดAานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรมของ
ผูAเรียนลAวนสHงผลตHอการพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน ดังนั้นการบริหารวิชาการ
ถือเปIนงานหลักของสถานศึกษา มีความสําคัญอยHางยิ่งตHอการจัดการศึกษาใหAบรรลุเป�าหมาย
ท่ีต้ังไวA มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดHนชัด ในการพัฒนาประเทศใหAกAาวหนAา 
จําเปIนตAองมีระบบการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ คุณภาพของการศึกษาจะดีหรือไมHเพียงใด
ข้ึนอยูHกับองค�ประกอบหลายประการ เชHน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล คุณภาพของอาจารย� และการบริการวิชาการ ซ่ึงการบริหารวิชาการจึงนับเปIน
งานสําคัญ เปIนภารกิจหลักของบุคลากรทุกฝ�ายท่ีตAองรHวมมือกันปฏิบัติงานอยHางเต็ม
ความสามารถมีความรูAความเขAาใจ เพ่ือใหAการจัดการศึกษาดําเนินไปอยHางมีประสิทธิภาพ๔ 

งานวิชาการในโรงเรียนเปIนงานหลักและสําคัญท่ีสุด ตAองเอาใจใสHอยHางเต็มท่ีเต็ม
ความสามารถ ตAองมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอยHางตHอเนื่อง ผูAวิจัยจึงตระหนักใน
หนAาท่ีของงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน และมีความตAองการพัฒนางานวิชาการของ
โรงเรียนใหAมีคุณภาพตามเป�าหมายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหAไดAตามเกณฑ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ และเกณฑ�มาตรฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพราะจุดมุHงหมายของ
สถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาใหAมีคุณภาพ ซ่ึงข้ึนอยูHกับงานวิชาการท้ังสิ้น จาก
ความสําคัญและปyญหาดังกลHาวผูAวิจัยจึงไดAสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตHอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

เอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ จําแนกตาม
ตําแหนHงหนAาท่ี และขนาดของสถานศึกษา 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุHมตัวอยHาง คือ ผูAบริหารและครูผูAสอนของสถานศึกษาเอกชน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ รวมจํานวนท้ังสิ้น ๓๑๘ คน 

                                                           
๔ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑, แผนปฏิบัติราชการประจําปx

งบประมาณ ๒๕๕๓, (ขอนแกHน : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑, ๒๕๕๔), 
หนAา ๓๖. 
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กําหนดขนาดกลุHมตัวอยHางตามตารางของเครจซ่ี และ มอร�แกน และสุHมแบบแบHงชั้น ไดAกลุHม
ตัวอยHางรวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๗๕ คน  

เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัย สรAางแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยลักษณะของเครื่องมือเปIน
แบบชนิดตรวจสอบรายการ (Check List) สอบถามเก่ียวกับขAอมูลท่ัวไปของผูAตอบ
แบบสอบถาม ไดAแกH ตําแหนHงหนAาท่ีและขนาดของสถานศึกษา และแบบสอบถามมาตร
ประมาณคHา (Rating Scale) ๕ สอบถามความคิดเห็นของผูAบริหารและครูท่ีมีตHอการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกHน เขต ๑  

การเก็บรวบรวมขAอมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมขAอมูลดAวยตนเองและตรวจสอบ
ความถูกตAองสมบูรณ�ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากเก็บรวบรวมขAอมูล และนํา
แบบสอบถามไปวิเคราะห�ขAอมูล      

การวิเคราะห�ขAอมูล วิเคราะห�ขAอมูลท่ัวไปของผูAตอบแบบสอบถามเปIนคHาความถ่ี
(Frequency) และรAอยละ (Percentage) วิเคราะห�ขAอมูลสภาพการบริหารงานวิชาการเปIน
คHาเฉลี่ย (Mean) และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความคิดเห็นตHอการ
บริหารงานวิชาการเปIนคHาที t-test , F-test  

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ผลการศึกษาระดับของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ ในภาพรวมอยูHในระดับมาก ดAาน
ท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด คือ ดAานการบริหารการวิจัยและพัฒนา รองลงมาดAานการบริหาร
หลักสูตร ดAานท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ ดAานการบริหารการประเมินผลการเรียน เม่ือพิจารณา
เปIนรายดAาน มีผลการวิจัยดังนี้ 

๑.๑ ผลการวิเคราะห�สภาพการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ ดAาน
การบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขAอพบวHา ขAอท่ีมีการ
ปฏิบัติสูงสุดคือ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการกําหนดทําหนHวยการเรียนรูA รองลงมา
คือการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูAและสาระการเรียนรูA ขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การจัดใหA
มีการดําเนินงานการวิเคราะห�หลักสูตรแกนกลาง  

๑.๒ ผลการวิเคราะห�สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ ดAานการบริหารการเรียน
การสอน โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขAอพบวHา ขAอท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ 
การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน รองลงมาคือ การจัดใหAมีการดําเนินงาน การรวบรวม
วิเคราะห�และกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับหนHวยการเรียนรูA ขAอท่ีมีการ
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ปฏิบัติตํ่าสุดคือ การควบคุมดูแลและสHงเสริมใหAมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการสอน  

๑.๓ ผลการวิเคราะห�สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ ดAานการบริหารการ
ประเมินผลการเรียน โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขAอพบวHา ขAอท่ีมีการ
ปฏิบัติสูงสุดคือ การจัดใหAมีการดําเนินงาน การวิเคราะห�มาตรฐานการเรียนรูAของหนHวยการ
เรียนรูA กําหนดวิธีการและเครื่องมือ รองลงมาคือ การวัดและประเมินผลการควบคุมดูแลและ
สHงเสริมใหAมีการประเมิน ขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การนําขAอมูลการประเมินไปใชAในการ
แกAไขขAอบกพรHองของผูAเรียน  

๑.๔ ผลการวิเคราะห�สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ ดAานการบริหารการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขAอพบวHา ขAอท่ีมีการปฏิบัติ
สูงสุดคือ การควบคุมสHงเสริมใหAมีการนิเทศภายใน รองลงมาคือ การกําหนดวิธีการและ
ระยะเวลาการนิเทศภายใน ขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การจัดใหAมีการดําเนินงาน เพ่ือทํา
ความเขAาใจเก่ียวกับการนิเทศภายใน  

๑.๕ ผลการวิเคราะห�สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ ดAานการบริหารการพัฒนา
บุคลากรทางวิชาการ โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขAอพบวHา ขAอท่ีมีการ
ปฏิบัติสูงสุดคือ การควบคุมดูแลใหAการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร เปIนไปตามท่ีกําหนดไวA 
รองลงมาคือ การวิเคราะห�ปyญหารHวมกันเก่ียวกับความรูAความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษา ขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การกําหนดชHวงเวลาของการพัฒนาบุคลากรเปIน
ระยะๆ  

๑.๖ ผลการวิเคราะห�สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ ดAานการบริหารการวิจัย
และพัฒนา โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขAอพบวHา ขAอท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด
คือ การควบคุมดูแลและสHงเสริมการดําเนินการวิจัยท่ีไดAกําหนดไวA รองลงมาคือการรHวมกัน
กําหนดประเด็นปyญหาหรือขAอควรพัฒนารHวมกันในสถานศึกษา ขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ
การทําความเขAาใจและสHงเสริมใหAการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูAของนักเรียน  

๑.๗ ผลการวิเคราะห�สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ ดAานการบริหารโครงการ
ทางวิชาการอ่ืนๆ โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขAอพบวHา ขAอท่ีมีการปฏิบัติ
สูงสุดคือ การกําหนดกิจกรรมท่ีเปIนการสนับสนุนงานหลักทางวิชาการ รองลงมาคือ การ
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ควบคุมดูแลและสHงเสริมใหAมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวA ขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือการ
กําหนดวิธีดําเนินการและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

๑.๘ ผลการวิเคราะห�สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ ดAานการบริหารระบบ
ขAอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขAอพบวHา 
ขAอท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ การนําขAอมูลและสารสนเทศไปใชAประกอบการดําเนินงานอ่ืนๆ 
รองลงมาคือ การกําหนดเวลาในการรวบรวมขAอมูลและสารสนเทศ ขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ
การควบคุมดูแลและสHงเสริมการจัดเก็บขAอมูลและสารสนเทศ 

๑.๙ ผลการวิเคราะห�สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ ดAานการบริหารการ
ประเมินผลงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขAอ
พบวHา ขAอท่ีมีการปฏิบัติสูงสุดคือ การสรุปผลและการเขียนรายงานประจําป� รองลงมาคือ 
การกําหนดวิธีการและเครื่องมือในการประเมิน ขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การควบคุมดูแล
และสHงเสริมใหAมีการดําเนินการประเมิน 

๒. ผลการวิเคราะห�การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
เอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ จําแนกตามตําแหนHง
หนAาท่ีและขนาดของโรงเรียนเอกชนสรุปไดAดังนี้ 

๒.๑ ความคิดเห็นท่ีมีตHอสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี
โดยภาพรวมและรายดAานทุกดAานแตกตHางกัน อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๒.๒ ความคิดเห็นท่ีมีตHอสภาพการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ จําแนก
ตามขนาดของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมและรายดAานทุกดAานไมHแตกตHางกัน 

๕. อภิปรายผลการวิจัย  
๑. สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ ในภาพรวมอยูHในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ไดAกําหนดใหAงานวิชาการเปIนงานหลัก หรือภารกิจหลักของสถานศึกษา
ท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกAไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มุHงใหAกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหAสถานศึกษาใหAมากท่ีสุดดAวย
เจตนารมณ�ท่ีจะใหAสถานศึกษาดําเนินการไดAโดยอิสระ คลHองตัว รวดเร็ว สอดคลAองกับความ
ตAองการของผูAเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทAองถ่ิน และการมีสHวนรHวมจากผูAมีสHวนไดAเสียทุกฝ�าย 
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นอกจากนี้ขAอคAนพบยังสอดคลAองกับงานวิจัยของ เพ็ญไพลิน เพียรเสมอ๕ ไดAทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชHวงชั้นท่ี 
๑-๒ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต ๑ ท่ีพบวHา สภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชHวงชั้นท่ี ๑-๒ ภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูHในระดับมากสอดคลAองกับงานวิจัยของทัศนีย� กรรณิกา๖ ไดAทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธ�ระหวHางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครสวรรค� ผลการวิจัยพบวHา โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค�มีสภาพการ
บริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูHในระดับมาก  

๒. เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตHอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี
และขนาดของโรงเรียนเอกชนสรุปไดAดังนี้  

๒.๑ ความคิดเห็นท่ีมีตHอการดําเนินงานการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
เอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ จําแนกตามตําแหนHง
หนAาท่ีโดยภาพรวมพบวHา แตกตHางกัน เม่ือพิจารณารายดAาน พบวHา ผูAบริหารและครูผูAสอนท่ีมี
ตําแหนHงตHางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาแตกตHางกัน ซ่ึงเปIนไปตาม
สมมติฐานท่ีวางไวA ท้ังนี้เนื่องมาจากทัศนคติและมุมมองของครูกับผูAบริหาร ยังมีความคิดเห็น
ท่ีแตกตHางกัน ผูAบริหารสามารถทําความเขAาใจในระบบการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน มี
การประชุมวางแผนรHวมกันกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือใหAเกิดความเขAาใจและมี
เป�าหมายตรงกัน ผูAบริหารเนAนการทํางานแบบมีสHวนรHวมเพ่ือใหAครูไดAมีสHวนในการตัดสินใจ มี
การเผยแพรHสื่อสารใหAครูไดAเขAาใจ แสวงหาวิธีการท่ีจะสHงเสริมการทํางานรHวมกันเปIนทีมเพ่ือ
สรAางบรรยากาศความเขAาใจและเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือสHงผลใหAโรงเรียนบรรลุ
จุดมุHงหมายสูงสุดท่ีวางไวAอันจะเปIนผลประโยชน�สูงสุดแกHผูAเรียน เพราะการบริหารงาน
วิชาการเปIนงานหลักของสถานศึกษาท่ีมีความสําคัญตHอการพัฒนาผูAเรียน สHวนครูผูAสอนมี
หนAาท่ีในการปฏิบัติงานวิชาการใหAสําเร็จตามวัตถุประสงค� ตามเป�าหมายของ

                                                           
๕ เพ็ญไพลิน เพียรเสมอ, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ชHวงช้ันท่ี ๑-๒ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคายเขต ๑”, วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตร  
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแกHน), ๒๕๔๘. 

๖ ทัศนีย� กรรณิกา, “ความสัมพันธ�ระหวHางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค�”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�), ๒๕๔๙. 
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กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสอดคลAองกับงานวิจัยของดารัตน� พิมพ�อุบล๗ ไดAทําการศึกษาวิจัย
เรื่องการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูAบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นครู 
ผลการวิจัยพบวHาการบริหารงานวิชาการของผูAบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตราด จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี โดยรวมแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕ ซ่ึงสอดคลAองกับผลการวิจัยของจริน แกAวอินแสง๘ ไดAทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานวิชาการใหAสอดคลAองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
ของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดนHาน ผลการวิจัยพบวHา ความคิดเห็นของ
ผูAบริหารและครูฝ�ายปฏิบัติการสอน มีความแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๒.๒ ความคิดเห็นท่ีมีตHอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน
เอกชนพบวHา โดยภาพรวมและรายดAานไมHแตกตHางกัน ซ่ึงไมHเปIนไปตามสมมติฐานท่ีวางไวA 
และไมHสอดคลAองกับงานวิจัยของดารัตน� พิมพ�อุบล๙ ท่ีไดAทําการศึกษาวิจัยเรื่องการ
บริหารงานวิชาการของผูAบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด ตาม
ความคิดเห็นของครูผูAสอนและครูวิชาการ ผลการวิเคราะห�ขAอมูลเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของผูAบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด จําแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยรวมแตกตHางกัน ท่ีเปIนเชHนนี้เพราะการบริหารงานวิชาการในปyจจุบันเม่ือเทียบ
กับอดีตท่ีผHานมา ไดAรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย มีการปรับปรุงพัฒนาและ
สังเคราะห�แนวความคิดเก่ียวกับงานวิชาการอยHางกวAางขวางข้ึน ไมHวHาสถานศึกษาจะมีขนาด
เล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญH การบริหารงานวิชาการก็เปIนภารกิจหลักของสถานศึกษาทุก
สถานศึกษาท่ีจะตAองปฏิบัติตามกรอบเดียวกัน โดยมุHงกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไป
ใหAสถานศึกษาใหAมากท่ีสุดดAวยเจตนารมณ�ท่ีจะใหAสถานศึกษาดําเนินการโดยอิสระ 
คลHองแคลHวรวดเร็ว สอดคลAองกับความตAองการของผูAเรียน การบริหารท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอันเปIนเป�าหมายสูงสุดในภารกิจของสถานศึกษาซ่ึงคุณภาพการศึกษาท่ี
คาดหวังคือ คุณสมบัติอันพึงประสงค�ท่ีจะเกิดข้ึนแกHผูAเรียน ไดAแกH ความรูAความเขAาใจ 

                                                           
๗ ดารัตน� พิมพ�อุบล, “การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูAบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี), ๒๕๔๙.  

๘ จริน แกAวอินแสง, “การบริหารงานวิชาการใหAสอดคลAองตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหHงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดนHาน”, วิทยานิพนธ� 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�), ๒๕๔๕.  

๙ ดารัตน� พิมพ�อุบล, “การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูAบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี), ๒๕๔๙. 
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ความคิด ทักษะ ความสามารถ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณลักษณะในดAานบุคลิกภาพ 
คHานิยม คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงลAวนแลAวแตHเกิดจากการบริหารงานวิชาการท้ังสิ้น 

๖. ข�อเสนอแนะ 
ขAอเสนอแนะท่ีไดAจากการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวHา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ดAานการ
บริหารการประเมินผลการเรียนมีการปฏิบัติตํ่าสุด ดังนั้นควรจัดใหAมีการดําเนินงาน การ
วิเคราะห�มาตรฐานการเรียนรูAของหนHวยการเรียนรูA กําหนดวิธีการและเครื่องมือ การวัดและ
ประเมินผลการควบคุมดูแลและสHงเสริมใหAมีการประเมิน การนําขAอมูลการประเมินไปใชAใน
การแกAไขขAอบกพรHองของผูAเรียน 

๗. กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาคAนควAาอิสระฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณ�ไดAดAวย ความอนุเคราะห�และความเม

ตาอยHางยิ่งของอาจารย� ดร.จิรวัฒน� วรุณโรจน� อาจารย�ท่ีปรึกษาการศึกษาคAนควAาอิสระ ท่ีใหA
คําปรึกษา แนะนําแกAไขขAอบกพรHอง ดAวยความเอาใจใสHดAวยดีมาโดยตลอด ผูAวิจัยกราบ
ขอบพระคุณเปIนอยHางสูง 

ขอขอบพระคุณ อาจารย� ดร.สุนทร ฉมารัตน� อาจารย� ดร.นิยาดา เป��ยมพืชนะ 
และ อาจารย� ดร.วิเชียร รูAยืนยง ท่ีกรุณาเปIนผูAเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามและใหA
ขAอเสนอแนะในการสรAางขAอคําถามในแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณบุคลากรกลุHมสHงเสริม
สถานศึกษาเอกชนและผูAบริหารสถานศึกษา ครูผูAสอนโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑ ทุกทHาน ท่ีใหAขAอมูลและอํานวยความสะดวกใน
การเก็บขAอมูลจนสําเร็จลุลHวงดAวยดี 

คุณคHาและประโยชน�อันพึงมีจากการคAนควAาอิสระฉบับนี้ขอมอบเปIนเครื่องบูชา
พระคุณของบิดา มารดา บูรพาจารย� และผูAมีพระคุณทุกทHานท่ีไดAอบรม สั่งสอน ใหAสติปyญญา
อันเปIนเครื่องสHงทางไปสูHความสําเร็จในชีวิต ดAวยความสํานึกในพระคุณ 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ : 
ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน�. การนิเทศการสอน. กรุงเทพมหานคร : สื่อเสริมกรุงเทพ, ๒๕๔๕. 
สุมน อมรวิวัฒน�. บทบาทของสถาบันการศึกษาต&อการพัฒนาจิตใจ. นนทบุรี : เจริญผล, 

๒๕๕๐.  
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๑. แผนปฏิบัติราชการประจําปx
งบประมาณ ๒๕๕๓. ขอนแกHน : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกHน เขต ๑, ๒๕๕๔. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีมีความ 
สามารถพิเศษ (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๙). กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๔๘. 

 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
จริน แกAวอินแสง. “การบริหารงานวิชาการใหAสอดคลAองตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหHงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัด
นHาน”. วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ�, ๒๕๔๕. 

ดารัตน� พิมพ�อุบล. “การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูAบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตร,หา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ๒๕๔๙. 

ทัศนีย� กรรณิกา. “ความสัมพันธ�ระหวHางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค�”. วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�, ๒๕๔๙. 

เพ็ญไพลิน เพียรเสมอ. “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ชHวงชั้นท่ี ๑-๒ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต ๑”.
วิทยานิพนธ�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกHน, 
๒๕๔๘. 
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บทบาทของผู�บริหารโรงเรียนในการส&งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครูผู�สอน 
ในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

The Role of School Administrators in Promoting Classroom Research of 
Teachers in the United Prakonchai Campus, Secondary Educational 

Service Area Office Area 32 

เชิดพงศ� คงประโคน* 

บทคัดย&อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุHงหมายเพ่ือศึกษาบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนในการ
สHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ โดยการสุHมตามระดับชั้นอยHางมีสัดสHวน (Proportional 
stratified Random sampling) หลังจากนั้นจะทําการสุHมตัวอยHางดAวยวิธีการสุHมอยHางงHาย 
(Simple Random sampling) ไดAกลุHมตัวอยHางเปIนผูAบริหารโรงเรียนจํานวน ๑๙ คน ไดAกลุHม
ตัวอยHางเปIนครูจํานวน ๒๑๐ คน และกลุHมตัวอยHาง ในการสัมภาษณ�ไดAจากการเลือกกลุHม
ตัวอยHางแบบเจาะจง โดยเลือกผูAบริหารจํานวน ๕ คน และศึกษานิเทศก� ๕ คน เครื่องมือท่ีใชA
แบบสอบถามแบบมาตราสHวนประมาณคHา (Rating Scale) ไดAคHาความเชื่อม่ัน .๙๖ สถิติท่ีใชA
ในการวิเคราะห�ขAอมูลคือ คHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชA t-test 
แบบ Independent samples t-test และการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way Analysis of Variance) แลAวเปรียบเทียบความแตกตHางเปIนรายคูHตามวิธีการของเชฟเฟ� 
(Scheffe’ Method)  

ผลการวิจัยพบว&า  
๑. ครูและผูAบริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นตHอบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนในการ

สHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอน โดยรวมอยูHในระดับมาก 
๒. ครูและผูAบริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นตHอบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนในการ

สHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ 
๓. ครูและผูAบริหารโรงเรียน ท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวHาปริญญาตรี มี

ความคิดเห็นตHอบทบาทของผูAบริหารในการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนไมH
แตกตHางกัน 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมย� 
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๔. ครูและผูAบริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นวHาผูAบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานใน
โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ผHานการประเมิน ไมHผHานการประเมิน และรอ
รับการประเมิน มีความคิดเห็นตHอบทบาทของผูAบริหารในการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผูAสอนแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ เม่ือพิจารณาเปIนรายดAานพบวHา ดAาน
การจูงใจการวิจัยในชั้นเรียน ดAานการจัดหาแหลHงเรียนรูAการวิจัยในชั้นเรียน ดAานการสHงเสริม
ใหAมีความรูAความสามารถและทักษะการวิจัยในชั้นเรียน และดAานการสนับสนุนงบประมาณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกการวิจัยในชั้นเรียนแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ 

๕. ครูและผูAบริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นวHาผูAบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญH และขนาดใหญHพิเศษ มีความคิดเห็นตHอบทบาทของผูAบริหาร
ในการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ 
เม่ือพิจารณาเปIนรายดAานพบวHา ดAานการจูงใจการวิจัยในชั้นเรียน ดAานการจัดหาแหลHงเรียนรูA
การวิจัยในชั้นเรียน ดAานการสHงเสริมใหAมีความรูAความสามารถและทักษะการวิจัยในชั้นเรียน 
และดAานการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกการวิจัยในชั้นเรียนแตกตHางกัน
อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ 

คําสําคัญ: บทบาท, ผูAบริหารโรงเรียน, วิจัยในชั้นเรียน 

Abstract 

This research The aim is to study the role of school administrators in 
promoting classroom research of teachers in the United Prakonchai campus. 
Secondary Educational Service Area Office Area 32 based on the level of 
discretionary accounts. (Proportional stratified Random sampling) then simple 
random sampling method (Simple Random sampling) on a sample of 19 
school administrators, teachers have a sample of 210 people and groups. In 
an interview from the sample-specific. The leaders of five men and five 
supervisors who used questionnaire rating scale (Rating Scale) at the 
confidence. 96 The statistics used for data analysis, mean, standard deviation. 
Hypothesis testing using t-test and Independent samples t-test and one-way 
analysis of variance (One-way Analysis of Variance) and then compare the 
differences in pairs by means of Scheffe (Scheffe 'Method). 
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The research findings were as follows: 
1. Teachers and school administrators Opinion on the role of school 

administrators to promote research in the classroom of the teacher. The 
overall level 

2. Teachers and school administrators Opinion on the role of school 
administrators to promote research in the classroom, teachers are significantly 
different statistically. 05. 

3. Teachers and school administrators A Bachelor's Degree. Bachelor 
and higher Opinion on the role of management in promoting research in the 
classroom, teachers are no different. 

4. Teachers and school administrators Opinion that the school 
administrators who work in schools with the results of external assessment. 
Pass rate Do not over estimate And it will be evaluated Opinion on the role 
of management in promoting research in the classroom, teachers are 
significantly different statistically. 05 Considering that it was found. Research 
on motivation in class. The provision of resources for research in the 
classroom. To promote the knowledge and research skills in the classroom. 
And to support and facilitate research on class differences was statistically 
significant. 05. 

5. Teachers and School Administrators Opinion that the school 
administrators who work in medium, large and extra large. Opinion on the 
role of management in promoting research in the classroom, teachers are 
significantly different statistically. 05 Considering that it was found. Research 
on motivation in class. The provision of resources for research in the 
classroom. To promote the knowledge and research skills in the classroom. 
And to support and facilitate research in different classes significantly. 
Statistically. 05 

Keywords: character, school administrators, classroom research 
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๑. บทนํา 
การดําเนินชีวิตในปyจจุบันมีความยุHงยาก และซับซAอนมากข้ึนเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงอยHางรวดเร็วของสังคม และเทคโนโลยีจนกลายเปIนสังคมของขAอมูลขHาวสาร 
(Information society) ท่ีทําใหAเกิดท้ังผลดี และผลเสียในการดํารงชีวิตของมนุษย� จึงมี
ความจํา เปIนท่ีบุคคลจะตAองมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตเพ่ือใหAรูAเทHาทันตHอ
ความเปลี่ยนแปลงเหลHานั้น การศึกษาจึงเปIนกระบวนการหรือบทบาทท่ีสําคัญในการพัฒนา
มนุษย� ใหAเกิดพัฒนาการท้ังทางดAานรHางกาย จิตใจสติปyญญา คุณธรรม จริยธรรม และสังคม
ใหAเต็มตามศักยภาพ ความสําคัญของการศึกษาจึงเปIนกระบวนการสําคัญท่ีจะชHวยใหAมนุษย�
ไดAมีความรูA ความสามารถท่ีจะปรับตัวเองเพ่ือใหAสามารถดํารงชีวิตอยูHไดAในสังคมอยHางมี
ความสุข และมีสHวนรHวมในการปรับปรุงพัฒนาสังคมใหAเปIนสังคมท่ีนHาอยูHอาศัย จึงมีความ
จําเปIนท่ีตAองมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ซ่ึงเปIนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ เพ่ือสรAางคนไทยใหAเปIนคนดี มีปyญญา มีความสุข มีศักยภาพท่ีพรAอม
จะแขHงขันและรHวมมืออยHางสรAางสรรค�ในการพัฒนาการศึกษารัฐธรรมนูญแหHงราชอาณาจักร
ไทยกําหนดใหAมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหHงชาติเพ่ือปฏิรูปการศึกษาใหAสอดคลAองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรAางเสริมความรูAและปลูกฝyงจิตสํานึกท่ีถูกตAองเก่ียวกับ
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปIนประมุข 
สนับสนุนการคAนควAาวิจัยในศิลปะวิทยาการตHางๆ เรHงรัดการศึกษาวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประเทศ และพัฒนาวิชาชีพ 

จากปyญหาดังกลHาว ทําใหAผูAวิจัยในฐานะครูผูAปฏิบัติการสอนจึงมีความสนใจ
เก่ียวกับบทบาทขอผูAบริหารโรงเรียนวHามีสHวนรวมในการชHวยเหลือ สHงเสริม สนับสนุน แกH
ครูผูAสอนในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนหรือไมH อยHางไร ดังนั้นผูAวิจัยจึงมีความประสงค�ท่ีจะ
ศึกษาบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนในการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนในสห
วิทยาเขตประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ เพ่ือท่ีจะเปIน
ขAอมูลในการพัฒนาการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนตHอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนในการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ

ครูผูAสอนในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนและครูผูAสอน ในสหวิทยาเขต

ประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เก่ียวกับบทบาทของ
ผูAบริหารโรงเรียนในการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนโดยจําแนกตามสถานภาพ
ตําแหนHง วุฒิการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และขนาดของโรงเรียน  
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๓. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนในสห
วิทยาเขตประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. ประชากรท่ีใชAในการทําวิจัยในครั้งนี้ ไดAแกH ผูAบริหารโรงเรียน และครูในสห

วิทยาเขตประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ จากขAอมูล
พ้ืนฐานทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ ป�การศึกษา 
๒๕๕๖๑ มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน ๗ โรงเรียน มีผูAบริหาร จํานวน ๒๒ คน มีครูจํานวน 
๔๖๗ คน 

๒. กลุHมตัวอยHาง ไดAจากการสุHมจากประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุHมตัวอยHาง
จากตารางของแครซ่ีและมอร�แกน (Krejcie & Morgan)๒ จากจํานวนประชากร คือผูAบริหาร 
จํานวน ๒๒ คน จะไดAกลุHมตัวอยHางจํานวน ๑๙ คน และจากจํานวนประชากรคือ ครูจํานวน 
๔๖๕ คน จะไดAกลุHมตัวอยHางจํานวน ๒๑๐ คน โดยการสุHมตามระดับชั้นอยHางมีสัดสHวน 
(Proportional stratified Random sampling) ตามขนาดของโรงเรียนหลังจากนั้นจะทํา
การสุHมตัวอยHางดAวยวิธีการสุHมอยHางงHาย (Simple Random sampling) โดยแบHงโรงเรียนเปIน
กลุHมยHอยตามขนาดโรงเรียน ๓ ขนาดคือ ขนาดกลาง ขนาดใหญH และขนาดใหญHพิเศษ 
โดยรวมโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางเปIนโรงเรียนขนาดกลางเพียงขนาดเดียว แลAวทํา
การสุHมครูแตHละขนาด ใหAกระจายตามสัดสHวนดAวยวิธีการสุHมอยHางงHาย รวมผูAตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด ๒๒๙ คน และกลุHมตัวอยHางในการสัมภาษณ� ไดAจากการเลือกกลุHม
ตัวอยHางแบบเจาะจง โดยเลือกผูAบริหารจํานวน ๕ คน และศึกษานิเทศก� ๕ คน  

๔. สรุปผลการวิจัย 
ในการศึกษาบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนในการสHงเสริมการวิจัย ในชั้นเรียนของ

ครูผูAสอนในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ 
สรุปผลการวิจัยไดA ดังนี้ 

๑. ครูและผูAบริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นตHอบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนในการ
สHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอน โดยรวมอยูHในระดับมาก 

๒. ครูและผูAบริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นตHอบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนในการ
สHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนแตกตHางกัน อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ 

                                                           
๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒, ฝ}ายแผนงานและงบประมาณ, (บุรีรัมย� : 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒, ๒๕๕๖), หนAา ๒๕-๒๘. 
๒ ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ�, ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร�และสังคมศาสตร� ภาควิชา

ทดสอบ และวิจัยทางการศึกษา, (บุรีรัมย� : คณะครุศาสตร�สถาบันราชภัฏบุรีรัมย�, ๒๕๔๒), หนAา ๑๔๘. 
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๓. ครูและผูAบริหารโรงเรียน ท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวHาปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นตHอบทบาทของผูAบริหารในการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนไมH
แตกตHางกัน 

๔. ครูและผูAบริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นวHาผูAบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานใน
โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ผHานการประเมิน ไมHผHานการประเมิน และรอ
รับการประเมิน มีความคิดเห็นตHอบทบาทของผูAบริหารในการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผูAสอนแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ เม่ือพิจารณาเปIนรายดAานพบวHา ดAาน
การจูงใจการวิจัยในชั้นเรียน ดAานการจัดหาแหลHงเรียนรูAการวิจัยในชั้นเรียน ดAานการสHงเสริม
ใหAมีความรูAความสามารถและทักษะการวิจัยในชั้นเรียน และดAานการสนับสนุนงบประมาณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกการวิจัยในชั้นเรียนแตกตHางกัน อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ 

๕. ครูและผูAบริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นวHาผูAบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญH และขนาดใหญHพิเศษ มีความคิดเห็นตHอบทบาทของผูAบริหาร
ในการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนแตกตHางกัน อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ 
เม่ือพิจารณาเปIนรายดAานพบวHา ดAานการจูงใจการวิจัยในชั้นเรียน ดAานการจัดหาแหลHงเรียนรูA
การวิจัยในชั้นเรียน ดAานการสHงเสริมใหAมีความรูAความสามารถและทักษะการวิจัยในชั้นเรียน 
และดAานการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกการวิจัยในชั้นเรียนแตกตHางกัน
อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ 

๖. แนวทางการพัฒนาการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนในสหวิทยาเขต
ประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คือผูAบริหารโรงเรียนควร
มีการสHงเสริมนโยบายและขAอกําหนดใน การวิจัยในชั้นเรียนพรAอมท้ังสHงเสริมใหAครูทุกคนมี
สHวนรHวมในโครงการวิจัยในชั้นเรียน การกําหนดแผนการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
การทําวิจัยในชั้นเรียน และใหAครูท่ีมีผลงานวิจัยนําผลงานมาเปIนสHวนหนึ่งในการขอเลื่อนวิทย
ฐานะท่ีสูงข้ึน และไดAรับคัดเลือกเปIนผูAนําทางดAานวิชาการดAานการวิจัย พรAอมท้ังใหAการยก
ยHอง ชมเชยแกHครูผูAทําวิจัย ผูAบริหารโรงเรียนมีสHงเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูA
ระหวHางครูท่ีมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนกับครูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ประสานงาน
ใหAมีแหลHงเรียนรูAในทAองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการวิจัย และจัดหาหนังสือตํารา เอกสาร และ
วารสารตHางๆ ท่ีเปIนประโยชน�ตHอการวิจัยในชั้นเรียน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการทํา
วิจัยในชั้นเรียน และสHงเสริมใหAครูมีทักษะในการใชAสถิติในการวิเคราะห�ขAอมูลพรAอมจัดสรร
งบประมาณสําหรับการทําวิจัยแกHครูทุกคนและทุกฝ�าย พรAอมระดมทรัพยากรมาใชAในการ
ดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน 
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๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนในการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ

ครูผูAสอนในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
สามารถอภิปรายผลไดAดังนี้ 

๑. ผูAบริหารโรงเรียนบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนในการสHงเสริมการวิจัยในชั้น
เรียนของครูผูAสอนในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากบทบาทของผูAบริหาร
โรงเรียน ตAองดําเนินการสนับสนุนใหAครูผูAสอนทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทําการวิจับ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหAมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูAเรียนในแตHระดับการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกAไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๓๐ ใหAสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ๓ บัญญัติไวAใหA
ผูAบริหารโรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนาครูใหAทําวิจัยในชั้นเรียน จึงทําใหAครูตAองปฏิรูปตัวเอง
ใหAต่ืนตัวอยูHตลอดเวลาพัฒนากระบวนการสอนท่ีหลากหลายข้ึนเพ่ือสรAางผลงานวิจัยใน
นวัตกรรมใหมHๆ ใหAเหมาะสมกับการจัดสาระการเรียนรูA เนื่องจากผลการวิจัยตามความเห็น
ของผูAบริหารและครู โดยรวมพบวHาบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนในการสHงเสริมการวิจัยในชั้น
เรียนของครูผูAสอน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก แสดงใหAเห็นวHา ผูAบริหารสถานศึกษา มีความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน เปIนอยHางดีซ่ึงผูAบริหารมี
หนAาท่ีนิเทศ กํากับ ติดตามเพ่ือใหAผลการดําเนินงานใหAเปIนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขAองกําหนด
ไวAจําเปIนตAองกําหนดเปIนนโยบาย โดยงานวิจัยของผดุงศักด์ิ วิไลลักษณ�๔ ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง
ปyจจัยท่ีมีผลตHอการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
หนองพอก จังหวัดรAอยเอ็ด พบวHาปyจจัยท่ีมีผลในระดับมาก คือความรูA ความเขAาใจ และความ
ตระหนักในการทําวิจัย และปyจจัยท่ีสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนมากท่ีสุดคือ
ผูAบริหารโรงเรียน ไดAแกHผูAบริหารท่ีมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ผูAบริหารสามารถใหA
คําปรึกษาแนะนํา นิเทศการวิจัยในชั้นเรียน ผูAบริหารกระตุAนใหAครูในโรงเรียนทําวิจัยในชั้น
เรียน และผูAบริหารสนับสนุนใหAบุคลากรไดAเพ่ิมความรูA และประสบการในการทําวิจัย บทบาท
ของผูAบริหารจึงจําเปIนอยHางยิ่งในการกระตุAนหรือสรAางเง่ือนไขเพ่ือใหAครูผูAสอนเกิดพลังท่ีจะ
สรAางผลงานและนวัตกรรมใหมHๆ ใหAแกHองค�กรสถานศึกษา 

                                                           
๓ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก�ไข

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�คุรุสภาลาดพรAาว, ๒๕๔๒), หนAา ๑๖.  
๔ ผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ�, “ปyจจัยท่ีมีผลตHอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผูAสอนสังกัดสํานักงาน 

การประถมศึกษาอําเภอหนองพอก จังหวัดรAอยเอ็ด”, การศึกษาค�นคว�าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๔๖. 
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๒. ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นของครูผูAสอนและผูAบริหารโรงเรียนตHอบทบาท
ผูAบริหารโรงเรียนท่ีมีตHอการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต๓๒ โดยรวมมีความคิดเห็นแตกตHางกัน อยHางมีนัยทางสถิติท่ี .๐๕ สอดคลAอง
กับงานวิจัยของศิรินันท� สิงทิศ๕ ไดAศึกษาเรื่องบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนในการสHงเสริม
การวิจัยในชั้นเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย พบวHาความคิดเห็นของ
ผูAบริหารโรงเรียนมีความแตกตHางกัน ซ่ึงผูAบริหารโรงเรียนและครูผูAสอนตHางก็ทราบถึงการใหA
ความสําคัญในการวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงตAองปฏิบัติตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนด 
และสอดคลAองกับงานวิจัยของทิพวรรณ ชมพูพันธุ�๖ ไดAศึกษาเรื่องบทบาทการสHงเสริมการทํา
วิจัยในชั้นเรียนของผูAบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูAบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูAสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี พบวHาความคิดเห็นของผูAบริหารโรงเรียน
และครูผูAสอนมีความคิดเห็นแตกตHางกันเนื่องจากผูAบริหารโรงเรียนและครูผูAสอนมีบทบาท
และความรับผิดชอบแตกตHางกันทําใหAความคิดเห็นแตกตHางกัน 

๓. บทบาทของผูAบริหารโรงเรียน เก่ียวกับการทําวิจัยของครู ตามความคิดเห็นของ
ผูAบริหารโรงเรียนและครูผูAสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาสูงกวHา
ระดับปริญญาตรี มีบทบาทตHอการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนโดยรวมมีความคิดเห็นไมH
แตกตHางกัน ไมHสอดคลAองกับสมมติฐานขAอ ๒ ท้ังนี้ อาจเปIนเพราะครูผูAสอนและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดAมีการพัฒนาตนเองยHางตHอเนื่อง เพ่ือใหAเปIนไปตามมาตรฐานตําแหนHง และ
มาตรฐานวิชาชีพครู จึงทําใหAมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนในการ
สHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนไมHแตกตHางกัน สอดคลAองกับชูชาติ แกAวนอก๗ ไดAกลHาววHา เม่ือครู
สามารถทําการวิจัยในชั้นเรียนจะเกิดผลดีตHอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพราะ
คุณคHาหรือผลงานจากการคิดคAนนวัตกรรมทางการศึกษาข้ึนมาใชAนั้น จะกHอใหAเกิดประโยชน�
ดังนี้ ๑) นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน เนื่องจากนักเรียนในแตHละชั้นมีความรูA
ความสามารถแตกตHางกัน หากครูใชAวิธีการสอนหรือสื่อการสอนอยHางเดียวกันนักเรียนกลุHม
อHอนอาจตามไมHทัน ดังนั้น การท่ีครูพยายามวิเคราะห�หาสาเหตุของปyญหาอยHางมีหลักการ 
แลAวคิดหาทาง แกAไขปyญหาโดยคิดคAนวิธีสอนหรือสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

                                                           
๕ ศิรินันท� สิงทิศ, “บทความของผูAบริหารโรงเรียนในการสHงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี), ๒๕๕๐. 

๖ ทิพวรรณ ชมพูพันธ�, “บทบาทการสHงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูAบริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี”, 
วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี), ๒๕๕๒. 

๗ ชูชาติ แกAวนอก, “การพัฒนาครูโดยใชAคูHมือการทําวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนพลอยจาตุรจิน
ดา”, รายงานการวิจัย, (สมุทรปราการ : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต ๙), ๒๕๔๙. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ของนักเรียนกลุHมอHอนจะทําใหAเกิดผลดีกับนักเรียน ทําใหAนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน ๒) ครูมีคุณภาพการสอนท่ีดี ครูจะมีการวางแผนอยHางเปIนระบบเริ่มต้ังแตHการ
เตรียมการสอน ทําแผนการสอน เลือกวิธีการสอน ประเมินผลการทํางานเปIนระยะ โดยมี
เป�าหมายชัดเจนวHาจะทําอะไร กับใคร เม่ือไร ดAวยเหตุผลอะไรและทําใหAทราบผลการกระทํา
วHาบรรลุเป�าหมายไดAอยHางไร การทําวิจัยในชั้นเรียนชHวยใหAครูไดAเกิดความคิดริเริ่มสรAางสรรค�
เพ่ือหาทางแกAไขปyญหาไดAอยHางเหมาะสม และผลการวิจัยยังสามารถแสดงใหAเห็นคุณภาพการ
สอนของครูวHาเปIนครูมืออาชีพท่ีพรAอมจะกAาวสูHยุคของการปฏิรูปการศึกษาและการประเมิน
คุณภาพตHอไป ๓) โรงเรียนมีชื่อเสียง โรงเรียนท่ีมีครูคุณภาพสูงนักเรียนยHอมมีคุณภาพสูงดAวย
และครูกับนักเรียนจะสรAางชื่อเสียงใหAโรงเรียน ชHวยยกระดับมาตรฐานทางวิชาการใหAสูงข้ึน 
นักเรียนเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมจากท่ีฟyงครูสอนอยHางเดียวมาเปIนรHวมคิด รHวมทํารHวม
แกAปyญหาและเกิดการเรียนรูH โดยผHานสื่อหรือวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับความสามารถหรือ
ความแตกตHางของนักเรียน การเรียนการสอนจึงเปIนไปตามหลักการท่ียึดนักเรียนเปIนสําคัญ 
๔) สรAางมาตรฐานทางการศึกษารายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนสามารถสHงขอรับการประเมิน
เพ่ือขอเลื่อนระดับตําแหนHงทางวิชาการ เม่ือมีงานวิจัยท่ีดีเปIนจํานวนมากจะเปIนเครื่องแสดง
วHาการเรียน การสอนไดAรับการพัฒนาบนพ้ืนฐานของการวิจัยและนั่นคือการสรAางมาตรฐาน
การศึกษาใหAสูงข้ึน 

๔. บทบาทของผูAบริหารโรงเรียน เก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู จําแนก
ตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก พบวHาครูและผูAบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นวHา
ผูAบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีผHานการประเมิน ไมHผHานการประเมิน และรอรับ
การประเมิน มีความคิดเห็นตHอการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ โดยรวมมีความคิดเห็นแตกตHางกันอยHางมีนัยทางสถิติท่ี .๐๕ 
ท้ังนี้ อาจเปIนเพราะวHา โรงเรียนท่ี มีผลประเมินภายนอกแตกตHางกันมีความพรAอมในการ
บริหารจัดการในโรงเรียนแตกตHางกัน โดยในสภาพของโรงเรียนท่ีประเมินผHานนั้น มีความ
พรAอมท้ังจํานวนบุคลากรมาก มีงบประมาณเพียงพอ มีการแบHงงานใหAแกHครูและบุคลากร
อยHางท่ัวถึง ครูและบุคคลากรทางการศึกษาไดAรับมอบหมายใหAปฏิบัติงานอยHางเปIนระบบ 
รับผิดชอบงานเพียงไมHก่ีงานตHอคน ทําใหAประสิทธิภาพของงานสูงกวHาโรงเรียนท่ีไมHผHานการ
ประเมินและรอรับการประเมิน ทําใหAการดําเนินงานตามบทบาทของผูAบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนท่ีผHานการประเมินมีการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนประสบความสําเร็จสูงกวHา จาก
เหตุผลท่ีกลHาวมาขAางตAน จึงทําใหAครูผูAสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีผลการประเมิน
ภายนอกตHางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูAบริหารสถานศึกษาในการสHงเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนแตกตHางกันกันไปดAวย  

๕. บทบาทของผูAบริหารโรงเรียน เก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู จําแนก
ตามขนาดโรงเรียนครูและผูAบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นวHาผูAบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานใน
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โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญH และโรงเรียนขนาดใหญHพิเศษ มีความคิดเห็นตHอการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
โดยรวมมีความคิดเห็นแตกตHางกัน อยHางมีนัยทางสถิติท่ี .๐๕ ท้ังนี้ อาจเปIนเพราะวHา 
โรงเรียนท่ี มีขนาดแตกตHางกันมีความพรAอมในการบริหารจัดการในโรงเรียนแตกตHางกัน โดย
ในสภาพของโรงเรียนขนาดใหญHพิเศษนั้น มีจํานวนบุคลากรมาก มีงบประมาณเพียงพอ มี
การแบHงงานใหAแกHครูและบุคลากรอยHางท่ัวถึง ครูและบุคคลากรทางการศึกษาไดAรับ
มอบหมายใหAปฏิ บัติงานอยHางเปIนระบบ รับผิดชอบงานเพียงไมH ก่ีงานตHอคน ทําใหA
ประสิทธิภาพของงานสูงกวHาสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญHท่ีครูและผูAบริหารโรงเรียน
คนๆ เดียวตAองรับผิดชอบงานหลายงาน ทําใหAการดําเนินงานตามบทบาทของผูAบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญHพิเศษในการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนประสบความสําเร็จสูง
กวHา จากเหตุผลท่ีกลHาวมาขAางตAน จึงทําใหAครูและผูAบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดตHางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูAบริหารสถานศึกษาในการ
สHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนแตกตHางกัน สอดคลAองกับงานวิจัยของบุญลือ ไชยชิต๘ ไดAทําการ
วิจัยเรื่อง บทบาทผูAบริหารโรงเรียนท่ีมีตHอการสHงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย� ผลการวิจัยครูผูAสอน และ
ผูAบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตHางกัน มีความคิดเห็นตHอ
บทบาทของผูAบริหารโรงเรียนท่ีมีตHอการสHงเสริมการวิจัยใน ชั้นเรียน โดยรวมทุกดAานแตกตHาง
กันกับระหวHางครูผูAสอนและผูAบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดโรงเรียนตHางกัน 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ขAอเสนอแนะในการนําไปใชA 
จากการศึกษาศึกษาบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนในการสHงเสริมการวิจัยในชั้น

เรียนของครูผูAสอนในสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ ดังนี้ 

๑.๑ ผูAบริหารโรงเรียนมีการสHงเสริมนโยบายและขAอกําหนดใน การวิจัยในชั้น
เรียน พรAอมท้ังสHงเสริมใหAครูทุกคนมีสHวนรHวมในโครงการวิจัยในชั้นเรียน และทีการกําหนด
แผนการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการทําวิจัยในชั้นเรียน 

๑.๒ ผูAบริหารโรงเรียนบทบาทใหAครูท่ีมีผลงานวิจัยนําผลงานมาเปIนสHวนหนึ่งใน
การขอเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน และไดAรับคัดเลือกเปIนผูAนําทางดAานวิชาการดAานการวิจัย 
พรAอมท้ังใหAการยกยHอง ชมเชยแกHครูผูAทําวิจัย  
                                                           

๘ บุญลือ ไชยชิต, “บทบาทของผูAบริหารโรงเรียนตHอการสHงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย�”,  วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�), ๒๕๔๕. 
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๑.๓ ผูAบริหารโรงเรียนสHงเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูAระหวHางครูท่ีมี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนกับครูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ประสานงานใหAมีแหลHง
เรียนรูAในทAองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการวิจัย และจัดหาหนังสือตํารา เอกสาร และวารสารตHางๆ ท่ี
เปIนประโยชน�ตHอการวิจัยในชั้นเรียน  

๑.๔ ผูAบริหารโรงเรียน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน 
และสHงเสริมใหAครูมีทักษะในการใชAสถิติในการวิเคราะห�ขAอมูล  

๑.๕ผูAบริหารโรงเรียนจัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยแกHครูทุกคนและทุก
ฝ�าย พรAอมระดมทรัพยากรมาใชAในการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน 

๒. ขAอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตHอไป 
๒.๑ ควรศึกษาปyจจัยท่ีสHงผลตHอการวิจัยในชั้นเรียนของครู เพ่ือเปIนขAอมูลใน

การทําพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนตHอไป 
๒.๒ ควรศึกษาปyญหาของการวิจัยในชั้นเรียนของครู เพ่ือเปIนขAอมูลในการทํา

พัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนตHอไป 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก�ไข

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�คุรุสภาลาดพรAาว, 
๒๕๔๒.  

ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ�. ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร�และสังคมศาสตร� ภาควิชา
ทดสอบ และวิจัยทางการศึกษา. บุรีรัมย� : คณะครุศาสตร�สถาบันราชภัฏบุรีรัมย�, 
๒๕๔๒. 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒. ฝ}ายแผนงานและงบประมาณ. บุรีรัมย� : 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒, ๒๕๕๖. 
(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

ชูชาติ แกAวนอก. “การพัฒนาครูโดยใชAคูHมือการทําวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา”. 
รายงานการวิจัย. สมุทรปราการ : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๙, ๒๕๔๙. 

ทิพวรรณ ชมพูพันธ�. “บทบาทการสHงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูAบริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาลพบุรี”. วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๕๒. 
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บุญลือ ไชยชิต. “บทบาทของผูAบริหารโรงเรียนตHอการสHงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย�”.  
วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย�, ๒๕๔๕. 

ผดุงศักด์ิ วิไลลักษณ�. “ปyจจัยท่ีมีผลตHอการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูAสอนสังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษาอําเภอหนองพอก จังหวัดรAอยเอ็ด”. การศึกษาค�นคว�าอิสระ
การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๖. 

ศิรินันท� สิงทิศ. “บทความของผูAบริหารโรงเรียนในการสHงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย”. วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๕๐. 
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แนวทางการแก�ไขป8ญหาทางอารมณ�ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

Guidelines for Solutions of Emotional Problems of Under-graduate 
Students, Mahamakut Buddhist University Isan Campus 

     พระมหาประสงค� กิตฺติญาโณ, ดร. และคณะ* 

บทคัดย&อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค� ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือสังเคราะห�การแกAไขปyญหา
ทางอารมณ�ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาการแกAไขปyญหาทางอารมณ�ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และ ๓) เพ่ือสังเคราะห�แนวทางการแกAไขปyญหาทางอารมณ�ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีวิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาขAอมูลจากเอกสารปฐม
ภูมิและการสัมภาษณ� ผูAใหAขAอมูลสําคัญจํานวน ๑๕ ทHาน แลAวนํามาจัดหมวดหมูH วิเคราะห� 
สังเคราะห�ขAอมูลใหAสอดคลAองกันอยHางเปIนระบบ แลAวนําเสนอขAอมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห� 

ผลการวิจัยพบว&า การแกAไขปyญหาทางอารมณ�ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
สังเคราะห�ไดA ๒ แบบ คือ ๑) แบบอินทรีย�สังวร ๒) แบบเจริญสติปyฏฐานสHวนผลสําเร็จของ
การแกAไขปyญหาทางอารมณ� คือ (๑) ดAานกายสํารวมกาย วาจา มีบุคลิกภาพดี รักษาตนพAน
จากความชั่ว ปฏิบัติตนไดAเหมาะสม กHอใหAเกิดบุญกุศล ละความเดือดรAอนทางกายและใจ 
และมีความสุข (๒) ดAานพฤติกรรมเปIนผูAนําไดA เปIนท่ียอมรับของสังคม และเกิดความเลื่อมใส
ของผูAพบเห็นเก้ือกูลแกHผูAอ่ืน ทําใหAตั้งอยูHในระเบียบวินัย (๓)ดAานจิตใจไดAรับความสุขดAานจิตใจ 
มีความสงบใจ และมีสติ (๔) ดAานปyญญา พAนจากความทุกข�โดยสิ้นเชิง รูAเทHาทันกับความเปIน
จริงมีชีวิตท่ีปลอดภัย และประสบความสําเร็จในชีวิตการแกAไขปyญหาทางอารมณ�ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดAแกH ๑) แนวทางแกAไขปyญหาทางอารมณ� คือ (๑) ปรับ
ความคิด (๒) มีกัลยาณมิตร (๓) สรAางอารมณ�ดีใหAเกิดข้ึน (๔) ยึดธรรมะในการดําเนินชีวิต ๒) 
แนวทางการพัฒนาอารมณ� คือ (๑) มีระเบียบวินัย (๒) ปรับทัศนคติไปในแงHบวก (๓) ฝ�กสติ 
สมาธิ เปIนประจํา๔) บําเพ็ญประโยชน� ไดAแกH ทําประโยชน�เพ่ือผูAอ่ืน สังเคราะห�แนวทางการ
แกAไขปyญหาทางอารมณ�ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดAจํานวน ๔ แนวทางดังนี้ ๑) การมี
สติอยูHในชีวิตประจําวัน ไดAแกH (๑) การหลบเลี่ยงอารมณ� (๒) การขHมใจจากอารมณ� (๓)การ
สํารวมอินทรีย� (๔) การชนะใจตนเอง (๕) การรูAจักคิด ๒) การปฏิบัติกรรมฐา นไดAแกH (๑)การ

                                                           
* อาจารย�มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,  

พระมหารุHงเรือง รกฺขิตธมฺโม, ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ� และดร.ประชัน ชะชิกุล 
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ปฏิบัติสมถกรรมฐาน ๒)การปฏิบัติวิปyสสนากรรมฐาน๓. การมีกัลยาณมิตรไดAแกH ๑)การ
สนทนาธรรม (๒) การศึกษาธรรมะ ๔) การทํากิจกรรม ไดAแกH (๑) การบริจาคทาน (๒) การ
ออกคHายปฏิบัติธรรม (๓) การเดินป�า (๔) การทัศนศึกษาวัด 

คําสําคัญ: แนวทางการแกAไขปyญหา, อารมณ� 

Abstract 

The objectives of this research are as follows; 1. To synthesis solving 
emotional problems in Theravada Buddhism, 2. To study solutions of 
emotional problems of under-graduate students studying in Department of 
Buddhism and Philosophy, Mahamakut Buddhist University, Isan Campus, and 
3. To synthesis guidelines for solutions of emotional problems of under-
graduate students. This research is a qualitative research conducted by 
studying primary sources and interviewing 15 persons. The collected 
information were analyzed and synthesized corresponding to the system. 
Then, information was presented in descriptive analysis. 

The results revealed that: solutions for emotional problems in 
Theravada Buddhism are divided into 2 formats i.e., Indriyasamvara (Sense-
restraint) and Satipathana (Mindfulness of body). Meanwhile the 
achievements of the solutions for emotional problems are: 1) Body: calm 
your body, speech and personality, pull yourself out to indulge in 
unwholesomeness, behave properly; 2) Behavior: be a leader, socially 
acceptableand adherence for spectator, in discipline; 3) Mind: mental 
happiness, calm, and conscious; 4) Wisdom: be free from suffering, know the 
reality, safe life and achieve the success in life. Solving the emotional 
problems of students were as follows: 1.Ways to solve the emotional 
problems i.e. 1) reconcile, 2) have good friends, 3) create good emotions, and 
4) cling to Dhamma in living a life; 2. Ways to develop emotions i.e. 1) self-
discipline, 2) adjust attitude to be optimist, 3) meditate regularly, and 4) do 
good deed for e.g. help others. After synthesizing solutions for emotional 
problems of students, there were 4 ways; 1. Consciousness in living a life i.e. 
1) avoid emotions, 2) control yourself, 3) pacify Indriyasamvara, 4) be self-
controlled, and 5) use mind; 2. Practice meditation i.e. 1) Samatha Meditation, 
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and 2) Vipasanna Meditation; 3. Having good friend i.e. 1) discuss Dhamma, 
and 2) study Dhamma; 4. Doing activities i.e. 1) donations, 2) Dhamma Camp, 
3) walking in forest, and 4) visiting temples. 

Keywords: Guidelines for solutions, Emotion  

๑. บทนํา 
มนุษย�มีชีวิตท่ีดีงามไดAดAวยการเรียนรูAฝ�กฝนพัฒนา พุทธศาสนาใหAศึกษารูAทุกเรื่อง

เก่ียวกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะวHาเปIนเรื่องท้ังหมด อารมณ�หรืออายตนะจึงเปIน
จุดเริ่มตAนและเปIนหัวเลี้ยวหัวตHอของทางแยกระหวHางกุศลกับอกุศล ทางสายหนึ่งนําไปสูH
ความประมาทมัวเมา ความชั่ว และการหมกติดอยูHในโลก อีกสายหนึ่งนําไปสูHความรูAเทHาทัน
การประกอบกรรมดี และความหลุดพAนเปIนอิสระ ความผิดพลาดอันยิ่งใหญHของการเรียนรูAใน
ปyจจุบัน คือไมHเรียนรูAใหAรูAตัวเอง เรียนแตHสิ่งภายนอก ซ่ึงแมAเรียนใหAเกHงเทHาไรแตHถAาไมHรูAตัวเอง
แลAวก็แกAปyญหาไมHไดA หรือกลับยิ่งสรAางปyญหามากข้ึนมนุษย�วิกฤตเพราะเหตุนี้การเรียนรูAใหAรูA
ตัวเองไมHไดAแปลวHาสิ่งนอกตัวไมHสําคัญตามหลักอิทัปปyจจยตา สิ่งนอกตัวและในตัวเชื่อมโยง
สัมพันธ�และเปIนปyจจัยซ่ึงกันและกัน แตHตัวเราเองเปIนผูAรับรูAโลก มีความรูAสึกชอบไมHชอบ มี
ความนึกคิด มีเจตจํานงและมีการกระทําตHอโลก การไมHรูAตัวเองจึงเปIนการพรHองทางปyญญา
และมีผลรAายอยHางมหาศาล ท้ังตHอตนเองและตHอโลก 

พระพุทธศาสนาแสดงแนวคิดเก่ียวกับอารมณ� คือรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
ธรรมารมณ� ดังพระพุทธเจAาตรัสไวAหลายประการ คือ“เม่ือเห็นอารมณ�เปIนท่ีเกิดข้ึน เปIนท่ี
หมักหมม และเปIนท่ีทHองเท่ียวแหHงทิฏฐิเหลHานั้นตามความเปIนจริงดAวยปyญญาอันชอบอยHางนี้
วHานั่นไมHใชHของเรา เราไมHเปIนนั่น นั่นไมHใชHอัตตาของเราก็ละสลัดท้ิงทิฏฐิเหลHานั้นไดA”๑ “ฝ�ก
จิตใหAมีอารมณ�เปIนหนึ่ง”๒ “บุคคลไมHพึงหAามใจจากอารมณ�ท้ังปวงไมHพึงหAามใจท่ีถึงความ
สํารวม บาปเกิดข้ึนจากอารมณ�ใดๆ พึงหAามใจจากอารมณ�นั้นๆ”๓ “อารมณ�อันงามท้ังหลาย
ในโลก ยังไมHจัดเปIนกาม ความกําหนัดท่ีเกิดจากความดําริเปIนกามของบุรุษอารมณ�อันงาม
ท้ังหลายมีอยูHในโลกอยHางนั้นเอง ฉะนั้น บุคคลผูAมีปyญญาท้ังหลายจึงกําจัดฉันทะในอารมณ�
เหลHานั้น”๔ “ดAวยการพัฒนาอารมณ�หรือในกาลใดท่ีบุคคลอบรมใจดีแลAวในอารมณ� ๖ 
ประการอยHางนี้ในกาลนั้นจิตของเขาถูกสุขสัมผัสหรือทุกข�สัมผัสกระทบแลAวยHอมไมHหวั่นไหว

                                                           
๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๐/๘๒. 
๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๑๑/๒๒๒. 
๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๔/๒๘. 
๔ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๔/๓๔. 
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ในท่ีไหนๆ”๕ “เพราะเห็นรูปจึงหลงลืมสติเม่ือใสHใจนิมิตท่ีนHารักก็มีจิตกําหนัดเสวยอารมณ�นั้น 
ท้ังติดใจอารมณ�นั้น”๖ “จิตของผูAคงท่ีนั้นเปIนจิตต้ังม่ัน ไมHหวั่นไหวไมHเกาะเก่ียวดAวยอารมณ�
อะไรเพราะทHานผูAคงท่ีพิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้น”๗ การพัฒนาชีวิตแบบนี้โดยใชA
หลักวิธีการพัฒนาอารมณ�ของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท  

การใชAคําวHาวิธีการพัฒนาอารมณ�เปIนประโยคไมHคุAนเคยนัก เปIนศัพท�วิชาการแตHจะ
คุAนเคยกันดีในภาษาพูด เชHน ไมHรูAจักพัฒนาอารมณ�บAางเลย เปIนตAน แตHศัพท�วิชาการท่ีคุAนเคย
เปIนประจําคือวิธีการพัฒนาจิตใจ การเจริญจิตภาวนา หรือวิธีการพัฒนาปyญญานั้นเปIนการ
กลHาวถึงแงHใดแงHหนึ่งเทHานั้น แตHวิธีการพัฒนาอารมณ�ในงานวิจัยนี้เปIนคํากลางๆ คําแทนหรือ
ครอบคลุมถึงตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ควบคูHกับรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ� ดAวย แตH
สุดทAายก็ตAองไปสิ้นสุดลงท่ีจิตใจเชHนเดิม เพราะทุกสิ่งทุกอยHางข้ึนอยูHกับจิตใจ แตHตามความ
เปIนจริงตAองรูAเรื่องท้ังหมดเก่ียวกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ดAวย จึงจะรูAจิตใจไดAแทAจริง จึงควร
ศึกษาครบทุกดAานท้ังกายและใจ 

ผูAวิจัยไดAทําหนAาท่ีสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและ
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ทําใหAพบกับปyญหาดAานอารมณ�
ของนักศึกษาตHางๆ การไมHเขAาใจกันระหวHางเพ่ือนกHอใหAเกิดความเครียดในหAอง แสดง
พฤติกรรมไมHเหมาะสมคือการทะเลาะวิวาท หรือความกังวลดAานการเรียนจนทําใหAสHงงานชAา
กวHากําหนด ความไมHแจHมใสของอารมณ�อันมีสาเหตุมาจากการเดินทางมาเรียน ความขัดแยAง
ดAานความคิดกับอาจารย� ความไมHพอใจเม่ือมีการขอรAองใหAจHายเงินเพ่ือการกุศล หรือ
นักศึกษาชอบทํากิจกรรมชHวยเหลือเพ่ือนและอาจารย� รวมถึงสถาบันดAวย การแสดงความ
คิดเห็นท่ีเปIนประโยชน�ตHอสHวนรวม การเสียสละดAานวัตถุเพ่ือชHวยเหลือสถาบัน ความสามัคคี
ของนักศึกษากิจกรรมเหลHานี้ถือวHาเปIนผลมาจากอารมณ�ท้ังสิ้น  

จากท่ีกลHาวมาขAางตAนกลHาวไดAวHาอารมณ�เปIนชีวิตควรท่ีจะรูAและศึกษาใหAเขAาใจ 
ดังนั้นผูAวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการแกAไขปyญหาทางอารมณ�ในพระพุทธศาสนาเถรวาทการ
แกAไขปyญหาทางอารมณ�ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และสังเคราะห�แนวทางการแกAไขปyญหา
ทางอารมณ�ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพ่ือเปIนประโยชน�ตHอไป 

 
 

                                                           
๕ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๙๔/๙๙. 
๖ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๙๕/๑๐๔-๑๐๕.  
๗ องฺ.ป>ฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๕/๕๓๙.  
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๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือสังเคราะห�การแกAไขปyญหาทางอารมณ�ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพ่ือศึกษาการแกAไขปyญหาทางอารมณ�ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๓. เพ่ือสรAางแนวทางการแกAไขปyญหาทางอารมณ�ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ผูAวิจัยไดAใชAระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเก็บ

รวบรวมขAอมูลจากเอกสาร (Documents) และขAอมูลภาคสนาม (Field study) ซ่ึงไดAกําหนด
วิธีดําเนินการวิจัย ดังตHอไปนี้ 

๑. ประชากรและกลุHมเป�าหมาย ประชากรคือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
คณาจารย�จํานวน ๑๕ รูป/คนสําหรับกลุHมเป�าหมาย ในการศึกษาครั้งนี้ใชAกลุHมบุคคลท่ี
เก่ียวขAอง คือ กลุHมนักศึกษา โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ
คณาจารย� รวมท้ังสิ้น๑๕ รูป/คน คือผูAใหAขAอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการแกAไขปyญหาทางอารมณ�คือ
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาท้ังหมดทุกรูปทุกคน ป�ท่ี ๑ รุHน ๙ จํานวน ๕ รูป
และป�ท่ี ๒ รุHน ๑๐ จํานวน ๕ รูป/คน รวม ๑๐ รูป/คน และคณาจารย�จํานวน ๕ รูป/คน 
รวมท้ังสิ้น ๑๕ รูป/คน 

๒. เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัยในการวิจัยเรื่องนี้ ผูAวิจัยดําเนินการสํารวจ (Basic 
survey) และศึกษาเอกสาร รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวขAองกับการวิจัย กําหนดกรอบแนวคิด
กําหนดเลือกพ้ืนท่ีและกลุHมตัวอยHางในการศึกษาโดยใชAแบบสัมภาษณ�มีโครงสรAาง 
(Structured interview)  

๓. การสรAางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชAในการวิจัย แบบสัมภาษณ�มีโครงสรAาง 
(Structured interview) ผูAวิจัยไดAสรAางข้ึนเองจากฐานขAอมูลของบทท่ี ๒ ของการวิจัยนี้ และ
จากการสัมภาษณ�เบ้ืองตAนโดยใหAผูAเชี่ยวชาญตรวจสอบ แลAวนํามาปรับปรุงนําไปทดลองใชA จึง
นํามาปรับปรุงเพ่ือใชAสัมภาษณ�ตHอไป 

๔. การเก็บรวบรวมขAอมูลประกอบดAวย ๓ ข้ันตอน ดังนี้ ตอนท่ี ๑ การวิจัยเอกสาร 
(Documentary research) ขAอมูลเบ้ืองตAนเปIนการเก็บรวบรวมขAอมูลทางดAานเอกสาร 
วิทยานิพนธ� เนAนการศึกษาวิเคราะห�และสังเคราะห�เอกสารท้ังขAอมูลปฐมภูมิ (Primary 
source) ไดAแกH พระไตรป�ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและขAอมูลทุติยภูมิ
(Secondary source) ไดAแกHเอกสาร หนังสือ ตําราวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง ตอนท่ี 
๒ การวิจัยภาคสนาม ประกอบดAวย ๑) วิจัยภาคสนาม ระยะท่ี ๑ (Field research I) เปIน
การวิจัยเชิงประจักษ� (Empirical study) ดAวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
methodology) เนAนวิธีสัมภาษณ�กลุHมเป�าหมายแบบเจาะลึก (Indept interview) เพ่ือ
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สังเคราะห�และประมวลขAอมูล(Observed data) และ ๒) การวิจัยภาคสนาม ระยะท่ี ๒ 
(Field research II) ตHอเนื่องจากการวิจัยภาคสนามครั้งท่ี ๑ เนAนการจัดหมวดหมูHขAอมูล และ
วิเคราะห�ขAอมูลตามวัตถุประสงค�การวิจัย และตอนท่ี ๓ การสังเคราะห�ขAอมูล เพ่ือใหAไดAขAอมูล
ตามวัตถุประสงค�จึงมีการกลั่นกรอง (Verification) ตรวจความถูกตAองสมบูรณ�ของขAอมูลดAวย
วิธี (Triangulation method) แลAวดําเนินการสังเคราะห�ขAอมูลตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย และเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ�ตHอผูAเก่ียวขAองตHอไป 

๔. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัย เรื่ อง  แนวทางการแกA ไขปyญหาทางอารมณ�ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานสรุปผลการวิจัยไดA
ดังตHอไปนี้ 

๑. สังเคราะห�การแกAไขปyญหาทางอารมณ�ในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีดังตHอไปนี้
อารมณ� หมายถึงธรรมชาติใดท่ีเปIนเครื่องยึดหนHวงของจิตอยูH ไดAแกH รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
ธรรมารมณ� ท่ีอาศัยสัมผัสทางตา หู จมูกลิ้นกายใจปรากฏข้ึนโดยมีปสาทรูป มโนวิญญาณเปIน
เครื่องมือกHอใหAเกิดความรูAสึก และเม่ือธรรมชาติกระทบจิตเรียกวHาอารมณ� กระบวนการเกิด
ของอารมณ�ไดAแกHอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันแลAวเกิดเวทนา มีการรูA
อารมณ�นั้นหรือเปIนไปตามอารมณ�เกิดเปIนสัญญาแลAวคิดปรุงแตHงอารมณ�วHาดีวHาไมHดีสุดทAาย
เกิดการครอบงําจิตจากอารมณ�นั้นแลAวคิด พูด กระทําไปตามนั้นสHวนประโยชน�ของการแกAไข
ปyญหาทางอารมณ�คือ ๑) ยHอมเปIนท่ีรักท่ีพอใจท่ีเคารพ และเปIนท่ียกยHอง ๒) ถAาเปIนภิกษุ เปIน
ผูAควรแกHของท่ีเขานํามาถวาย ควรแกHของตAอนรับควรแกHทักษิณาควรแกHการทําอัญชลีเปIนนา
บุญอันยอดเยี่ยมของโลก ๓) สามารถก้ันบาปอกุศลไมHใหAเกิดข้ึนไดAและเปIนเหตุใหAหลุดพAนจาก
กิเลส ๔) นําสุขมาใหA และ ๕) พAนจากอาสวะจุดดAอยของการไมHแกAไขปyญหาทางอารมณ�คือ ๑) 
ไมHสามารถลHวงพAนจากความทุกข�ไดA ๒) เสื่อมจากกุศลธรรม ๓) สะสมทุกข� ๔) เปIนหนทางแหHง
ความตายจากความดีงาม ๕) มีชีวิตอยูHอยHางเปIนทุกข� ๖) เม่ือละจากโลกนี้ไปแลAวยHอมไปสูHนรก 
๗) ยHอมไมHเปIนท่ีรัก ไมHเปIนท่ีพอใจ ไมHเปIนท่ีเคารพ และไมHเปIนท่ียกยHอง ๘) บาปอกุศลยHอม
ครอบงําบุคคลนั้น และเปIนเหตุใหAเกิดใหมHไมHมีท่ีสิ้นสุด ๙) ทําใหAประมาทมัวเมา  

สังเคราะห�แนวทางการแกAไขปyญหาทางอารมณ�ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๑) 
วิธีการพัฒนาอารมณ�ดAวยการสํารวมสํารวมอินทรีย�ควรคุAมครองทวาร ปลHอยใหAกระบวนการ
ทํางานของอารมณ�ทํางานใหAสําเร็จ แลAวใชAจิตตัดสินวHาควรทําหรือไมHควรทํา เชHน อกุศลเกิด 
ไมHควรทํา กุศลเกิดควรทํา เรียกวHาสํารวม การสํารวมไมHใชHป�ดตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แตHใหAมี
สติควบคุมขณะท่ีรูปมากระทบตา เปIนตAน เปIนการปฏิบัติตามไตรสิกขา ๓ ประการครบ คือ 
ศีล สมาธิ ปyญญา ซ่ึงเปIนองค�แหHงมรรค นั่นแสดงใหAเห็นวHา ขAอปฏิบัติพัฒนาอารมณ�นี้
สามารถทําใหAถึงความพAนทุกข�ไดA ๒) วิธีการพัฒนาอารมณ�ดAวยการหลบเลี่ยงวิธีการพัฒนา



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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อารมณ�ดAวยการหลบเลี่ยง คือถAาไมHจําเปIนหรือเห็นวHา จะเอาชนะอารมณ�นั้นๆ ไมHไดAแลAว ใหA
พยายามหลบหนีอารมณ�นั้นเสียดีกวHา เปIนการประมาทและเสี่ยงอันตรายโดยไรAประโยชน�ถAา
เผชิญหนAากับอารมณ� ๓) วิธีการพัฒนาอารมณ�ดAวยการเอาชนะ การเอาชนะอินทรีย�หรือ
อารมณ�นั้นไดAแกHการฝ�กในวิธีการขHมทรมานอินทรีย�ใหAตรียมพรAอมอยูHเสมอโดยพิจารณาโทษ
นั้นอยูHเสมอหรือการปฏิบัติสมถกรรมฐานและควรมีธรรม ๖ ประการ ควบคูHไปดAวย ขHมจิตใน
สมัยท่ีควรขHม ประคองจิตในสมัยท่ีควรประคองทําจิตใหAรHาเริงในสมัยท่ีควรใหAรHาเริงวางจิตใน
สมัยท่ีควรวางนAอมไปในธรรมท่ีประณีตและยินดียิ่งในนิพพาน ๔) วิธีการพัฒนาอารมณ�ดAวย
การลงโทษการลงโทษทรมานใจอยHางตรงไปตรงมาเฉพาะหนAาสิ่งท่ีมันอยาก จนด้ินรน
กระสับกระสHาย เม่ือชอบรูปลงโทษดAวยการไมHดู ๕) วิธีการพัฒนาอารมณ�ดAวยการไมHถือโดย
นิมิตและอนุพยัญชนะ วิธีการคือไมHถือโดยนิมิต เชHน มนุษย�หญิงชายเสียงหญิงเสียงชายกลิ่น
ผูAชาย กลิ่นผูAหญิงตอนนั้นดี ตอนนี้ไมHดี ก็ใหAมีสติควบคุมตนใหAเพHงมองไปในทางเห็นเปIนของ
วHางประกอบดAวยธาตุ เปIนปฏิกูลแตHฉาบทาลูบไลAไวAดAวยผิวท่ีลวงตาท่ีภายนอก และใหAมองซ้ึง
ถึงความไมHเท่ียงแปรปรวน ความทนทรมานความไมHมีแกHนสารซ่ึงซHอนอยูHในรูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส ธรรมารมณ�นั้น ใหAเห็นสักวHารูปไมHทําในใจวHามนุษย�หญิงชาย เปIนตAน ท่ีสําคัญคือ ๖) 
วิธีเจริญสติปyฏฐาน ๔ ในชีวิตประวันอยHางตHอเนื่อง ใหAเปIนในกาย เวทนา จิต ธรรม 

ผลสําเร็จของการแกAไขปyญหาทางอารมณ�ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๑) ดAานกาย
ทําใหAเปIนบุคคลท่ีสํารวมกาย สํารวมวาจา มีบุคลิกภาพดี รักษาตนใหAพAนจากความชั่ว ปฏิบัติ
ตนไดAเหมาะสม กHอใหAเกิดบุญกุศลเจริญงอกงาม และละความกระวนกระวาย ความเรHารAอน 
และความเดือดรAอนทางกาย ๒) ดAานพฤติกรรมเปIนผูAนําและผูAตามไดAอยHางเหมาะสม เปIนท่ี
ยอมรับของสังคม และความเลื่อมใสของผูAพบเก้ือกูลแกHผูAอ่ืน ทําใหAฝ�กอบรมตนใหAต้ังอยูHใน
ระเบียบวินัย ๓) ดAานจิตไดAรับความสุขดAานจิตใจ เปIนผูAมีความสงบใจ และมีสติ และละความ
กระวนกระวาย ความเรHารAอน ความเดือดรAอนทางใจและมีความสุข และ ๔) ดAานปyญญา พAน
จากความทุกข�โดยสิ้นเชิง รูAเทHาทันกับความเปIนจริงเรื่องอารมณ� มีชีวิตท่ีปลอดภัยเม่ืออยูHใน
โลกนี้และประสบความสําเร็จในชีวิต 

๒. การแกAไขปyญหาทางอารมณ�ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธ
ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สรุปไดAดังนี้ 
ประโยชน�ของการแกAไขและพัฒนาอารมณ� ๑) ดAานกายมีบุคลิกภาพดีและสุขภาพแข็งแรง ๒)
ดAานวาจารูAจักพูดใหAเกิดประโยชน� ๓) ดAานสังคมคนรอบขAางมองในแงHดี เกิดกัลยาณมิตรท่ีดี 
และชHวยเหลือผูAอ่ืนไดA ๔) ดAานจิตจิตใจมีความสุข สดชื่นอยูHเสมอ ควบคุมอารมณ�ไดAสํารวย
กาย วาจา ใจเปIนการฝ�กพัฒนาจิตดีท่ีสุดและไมHเครียด และ ๕) ดAานปyญญาคนรอบขAางมอง
ในแงHดี เกิดกัลยาณมิตรท่ีดี เขAาใจความจริงของชีวิตสามารถลAางอารมณ�เกHาท่ีไมHดีใหAเปIน
อารมณ�ดีไดAรูAจักปลHอยวาง เอาใจเขามาใสHใจเรา ไมHผูกใจเจ็บและการเรียนประสบผลสําเร็จ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๕๐๔ 

สาเหตุการไมHแกAไขและพัฒนาอารมณ� ๑) การไมHไดAศึกษาและปฏิบัติธรรม ไดAแกH
ความเครียด เก็บกดฝ�กสติมานAอย ฝ�กสมาธิมานAอยไมHมีการเรียนรูAอารมณ�และศึกษาธรรมะ
ของพระพุทธเจAาไมHสนใจการปฏิบัติธรรมความไมHสบายใจอยูHเปIนประจําและขาดการฝ�กดAาน
สมถกรรมฐานและวิปyสสนากรรมฐาน ๒) การไมHเขAาใจในตัวเองไดAแกH อารมณ�ภายในสHวนตัวมี
ปyญหาอยูHภายในใจ และไมHรูAจักตนเองดีพอ ๓) สิ่งแวดลAอมไมHดีไดAแกH ไมHสนใจสิ่งแวดลAอม ๔)
อยูHหHางไกลกัลยาณมิตร ไดAแกH ไมHสนใจเพ่ือนและอยูHไกลจากกัลยาณมิตรท่ีดี และ ๕) ชีวิตไมHมี
วินัย ไดAแกH ไมHปฏิบัติตามระเบียบ 

สิ่งท่ีทําใหAเกิดอารมณ�ไมHดี ประกอบดAวย ๑) ปyจจัยสHวนตัว ไดAแกH ทําการบAานไมHทัน 
ปyจจัยสHวนตัว เชHน อารมณ�ไมHดีจากทางบAานเตรียมตัวไมHพรAอม และการเดินทางมาเรียนท่ีไกล
จากมหาวิทยาลัย ๒) ปyจจัยดAานอาจารย�สอนไดAแกH อาจารย�สอนไมHเต็มท่ี ทําใหAมีทัศนคติไมHดี
อาจารย�สั่งงานโดยไมHชี้แนะทําใหAอารมณ�ไมHดีมากอาจารย�มาแตHไมHมาสอน และมาเจออาจารย�
ท่ีอารมณ�ไมHดีก็จะทําใหAอารมณ�ไมHดี ๓) ปyจจัยดAานครอบครัว ไดAแกH มีปyญหาทางครอบครัว
และ ๔) ปyจจัยดAานเจAาหนAาท่ี ไดAแกH เจAาหนAาท่ีไมHอํานวยความสะดวกในการเรียน 

แนวทางแกAไขปyญหาทางอารมณ� ประกอบดAวย ๑) ดAานความคิดไดAแกH คิดบวกและ
ศึกษาธรรมะใหAมาก ๒) กัลยาณมิตรไดAแกH พูดคุยใหAเพ่ือนสนิทฟyงในเรื่องท่ีอารมณ�ไมHดี มี
มนุษยสัมพันธ� ๓) สรAางอารมณ�ดีใหAเกิดข้ึนไดAแกH นอน ฟyงดนตรีธรรมชาติบําบัดอยูHคนเดียว 
เดินเลHนไปตามป�าไมAคนเดียว ดูธรรมชาติ อยูHกับธรรมชาติใหAลืมความทุกข�และหยุดทุกอยHาง
แลAวพักผHอน และ ๔) ยึดธรรมในการดําเนินชีวิต ไดAแกH รูAจักใหAอภัยหางานท่ีชอบยึดหลัก
ธรรมะของพระพุทธเจAาในการดําเนินชีวิตปลHอยวาง และปฏิบัติท้ังสมถกรรมฐานกับวิปyสสนา
กรรมฐาน  

สิ่งท่ีทําใหAเกิดอารมณ�ดี ไดAแกH ๑) ดAานมหาวิทยาลัย ไดAแกH สิ่งแวดลAอมท่ีดี มีตAนไมA
เขียวขจีความเปIนระเบียบเรียบรAอยของอาคาร การทาสีใหมHของหAองและอาคารมีตAนไมA
ธรรมชาติท่ีรHมรื่นหAองเรียน บรรยากาศไดA สามารถเรียนรูAไดAตลอดเวลามหาวิทยาลัยสะอาด 
เจAาหนAาท่ีดีสื่อดี สภาพแวดลAอมดี และสถานท่ีดี ๒) ดAานผูAเรียนไดAแกH ไดAเกรดดี ความรูAดี และ
ความพรAอมท่ีจะเรียน ๓) ดAานอาจารย�ผูAสอนไดAแกH ครูอาจารย�ดีทัศนคติของอาจารย�กับ
นักศึกษาตรงกันสอนเขAาใจเทคนิคการสอนดี นักศึกษามีสHวนรHวมกับการบรรยายยิ้มแยAม
แจHมใส พูดกHอนเขAาเนื้อหาท่ีเรียน พูดดี มีมนุษยสัมพันธ� และสอนสนุก ๔) ดAานเพ่ือนไดAแกH 
เพ่ือนดี เห็นเพ่ือนทําใหAอารมณ�ดี และเห็นสิ่งแวดลAอมธรรมชาติดี และ ๕) ดAานความคิดและ
จิตใจของนักศึกษา ไดAแกH การไดAสนทนาธรรม การพูดจาดี การพบปะสังสรรค�กับอาจารย�
และเพ่ือนคิดบวกและแลกเปลี่ยนความรูAกับเพ่ือนในหAอง 

แนวทางการพัฒนาอารมณ� ไดAแกH ๑) มีระเบียบวินัยการรักษาศีลประจํา ฟyงธรรม
ประจํานั่งสมาธิ และสํารวมใหAมีสติอยูHเสมอ ๒) ปรับทัศนคติไปในแงHบวกอยูHเสมอ ไดAแกHคิดไป
ทางกุศลฟyงธรรมมีสติสวดมนต� อHานหนังสือท่ีชอบใหAมองเชิงบวก มองในสิ่งท่ีเปIนประโยชน� 
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ไมHเพHงโทษ ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจAาและคบกัลยาณมิตรท่ีดี ๓) ฝ�กสติ สมาธิ เปIนประจํา
ไดAแกH อยูHเฉยๆ หลีกเลี่ยงกับสิ่งท่ีทําใหAอารมณ�ไมHดี รูAจักนิ่งไมHโตAตอบทําสิ่งท่ีชอบ เชHน รดน้ํา
ตAนไมA ทําจิตใจใหAสบายอยูHเสมอ และศึกษาปฏิบัติดAานสมถและวิปyสสนากรรมฐาน ๔) 
บําเพ็ญประโยชน� ไดAแกH ทําประโยชน�เพ่ือผูAอ่ืน 

กิจกรรมท่ีชHวยแกAไขและพัฒนาอารมณ� ประกอบดAวย ๑) เขAาคHายปฏิบัติธรรมไดAแกH 
ไหวAพระสวดมนต� กิจกรรมเขAาวัดทําบุญ ภาวนาภาคทฤษฎีและปฏิบัติกรรมฐาน เชHน การ
เดินธุดงค�ฝ�กสติ ฝ�กกรรมฐาน ออกเดินตามป�าเขาลําเนาไพร การเห็นธรรมชาติ การพูดกับ
เพ่ือนระหวHางเดิน และกิจกรรมนันทนาการ ๒) ทัศนศึกษาไดAแกH วัด สวนสัตว� ป�า ทะเล และ
พิพิธภัณฑ� ๓) การบําเพ็ญประโยชน�รHวมกัน ไดAแกH การรHวมกันบริจาคสิ่งของเพ่ือใหAเกิด
แนวคิด และ ๔) การศึกษา ไดAแกH ปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีไมHดี และศึกษาคAนควAาตHางๆ แลAว
นําเสนอผลงาน 

ผลสําเร็จของการแกAไขและพัฒนาอารมณ� ประกอบดAวย ๑) ดAานพฤติกรรมไดAแกH 
อากัปกิริยาไปในทางท่ีดี บุคลิกภาพ มารยาทดีการมาเรียนดAวยความสุข พฤติกรรมการพูด 
การมีสังคมท่ีดีข้ึน มีมนุษยสัมพันธ�ดีข้ึนการพูดดี และยิ้มแยAมแจHมใส ๒) ดAานบําเพ็ญ
ประโยชน�ไดAแกH รูAจักชักชวนคนอ่ืนทําความดีสามารถชHวยเหลือบุคคลอ่ืนไดA ๓) ดAานความคิด
ไดAแกH คิดดีข้ึนยอมรับฟyงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนสามารถศึกษาขAอมูลดAานและวิชาการไดAดี
ข้ึน ๔) ดAานผลงานไดAแกH จบการศึกษามีผลการเรียนดี และเรียนจบภายในเวลากําหนด และ 
๕) ดAานจิตใจ ไดAแกH ความรูAสึกมีความสุขดAานจิตใจมีความสุขอยูHกับสิ่งท่ีทําจิตอาสาทํางานไดA
อยHางมีความสุขควบคุมตนเองไดA ยิ้มแยAมแจHมใส การทํากิจกรรมท่ีดีไดAงHาย ไมHตAองฝ£นทํา
เหมือนกHอน มีจิตใจดี สามารถหลีกเลี่ยงอารมณ�ท่ีไมHดีไดA ปลHอยวางไดA สามารถปรับเขAากับ
สภาพปyจจุบันขณะท่ีเกิดข้ึนไดAไมHโตAตอบ เฉย และเงียบไดAเพ่ือควบคุมอารมณ� 

แนวทางการแกAไขปyญหาทางอารมณ�ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๔ แนวทางดังนี้
๑) การมีสติอยูHในชีวิตประจําวัน ไดAแกH ๑) การหลบเลี่ยงอารมณ� ๒) การขHมใจจากอารมณ� ๓)
การสํารวมอินทรีย� ๔) การชนะใจตนเอง และ ๕) การรูAจักคิด ๒) การปฏิบัติกรรมฐานไดAแกH
๑) การปฏิบัติสมถกรรมฐาน ๒) การปฏิบัติวิปyสสนากรรมฐาน๓.การมีกัลยาณมิตรไดAแกH ๑) 
การสนทนาธรรม ๒) การศึกษาธรรมะและ ๔) การทํากิจกรรมไดAแกH ๑) การบริจาคทาน๒) 
การออกคHายปฏิบัติธรรม ๓) การเดินป�า และ ๔) การทัศนศึกษาวัด 

๕. ข�อเสนอแนะ 
การวิจัย เรื่ อง  แนวทางการแกA ไขปyญหาทางอารมณ�ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีขAอเสนอแนะเชิงนโยบาย
และขAอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย มีดังนี้ 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๕๐๖ 

๑. ขAอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ขAอเสนอแนะเชิงนโยบายแบHงออกเปIนดAานดังนี้ 
๑.๑ ดAานการเรียนการสอนสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ควรนําไปกําหนด

ไวAในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหHงชาติ (มคอ.๒ และ มคอ.๓) เพ่ือใชAในการ
พัฒนาอารมณ�ของนักศึกษาไดAอยHางถูกตAอง และควรมีกิจกรรมท่ีจะทําใหAนักศึกษาเอาชนะใจ
ตนเองและรูAจักคิด ซ่ึงประยุกต�ใชAในรายวิชา 

๑.๒ ดAานนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา นักศึกษาควรหาโอกาส
ปฏิบัติกรรมฐานในชีวิต และเขAารHวมกิจกรรมนี้ท่ีทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสานจัดข้ึนและควรเขAาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ซ่ึงจะใชAเปIนแนวทางในการ
พัฒนาอารมณ�ของตนเองไดA 

๑.๓ ดAานหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ควรนําผลการวิจัยไป
ปรับปรุงในหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (มคอ.๒)
หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรูA กลยุทธ�การสอน และการประเมินผล และควรนําผลการวิจัยไป
กําหนดไวAในกลยุทธ�การสอนท่ีใชAพัฒนา  

๒. ขAอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
๓.๑ ควรทําวิจัยเรื่องอารมณ�กับสุขภาพกายสูHสุขภาพใจท่ีเปIนสุขอยHางยั่งยืน

ของนักศึกษา 
๓.๒ ควรทําวิจัยเรื่องอารมณ�เชิงบวกตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาทสูH

การพัฒนาชีวิต 
๓.๓ ควรทําวิจัยเรื่องอารมณ�เชิงลบตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาทสูHการ

แกAไขชีวิตไดAถูกตAอง 
๓.๔ ควรทําวิจัยเรื่องอารมณ�กับธรรมชาติสูHการอนุรักษ�สิ่งแวดลAอมเพ่ือความสุข

ของนักศึกษา 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(ก) ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
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การบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

High School Health Administration in the Multi-Disciplinary Education 
Kanlayanamit under The Secondary Educational Service Area Office 25 

ชรินรัตน� ทัพขวา* 
ดร.นิยดา เป��ยมพืชนะ** 

บทคัดย&อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียน
มัธยมศึกษา และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียน
มัธยมศึกษา จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ีและขนาดสถานศึกษา กลุHมตัวอยHางท่ีใชAในการวิจัย
คือ ผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอน ในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ป�การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๒๓๒ คน โดยใชAการสุHมแบบชั้น
ภูมิ เครื่องมือท่ีใชAในการเก็บขAอมูลเปIนแบบสอบถามมาตราสHวนประมาณคHา ๕ ระดับ 
จํานวน ๔๖ ขAอ คHาความตรงเชิงเนื้อหามีคHาต้ังแตH ๐.๖๐-๑.๐๐ และคHาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ
เทHากับ ๐.๙๗ สถิติท่ีใชAวิเคราะห�ไดAแกH คHารAอยละ (Percentage) คHาความถ่ี (Frequency) 
คHาเฉลี่ย (x̄) คHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคHา t-test และ F-test แบบ (One 
Way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว&า 
๑. สภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายดAานมี

การปฏิบัติอยูHในระดับมาก เรียงลําดับคHาเฉลี่ยจากมากไปนAอย ไดAแกH ดAานการบริการสุขภาพ
ในโรงเรียน ดAานสิ่งแวดลAอมในโรงเรียน ดAานความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียน บAาน และชุมชน 
และดAานสุขศึกษาในโรงเรียน  

๒. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตาม
ตําแหนHงหนAาท่ีพบวHา ผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายดAานไมHแตกตHางกัน จําแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาพบวHา ผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายดAานแตกตHางกันอยHางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

๓. แนวทางการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ ๑) ควรจัดบัตรบันทึก
สุขภาพใหAเปIนระเบียบและสะดวกแกHการคAนหา ๒) ควรมีการจัดทําแผนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรูAอยHางตHอเนื่อง ๓) โรงเรียนควรต้ังอยูHหHางไกลจากแหลHงอบายมุข แหลHง
เสื่อมโทรม รวมท้ังมลพิษตHางๆ และ ๔) โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ�เรื่องการบริการ
สุขภาพในโรงเรียนอยHางท่ัวถึง 

คําสําคัญ: การบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา, สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

Abstract 

The objectives of this research were as follow: 1) to study the high 
school health administration; and 2) to compare the high school health 
administration. The sampling group used in this study were 232 school 
administrators and teachers, in the Multi-Disciplinary Education Kanlayanamit 
under The Secondary Educational Service Area Office 25, during 2016 
academic year. They were selected by Stratified Random Sampling. The tools 
used in the data collection were the Questionnaire as 5 Level Rating Scale 
with 46 items. The content validity ranged between 0.60-1.00, and Reliability 
of totality was = 0.97. The statistic using for data analysis included the 
Percentage, Frequency, Mean (x̄), Standard Deviation (S.D.), t-test and F-test 
(One Way ANOVA). 

The research findings were as follows: 
1. The situation administration of the high school health administration, 

based on school administrators and teacher’s opinion, on the whole and each 
aspect, the practice was in the “High” level. The mean values were ranked in 
order from high to low, including: School health services, Environmental health, 
School-Home Relationship and School Health Education. 

2. The comparison of situation in administration of the high school 
health administration, as classified by position. between the school 
administrators and teachers who performed in as difference position. There 
were no significant differences in opinion of the high school health 
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administration, on the whole and each aspect, and as classified by school 
size, found that there were different in the opinion on significant at .05 level, 
on the whole and each aspect.  

3. The guidelines for developing the work management based on 
school administration’ health management of suggestions were as follows: 1) 
There should be health cards, to be organized and conveniently to find out. 
2) There should be a preparation of lesson plans and assessment of learning 
continually. 3) There should be located away from the vices slum Including 
pollution and 4) There should be the matter of public listed of health services 
in the schools thoroughly. 

Keywords: high school health administration, under the secondary educational 
service area office 25 

๑. บทนํา 
ความมุHงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาในมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหHงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แกAไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ. ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดAกําหนดใหAการจัดการศึกษาตAองเปIนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหAเปIนมนุษย�ท่ี
สมบูรณ�ท้ังทางรHางกาย จิตใจสติปyญญา ความรูA และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูHรHวมกับผูAอ่ืนไดA๑ ดังท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ ฉบับ
ท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประเทศไทยจะตAองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ
ท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซAอนมากยิ่งข้ึน เปIนท้ังโอกาสและ
ความเสี่ยงตHอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขAอผูกพันท่ีจะเปIนประชาคมอาเซียนในป� ๒๕๕๘ 
จึงจําเปIนตAองนําภูมิคุAมกันท่ีมีอยูHพรAอมท้ังเรHงสรAางภูมิคุAมกันในประเทศใหAเขAมแข็งข้ึนมาใชAใน
การเตรียมความพรAอมใหAแกHคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศใหAสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดAอยHางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหAกAาวหนAา
ตHอไปเพ่ือประโยชน�สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังไดA
กําหนดยุทธศาสตร� การสรAางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยใหAความสําคัญ อาทิ การเขAาสูHประชาคมอาเซียน เปIนการพัฒนา
ความรHวมมือระหวHางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุก

                                                           
๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, พระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติ พ.ศ.

๒๕๔๒ และท่ีแก�ไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓)พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๓),  
หนAา ๕-๖. 
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ภาคสHวนเศรษฐกิจ เสริมสรAางความเขAมแข็งใหAสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนใหAมี
มาตรฐาน เปIนท่ียอมรับในระดับสากล๒  

การบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ พบวHากระบวนการดําเนินงานโรงเรียน
สHงเสริมสุขภาพยังไมHมีคุณภาพครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ถึงแมAสถานศึกษาจะมุHงเนAนพัฒนาผูAเรียนสูH
ความเปIนเลิศทางวิชาการ มีคHานิยมท่ีพึงประสงค�และดํารงตนอยHางมีความสุขโดยการ
เสริมสรAางความรูAและทักษะใหAนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตระหนักและหันมาใหA
ความสําคัญกับสุขภาพ เปIนผูAท่ีมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี เปIนผูAท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
เพ่ือสอดคลAองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานดAานผูAเรียน มาตรฐานท่ี ๗ ผูAเรียน
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี แตHยังมีนักเรียนไมHนAอยท่ีมีปyญหาดAานสุขภาพอนามัย ไมH
วHาจะเปIนการเจ็บป�วยเล็กๆ นAอยๆ เชHน เปIนไขA เปIนหวัด ปวดศีรษะ ปวดทAอง ภูมิแพA แผล
ถลอก เปIนตAน ตลอดจนการเจ็บป�วยท่ีหนัก เชHน ลมชัก รถลAม แขน ขา หัก เปIนตAน นักเรียน
เหลHานี้ตAองมาโรงเรียน เพราะผูAปกครองใหAมาโรงเรียนเนื่องจากเกรงวHาบุตรหลานจะเรียนไมH
ทันเพ่ือน และตัวผูAปกครองเองตAองไปประกอบอาชีพนอกบAานไมHมีใครดูแลนักเรียน เกรงจะ
ไดAรับอันตรายมากข้ึน และยังมีนักเรียนบางสHวนท่ีอยูHหอพักเพียงลําพังไมHมีคนดูแล นักเรียน
เหลHานี้จึงจําเปIนตAองมาใชAบริการท่ีงานอนามัยของโรงเรียน แตHงานอนามัยโรงเรียนไมHไดAมี
หนAาท่ีเฉพาะการใหAบริการดAานการปฐมพยาบาลเบ้ืองตAนแกHนักเรียนเทHานั้น ยังมีงานท่ีตAอง
รับผิดชอบอ่ืนๆอีก เชHน งานดAานบริการสุขภาพในโรงเรียน ดAานสุขศึกษาในโรงเรียน ดAาน
สิ่งแวดลAอมในโรงเรียน และดAานความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียน บAาน และชุมชน แตH
สถานศึกษายังมีปyญหาในเรื่อง ผูAมีสHวนเก่ียวขAองกับการบริหารงานอนามัยโรงเรียน ขาด
ความรูA ขาดการประสานงาน ขาดความรHวมมือ ขาดการประเมินผลการดําเนินงาน ครู
อนามัยโรงเรียนและเจAาหนAาท่ีสาธารณสุขมีภาระงานมากจนไมHสามารถดําเนินงานอนามัย
โรงเรียนไดAอยHางมีประสิทธิภาพ๓  
 จากความสําคัญและปyญหาดังกลHาว แสดงใหAเห็นวHางานอนามัยโรงเรียนเปIนงานท่ี
สําคัญในการสรAางเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงเปIนปyจจัยใน
การพัฒนาท้ังทางดAานรHางกาย จิตใจ อารมณ� สังคมและสติปyญญา ผูAวิจัยซ่ึงเปIนครูผูAสอนใน
กลุHมสาระการเรียนรูAวิทยาศาสตร� และเปIนเจAาหนAาท่ีงานอนามัยโรงเรียน ซ่ึงเปIนผูAมีสHวนรHวม
โดยตรงในการปฏิบัติหนAาท่ีในการดูแลนักเรียนเก่ียวกับสุขอนามัย จึงเปIนสาเหตุใหAผูAวิจัย มี
                                                           

๒ คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห&งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร : สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๕), หนAา ๕-๖. 

๓ หัวหนAางานอนามัยโรงเรียน, “รายงานผลการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน”, รายงาน
ประจําปx, (กลุHมงานบริหารกิจการนักเรียน : สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕, 
๒๕๕๘), หนAา ๓. 
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ความสนใจจะศึกษาการบริหารงานอนามัยโรงเรียน ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสหวิทยา
เขตกัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จังหวัดขอนแกHน 
ผลการศึกษาท่ีไดAจะเปIนองค�ความรูAและนวัตกรรมทางการบริหารใหAกับผูAบริหารสถานศึกษา
ในการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมากข้ึน ผูAบริหารสถานศึกษา และหัวหนAางานอนามัย
โรงเรียน สามารถนํามาใชAเปIนแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการ แกAไข ปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานอนามัยใหAมีประสิทธิภาพไดAมาตรฐานตHอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขต
กัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  
 ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๕ จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี และขนาดของสถานศึกษา 
 ๓. เพ่ือศึกษาขAอเสนอแนะตHอการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสห
วิทยาเขตกัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๑. ประชากรท่ีใชAในการวิจัย ไดAแกH ผูAบริหารสถานศึกษา และครูผูAสอน ในสหวิทยา
เขตกัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จังหวัดขอนแกHน 
จํานวน ๙ โรงเรียน จํานวนท้ังสิ้น ๕๕๑ คน จําแนกเปIนผูAบริหารสถานศึกษา จํานวน ๑๐๔ 
คน และครูผูAสอน จํานวน ๔๔๗ คน ไดAกลุHมตัวอยHางใชAวิธีกําหนดขนาดตัวอยHางโดยการ
คํานวณจากสูตร Taro Yammane ดAวยวิธีการสุHมตัวอยHางแบบแบHงชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) ไดAกลุHมตัวอยHางท้ังสิ้น ๒๓๒ คน จําแนกเปIน ผูAบริหารสถานศึกษา 
๑๐๔ คน ครูผูAสอนจํานวน ๑๒๘ คน  
 ๒. เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดAวย ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพของผูAตอบแบบสอบถาม จํานวน ๒ ขAอ เปIนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
เพ่ือใหAผูAตอบแบบสอบถามกาเครื่องหมายถูกลงในชHองวHางหนAาขAอคําถามท่ีกําหนดไวA ตอนท่ี ๒ 
แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขต
กัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เปIนแบบมาตรประมาณ
คHา (Rating Scale) เพ่ือใหAผูAตอบไดAตอบตามความคิดเห็นของตนเองมี ๕ ระดับ คือมากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นAอย และนAอยท่ีสุด และตอนท่ี ๓ แบบสอบถามปลายป�ดแบบใหAเลือกตอบไดA
หลายคําตอบ เพ่ือใหAผูAตอบแบบสอบถามไดAเลือกขAอเสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ
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บริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ท่ีนอกเหนือจากขAอคําถามในตอนท่ี ๒ 
 การดําเนินการวิจัยมีข้ันตอนในการดําเนินการ ๔ ข้ันตอน ดังนี้ ตอนท่ี ๑ กําหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ตอนท่ี ๒ สรAางแบบสอบถามเพ่ือการ
วิจัย ลักษณะของเครื่องมือเปIนแบบสอบถามมาตรประมาณคHา (Rating Scale) ๕ ระดับ 
ตอนท่ี ๓ เก็บรวบรวมขAอมูลเปIนแบบสอบถามมาตรประมาณคHา (Rating Scale) ๕ ระดับ 
และใหAขAอเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกครั้งในประเด็นตHางๆ ลักษณะเปIนแบบสอบถามปลายป�ดแบบ
ใหAเลือกตอบไดAหลายคําตอบ เพ่ือใชAยืนยันความเปIนประโยชน� ความเปIนไปไดAความเหมาะสม 
สถิติท่ีใชAในการวิเคราะห�ขAอมูล คHาความถ่ี (Frequency) และคHารAอยละ (Percentage) เปIน
คHาเฉลี่ย (Mean) สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ t-test และ F-test แบบ 
(One-Way ANOVA) และตอนท่ี ๔ การสรุปและสะทAอนผลการดําเนินการวิจัย ผูAวิจัยไดA
เขียนรายงานการวิจัย (Report) ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ประกอบดAวย ๕ บท 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ผลการวิเคราะห�สภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยา

เขตกัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ พบวHา ผูAบริหาร
สถานศึกษาและครูผูAสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยภาพรวมพบวHา มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปIนรายดAาน 
พบวHา ดAานท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ดAานการบริการสุขภาพในโรงเรียนมีการปฏิบัติอยูHใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ดAานสิ่งแวดลAอมในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก ดAานท่ีมีการ
ปฏิบัติตํ่าท่ีสุดคือ ดAานสุขศึกษาในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ดAาน มีผลการวิจัยดังนี้  

๑.๑ ดAานการบริการสุขภาพในโรงเรียน โดยมีภาพรวมพบวHา มีการปฏิบัติอยูHใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปIนรายขAอ พบวHา ขAอท่ีมีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดAแกH ผูAบริหารสHงเสริมใหA
ครูเขAารับการอบรมเรียนรูAเทคนิคใหมHๆ ในดAานการบริการสุขภาพอนามัยในโรงเรียน มีการ
ปฏิบัติอยูHในระดับมากท่ีสุดรองลงมาคือ ผูAบริหารสนับสนุนใหAครูในโรงเรียนทุกคนมีสHวนรHวม
ในการวางแผนเก่ียวกับการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมากท่ีสุด 
สHวนขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าท่ีสุดคือ จัดบัตรบันทึกสุขภาพใหAเปIนระเบียบและสะดวกแกHการ
คAนหา มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก 

๑.๒ ดAานสุขศึกษาในโรงเรียน โดยมีภาพรวมพบวHา มีการปฏิบัติอยูHในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปIนรายขAอ พบวHา ขAอท่ีมีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดAแกH เป�ดโอกาสใหAนักเรียนหรือ
ผูAนํานักเรียนผลิตสื่อสุขภาพดAวยความคิดของตนเองและมีการเผยแพรHความรูAแกHนักเรียน
ดAวยกัน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก รองลงมาคือ ครูสอนสุขศึกษาในโรงเรียนมีบุคลิกภาพ
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และพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก สHวนขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าท่ีสุดคือครู
สอนสุขศึกษามีการจัดทําแผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูAอยHางตHอเนื่อง มีการ
ปฏิบัติอยูHในระดับมาก 

๑.๓ ดAานสิ่งแวดลAอมในโรงเรียน โดยมีภาพรวมพบวHา มีการปฏิบัติอยูHในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปIนรายขAอ พบวHา ขAอท่ีมีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดAแกH โรงเรียนของทHานมี
โครงสรAางงานอาคารสถานท่ีเหมาะสมและปลอดภัย มีการปฏิบัติอยูHในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ โรงเรียนมีน้ําด่ืม น้ําใชAท่ีสะอาด เพียงพอ มีการปฏิบัติอยูHในระดับมากท่ีสุด สHวน
ขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าท่ีสุดคือ โรงเรียนต้ังอยูHหHางไกลจากแหลHงอบายมุข แหลHงเสื่อมโทรม 
รวมท้ังมลพิษตHางๆ มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก 

๑.๔ ดAานความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียน บAาน และชุมชน โดยมีภาพรวมพบวHา 
มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปIนรายขAอ พบวHา ขAอท่ีมีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดAแกH 
ผูAปกครองใหAความรHวมมือในการประเมินผลการรักษานักเรียนท่ีเจ็บป�วย มีการปฏิบัติอยูHใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูAปกครองสนับสนุนเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน มีการ
ปฏิบัติอยูHในระดับมากท่ีสุด สHวนขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าท่ีสุดคือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ�
เรื่องการบริการสุขภาพในโรงเรียนอยHางท่ัวถึง มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก 

๑.๕ ผลการวิเคราะห�สภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสห
วิทยาเขตกัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จําแนกตาม
ตําแหนHงหนAาท่ี พบวHาผูAบริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงาน
อนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวม พบวHา มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปIนรายดAาน พบวHา ดAานท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ดAานการบริการสุขภาพในโรงเรียน มีการ
ปฏิบัติอยูHในระดับมาก รองลงมาคือ ดAานสิ่งแวดลAอมในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก 
ดAานท่ีมีการปฏิบัติตํ่าท่ีสุดคือ ดAานสุขศึกษาในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก และ
ครูผูAสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา โดย
ภาพรวม พบวHา มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปIนรายดAาน พบวHา ดAานท่ีมีการ
ปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ดAานการบริการสุขภาพในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก รองลงมา
คือ ดAานความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียน บAาน และชุมชน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก ดAานท่ีมี
การปฏิบัติต่ําท่ีสุดคือ ดAานสุขศึกษาในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก 

๑.๖ ผลการวิเคราะห�สภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสห
วิทยาเขตกัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จําแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา พบวHาผูAบริหารสถานศึกษา และครูผูAสอนในสถานศึกษาขนาดใหญH มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวม พบวHา มีการ
ปฏิบัติอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปIนรายดAาน พบวHา ดAานท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ดAาน
การบริการสุขภาพในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก รองลงมาคือ ดAานความสัมพันธ�
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ระหวHางโรงเรียน บAาน และชุมชน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก ดAานท่ีมีการปฏิบัติตํ่าท่ีสุดคือ 
ดAานสุขศึกษาในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก 

ผูAบริหารสถานศึกษา และครูผูAสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง มีความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ โดยภาพรวม พบวHา มีการปฏิบัติอยูHใน
ระดับมาก เ ม่ือพิจารณาเปIนรายดAาน พบวHา ดAานท่ีมีการปฏิ บั ติมากท่ีสุดคือ ดAาน
ความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียน บAาน และชุมชน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก รองลงมาคือ 
ดAานการบริการสุขภาพในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก ดAานท่ีมีการปฏิบัติตํ่าท่ีสุดคือ 
ดAานสิ่งแวดลAอมในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก 

ผูAบริหารสถานศึกษา และครูผูAสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ โดยภาพรวม พบวHา มีการปฏิบัติอยูHใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปIนรายดAาน พบวHา ดAานท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ดAานสิ่งแวดลAอม
ในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก รองลงมาคือ ดAานการบริการสุขภาพในโรงเรียน มี
การปฏิบัติอยูHในระดับมาก ดAานท่ีมีการปฏิบัติตํ่าท่ีสุดคือ ดAานความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียน 
บAาน และชุมชน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก 

๒. ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานอนามัย
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี พบวHา ผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอน มี
ความคิดเห็นตHอสภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายดAาน 
พบวHา ดAานการบริการสุขภาพในโรงเรียน ดAานสิ่งแวดลAอมในโรงเรียน ดAานสุขศึกษาใน
โรงเรียน และดAานความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียน บAาน และชุมชน ไมHแตกตHางกัน 

๓. ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานอนามัย
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมพบวHา แตกตHางกันอยHางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ เม่ือพิจารณารายดAานพบวHา ผูAบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูAสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดแตกตHางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการ
บริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ดAานสุขศึกษาในโรงเรียน และดAานสิ่งแวดลAอมใน
โรงเรียน แตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ สHวนดAานการบริการสุขภาพใน
โรงเรียน และดAานความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียน บAาน และชุมชนไมHแตกตHางกัน  

๔. ขAอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยา
เขตกัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
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๔.๑ ดAานการบริการสุขภาพในโรงเรียน ควรจัดบัตรบันทึกสุขภาพใหAเปIน
ระเบียบและสะดวกแกHการคAนหา  

๔.๒ ดAานสุขศึกษาในโรงเรียน ควรมีการจัดทําแผนการสอนและการประเมินผล
การเรียนรูAอยHางตHอเนื่อง 

๔.๓ ดAานสิ่งแวดลAอมในโรงเรียน โรงเรียนควรต้ังอยูHหHางไกลจากแหลHงอบายมุข 
แหลHงเสื่อมโทรม รวมท้ังมลพิษตHางๆ 

๔.๔ ดAานความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียน บAาน และชุมชน โรงเรียนควรมีการ
ประชาสัมพันธ�เรื่องการบริการสุขภาพในโรงเรียนอยHางท่ัวถึง 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
๑. สภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร 

สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ในภาพรวมอยูHในระดับมาก เรียงคHาเฉลี่ย
จากมากไปหานAอย ไดAดังนี้ ดAานการบริการสุขภาพในโรงเรียน ดAานสิ่งแวดลAอมในโรงเรียน 
ดAานความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียน บAาน และชุมชน และดAานสุขศึกษาในโรงเรียน การท่ี
สภาพการบริหารงานอนามัยในโรงเรียน โดยภาพรวมอยูHในระดับมากนั้น อาจเปIนเพราะวHา
งานอนามัยในโรงเรียนเปIนงานท่ีมีความสําคัญในการสรAางเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงเปIนปyจจัยในการพัฒนาท้ังทางดAานรHางกาย จิตใจ อารมณ� สังคม
และสติปyญญา สอดคลAองกับงานวิจัยของสุจิตรา คําเนตร๔ ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ
การดําเนินงานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ผลการวิจัยพบวHา การ
ดําเนินงานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี โดยรวมและรายดAานอยูH
ในระดับมาก พนักงานครูท่ีมีตําแหนHงหนAาท่ีตHางกัน และปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียนตHางกัน 
เห็นวHาการดําเนินงานอนามัยโรงเรียนไมHแตกตHางกัน อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

๑.๑ ดAานการบริการสุขภาพในโรงเรียน โดยมีภาพรวมพบวHา มีการปฏิบัติอยูHใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปIนรายขAอพบวHา ขAอท่ีมีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดAแกH ผูAบริหารสHงเสริมใหA
ครูเขAารับการอบรมเรียนรูAเทคนิคใหมHๆ ในดAานการบริการสุขภาพอนามัยในโรงเรียน มีการ
ปฏิบัติอยูHในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูAบริหารสนับสนุนใหAครูในโรงเรียนทุกคนมีสHวนรHวม
ในการวางแผนเก่ียวกับการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมากท่ีสุด 
สHวนขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าท่ีสุดคือ จัดบัตรบันทึกสุขภาพใหAเปIนระเบียบและสะดวกแกHการ
คAนหา มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก การท่ีดAานการบริการสุขภาพในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูH
ในระดับมาก เปIนเพราะวHาผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอน เห็นความสําคัญของการ
                                                           

๔ สุจิตรา คําเนตร, “การศึกษาสภาพการดําเนินงานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองสระบุรี”, การศึกษาค�นคว�าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวงษ�
ชวลิตกุล), ๒๕๕๒.  
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สHงเสริมใหAครูเขAารับการอบรมเรียนรูAเทคนิคใหมHๆ ในดAานการบริการสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียน สอดคลAองกับงานวิจัยของ ลักขณา ทรัพย�วารี๕ ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ
และปyญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ ผลการวิจัยพบวHา ผูAบริหารโรงเรียนมีการกําหนดนโยบายโดยเนAนเรื่อง
การบริการสุขภาพมากท่ีสุด ครูอนามัยโรงเรียนเปIนผูAวางแผนงานท่ีมีลักษณะเปIนแผนปฏิบัติ
การประจําป� มีการติดตามประเมินผลแผนเม่ือสิ้นสุดโครงการ  

๑.๒ ดAานสุขศึกษาในโรงเรียน โดยมีภาพรวมพบวHา มีการปฏิบัติอยูHในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปIนรายขAอ พบวHา ขAอท่ีมีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดAแกH เป�ดโอกาสใหAนักเรียนหรือ
ผูAนํานักเรียนผลิตสื่อสุขภาพดAวยความคิดของตนเองและมีการเผยแพรHความรูAแกHนักเรียน
ดAวยกัน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก รองลงมาคือ ครูสอนสุขศึกษาในโรงเรียนมีบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก สHวนขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าท่ีสุดคือครู
สอนสุขศึกษามีการจัดทําแผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูAอยHางตHอเนื่อง มีการ
ปฏิบัติอยูHในระดับมาก ดAานสุขศึกษาในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก อาจเปIน
เพราะวHา ผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอน เห็นความสําคัญและความจําเปIนมากท่ีทาง
โรงเรียนตAองจัดกิจกรรม เป�ดโอกาสใหAนักเรียนหรือผูAนํานักเรียนผลิตสื่อสุขภาพดAวยความคิด
ของตนเองและมีการเผยแพรHความรูAแกHนักเรียนดAวยกัน สอดคลAองกับงานวิจัยของ มีนา โอ
ราวัฒน�๖ ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนสHงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ ผลการวิจัยพบวHา การ
บริหารโรงเรียนสHงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ โดยภาพรวมและรายดAานอยูHในระดับมากทุกดAาน 
โดยเรียงคHามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนAอย ดังนี้ ดAานสุขศึกษา ในโรงเรียน ดAานโภชนาการ
และอาหารท่ีปลอดภัย ดAานการสHงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ดAานนโยบายของ
โรงเรียน ดAานการบริหารจัดการ ดAานการใหAคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม ดAานการ
บริการอนามัยโรงเรียน ดAานการออกกําลังกายกีฬาและนันทนาการโรงเรียน ดAานโครงการ
รHวมระหวHางโรงเรียนและชุมชน และดAานสิ่งแวดลAอมในโรงเรียน  

๑.๓ ดAานสิ่งแวดลAอมในโรงเรียน โดยมีภาพรวมพบวHา มีการปฏิบัติอยูHในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปIนรายขAอ พบวHา ขAอท่ีมีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดAแกH โรงเรียนของทHานมี
                                                           

๕ ลักขณา ทรัพย�วารี, “การศึกษาสภาพและปyญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(คณะครุศาสตร� : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๔.  

๖ มีนา โอราวัฒน�, “การบริหารโรงเรียนสHงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓”, การศึกษาค�นคว�าอิสระศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร), ๒๕๕๔.  
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โครงสรAางงานอาคารสถานท่ีเหมาะสมและปลอดภัย มีการปฏิบัติอยูHในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ โรงเรียนมีน้ําด่ืม น้ําใชAท่ีสะอาด เพียงพอ มีการปฏิบัติอยูHในระดับมากท่ีสุด สHวน
ขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าท่ีสุดคือ โรงเรียนต้ังอยูHหHางไกลจากแหลHงอบายมุข แหลHงเสื่อมโทรม 
รวมท้ังมลพิษตHางๆ มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก การท่ีดAานสิ่งแวดลAอมในโรงเรียน มีการ
ปฏิบัติอยูHในระดับมาก อาจเปIนเพราะวHาโรงเรียนใหAความสําคัญกับโครงสรAางงานอาคาร
สถานท่ีเหมาะสมและปลอดภัย และสนับสนุนใหAโรงเรียนมีน้ําด่ืม น้ําใชAท่ีสะอาด เพียงพอ 
สอดคลAองกับงานวิจัยของวรรณจิต มงคลกูร๗ ทําการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานอนามัย
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี ผลการวิจัยพบวHา ๑) สภาพ
การบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สระบุรีในภาพ
รวมอยูHในระดับปานกลางดAานท่ีมีสภาพการบริหารมากไดAแกHดAานสุขาภิบาลสิ่งแวดลAอม 
รองลงมาคือดAานการใหAสุขศึกษาและดAานการบริการสุขภาพ    

๑.๔ ดAานความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียน บAาน และชุมชน โดยมีภาพรวมพบวHา 
มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปIนรายขAอ พบวHา ขAอท่ีมีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดAแกH 
ผูAปกครองใหAความรHวมมือในการประเมินผลการรักษานักเรียนท่ีเจ็บป�วย มีการปฏิบัติอยูHใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูAปกครองสนับสนุนเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน มีการ
ปฏิบัติอยูHในระดับมากท่ีสุด สHวนขAอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าท่ีสุดคือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ�
เรื่องการบริการสุขภาพในโรงเรียนอยHางท่ัวถึง มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก การท่ีดAาน
ความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียน บAาน และชุมชน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมากท้ังนี้เพราะวHา 
ผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอนใหAความสําคัญกับผูAปกครองใหAความรHวมมือในการประเมิน
ผลการรักษานักเรียนท่ีเจ็บป�วย และการสนับสนุนเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนมี
ความสําคัญมากในการบริหารงานอนามัยโรงเรียน สอดคลAองกับงานวิจัยของ อมรศรี ฉายศรี 
และคณะ๘ ทําการศึกษาเรื่อง การมีสHวนรHวมของโรงเรียน ผูAปกครอง ศูนย�สุขภาพชุมชน และ
องค�กรปกครองสHวนทAองถ่ินในการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน ผลการศึกษาพบวHา บทบาทท่ี
คาดหวังของผูAบริหารโรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียน ผูAปกครอง เจAาหนAาท่ีสาธารณสุข และ
เจAาหนAาท่ีองค�กรปกครองสHวนทAองถ่ินในการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน สูงกวHาบทบาทท่ี
ปฏิบัติจริงในปyจจุบัน  

                                                           
๗ วรรณจิต มงคลกูร, “สภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี”, การศึกษาค�นคว�าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร), ๒๕๔๙. 

๘ อมรศรี ฉายศรีและคณะ, “การมีสHวนรHวมของโรงเรียน ผูAปกครอง ศูนย�สุขภาพชุมชนและ
องค�กรปกครองสHวนทAองถ่ิน ในการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน”, การศึกษาค�นคว�าอิสระศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๕๔. 
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๒. เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๕ จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี พบวHา ผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอน มีความคิดเห็นตHอ
สภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายดAาน ไมHแตกตHางกัน 
ท้ังนี้เพราะวHา ผูAบริหารสถานศึกษาไดAมอบนโยบายใหAครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ
นโยบายทางการบริหารงานอนามัยโดยท่ัวถึงกัน ทําใหAครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
ตาม ดําเนินกิจกรรมเพ่ือกHอใหAเกิดความรูA ความเขAา ในการดูแล การป�องกันรักษา และการ
สHงเสริมสุขอนามัยใหAแกHนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือใหAนักเรียนมีสุขภาพดี จึงทําใหAความ
คิดเห็นของผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอน ไมHแตกตHางกัน สอดคลAองกับงานวิจัยของ 
วรรณจิต มงคลกูร ทําการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี ผลการวิจัยพบวHา เปรียบเทียบสภาพและปyญหาการ
บริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีจําแนกตาม
ตําแหนHงโดยรวมพบวHาขAาราชการครูท่ีมีตําแหนHงตHางกันมีผลตHอสภาพและปyญหาการ
บริหารงานอนามัยโรงเรียนไมHแตกตHางกัน 

๓. เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๒๕ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวHา ผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอนท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดแตกตHางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในภาพรวมแตกตHางกัน เม่ือพิจารณารายดAาน พบวHา ดAานสุขศึกษาในโรงเรียน 
และดAานสิ่งแวดลAอมในโรงเรียน มีความคิดเห็นแตกตHางกัน อาจเปIนเพราะวHา สถานศึกษาท่ีมี
ขนาดตHางกัน จะมีบริบทและสภาพแวดลAอมท่ีแตกตHางกันทําใหAผูAบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูAสอน ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตกตHางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการ
บริหารงานอนามัยโรงเรียน ดAานสุขศึกษาในโรงเรียน และดAานสิ่งแวดลAอมในโรงเรียน 
แตกตHางกัน สอดคลAองกับงานวิจัยของวรรณจิต มงคลกู ทําการวิจัยเรื่อง สภาพการ
บริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี 
ผลการวิจัยพบวHา เปรียบเทียบสภาพและปyญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา
สํานักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีจําแนกตามขAาราชการครูในสังกัดโรงเรียนท่ีมีขนาด
ตHางกัน โดยรวมพบวHาขAาราชการครูในสังกัดโรงเรียนท่ีมีขนาดตHางกันสภาพและปyญหาการ
บริหารงานอนามัยโรงเรียนแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ สHวนดAานการ
บริการสุขภาพในโรงเรียน และดAานความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียน บAาน และชุมชน มีความ
คิดเห็นไมHแตกตHางกัน อาจเปIนเพราะวHา ผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอนท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดตHางกัน เห็นความสําคัญในดAานการบริการสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
การสนับสนุนใหAครูในโรงเรียนทุกคนมีสHวนรHวมในการวางแผนและใหAความรHวมมือเก่ียวกับ
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การจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน และใหAความสําคัญของการประชาสัมพันธ�เรื่องการบริการ 
เพ่ือใหAผูAปกครองใหAความรHวมมือและสนับสนุนเรื่องสุขภาพอนามัยนักเรียนเปIนอยHางดี 
สอดคลAองกับงานวิจัยของสุจิตรา คําเนตร ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการดําเนินงาน
อนามัยโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ผลการวิจัยพบวHา ๑) การดําเนินงาน
อนามัยโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี โดยรวมและรายดAานอยูHในระดับมาก 
๒) พนักงานครูท่ีมีตําแหนHงหนAาท่ีตHางกัน และปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียนตHางกัน เห็นวHาการ
ดําเนินงานอนามัยโรงเรียนไมHแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ขAอเสนอแนะท่ีไดAจากการทําวิจัย 

๑.๑ ควรจัดบัตรบันทึกสุขภาพใหAเปIนระเบียบและสะดวกแกHการคAนหา  
๑.๒ ควรมีการจัดทําแผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูAอยHางตHอเนื่อง 
๑.๓ โรงเรียนควรต้ังอยูHหHางไกลจากแหลHงอบายมุข แหลHงเสื่อมโทรม รวมท้ัง

มลพิษตHางๆ 
๑.๔ โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ�เรื่องการบริการสุขภาพในโรงเรียนอยHาง

ท่ัวถึง 
๒. ขAอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตHอไป  

๒.๑ ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการบริหารงานอนามัยโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสถานศึกษาสHงเสริมสุขภาพดีเดHน 

๒.๒ ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพกับกลุHมตัวอยHางท่ีเปIนนักเรียน 
ผูAปกครอง นักเรียน และหนHวยงานท่ีเก่ียวขAอง 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ : 
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห&งชาติ  ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ .  กรุ ง เทพมหานคร :  สํานัก
นายกรัฐมนตรี,  ๒๕๕๕. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. พระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และท่ีแก�ไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ . กรุงเทพมหานคร : 
สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๓. 
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 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
มีนา โอราวัฒน�. “การบริหารโรงเรียนสHงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓”. การศึกษาค�นคว�า
อิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๔.  

ลักขณา ทรัพย�วารี. “การศึกษาสภาพและปyญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑”. วิทยานิพนธ�ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร� : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔.  

วรรณจิต มงคลกูร. “สภาพการบริหารงานอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี”. การศึกษาค�นคว�าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๙. 

สุจิตรา คําเนตร. “การศึกษาสภาพการดําเนินงานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองสระบุรี”. การศึกษาค�นคว�าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล, ๒๕๕๒. 

หัวหนAางานอนามัยโรงเรียน. “รายงานผลการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน : โรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร”. รายงานประจําปx. กลุHมงานบริหาร
กิจการ นักเรียน : สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕, ๒๕๕๘. 

อมรศรี ฉายศรีและคณะ. “การมีสHวนรHวมของโรงเรียน ผูAปกครอง ศูนย�สุขภาพชุมชนและ
องค�กรปกครองสHวนทAองถ่ิน ในการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน”. การศึกษา
ค�นคว�าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๕๔. 
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ภาวะผู�นําเหนือผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอน้ําพอง  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต ๔ 

The Transcendental Leadership of Basic Educational School 
Administrators, Namphong District, under Office of Khon Kaen Primary 

Educational Service Area 4 

ดร.วิจิตร แพงโสภา* 

บทคัดย&อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือการศึกษาและแนวทางการพัฒนาภาวะผูAนํา
ของผูAบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอน้ําพอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ กลุHมตัวอยHาง ไดAแกH ครูผูAสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จํานวน ๔๐๕ คน เครื่องมือท่ีใชAในการศึกษา ไดAแกH แบบสอบถาม แบบมาตรสHวนประมาณ
คHา มีคHาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทHากับ .๙๗ สถิติท่ีใชAในการวิเคราะห�ขAอมูล ไดAแกH คHาความถ่ี 
คHาเฉลี่ย คHารAอยละ และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการศึกษาพบว&า 
๑. ภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอน้ําพอง สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ โดยภาพรวมอยูHในระดับ ( X = 
๓.๘๑) เรียงจากมากไปหานAอย พบวHา ดAานการกระตุAนใหAบุคลากรต้ังเป�าหมายดAวยตนเอง 
ดAานการทําใหAบุคลากรเปIนผูAนําตนเอง ดAานการการแสดงเปIนระบบแบบฉบับใหAบุคลากรเปIน
ผูAนําตนเอง ดAานการสนับสนุนใหAเกิดภาวะผูAนําตนเองโดยการสรAางคณะงาน ดAานการอํานวย
ความสะดวกใหAเกิดวัฒนธรรมของผูAนําตนเอง ดAานการอํานวยความสะดวกใหAเกิดภาวะผูAนํา
ตนเอง โดยใหAรางวัลและดําเนินทางสรAางสรรค� และดAานการสรAางรูปแบบความคิดเชิงบวก 
ตามลําดับ 

๒. แนวทางในการสHงเสริมภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อําเภอน้ําพอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ จะประสบ
ผลสําเร็จไดAนั้น ผูAบริหารเป�ดโอกาสใหAผูAใตAบังคับบัญชาท่ีมีโอกาสบริหารงานในสHวนท่ี
รับผิดชอบอยHางเต็มความสามารถ ผูAบริหารควรสรAางขวัญและกําลังใจในการการปฏิบัติงาน 
ผูAบริหารควรมีความเสียสละเวลา กําลังกายและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ผูAบริหารควร
พิจารณาความดีความชอบดAวยความยุติธรรม ผูAบริหารควรสHงเสริมและหาแนวทางใหA

                                                           
* นักวิชาการอิสระ 
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ผูAบังคับบัญชามีการปฏิบัติงานเปIนทีม และผูAบริหารควรสHงเสริมใหAบุคลากรเขAารHวมประชุม 
อบรมสัมมนาและศึกษาตHอเพ่ือพัฒนาตนเอง และองค�กรใหAมีความกAาวหนAาอยูHเสมอ 

คําสําคัญ: ภาวะผูAนําเหนือผูAนํา, ผูAบริหารสถานศึกษา 

Abstract 

The objectives of the research were to study the Transcendental 
Leadership of Basic Educational School Administrators, Namphong District, 
under Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 4. The sampling 
were 405 teachers teaching in the basic educational schools. The tools used 
for data collection were questionnaires in rating scale with entirely reliability 
equaled .97. The statistics used for data analysis was Frequency, Mean, 
Percentage and Standard Deviation. 

The findings were as follows:  
1. The Transcendental Leadership of Basic Educational School 

Administrators Namphong District, under Office of Khon Kaen Primary 
Educational Service Area 4 was totally at the level of ( X  = 3.81), when 
arranging from high to low levels it was found that how to encourage 
personnel to set up target by themselves, how to make the personnel to be 
self-leader, how to have personnel show the system of self-leadership 
model, how to support to be self-leadership by setting up working group, 
how to create the culture of self-leadership, how to make convenience 
happening for self-leadership by way of rewarding and creative 
implementation, and how to make the model of plus thinking respectively.  

2. As for the guideline to promote The Transcendental Leadership of 
Basic Educational School Administrators, Namphong District, under Office of 
Khon Kaen Primary Educational Service Area 4 to be successfully completed, 
it should be made as follows: The administrators should give opportunity to 
have the subordinates take their full responsibility to do their works as much 
as possible, and should encourage them to do their works with giving them 
some awards, the administrators themselves should sacrifice their times for 
working with physical and mental ability to be good example for their 
subordinates, the administrators should give remuneration prize to them with 
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fair, and should encourage them to work in team, and finally the 
administrators should support their subordinates to get good opportunity for 
workshop and seminar participation to have their potential be developed and 
be further strong organization.  

Keywords: The Transcendental Leadership, Educational School Administrators 

๑. บทนํา 
การบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษานั้น เปIนหนAาท่ีของผูAบริหารสถานศึกษา

ท่ีดํารงตําแหนHงตามสิทธิและหนAาท่ีของตําแหนHงผูAบริหารจะตAองเปIนผูAนําทางดAานการบริหาร
การศึกษา และดAานอ่ืนๆ ซ่ึงจําเปIนจะตAองอาศัยทฤษฎี หลักการตHางๆ ทางการบริหาร
การศึกษา เพ่ือเปIนแนวทางในการทําความเขAาใจ บริหาร ตัดสิน และควบคุมพฤติกรรมตHางๆ 
ของบุคลากรในสถานศึกษาใหAเหมาะสมกับสถานการณ� สภาพแวดลAอมและวัฒนธรรมของ
สถานศึกษา  

ผูAบริหารสถานศึกษาจึงเปIนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในสถานศึกษา บทบาท
ของผูAบริหารสถานศึกษามีผลกระทบตHอรูปแบบคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความกระตือรือรAน
และลักษณะความคิดของท้ังสถานศึกษา ผูAบริหารสถานศึกษาตAองมีภาวะผูAนําและวิสัยทัศน�
ในการบริหารสถานศึกษา ใหAสอดคลAองกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยHางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ตAองมีจุดมุHงหมายในการจัดการศึกษาไปสูHโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ท้ังครู อาจารย�และนักเรียน 
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ท้ังนี้ผูAบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปIนผูAนําสูงสุดในสถาบัน จะตAองสนใจ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีจะมีผลกระทบตHอเยาวชนหรือทรัพยากรมนุษย�ท่ีตนเอง
รับผิดชอบ สถานศึกษาตAองการผูAนําท่ีเขAมแข็ง ความตAองการภาวะผูAนํา ของผูAบริหารในการ
ทําใหAสถานศึกษาเจริญกAาวหนAา มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ผูAบริหารจะตAองมีท้ังศาสตร�และศิลป§ในการท่ีจะนําเอาทรัพยากรตHางๆ มา
บริหารจัดการตามกระบวนการการบริหารทางการศึกษาใหAบรรลุวัตถุประสงค�  

การจัดการศึกษาใหAมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ยHอมเก่ียวขAองสัมพันธ�กับ
การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารของผูAบริหารสถานศึกษา จากท่ีไดAสังเกตพฤติกรรมใน
การบริหารสถานศึกษาและจากการสัมภาษณ�ครูปฏิบัติการสอนในหลายโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอน้ําพอง พอท่ีจะสรุปไดAวHา การไมHไดAรับความรHวมมือจากบุคลากรและชุมชนเทHาท่ีควร 
อาจมีสาเหตุมาจากการไมHยอมรับพฤติกรรมบางประการของผูAบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเก่ียวกับ
ตัวผูAบริหารเองท่ีไมHมีภาวะผูAนําขาดการการพัฒนาการศึกษาอยHางจริงจัง การประพฤติปฏิบัติ
ท่ีไมHเหมาะสม ขาดการวางแผนท่ีดี การมอบหมายงานไมHชัดเจน ขาดการนิเทศติดตาม
ประเมินตน บุคลากรในสถานศึกษาไมHไดAรับการสHงเสริมสนับสนุนใหAไดAรับการอบรมพัฒนา 
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ขาดการกระตุAนท่ีชHวยใหAบุคลากรคAนพบความสามารถของตนเองและใชAความสามารถใหAเกิด
ประโยชน�สูงสุดในการปฏิบัติงาน และยังขาดการกระจายอํานาจทางการบริหารอยHางท่ัวถึง 
จากเหตุผลดังกลHาว เ พ่ือใหAทราบภาวะผูAนําและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ท่ีกHอใหAเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน๑  

ดังนั้น ผูAศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานอําเภอน้ําพอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔
ท้ังนี้ เพ่ือใหAทราบถึงภาวะผูAนําเหนือผูAนํา และนําผลจากการวิจัยเปIนแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาพฤติกรรมภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาใหAเหมาะสม นอกจากนี้ยังจะ
เปIนประโยชน�ในการพัฒนาความเปIนผูAนําของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตHอไป   

๒. วัตถุประสงค�ของการศึกษา  
๑. เพ่ือศึกษาภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอ     

น้ําพอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ 
๒. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสHงเสริมภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน อําเภอน้ําพอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ 

๓. วิธีดําเนินการศึกษา 
๑. ประชากรท่ีใชAในการศึกษา ไดAแกH ครูผูAสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอน้ํา

พอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ รวมท้ังสิ้น ๘๕๔ คน
จําแนกเปIน ๑) วุฒิการศึกษา จําแนกเปIน ปริญญาตรี จํานวน ๔๓๔ คน สูงกวHาปริญญาตรี 
จํานวน ๔๒๐ คน ๒) ขนาดของสถานศึกษาจําแนกเปIน ขนาดเล็ก จํานวน ๒๘๔ คน ขนาด
กลาง จํานวน ๓๕๐ คน ขนาดใหญH จํานวน ๒๒๐ คน ไดAกลุHมตัวอยHางท่ีใชAในการศึกษา 
จํานวนท้ังสิ้น ๔๐๕ คน ซ่ึงกําหนดขนาดกลุHมตัวอยHางโดยใชAตารางของเครจซ่ีและมอร�แกน 
(Krejcie & Morgan) และไดAมาโดยการสุHมแบบแบHงชั้น (Stratified random’ sampling) 
ตามวุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษาโดยเทียบสัดสHวนจากประชากรไดAกลุHมตัวอยHาง
ในแตHละกลุHมยHอยโดยการสุHมอยHางงHายดAวยวิธีจับฉลาก จําแนกเปIน ๑) วุฒิการศึกษา จําแนก
เปIน ปริญญาตรี จํานวน ๒๐๔ คน สูงกวHาปริญญาตรี จํานวน ๒๐๑ คน รวม ๔๐๕ คน ๒) 
ขนาดของสถานศึกษาจําแนกเปIน ขนาดเล็ก จํานวน ๑๓๕ คน ขนาดกลาง จํานวน ๑๖๖ คน 
ขนาดใหญH จํานวน ๑๐๔ คน รวม ๔๐๕ คน 

 
 

                                                           
๑ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔, การจัดการศึกษา, 

(ขอนแกHน : สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔, ๒๕๕๗), หนAา ๓. 
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๒. เครื่องมือท่ีใชAในการศึกษาครั้งนี้ ผูAศึกษาใชAเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขAอมูลมี
ลักษณะเปIนแบบสอบถาม แบHงออกเปIน ๓ ตอน คือ ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามขAอมูลท่ัวไปของ
ผูAตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปIนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดAวย วุฒิ
การศึกษา และขนาดของสถานศึกษาของผูAบริหารท่ีปฏิบัติงานอยูHในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อําเภอน้ําพอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ ตอนท่ี ๒ 
แบบสอบถามเก่ียวกับ ภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอน้ํา
พอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ ซ่ึงประกอบดAวยภาวะ
ผูAนําเหนือผูAนํา ท้ัง ๗ ดAาน มีลักษณะเปIนแบบมาตราสHวนประมาณคHา (Rating Scale) ตาม
วิธีของลิเคอร�ท (Likert) มี ๕ ระดับ และตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับ แนวทางการ
สHงเสริมภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอน้ําพอง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ ตามความคิดเห็นของครูผูAสอน มี
ลักษณะเปIนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบปลายเป�ด (Open 
ended)     

๓. สถิติท่ีใชAในการวิเคราะห�ขAอมูล  
๓.๑ สถิติท่ีใชAในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดAแกH ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content validity) โดยหาคHาดัชนีความสอดคลAอง ระหวHางขAอคําถามกับนิยามศัพท�เฉพาะ 
(IOC : Index of consistency)๒ การหาคHาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปIนรายขAอ โดย
หาคHาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�อยHางงHายระหวHางคะแนนรายขAอกับคะแนนรวม (Item total 
correlation) คHาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยหาคHาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  

๓.๒ สถิติพ้ืนฐาน ไดAแกH คHาความถ่ี (Frequency) คHารAอยละ (Percentage) 
คHาเฉลี่ย (Mean) และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)    

๔. อภิปรายผลการศึกษา  
จากผลการศึกษา ภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอ

น้ําพอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ มีประเด็นสําคัญท่ี
ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้  

๑. ภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษา อําเภอน้ําพอง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ สามารถนํามาอภิปรายผลไดAดังนี้ ภาวะ
ผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอน้ําพอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปIน
                                                           

๒ บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ�ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส�น, 
๒๕๔๕), หนAา ๖๓-๑๐๙. 
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รายดAาน ดAานท่ีผูAบริหารสถานศึกษามีภาวะผูAนําเหนือผูAนํามากท่ีสุด ดAานการกระตุAนใหA
บุคลากรต้ังเป�าหมายดAวยตนเอง รองลงมาคือดAาน การทําใหAบุคลากรเปIนผูAนําตนเอง ดAาน
การแสดงเปIนแบบฉบับใหAบุคลากรเปIนผูAนําตนเอง และดAานท่ีมีภาวะผูAนําเหนือผูAนําของ
ผูAบริหารสถานศึกษาตํ่าสุดคือดAาน การสรAางรูปแบบความคิดเชิงเห็นบวก และยังสอดคลAอง
กับงานวิจัยของวรเทพ ภูมิภักดีพรรณ๓ ไดAศึกษาเรื่อง ภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาใน เขตภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 
พบวH า  ผูA บริหารสถานศึกษา โรง เรียนเอกชนอาชีว ศึกษา ในเขตภาคตะวันออก 
กรุงเทพมหานคร มีภาวะผูAนําเหนือผูAนําอยูHในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลAองกับ งานวิจัย
ของสรรค�นิธิ สมพงษ�ธรรม๔ ไดAศึกษาเรื่อง ภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๓ พบวHา ภาวะผูAนําเหนือผูAนําโดยรวมและรายดAาน
อยูHในระดับมาก และยังสอดคลAองกับงานวิจัยของศรีสุดา ทิพสิงห� ไดAศึกษาเรื่อง ภาวะผูAนํา
เหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของขAาราชการครูในสังกัดเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต ๒ พบวHา ภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โดยภาพรวมและรายดAานอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดAาน เรียงจากสูงไปหาตํ่า 
คือ ดAานการใหAบุคลากรต้ังเป�าหมายดAวยตนเอง และดAานการแสดงเปIนแบบฉบับใหAบุคลากร
เปIนผูAนําตัวเอง และตํ่าสุด คือดAานการสรAางรูปแบบความคิดเชิงเห็นบวก และยังสอดคลAองกับ
งานวิจัยของนฤมล ปานเอ่ียม๕ ไดAศึกษาภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ พบวHา ภาวะผูAนําเหนือผูAนําของ
ผูAบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูH
ในระดับมาก สHวนดAานท่ีมีระดับมากคือ ดAานการใหAบุคลากรต้ังเป�าหมายดAวยตนเอง และดAาน
การแสดงเปIนแบบฉบับใหAบุคลากรเปIนผูAนําตัวเอง และดAานการทําใหAบุคลากรเปIนผูAนําตนเอง
เปIนและยังสอดคลAองกับงานวิจัยของสิงห� ยิ้มแยAม ไดAศึกษาภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชHวงชั้นท่ี ๑-๒ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี พบวHา 
ภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชHวงชั้นท่ี ๑-๒ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี ในภาพรวมอยูHในระดับมาก สHวนรายดAานอยูHในระดับมากทุกดAาน  

                                                           
๓ วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารโรงเรียนอาชีวะ

เอกชน”, วิทยานิพนธ�การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๕๐. 
๔ สรรค�นิธิ สมพงษ�ธรรม, “ภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต ๓”, วิทยานิพนธ�การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 
๒๕๔๙. 

๕ นฤมล นามเอ่ียม, “ภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัด
สํานักงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี), ๒๕๕๐. 
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๒. แนวทางการสHงเสริมภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อําเภอน้ําพอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ สามรถ
นํามาอภิปรายผลไดAดังนี้ ครูผูAสอนเสนอแนะแนวทางในการสHงเสริมภาวะผูAนําเหนือผูAนําของ
ผูAบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอน้ําพอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ ผูAบริหารเป�ดโอกาสใหAผูAใตAบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นมี
สHวนท่ีรับผิดชอบอยHางเต็มความสามารถ ซ่ึงผูAบริหารควรใหAคําปรึกษา แนะนํา ใหAบุคลากรมี
ความรูAความเขAาใจในงานท่ีรับผิดชอบ การใหAบุคลากรมีสHวนรHวมในการกําหนดแผนงาน 
วิสัยทัศน� ภารกิจ วัตถุประสงค� โครงการของสถานศึกษาทําใหAบุคลากรตระหนักวHาตนเอง
เปIนสHวนหนึ่งของงานหรือเปIนเจAาของสถานศึกษาทําใหAบุคลากรทุHมเทอยHางเต็มความสามารถ
ในการทํางาน และผูAบริหารควรสรAางขวัญและกําลังใจ เม่ือทุกบุคลากรในทีมงานซ่ึงอาจมอบ
รางวัลหรือการจัดงานสังสรรค� หรือกลHาวชื่นชมผูAใตAบังคับบัญชาเม่ือเห็นถึงความสําเร็จ 
เพราะการสรAางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเปIนการสรAางแรงจูงใจใหAบุคลากรมีความ
รักความศรัทธาความผูกพันตHอองค�กร และยังมีความเต็มใจ มีความม่ันใจในการเขAามีสHวนรHวม
ในการพัฒนาองค�กรสถานศึกษา และผูAบริหารควรมีความเสียสละ เวลา กําลังกายและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน เปIนตัวอยHางท่ีดีในการปฏิบัติงาน ซ่ึงผูAนําตAองเปIนผูAท่ีมีความเชื่อม่ัน
ในตนเอง สุขุมรอบคอบ เปIนผูAใหญH รับฟyงความคิดเห็นของผูAอ่ืน เคารพสิทธิของผูAอ่ืน ไมHเห็น
แกHตัว และมีความสามารถในการประสานความเขAาใจอันดีแกHบุคลากรผูAรHวมงานดAวยกัน 
ผูAบริหารพิจารณาความดีความชอบดAวยความยุติธรรม ซ่ึงผูAบริหารควรสรAางหลักเกณฑ�ท่ี
ชัดเจน แนHนอนในการกําหนด แนวทางนโยบายใหAกับบุคลากรในโรงเรียน ไดAรูAและเขAาใจท่ี
ถูกตAอง พิจารณาความดีความชอบดAวยความเปIนธรรมตามหลักเกณฑ�และนโยบายท่ีกําหนด
ไวA การใหAคุณใหAโทษจะตAองทําดAวยความยุติธรรม ไมHอคติ ไมHใชAอารมณ�หรือความเปIนสHวนตัว
เปIนหลักเกณฑ�ในการลงโทษ หรือวHากลHาวตักเตือน ผูAบริหารควรกระตุAนสHงเสริมใหAบุคลากรมี
ความตAองการท่ีจะเขAารHวมประชุม อบรมปรึกษาหารือ ตAองการแสดงความคิดเห็นในการรHวม
วางแผนเพ่ือแกAปyญหา สนับสนุนใหAไดAรับโอกาสในการพัฒนาตนและงานศึกษาอบรม ดูงาน 
เพ่ือเพ่ิมพูนแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผูAบริหารยังตAองใหAคําแนะนํา ปรึกษาและหา
แนวทางในการแกAไขเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรอยHางตHอเนื่อง ระหวHางการ
ปฏิบัติงานตลอดจนเชิญวิทยากรจากภายนอกท่ีมีความรูAความสามารถความชํานาญมาใหA
คําปรึกษาแนะนํา อบรม เพ่ือการปฏิบัติงานอยHางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผูAบริหาร
ควรมีการประชุมทีมงานอยHางสมํ่าเสมอ สรAางความสามัคคีในกลุHมคณะทํางานอยHางตHอเนื่อง 
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๕. ข�อเสนอแนะ 
๑. ควรมีการศึกษา วิเคราะห� และวิจัยเก่ียวกับภาวะผูAนําเหนือผูAนําในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานโดยเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะทําใหAทราบรายละเอียดเก่ียวกับปyจจัยตHางๆ ท่ีมีผลตHอภาวะ
ผูAนําเหนือผูAนําของหนHวยงานอ่ืนๆ ใหAสามารถนําผลการศึกษาไปใชAในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดAานตHางๆ และการบริหารจัดการของหนHวยงานอ่ืนๆ 

๒. ควรทําการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูAสอนและบุคลากร
ทางการศึกษาเก่ียวกับภาวะผูAนําเหนือผูAนําในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอ่ืนๆ 

๓. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสHงเสริมภาวะผูAนําเหนือผูAนําของครูผูAสอนและ
ผูAบริหารและศึกษาปyจจัยท่ีทําใหAเกิดภาวะผูAนําเหนือผูAนําในสถานศึกษาหรือหนHวยงานอ่ืนๆ 

๔. ควรศึกษาภาวะผูAนําเหนือผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในยุคสมัย
แหHงการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๔ 
หรือเขต อ่ืนๆ เพ่ือนําผลท่ีไดAไปประยุกต�ใชAใหAเหมาะสมในการบริหารสถานศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารสถานศึกษา 
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กลยุทธ�การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีประสิทธิผล 
ในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� จังหวัดอุดรธานี 

Strategy driven Philosophy of Sufficiency Economy to be Effectiveness  
in Udonthammanuson School, Udonthani Province 

ดร.ธีระเดช จิราธนทัต* 

บทคัดย&อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) สรAางกลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� ๒) ศึกษาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� ๓) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� 
และ ๔) ศึกษาความสัมพันธ�ระหวHางกลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� กลุHมตัวอยHางประกอบดAวยคณะกรรมการ
ดําเนินงานจํานวน ๑๐ คน และครูจํานวน ๒๐ คน เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัยประกอบดAวย
แบบสอบถามการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถามประสิทธิผลของ
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� สถิติท่ีใชAในการวิเคราะห�ขAอมูล ไดAแกH คHาเฉลี่ยสHวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว&า 
๑. กลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอุดรธรรมา

นุสรณ�มี ๔ กลยุทธ� ไดAแกH ๑) การบริหารจัดการมี ๔ กลยุทธ�ยHอย ๒) การจัดทําหลักสูตรและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี ๔ กลยุทธ�ยHอย ๓) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูAเรียนมี ๓ กล
ยุทธ�ยHอย และ ๔) การพัฒนาบุคลากรมี๒กลยุทธ�ยHอย  

๒. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม และแตHละกลยุทธ�มีการ 
ปฏิบัติอยูHในระดับมาก 

๓. ประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�โดยรวม และแตHละดAาน ไดAแกH ๑) 
สถานศึกษา ๒) ผูAบริหาร ๓) ครู และ ๔) นักเรียน มีคุณภาพอยูHในระดับมาก 

๔. กลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ�ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ 

คําสําคัญ: กลยุทธ�การขับเคลื่อน, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ประสิทธิผล 
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Abstract 

The objective of this research were to 1) create a strategy driven 
philosophy of sufficiency economy in udonthammanuson school, 2) study the 
driving philosophy of sufficiency economy in udonthammanuson school, 3) 
study effectiveness of udonthammanuson school, and 4) study the 
relationship between strategy driven philosophy of sufficiency economy and 
effectiveness of udonthammanuson school. The samples consisted of the 
operations committee 10 persons, and the teachers 20 persons, The research 
instrument consisted of driven philosophy of sufficiency economy 
questionnaire, and school effectiveness questionnaire. The statistic for data 
analysis included mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 

The research finding were as follow: 
1. Strategy driven philosophy of sufficiency economy in 

Udonthammanuson School consisted of 4 strategies as follows : 1) school 
management were 4 sub-strategies, 2) the curriculum and learning actives 
were 4 sub-strategies, 3) student development actives were 3 sub-strategies, 
and 4) teachers development were 2 sub-strategies. 

2. The driving philosophy of sufficiency economy as a total and each 
strategy were at a high level. 

3. Effectiveness of udonthammanuson school as a total and each 
aspect were at a high level. 

4. Strategy driven philosophy of sufficiency economy were correlated 
Positively with the effectiveness of udonthammanuson school as statistically 
significant at .05 level. 

Keywords: Driven strategy, Philosophy of sufficiency economy, Effectiveness 

๑. บทนํา 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปIนแนวทางการดําเนินชีวิต และวิถีปฏิบัติท่ี พระ

บาท สมเด็จพระเจAาอยูHหัวพระราชทานดํารัสชี้แนะแกHพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเกือบ 
๔๐ ป�และไดAทรงเนAนย้ําแนวทางการพัฒนาท่ีต้ังอยูHบนฐานของทางสายกลาง และความไมH
ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรAางภูมิคุAมกันในตัวท่ีดีตลอดจน
ใชAความรูAและคุณธรรมเปIนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต การป�องกันใหAรอดพAนจากวิกฤต และใหA
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สามารถดํารงอยูHไดAอยHางม่ันคง และยั่งยืนภายใตAกระแสโลกาภิวัตน� และความเปลี่ยนแปลง
ตHางๆ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดAานการศึกษาเนAนท่ีการปลูกฝyงใหAเด็ก 
และเยาวชนในทุกระดับนAอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชAเปIนหลักใจ หรือหลัก
คิดหลักการทํางาน และหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน จนกระท่ังมีอุปนิสัย“อยูHอยHางพอเพียง” 
เพ่ือใหAสามารถรักษาสมดุลในการดําเนินชีวิต และพรAอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ตลอดเวลาไดAอยHางมีสติ ตลอดจนใชAปyญญาความรูAในทางท่ีกHอใหAเกิดประโยชน�ตHอตนเอง และ
สHวนรวมท้ังในปyจจุบันและอนาคต๑  

การจัดการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป�าหมายสําคัญของการจัดการศึกษา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือ การปลูกฝyงใหAเด็ก และเยาชนรูAจักการใชAชีวิตท่ีพอเพียง
เห็นคุณคHาของทรัพยากรตHางๆ ฝ�กการอยูHรHวมกับผูAอ่ืนอยHางเอ้ือเฟ£¨อเผื่อแผH และแบHงปyนมี
จิตสํานึกรักษ�สิ่งแวดลAอม และเห็นคุณคHาของวัฒนธรรมคHานิยมเอกลักษณ�/ความเปIนไทย 
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการไดAใน ๒ สHวน คือ การ
บริหารสถานศึกษาในดAานตHางๆ การจัดการเรียนรูAของผูAเรียนซ่ึงประกอบดAวย การสอดแทรก
สาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร และสาระเรียนรูAหลัก(กลุHมสาระการเรียนรูAสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) และกลุHมสาระการเรียนรูAอ่ืนๆ การประยุกต�หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูAเรียนนอกหAองเรียนการบรรลุเป�าหมายดังกลHาวขAางตAน ครูเปIน
บุคลากรท่ีสําคัญในการถHายทอดความรูA และปลูกฝyงหลักคิดตHางๆ ใหAแกHเด็กโดยครูตAองเขAาใจ
อยHางถูกตAอง สามารถวิเคราะห�ความพอเพียง/ไมHพอเพียงของตนเอง และครอบครัวไดAและ
ทําตัวเปIนแบบอยHางท่ีดีในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง๒  

จากการศึกษา ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนท่ีผHานมา 
พบวHา กลยุทธ�การดําเนินงานยังไมHชัดเจน ผูAปฏิบัติงานยังมีความเขAาใจไมHตรงกันปyญหาและ
อุปสรรคในการขับเคลื่อนหลายกิจกรรมยังไมHไดAรับการแกAไข และจากการศึกษาการพัฒนา
กลยุทธ�การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชAในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
พบวHา มีความเปIนไปไดAอยูHในระดับมากและมีประโยชน�อยูHในระดับมากท่ีสุด๓  

จากความสําคัญปyญหาและแนวทางการแกAไขดังกลHาว ขAาพเจAาในฐานผูAอํานวยการ
โรงเรียนไดAตระหนักถึงความสําคัญ ของแนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
                                                           

๑ ปรียานุช ธรรมป�ยา, วิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร�พริ้นติ้งแอนด�พับลิชซ่ิง จํากัด มหาชน, ๒๕๕๕), หนAา ๘๐. 

๒ ปรียานุช พิบูลสราวุธ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักทรัพย�สินสHวนพระมหากษัตริย�, ๒๕๕๙), หนAา ๓. 

๓ ดลนภา ทAวมยัง, “การพัฒนากลยุทธ�การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชAในการ
บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก”, วิทยานิพนธ�ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร), 
๒๕๕๖. 
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กHอใหAเกิดประโยชน�ตHอนักเรียน ครู ผูAบริหารและโรงเรียน จึงไดAสรAางกลยุทธ�การขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชAในป�การศึกษา ๒๕๕๘ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือสรAางกลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอุดร

ธรรมานุสรณ�  
๒. เพ่ือศึกษาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�  
๓. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�  
๔. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหวHางกลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�  

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูAวิจัยไดAดําเนินการวิจัยเปIน ๕ ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี ๑ การสรAางกลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�  
๑. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงานเก่ียวกับการสรAางกลยุทธ�การ

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. คณะกรรมการดําเนินงานดําเนินการสรAางกลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
๒.๑ ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกียรติกําจร กุศล๔ รุHงชัชดาพร เวหะชาติ๕ อํานาจ 
บัวศิริ๖ เจตนา เมืองมูล๗ และปราณี จันทราราชัย๘ 

                                                           
๔ เกีจรติกําจร กุศล, “รูปแบบความสัมพันธ�โครงสรAางเชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพล

ตHอภาวะความเปIนผูAนําของคณะบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ�
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๓. 

๕ รุHงชัชดาพร เวหะชาติ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค�การของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน”, ดุษฎีนิพนธ�ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๔๘. 

๖ อํานาจ บัวศิริ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช�โรงเรียนเป�นฐาน (School Base Management), 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�คุรุสภา, ๒๕๓๙). 

๗ เจตนา เมืองมูล, “รูปแบบการบริหารสูHความเปIนเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก”, 
วิทยานิพนธ�การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาอิสเทิร�นเอเชีย), ๒๕๕๒. 

๘ ปราณี จันทราชัย, “รูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของความเปIนครูมืออาชีพในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธ�การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๕๑. 
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๒.๒  ศึกษาแนว คิดตามหลักปรั ชญาของ เศรษฐ กิจพอเ พียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจAาอยูHหัว รัชกาลท่ี ๙ ของสุเมธ ตันติเวชกุล๙ และถวัลย� มาสจรัส๑๐ 

๒.๓ ศึกษายุทธศาสตร�และแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูHสถานศึกษา สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ๑๑ สุรินทร� 
ภูสิงห�๑๒ และบุญชนะ ทาโยธี๑๓ 

๒.๔ ศึกษาทฤษฎีระบบของ สุวกิจ ศรีปyดถา๑๔ 
๒.๕ นําผลการศึกษาในขAอ ๒.๑ ถึงขAอ ๒.๔ มาสังเคราะห�เปIนรูปรHางกลยุทธ�

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� ไดA ๔ กลยุทธ
ไดAแกH ๑) การบริหารจัดการ ๒) การจัดทําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ๓) การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูAเรียน และ ๔) การพัฒนาบุคลากร 

๒.๖ นํารHางกลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใหAผูA
เชี่ยว ชาญตรวจสอบและใหAขAอเสนอแนะ ซ่ึงผูAเชี่ยวชาญประกอบดAวยอาจารย�ประจําสาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน ๑ ทHาน ศึกษานิเทศก�
ผูAรับผิดชอบงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๐ จํานวน ๑ ทHาน และผูAบริหารโรงเรียนแกนนําการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูHสถานศึกษาพอเพียงท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง จํานวน ๘ ทHาน 

๒.๗ ปรับปรุงรHางกลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ขAอเสนอแนะของผูAเชี่ยวชาญในขAอ ๒.๖ และจัดพิมพ�กลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนําไปใชAตHอไป 

                                                           
๙ สุเมธ ตันติเวชกุล, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู&หัวกับการพัฒนา

ชนบท, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร�พริ้นดิ้ง แอนด� พับลิชซ่ิง, ๒๕๔๑). 
๑๐ ถวัลย� มาศจรัส, MODEL การจัดการเรียนรู�ตามปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง, 

(กรุงเทพมหานคร : ธารอักษร, ๒๕๕๐). 
๑๑ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู&

สถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สมศ, ๒๕๕๐). 
๑๒ สุรินทร� ภูสิงห�, “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ�การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาสาราคาม), ๒๕๕๒. 

๑๓ บุญชนะ ทาโยธี, “การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีใชAปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต ๑”, วิทยานิพนธ�ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ๒๕๕๓. 

๑๔ สุวกิจ ศรีปyดถา, ทฤษฎีและกลยุทธ�การบริหาร, (มหาสารคาม : เอกสารประกอบการ
บรรยาย, ๒๕๕๓), หนAา ๑๗๒. 
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ข้ันตอนท่ี ๒ การนํากลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชAใน
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�  

๑. แตHงต้ังคณะทํางานเพ่ือรับผิดชอบและจัดกิจกรรมตHางๆ ตามกลยุทธ�การ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ประชุมชี้แจงคณะทํางานและผูAเก่ียวขAองทุกคนเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรม
ตHางๆ ตามกลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๓. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาผูAปกครอง และนักเรียนเก่ียวกับการ
จัดกิจกรรมตHางๆ ตามกลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขอความรHวมมือ 

๔. คณะทํางานจัดกิจกรรมตHางๆ ตามกลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของศรษฐ
กิจพอเพียงซ่ึงมี ๔ กลยุทธ� ไดAแกH ๑) การบริหารจัดการ ๒) การจัดทําหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ๓) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูAเรียน และ ๔) การพัฒนาบุคลากร 

๕. นิเทศติดตามชHวยเหลือคณะทํางาน เพ่ือสรAางขวัญและกําลังใจโดยใชAวิธี ๑) 
ประชุมกลุHมเพ่ือสะทAอนผลการปฏิบัติงานและแกAไขปyญหารHวมกัน และ ๒) เขAารHวมปฏิบัติ
กิจกรรมและแกAไขปyญหารHวมกัน 

ข้ันตอนท่ี ๓ การศึกษาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอุดร
ธรรมานุสรณ�  

๑. กลุHมตัวอยHางท่ีใหAขAอมูล คือคณะกรรมการดําเนินงานจํานวน ๑๐ คน และ
ครูผูAสอนจํานวน ๒๐ คน  

๒. เครื่องมือท่ีใชAในการเก็บรวบรวมขAอมูล คือแบบสอบถามการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปIนแบบมาตราสHวนประมาณคHา ๕ ระดับ มีคHาความเท่ียง
เทHากับ ๐.๘๖ 

๓. การเก็บรวบรวมขAอมูลใชAวิธีสอบถามจากกลุHมตัวอยHางใน ๔ ดAาน ไดAแกH ๑)
ดAานการบริหารจัดการ ๒) ดAานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ๓) ดAานการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูAเรียน และ ๔) ดAานการพัฒนาบุคลากร  

๔. การวิเคราะห�ขAอมูลใชAวิธีหาคHาเฉลี่ย (µ) และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ϭ)  
๕. สรุปผลการศึกษาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและ

รายดAาน  
ข้ันตอนท่ี ๔ การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�  

๑. กลุHมตัวอยHางท่ีใหAขAอมูล ไดAแกHคณะกรรมการดําเนินงานจํานวน ๑๐ คน 
และครูจํานวน ๒๐ คน  

๒. เครื่องมือท่ีใชAในการเก็บรวบรวมขAอมูลคือแบบสอบถามประสิทธิผลของ
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�เปIนแบบมาตราสHวนประมาณคHา ๕ ระดับ มีความเท่ียงเทHากับ
๐.๙๑  
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๓. การเก็บรวบรวมขAอมูลใชAวิธีสอบถามจากกลุHมตัวอยHางใน ๔ ดAาน ไดAแกH ๑)
ดAานคุณภาพสถานศึกษา ๒) ดAานคุณภาพผูAบริหาร ๓) ดAานคุณภาพครู และ ๔) ดAานคุณภาพ
นักเรียน 

๔. การวิเคราะห�ขAอมูลใชAวิธีหาคHาเฉลี่ย (µ) และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ϭ) 
๕. สรุปผลการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�โดยรวมและ

รายดAาน 
ข้ันตอนท่ี ๕ การศึกษาความสัมพันธ�ระหวHางกลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� 
๑. กลุHมตัวอยHางท่ีใหAขAอมูลเปIนกลุHมเดียวกับข้ันตอนท่ี ๓ และข้ันตอนท่ี ๔ 
๒. เครื่องมือท่ีใชAในการเก็บรวบรวมขAอมูลเปIนเครื่องมือชุดเดียวกับข้ันตอนท่ี ๓

และข้ันตอนท่ี ๔ 
๓. การเก็บรวบรวมขAอมูลใชAขAอมูลจากข้ันตอนท่ี ๓ และข้ันตอนท่ี ๔ 
๔. การวิเคราะห�ขAอมูลใชAการวิเคราะห�ความถดถอยแบบพหุคูณ 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. กลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอุดรธรรมา

นุสรณ�มี ๔ กลยุทธ� ไดAแกH ๑) การบริหารจัดการมี ๔ กลยุทธ�ยHอย ๒) การจัดทําหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนมี ๔ กลยุทธ�ยHอย ๓) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูAเรียนมี ๓ กลยุทธ�ยHอย
และ ๔) การพัฒนาบุคลากรมี ๒ กลยุทธ�ยHอย 

๒. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�โดยรวม
และแตHละกลยุทธ�ไดAแกH ๑) การบริหารจัดการ ๒) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน       
๓) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูAเรียน และ ๔) การพัฒนาบุคลากรมีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก 

๓. ประสิทธิผลของการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและแตHละดAาน
ไดAแกH ๑) สถานศึกษา ๒) ผูAบริหาร ๓) ครู และ ๔) นักเรียนมีคุณภาพอยูHในระดับมาก 

๔. กลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ�ทางบวกกับ
ประสิทธิผลอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๕. การอภิปรายผล 
๑. กลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�    

มี ๔ กลยุทธ� ไดAแกH ๑) การบริหารจัดการ ๒) การจัดทําหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน ๓) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูAเรียน และ ๔) การพัฒนาบุคลากรท่ีเปIนเชHนนี้อาจเปIน
เพราะวHา ผูAวิจัยไดAดําเนินการสรAางกลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยHาง
เปIนระบบดังนี้ ๑) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง ๒) ศึกษาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจAาอยูHหัวรัชกาลท่ี ๙ ๓) ศึกษายุทธศาสตร� และแนวทางขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูHสถานศึกษา ๔) ทฤษฎีเชิงระบบ ๕) การสังเคราะห�แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๖) การตรวจสอบความเหมาะสมจากผูAเชี่ยวชาญ 

สอดคลAองกับนักวิจัย ๒ ทHานท่ีไดAสรAางรูปแบบฯ อยHางเปIนระบบทําใหAไดAรูปแบบฯ 
ท่ีมีความเหมาะสมไปใชA เชHน เจตนา เมืองมูล ไดAวิจัยรูปแบบการบริหารสูHความเปIนเลิศของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก โดยดําเนินการวิจัยเปIน ๔ ข้ันตอน คือ ๑) การศึกษา
วิเคราะห�องค�ประกอบการบริหารสูHความเปIนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก ๒) สรAางรูปแบบ
การบริหารสูHรูปแบบการบริหารสูHความเปIนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก ๓) การทดลองใชA
รูปแบบการบริหารสูHความเปIนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก และ ๔) การประเมินรูปแบบ
การบริหารสูHความเปIนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก พบวHา ไดAรูปแบบการบริหารสูHความเปIน
เลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีความเหมาะสม เม่ือนําไปใชAแลAวทําใหAนักเรียนมีคุณภาพสูง
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และสอดคลAองกับปราณี จันทราชัย ไดAวิจัยรูปแบบความสัมพันธ�เชิง
สาเหตุของความเปIนครูมืออาชีพในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยดําเนินการวิจัย ๓ ข้ันตอน คือ 
๑) ศึกษาปyจจัยท่ีสHงผลตHอความเปIนครูมืออาชีพในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒) สรAางรูปแบบ
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ ของความเปIนครูมืออาชีพ และ ๓) ตรวจสอบความสอด คลAอง
ระหวHางรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของความเปIนครูมืออาชีพกับขAอมูลเชิงประจักษ� 
พบวHารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของความเปIนครูมืออาชีพในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
ความเหมาะสมและสอดคลAองกับขAอมูลเชิงประจักษ�  

๒. กลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอุดรธรรมา
นุสรณ� โดยรวมและทุกดAาน ไดAแกH ๑) ดAานการบริหารจัดการ ๒) ดAานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ๓) ดAานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูAเรียน และ ๔) ดAานการพัฒนาบุคลากร
มีการปฏิบัติอยูHระดับมากสHงผลใหAประสิทธิผลโดยรวม และทุกดAาน ไดAแกH ๑) สถานศึกษา ๒) 
ผูAบริหาร ๓) ครู และ ๔) นักเรียน มีคุณภาพอยูHในระดับมากเชHนเดียวกันรวมท้ังกลยุทธ�การ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังมีความสัมพันธ�ทางบวกกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนอีกดAวย ท่ีเปIนเชHนนี้เปIนเพราะวHาในกระบวน การบริหารเชิงระบบประกอบดAวย 
ปyจจัย กระบวนการและผลผลิต โดยปyจจัยแปรผันโดยตรงกับผลผลิต ถAาปyจจัยมีการปฏิบัติ
มากแลAวผลผลิตท่ีไดAรับก็อยูHในระดับมากเชHนกัน สอดคลAองกับสุวกิจ ศรีปyดถากลHาววHาระบบ
ใดก็ตามประกอบดAวยสิ่งนําเขAา แลAวนําสิ่งนั้นเขAาสูHกระบวนการเพ่ือกระทําใหAไดAผลผลิต
ออกมา ในกรณีท่ีผลผลิตออกมาดีก็อาจเปIนเพราะ วHาสิ่งท่ีนําเขAาดี และ/หรือกระบวนการจัด
กระทําเหมาะสม หรือดีดAวยกันท้ังสององค�ประกอบ สHวนในกรณีท่ีผลผลิตออกมาไมHดีก็อาจ
เปIนเพราะวHาสิ่งท่ีนําเขAาไมHดี และ/หรือกระบวนการจัดกระทําไมHเหมาะสม หรือท้ังสองอยHาง
ตHางก็ไมHดีดAวยกัน 
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๖. ข�อเสนอแนะ 
การนําผลการวิจัยไปใชAควรดําเนินการดังนี้ 
๑. สรAางความตระหนักใหAแกHบุคลากร โดยใชAวิธีการประชุม ปรึกษาหารือและ

การศึกษาดูงานโรงเรียนตAนแบบ หรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกับบริบทของแตHละโรงเรียน 
๒. พัฒนาความรูAใหAแกHบุคลากร โดยใชAวิธีการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขAองและการ 

ศึกษาคูHมือกลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� 
สูHสถานศึกษาพอเพียงหรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกับบริบทของแตHละโรงเรียน 

๓. นํากลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนอุดรธรรมา
นุสรณ� สูHสถานศึกษาพอเพียงไปปรับใหมHใหAเหมาะสมกับบริบทของแตHละโรงเรียนโดยยึดหลัก 
การมีสHวนรHวมเชHน โรงเรียนขนาดกลางถึงใหญHพิเศษควรต้ังเปIนคณะทํางาน ประมาณสHวน 
๑๐-๑๕ คน สHวนโรเรียนขนาดเล็กควรต้ังครูท้ังหมดเปIนคณะทํางาน 

๔. นํากลยุทธ�การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชAโดยการมอบหมายงาน
และการประชุมชี้แจงคณะทํางาน 

๕. นิเทศติดตามชHวยเหลือคณะทํางานเพ่ือสรAางขวัญและกําลังใจ เชHน ๑) การ
ประชุมกลุHมเพ่ือสะทAอนผลการปฏิบัติงาน และแกAไขปyญหารHวมกัน ๒) การเขAารHวมปฏิบัติ
กิจกรรม และแกAไขปyญหารHวมกัน และ ๓) เชิญผูAทรงคุณวุฒิเรื่องนี้มาตรวจเยี่ยม และใหA
คําแนะนํา เปIนตAน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
ถวัลย� มาศจรัส. MODEL การจัดการเรียนรู�ตามปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง. 

กรุงเทพมหานคร : ธารอักษร, ๒๕๕๐. 
ปรียานุช ธรรมป�ยา. วิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .

กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร�พริ้นต้ิงแอนด�พับลิชซ่ิง จํากัด มหาชน, ๒๕๕๕. 
ปรียานุช พิบูลสราวุธ. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักทรัพย�สินสHวนพระมหากษัตริย�, ๒๕๕๙. 
สุเมธ ตันติเวชกุล. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู&หัวกับการพัฒนา

ชนบท. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร�พริ้นด้ิง แอนด� พับลิชซ่ิง, ๒๕๔๑. 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู&

สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สมศ, ๒๕๕๐. 
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อํานาจ บัวศิริ. รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช�โรงเรียนเป�นฐาน (School Base 
Management). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�คุรุสภา, ๒๕๓๙. 
(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 

เกียรติกําจร กุศล. “รูปแบบความสัมพันธ�โครงสรAางเชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพล
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การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
สังกัดองค�การปกครองส&วนท�องถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

The Child Development Center Administration Based Gharavasa Dhamma 
Four Under The Local Administrative Organization, Phonpisai District 

Nongkhai Province 

 พงษ�นที ศรีสมบูรณ�* 
ผศ.ดร.ประยูร แสงใส, พระครูสโมธานเขตคณารักษ�** 

บทคัดย&อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ สังกัดองค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
๒) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
สังกัดองค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๓) เพ่ือศึกษาแนวทาง
ในการสHงเสริมและพัฒนาการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักฆราวาสธรรม ๔ สังกัด
องค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยศึกษากับกลุHมตัวอยHาง
จํานวน ๑๙๒ คน ดําเนินการวิจัยแบบผสมโดยเปIนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชAการวิจัยเชิงสํารวจ 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชAการสัมภาษณ�เชิงลึกกับผูAใหAขAอมูลสําคัญ ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชAในการ
วิจัยคือแบบสอบถามวิเคราะห�ขAอมูล ไดAแกH คHาความถ่ี รAอยละ คHาเฉลี่ย และสHวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคHาที (t-test) การวิเคราะห�
ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และการสัมภาษณ�เชิงลึกกับผูAใหAขAอมูลสําคัญโดยเทคนิค
การวิเคราะห�เนื้อหาประกอบบริบท  

ผลการวิจัยพบว&า 
๑. การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักหลักฆราวาสธรรม ๔ สังกัดองค�การ

ปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมและรายดAานการปฏิบัติ
อยูHในระดับมาก 

๒. เปรียบเทียบศึกษาการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักหลักฆราวาสธรรม ๔ 
สังกัดองค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวHามีปฏิบัติไมH
แตกตHางกันสHวนผูAท่ีมีประสบการณ�การทํางานตHางกันพบวHามีการปฏิบัติท่ีแตกตHางกัน 

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกHน 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกHน 
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๓. ขAอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักหลักฆราวาสธรรม 
๔ สังกัดองค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย คือหัวหนAาศูนย�และ
ครูผูAดูแลเด็กควรมีความซ่ือสัตย� ทํางานรHวมกัน อดทนอดกลั้น และเห็นแกHประโยชน�สHวนรวม
มากกวHาประโยชน�สHวนตน 

คําสําคัญ: การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก, หลักฆราวาสธรรม ๔ 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study the child development 
center administration to the principles of Gharavasa-dhamma four under 
under the local administrative organization, Phonpisai-district Nongkhai 
province, 2) to compare the performance level of the child development 
center administration to the principles of Gharavasa-dhamma four under 
under the local administrative organization, Phonpisai-district Nongkhai 
province, 3) to study ways in the promote and child development center 
administration to the principles of Gharavasa-dhamma four under under the 
local administrative organization, Phonpisai-district Nongkhai province. The 
study sample consisted of 192 people. This study was a mixed method 
research. For the quantitative research, the survey research and qualitative 
research Using the in-depth interview form was used to ask five key 
informants; The tools used in this research is questionnaire, data analysis 
were frequency, percentage, mean and standard deviation. By comparison, 
the hypothesis was tested by t test (t-test), one way ANOVA (F-test) and 
analysis of variance (F-test) and in-depth interviews with key informants 
Content Analysis Technique. 

The research results were as follows: 
1. Management of child development center administration to the 

principles of Gharavasa-dhamma four under under the local administrative 
organization, Phonpisai-district Nongkhai province overall and practice was at 
a high level. 

2. Comparative study of child development center administration to 
the principles of Gharavasa-dhamma four under under the local 
administrative organization, Phonpisai-district Nongkhai province found that 
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the practice is no different, part those who have work experience, were found 
to be practices different.  

3. Suggestions about childdevelopment center administration to the 
principles ofGharavasa-dhamma four under under the local administrative 
organization, Phonpisai-district Nongkhai province is the head teacher and 
child care centers should have integrity, collaboration, tolerance and factional 
interests over personal interests. 

Keywords: Child Development Center Administration, Gharavasa-dhamma four  

๑. บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ นับเปIนครั้งแรกท่ี

นโยบายการศึกษาของชาติมีสถานภาพเปIนพระราชบัญญัติเปIนการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญท้ัง
แนวคิดโครงสรAางและกระบวนการดAวยความมุHงม่ันท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและ
คุณภาพของคนไทยโดยรวมใหAสูงข้ึน๑ ซ่ึงมีความสําคัญตHอกระบวนการบริหารโรงเรียนใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหAมีความดีเดHนดAานคุณธรรมจริยธรรมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาของประเทศไทยนั้นมาตรา ๖๒ ไดAกําหนดความมุHงหมายและหลักการในการจัด
การศึกษาไวAวHา “การจัดการศึกษาตAองเปIนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหAเปIนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ัง
ดAานรHางกายจิตใจสติปyญญาความรูAคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ
อยูHรHวมกับผูAอ่ืนไดAอยHางมีความสุข”๓ 

ปyจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยHางรวดเร็ว ท้ังทางดAานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและการเมืองการปกครองตลอดจนการศึกษา ซ่ึงสHงผลกระทบตHอการเรียนรูA
คHานิยมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนของชาติ การจัดการศึกษาใน
ประเทศไทยมีจุดมุHงหมายสําคัญเพ่ือพัฒนาคนไทยใหAเปIนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังทางรHางกาย 
จิตใจ สติปyญญา ความรูAคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตรวมท้ังสามารถอยูH
รHวมกันกับผูAอ่ืนไดAอยHางมีความสุข เดิมองค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน ไดAแกH เทศบาล ไดAจัด
การศึกษาปฐมวัยแกHเด็กอายุ ๓-๕ ขวบในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยใชAงบประมาณจากเงิน
                                                           

๑ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�องค�การรับสHงสินคAาและพัสดุภัณฑ�, ๒๕๔๒), หนAา๑. 

๒ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�องค�การสินคAาและพัสดุภัณฑ�, ๒๕๔๖), หนAา๑๖. 

๓ สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห&งชาติฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔), (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แหHงชาติ, ๒๕๔๔), หนAา๑๕. 
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รายไดAเทศบาลเปIนคHาใชAจHายในการบริหารจัดการ เพ่ือมุHงพัฒนาความพรAอมแกHเด็กในวัย ๓- 
๕ ขวบ ใหAไดAรับการพัฒนาการท้ังดAานรHางกายอารมณ�จิตใจ สังคม สติปyญญา และความ
พรAอมในการเขAารับการศึกษาตHอในระดับประถมศึกษาสHวนราชการตHางๆ ดําเนินการจัดต้ัง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดAแกHกรรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๗,๕๒๐ แหHง กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ (ปyจจุบันอยูHใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) ดําเนินการในวัด/มัสยิดเรียกวHา ศูนย�อบรมเด็กอHอนกHอนเกณฑ�ใน
วัด/มัสยิด จํานวน ๔,๑๕๕ แหHง และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
(สปช.) ดําเนินการในโรงเรียน เรียกวHาการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ จํานวน ๒,๖๕๑ แหHง รวม
ท้ังสิ้น ๑๔,๓๒๖ แหHง สHวนราชการดังกลHาวมีวัตถุประสงค�ในการพัฒนาเด็กวัย ๓-๕ ขวบ ใหAมี
ความพรAอมดAานรHางกาย อารมณ�จิตใจ สังคม สติปyญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือ
ศักยภาพในการศึกษาตHอในระดับประถมศึกษาเชHนเดียวกัน แตHก็มีโครงสรAางการบริหารงาน
และความเปIนเอกภาพในการบริหารจัดการท่ีแตกตHางกัน กลHาวคือ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของ
กรมการพัฒนาชุมชนบริหารงานโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงประกอบดAวย ตัวแทน
ผูAปกครอง/ผูAนําทAองถ่ิน ศูนย�อบรมเด็กกHอนเกณฑ�ในวัด/มัสยิด ประกอบดAวย ผูAแทนครูผูAสอน 
ผูAแทนครูพ่ีเลี้ยง ผูAแทนผูAปกครองผูAแทนองค�กรชุมชน ผูAแทนสถานศึกษา และผูAทรงคุณวุฒิ 
โดยมีเจAาอาวาส/อิหมาม เปIนประธาน และจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ของสํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหHงชาติ (สปช.) บริหารโดยผูAบริหารโรงเรียน ตHอมาศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กเล็กท่ีสวนราชการตHางๆ ดําเนินการไดAถHายโอนใหAเทศบาลและองค�การบริหารสวน
ตําบลซ่ึงเปIนหนHวยการปกครองสHวนทAองถ่ินท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึนเพ่ือรองรับการกระจาย
อํานาจจากรัฐบาลเปIนผูAรับผิดชอบดําเนินการแทนต้ังแตHป� พ.ศ.๒๕๔๕ เปIนตAนมาจนถึง
ปyจจุบัน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหAแกHองค�กร
ปกครองสHวนทAองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายใตAการสHงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกรม
สHงเสริมปกครองทAองถ่ินท้ังในดAานวิชาการ งบประมาณและการพัฒนาบุคลากร๔ 

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีสHวนราชการตHางๆ ถHายโอนใหA องค�กรปกครองสHวนทAองถ่ิน
และองค�กรปกครองสHวนทAองถ่ินจัดต้ังข้ึนเอง ถือวHาเปIนสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหHงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๔ แตHก็ยังมีความแตกตHาง
หลากหลาย ท้ังในดAานโครงสรAางการบริหารงาน ไดAแกH ดAานบุคลากร ดAานการบริหารงาน
จัดการ ดAานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรดAานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลAอม และความ
ปลอดภัย ดAานการมีสHวนรHวมและสนับสนุนจากชุมชนรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงองค�กร
ปกครองสHวนทAองถ่ินจะตAองรับผิดชอบภารกิจการดําเนินการจัดการศึกษาใหAไดAคุณภาพและ

                                                           
๔ กรมสHงเสริมการปกครองทAองถ่ิน, มาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก, 

(กรุงเทพมหานคร : กรมสHงเริมการปกครองทAองถ่ิน, ๒๕๔๘), หนAา ๑๕. 
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มาตรฐาน เพ่ือใหAศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบขององค�กรปกครองสHวนทAองถ่ินเปIน
สถานศึกษาแหHงแรกท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถใหAบริการตอบสนองชุมชนดAานการจัด
การศึกษาแกHเด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ขวบ อยHางท่ัวถึงและเปIนทรัพยากรท่ีมีคุณภาพตาม
อํานาจหนAาท่ีและเจตนารมณ�ของรัฐบาล๕  

จากสภาพแวดลAอมของสถานศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การปกครอง
สHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยท่ัวไปไมHวHาจะเปIนภายในหรือภายนอกมี
ผลกระทบท้ังปyญหาท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเมืองความนิยมทางดAานวัตถุท่ี
เจริญอยHางรวดเร็วการนําเทคโนโลยีเขAามาใชAแทนคนทําใหAเกิดชHองวHางในการสรAาง
ความสัมพันธ�ท่ีดีเพ่ือการพัฒนาการบริหารทําใหAเกิดผลและบรรลุเป�าหมายในการปฏิบัติตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักหลักฆราวาสธรรม ๔ สังกัด

องค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  
๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก

ฆราวาสธรรม ๔ สังกัดองค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
จําแนกตามตําแหนHงวุฒิการศึกษา และประสบการณ�ทํางาน  

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสHงเสริมและพัฒนาการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ สังกัดองค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. กลุHมตัวอยHางท่ีใชAในการวิจัยครั้งนี้ไดAแกH หัวหนAาศูนย�และครูผูAดูแลเด็กศูนย�

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายจําแนก
ตามตําแหนHงหนAาท่ี วุฒิการศึกษาและประสบการณ�การทํางาน จํานวน ๑๒๘ คนกําหนดตาม
กลุHมตารางเครซซ่ีและมอร�แกน (Krejcie and Morgan)๖ โดยสุHมแบบแบHงชั้น (Stratified 
Random Sampling) และไดAกลุHมตัวอยHางในแตHละกลุHมยHอยอยHางงHาย (Simple Random 
Sampling) ดAวยวิธีการจับฉลาก 

๒. กลุHมเป�าหมายหัวหนAาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและจํานวนครูผูAดูแลเด็กใน สังกัด
องค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จํานวน ๑๕ คน ไดAจากการ

                                                           
๕  กรมสH ง เสริ มการปกครองทA อง ถ่ิน ,  คู& มื อการ ดํ าเนินงาน ศูนย� พัฒนาเ ด็ก เล็ ก , 

(กรุงเทพมหานคร : กรมสHงเริมการปกครองทAองถ่ิน, ๒๕๔๙), หนAา ๑๐. 
๖ Krejcie and Morgan, อAางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ�ครั้งท่ี ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน�, ๒๕๔๕), หนAา ๔๓.  
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เลือกแบบเจาะจงโดยกําหนดคุณสมบัติ (Purposive Sampling) แยกเปIนหัวหนAาศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กจํานวน ๕ คน และครูผูAดูแลเด็กจํานวน ๑๐ คน 

๓. เครื่องมือท่ีใชA ในการวิจัย ในการเก็บรวบรวมขAอมูลเปIนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และแบบสัมภาษณ� (Interview) เก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ สังกัดองค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๒ 
มี ๒ แบบ ดังนี้ ๑) การวิจัยเชิงปริมาณใชAเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขAอมูลเปIนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักฆราวาสธรรม ๔ สังกัด
องค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเปIนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ตามวิธีการของลิเคิร�ด (Likert)๗ มีจํานวน ๒๐ ขAอและคําถามท่ีมี
ลักษณะเปIนปลายเป�ด (Open-ended) จํานวน ๔ ดAาน โดยใชAการหาคHาความเท่ียงตรงของ
เนื้อหา (IOC) และหาคHาสัมประสิทธิ์เชื่อม่ัน และ ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชAแบบ
สัมภาษณ� (Interview) เก่ียวกับการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักฆราวาสธรรม ๔ สังกัด
องค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเปIนปลายเป�ด 
(Open-ended) จํานวน ๔ ดAาน โดยสัมภาษณ�กลุHมเป�าหมายจํานวน ๑๕ คน  

๔. การวิเคราะห�ขAอมูล โดยใชAโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปทําการวิเคราะห�ขAอมูล 
เพ่ือหาคHาความถ่ี (Frequency) คHารAอยละ (Percentage) คHาเฉลี่ยและคHาสHวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ใชA t-test แบบ Independent samples เพ่ือเปรียบเทียบคHาเฉลี่ย ๒ คHา ใน
การวิเคราะห�ขAอมูลใชA F-test แบบ one way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบคHาเฉลี่ยต้ังแตH ๓ ข้ึนไป 
เม่ือพบความแตกตHาง หาความแตกตHางเปIนรายคูHดAวยวิธีการของเซฟเฟ� (Scheffe’ method) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักหลักฆราวาสธรรม ๔ สังกัดองค�การ

ปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมและรายดAานการปฏิบัติ
อยูHในระดับมาก 

๒. เปรียบเทียบศึกษาการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักหลักฆราวาสธรรม ๔ 
สังกัดองค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยจําแนกตาม
ตําแหนHงหนAาท่ี วุฒิการศึกษาและประสบการณ�การทํางานพบวHาหัวหนAาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
และครูผูAดูแลเด็กท่ีมีตําแหนHงหนAาท่ีและวุฒิการการศึกษาท่ีแตกตHางกันพบวHามีปฏิบัติไมH
แตกตHางกันสHวนผูAท่ีมีประสบการณ�การทํางาน ตHางกันพบวHามีการปฏิบัติท่ีแตกตHางกัน 

๓. แนวทางการสHงเสริมพัฒนาการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลักหลักฆราวาส
ธรรม ๔ สังกัดองค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไดAแกH ๑) 
                                                           

๗ Likert, Technique for the measurement of attitudes archives of 
psychology, (New York : McHraw Hill International Book Company, 1932), p. 55. 
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ดAานสัจจะ หัวหนAาศูนย�และครูผูA ดูแลเด็กควรมีความซ่ือสัตย�ท้ังตHอเพ่ือนรHวมงานและ
ผูAปกครองเด็กเพ่ือความไวAวางใจซ่ึงกันและกัน ๒) ดAานทมะ หัวหนAาศูนย�และครูผูAดูแลเด็กควร
ทํางานรHวมกันและพัฒนาทีมพรAอมท้ังประสานรHวมมือกับหนHวยงานอ่ืนเพ่ือรHวมกันพัฒนาท่ียั้ง
ยืนตHอไป ๓) ดAานขันติ หัวหนAาศูนย�และครูผูAดูแลเด็กควรมีความอดทนอดกลั้นรHวมกันแกAไข
ปyญหารHวมกัน เม่ือมีปyญหาจะไมปลHอยใหAผูAรHวมงานเผชิญปyญหาเพียงลําพัง ๔) ดAานจาคะ
หัวหนAาศูนย�และครูผูAดูแลเด็กควรทุHมเทแรงกายแรงใจ เห็นแกHประโยชน�สHวนรวมมากกวHา
ประโยชน�สHวนตน สละเวลาในการทํางานอยHางเติมศักยภาพ 

๕. ข�อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห�ขAอมูลเก่ียวกับปฏิบัติการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามหลัก

ฆราวาสธรรม ๔ สังกัดองค�การปกครองสHวนทAองถ่ิน อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผูAวิจัย
พบประเด็นท่ีนHาสนใจหลายประเด็น จึงนํามาเสนอแนะสําหรับผูAท่ีเก่ียวขAอง ดังตHอไปนี้ 

๑. ขAอเสนอแนะในการนําไปใชA 
๑.๑ ในการปฏิบัติการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กควรมีความรHวมมือกันท้ัง

ภายในองค�กรและสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือการรHวมมือรHวมใจและเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๑.๒ หัวหนAาศูนย�และครูผูA ดูแลเด็กควรมีความสัมพันธ� ท่ี ดีตHอกันมีการ

ปฏิสัมพันธ�ท่ีดีเสมอตAนเสมอปลาย โดยคํานึงถึงประโยชน�สHวนรวมมากกวHาประโยชน�ตนและ
พวกพAอง  

๒. ขAอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตHอไป 
๒.๑ การบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเปIนการวางรากฐานการศึกษาแกHเยาวชนท่ี

เปIนกําลังสําคัญของชาติ ดังนั้นควรนําหลักฆราวาสธรรม ๔ ไปปรับใชAและนําไปศึกษาเพ่ือ
บูรณาการเขAากับหนHวยงานอ่ืนๆ ตHอไป 

๒.๒ ควรทําการศึกษาบริบทโดยรวมของทAองถ่ิน แลAวนํามาเปIนแนวทางในการ
จัดการบริหารสถานศึกษาก็จะสามารถเอ้ือประโยชน�ตHอการดําเนินชีวิตอยHางยั่งยืนสืบไป 
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การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ� เขต ๓ 

School Administration Based Four Paths Accompleshment Under The 
Kalasin Primary Educational Service Area Office 3 

พระมหาอาทร สุเมธี (แดงนา)* 
 ผศ.ดร.วิทยา ทองดี, พระอธิการบุญชHวย โชติวํโส, ดร.**  

บทคัดย&อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ� เขต ๓ ๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 
๔ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ� เขต ๓ จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี วุฒิการศึกษา และประสบการณ�การ
ทํางาน และเพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ� 
เขต ๓ เปIนการวิจัยวิธีวิทยาแบบผสมคือ การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ไดAแกH ผูAบริหาร
สถานศึกษาและครูผูAสอน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ� เขต ๓ จํานวน ๓๖๖ คน กําหนดขนาดของกลุHมตัวอยHาง
โดยใชAของเครซ่ีและมอร�แกน ไดAจํานวน ๑๘๗ คน โดยการสุHมตัวอยHางแบบแบHงชั้น และการ
สุHมอยHาง อยHางงHายดAวยวิธีจับสลาก เครื่องมือท่ีใชAคือ แบบสอบถาม มีคHาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 
เทHากับ .๙๖ วิเคราะห�ขAอมูลโดยใชAโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติท่ีใชA ไดAแกH คHาความถ่ี คHารAอยละ 
คHาเฉลี่ย คHาสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคHาที (t–test แบบ Independent 
sample) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-way ANOVA) และ
ทดสอบความแตกตHางรายคูHดAวยวิธีการของเซฟเฟ� (Scheffe’ method) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ กลุHมเป�าหมาย ไดAแกH ผูAบริหารสถานศึกษา จํานวน ๑๕ คน ไดAมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือท่ีใชA คือ แบบสัมภาษณ� และใชAการวิเคราะห�เชิงเนื้อหาและหาขAอสรุป 
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ผลการวิจัยพบว&า  
การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวHาโดย

ภาพรวมมีคHาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูHในระดับมาก และเม่ือจําแนกเปIนรายดAาน พบวHา ดAานท่ีมี
คHาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดAานวิมังสา มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก รองลงมาคือ ดAานฉันทะ มีการ
ปฏิบัติอยูHในระดับมาก และดAานจิตตะ มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก ตามลําดับ สHวนดAานท่ีมี
คHาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดAานวิริยะ มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก  

เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี พบวHา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๑ สHวนดAานวุฒิการศึกษา และประสบการณ�การทํางาน พบวHาโดยภาพรวมมี
การปฏิบัติไมHแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

แนวทางในการสHงเสริมและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีดังนี้ ๑) ดAานหลักฉันทะ ควรมีความพึงพอใจในการวางแผนงาน
วิชาการ พอใจในการวางแผนบริหารงบประมาณในสถานศึกษา ๒) ดAานหลักวิริยะ ผูAบริหาร
ควรมีคุณสมบัติ ขAอหนึ่งคือจะตAองอดทนอดกลั้น คือไมHยHอทAอตHอปyญหาและมีความกลAาท่ีจะ
เอาชนะอุปสรรคไมHกลัวความผิดพลาดกลAาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตAอง ๓) ดAานหลักจิตตะ 
ผูAบริหารควรจะตAองคิดแยกแยะภาระหนAาท่ีระหวHางการบริหารงาน การสอน กับปyญหา
ภายในครอบครัวออกจากกัน และ ๔) ดAานหลักวิมังสา เหตุผลหนึ่งท่ีเปIนอุปสรรคตHอการ
บริหารสถานศึกษาคือโครงสรAางทางการศึกษา นโยบายรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 
และการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปทางการศึกษาเปIนหนึ่งในสาเหตุใหAการบริหารจัดการศึกษา
เปIนไดAยาก 

คําสําคัญ: การบริหารสถานศึกษา 

Abstract 

The aims of this research were 1) to study the educational institute 
administration according to the IV Iddhipada-dhammas (Pāli: iddhipāda, path 
of accomplishment) of the basic educational schools in Somdet -District, 
under the Kalasin Primary Educational Service Area Office 3, 2) to compare 
the administration according to the IV Iddhipada-dhammas, classified by the 
personal factors of the samples: positions, education and work experiences 
and 3) to study the ways to develop the educational institute administration 
according to the IV Iddhipada-dhammas. This study employed a mixed 
method research methodology. For the quantitative research, the population 
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included 366 of the educational institute administrators and teachers of the 
basic educational schools in Somdet -District under the Kalasin Primary 
Educational Service Area Office 3. The sample size, 187, was determined by 
the method of Krejcie & Morgan and by Simple Random Sampling. The tool 
used in this step was a questionnaire with its reliability value of .96. The data 
were analyzed to find the statistic values of Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation, t-test (Independent Sample), f-test (One Way ANOVA) and 
Multiple Comparison Method of Scheffe. For the qualitative one, the target 
group included 15 of the educational institute administrators, selected by 
purposive sampling; the tool used in this process was an interview form. The 
obtained data were analyzed based on its content to find the conclusion.  

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

administration according to the IV Iddhipada-dhammas of the basic 
educational schools was at a high level. Considered all the aspects, the 
highest score can be found in the aspect of investigation (Pāli: vīmaṁsā), 
respectively followed by the aspects of aspiration (Pāli: chanda), 
thoughtfulness (Pāli: citta) and energy (Pāli: viriya).  

2. The comparative statistic scores of the educational institute 
administration according to the IV Iddhipada-dhammas of the basic 
educational schools were different with the statistic significance level of .01; 
the scores in terms of educations and work experiences in overall were not 
different.  

3. The ways to develop the educational institute administration 
according to the IV Iddhipada-dhammas of the basic educational schools 
were that 1) Aspect of Aspiration: there should be satisfaction in 
administrative planning of budget in the educational institutes; 2) Aspect of 
Energy: the administrators should have patience as one of their qualifications 
to encounter with the problems and obstacles, and be brave to overcome 
any mistakes and do the right things; 3) Aspect of Thoughtfulness: the 
administrators should distinguish the workloads such as administration, 
instruction from internal family problems; 4) Aspect of Investigation: one of 
the reasons as the obstacles in educational institute administration is a 
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change in government policies, constitution, educational evolution, causing 
the educational administration to be difficult. 

Keywords: School Administration 

๑. บทนํา 
สภาพสังคมในปyจจุบันจะเห็นไดAวHา ความเจริญทางดAานวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีไดA พัฒนาไปอยHางรวดเร็วในยุคโลกาวิวัฒน� ทําใหAเด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรูAสิ่ง
ใหมHๆ จากสื่อท่ีมีความทันสมัย เยาวชนรับเอาวัฒนธรรมตHางๆ มาเลียนแบบจนเกิดเปIน
คHานิยม เชHน การแตHงกายการคบเพ่ือน การพูดจา การวางตัวในสังคมถูกครอบงําดAานวัตถุ
มากเกินไปทําใหAความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟ£¨อเผื่อแผHขาดหายไปจากจิตใจของคนไทย 
ความเห็นแกHตัวก็มีมากข้ึน เนื่องจากการรับเอา วัฒนธรรมตHางชาติเขAามาเปIนสHวนใหญHจึงไมH
เหมาะสมกับความเปIนชาวพุทธ ปyญหาตHางๆ เหลHานี้ควรจะไดAรับการแกAไขอยHางเรHงดHวน เพ่ือ
ไมHใหAวัฒนธรรมประเพณีของไทยเสื่อมไปจากจิตใจของเยาวชน และสังคมไปมากกวHานี้ จึงทํา
ใหAสถานศึกษาเปIนระบบราชการมากยิ่งข้ึนในสถานการณ�ปyจจุบัน ผูAบริหารมีบทบาทหนAาท่ีท่ี
จะตAองบริหารงานในโรงเรียนของตนใหAดําเนินไปอยHางมีประสิทธิภาพและ ประสานกับ
หนHวยงานอ่ืนๆ เพ่ือความสําเร็จขององค�การผูAบริหารจะตAองเปIนหลักชัยของหนHวยงานและเปI
นดวงประทีปของผู Aปฏิบัติงาน หรือผู AใตAบังคับบัญชาผู Aบริหารท่ีดีจะตAองเปIนผู Aมีความรู A
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และพยายามทําตนใหAเปIนท่ีเลื่อมใสศรัทธาของผูAรHวมงาน 
หรือผู AใตAบังคับบัญชาอยHางแทAจริง ในขณะเดียวกัน แนวคิดเรื่องการบริหารท่ีดีจากตHาง
ประเทศไดAเผยแพรHเขAาสูHสังคมไทย โดยนักคิดนักวิชาการองค�กรพัฒนาตHางๆ เพ่ือเปIนแนว 
ทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบAานเมืองและการศึกษาใหAเปIนไปในทิศทางเดียวกัน๑ 

ผูAบริหารสถานศึกษาเปIนปyจจัยหลักท่ีจะผลักดันใหAการจัดการศึกษาและการ
บริหารงานในสถานศึกษาประสบผลสําเร็จเปIนอยHางดีไดAนั้นผูAบริหารจะตAองมีคุณสมบัติท่ี
สําคัญอยHางยิ่ง คือเปIนผูAนําท่ีมีวิสัยทัศน�ดAานคุณธรรมและจริยธรรมแตกตHางจากผูAบริหาร
ท่ัวไป กลHาวคือผูAบริหารตAองประพฤติ ปฏิบัติตนเปIนแบบอยHางท่ีดี ผูAบริหารจะตAองมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูAนําใหAเหมาะสมมีความพอใจรักใครHในสิ่งท่ีทํามีความพากเพียร
อุตสาหะในหนAาท่ีการงาน การตัดสินใจและแกAไขปyญหาไดAดี มีมนุษยสัมพันธ�ดี มีความ
รับผิดชอบสูง มีใจเปIนกลาง พรAอมท่ีจะรับฟyงความคิดเห็นของผูAอ่ืน มีความซ่ือสัตย�สุจริต
ยุติธรรม มีคุณธรรมมีความอุตสาหะวิริยะ อดทน มีความเสียสละ มีความสมํ่าเสมอม่ันคง มี

                                                           
๑ พระมหาลําพึง ธีรป> ฺโญ (เพ็ญภูH), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมิ

นทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค�”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 
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ความเชื่อม่ันในตนเองมีความสามารถในการสื่อสาร มีความกAาวหนAาในการพูดและการปฏิบัติ 
มีความต่ืนตัวอยูHเสมอ มีสุขภาพดีเปIนผูAประสานงานท่ีดี เปIนนักพัฒนาและเปIนนักบริการ
สังคม รูAจักพัฒนาตนเองและสังคมมีความเปIนประชาธิปไตย มีความรักในสถาบันชาติ และ
อนุรักษ�ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม๒ ในสถานศึกษาซ่ึงเปIนหนHวยงาน
สําคัญในการหลHอหลอมความเปIนคนใหAกับนักเรียนหากผูAบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม ยHอมสHงผลตHอการจัดการศึกษาในทุกๆ ดAาน ผูAบริหารควรนําหลักพุทธธรรมมาใชAใหA
เหมาะสมในดAานการครองตน ครองคน และครองงานโดยควรนําหลักอิทธิบาท ๔ มา
ประยุกต�กับการบริหารจัดการและการตัดสินใจ  

ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของการบริหารงานของผูAบริหารยHอมข้ึนอยูHกับ
องค�ประกอบท่ีสําคัญหลายประการ ซ่ึงไดAแกH ความรูA ความเขAาใจในหลักการบริหารงาน
รวมท้ังประสบการณ�และทักษะการบริหารงานของผูAบริหารในการดําเนินงานของผูAบริหารนั้น
จําเปIนตAองมีกระบวนการในการชักนําบุคคลในองค�การใหAมีความต้ังใจในการทํางานใหA
ประสบความสําเร็จ โดยเป�ดโอกาสใหAทุกคนมีสHวนรHวมในการแสดงความคิดเห็นรHวมกัน
ตัดสินใจ รHวมกันปฏิบัติงาน ซ่ึงผูAบริหารจะตAองมีทักษะท่ีจําเปIนในการบริหารงาน ๓ ประการ 
คือ ทักษะดAานการทํางานทักษะดAานมนุษย�สัมพันธ� และทักษะทางดAานความคิด นอกจากนี้ผูA
บริหารตAองมีหลักในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม อันจะสHงผลใหAผูAรHวมงานหรือผูAใตAบังคับบัญชา
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาต้ังใจปฏิบัติงานใหAบรรลุผลสําเร็จตามเป�าหมายสถานศึกษาเปIนองค�
กรหนึ่งท่ีมีความสําคัญตHอการจัดการการศึกษามีผูAบริหารคอยควบคุมดูแล ใหAการจัดการการ
เรียนการสอนเปIนไปอยHางมีคุณภาพ และการปฏิบัติงานของผูAสอนเปIนไปดAวยความเรียบรAอย
ตามเป�าหมายท่ีวางไวAอยHางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูAบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปIนหัว
หนAาสถานศึกษาเปIนผูAมีบทบาทสําคัญอยHางยิ่งในการพัฒนาการศึกษาและการสรAางความมี
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา ภาวะผูAนําเปIนเครื่องชี้ใหAเห็นวHาผู Aบริหารนั้นๆ มีคุณสมบัติ 
ความสามารถ และภาวะผูAนําท่ีเหมาะสมกับตําแหนHงเพียงใด และผูAบริหารในฐานะผูAนําของ
หนHวยงาน จะไดAรับความรHวมมือดAวยดีไดAนั้น ในการบริหารจําเปIนตAองแสดงบทบาทภาวะผูA
นําท่ีเหมาะสมตHอผู Aร Hวมงาน เพราะภาวะผู AนํามีผลตHอการปฏิบัติงานของผู Aร Hวมงาน และ
นอกจากการแสดงบทบาทภาวะผูAนําท่ีเหมาะสมแลAว ผู AบริหารยังตAองนําหลักอิทธิบาท ๔  
เขAามาใชAในการบริหารสถานศึกษาใหAเกิดประสิทธิภาพอันจะสHงผลใหAสถานศึกษามีคุณภาพท่ี
ดียิ่งข้ึน 

                                                           
๒ ชัยญา ชนะมาร, “การศึกษาคุณธรรมของผูAบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขตบางกอกนAอย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ดังนั้นการดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�มากนAอยเพียงใด ยHอม
ข้ึนอยู H กับความสามารถของผู Aบริหารในการนําหลักการบริหารมา ประยุกต�ใชAในการ
บริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ เปIนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหAสังคมท้ัง ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมไปถึงดAานวิชาการ ดAานงบประมาณ ดAาน
บุคลากร และดAานการบริหารท่ัวไปเปIนการบริหารงานยุคใหมHท่ีเนAนความโปรHงใส สามารถ
ตรวจสอบไดAหากผูAบริหารขาดซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรม ยHอมจะทําใหAผูAบริหารนั้นขาด
ความชอบธรรมในการทําหนAาท่ีในองค�กรนั้นตHอไป ท้ังนี้เนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรมถือ
เปIนคุณสมบัติท่ีสําคัญของบทบาทหนAาท่ีของผูAบริหาร ท่ีทําใหAผูAบริหารสามารถไดAรับการ
ยอมรับความเชื่อถือ ตลอดจนความนับถือจากบุคคลตHางๆ ท้ังในองค�กรและสังคมท่ัวไป 
ดังนั้น ปyญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของผูAบริหาร ยHอมทําใหAผูAบริหาร ไมHเปIนท่ี
ยอมรับตHอบุคคลท่ัวไปท้ังในองค�กรและในสังคม ซ่ึงยHอมสHงผลกระทบตHอหลักบริหารงาน และ
ภาพลักษณ�ขององค�กรใหAเสื่อมลง และยHอมนํามาซ่ึงความลHมสลายขององค�กรในอนาคต
เชHนกัน๓ 

จากแนวคิดขAางตAน ไดAสะทAอนใหAเห็นถึงความสําคัญของผูAบริหารสถานศึกษาไดAเปIน
อยHางดียิ่งผูAวิจัยจึงมีความสนใจเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ�เขต ๓ โดยมีความสนใจวHา ผูAบริหารสถานศึกษาไดAนําหลักการบริหารงานตามหลัก
อิทธิบาท ๔ มาใชAในการบริหารงานในสถานศึกษามากนAอยเพียงใด ผูAบริหารสถานศึกษา 
และครูผูAสอนในหนHวยงานการศึกษาเขตอําเภอสมเด็จมีความคิดเห็นในการบริหารงานตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ของผูAบริหารสถานศึกษาในเขตนี้มากนAอยเพียงใด ซ่ึงสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาในเขตอําเภอสมเด็จนั้นมีการบริหารสถานศึกษาแบบโรงเรียนวิถีพุทธอยูHจํานวน 
๔๒๔ โรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนเหลHานี้จําเปIนมากท่ีจะตAองนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ไปใชAในการ
บริหารสถานศึกษาของตน ธรรมอิทธิบาทนั้นถือเปIนธรรมคุณเครื่องใหAถึงความสําเร็จ 
คุณธรรมท่ีนําไปสูHความสําเร็จแหHงผลท่ีมุHงหมาย (path of accomplishment; basis for 
success) ๔ ประการประกอบดAวย 

๑. ฉันทะ ความพอใจ คือ ความตAองการท่ีจะทํา ใฝ�ใจรักจะทําสิ่งนั้นอยูHเสมอ และ
ปรารถนาจะทําใหAไดAผลดียิ่งๆ ข้ึนไป (will; aspiration) 
                                                           

๓ พระมหารุHงโรจน� ธมฺมฏªฐเมธี (ศิริพันธ�), “การศึกษาวิเคราะห�ภาวะผูAนําในพระพุทธศาสนา
เถรวาท”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๐. 

๔ โรงเรียนวิถีพุทธ การศึกษาเพ่ือความเปIนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�, โรงเรียนวิถีพุทธท่ีลงทะเบียน
จังหวัดกาฬสินธุ�. แหลHงท่ีมา : http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=school [๘ ธันวาคม 
๒๕๕๙]. 
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๒. วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหม่ันประกอบสิ่งนั้นดAวยความพยายาม เขAมแข็ง 
อดทน เอาธุระไมHทAอถอย (energy; effort; exertion) 

๓. จิตตะ ความคิด คือ ต้ังจิตรับรูAในสิ่งท่ีทําและสิ่งนั้นดAวยความคิด เอาจิตฝyกใฝ�ไมH
ปลHอยใจใหAฟุ�งซHานเลื่อนลอยไป (thoughtfulness; active thought) 

๔. วิมังสา ความไตรHตรอง หรือ ทดลอง คือ หม่ันใชAปyญญาพิจารณาใครHครวญ
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขAอยิ่งหยHอนในสิ่งท่ีทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดคAน
วิธีแกAไขปรับปรุง เปIนตAน (investigation; examination; reasoning; testing) 

๒ วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ� เขต ๓ 
๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท๔ ใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ� เขต ๓ จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี วุฒิการศึกษา และประสบการณ�การทํางาน 

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ� เขต ๓ 

๓ วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. กลุHมตัวอยHางท่ีใชAในการวิจัยครั้งนี้ คือผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอน ใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ� เขต ๓
จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี วุฒิการศึกษา และประสบการณ�ทํางาน จํานวน ๑๘๗ คน 
กําหนดตามตารางเครซซ่ีและมอร�แกน (Krejcie and Morgan)๕ โดยการสุHมแบบแบHงชั้น 
(Stratified Random Sampling) และไดAกลุHมตัวอยHางในแตHละกลุHมยHอยอยHางงHาย (Simple 
Random Sampling) ดAวยวิธีการจับฉลาก 

๒. กลุHมเป�าหมายเชิงคุณภาพไดAแกHผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ�  เขต ๓ จํานวน ๑๕ คน ไดAจากการเลือกแบบเจาะจงโดยกําหนดคุณสมบัติ
กลุHมเป�าหมายดังนี้ ๑) ผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอนท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ๒) ผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอนท่ีมี
ประสบการณ�ในการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ๓) ผูAบริหารสถานศึกษาและ

                                                           
๕ Krejcie and Morgan อAางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ�ครั้งท่ี ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน�, ๒๕๔๕), หนAา ๔๓. 
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ครูผูAสอนท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการจัดกิจกรรมในขอบขHายงานท้ัง ๔ ดAาน มาบูรณาการ
เขAากับหลักธรรมาอิทธิบาท ๔  

๓. เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัย ผูAวิจัยใชAเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขAอมูลเปIน
แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ� (Interview) เก่ียวกับวิสัยทัศน�ท่ีมีตHอ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ� เขต ๓ มี ๒ แบบ ดังนี้ ๑) การวิจัยเชิงปริมาณใชA
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขAอมูลเปIนแบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ� เขต ๓ มีลักษณะเปIนแบบตรวจสอบรายการ(Check list)
ตามวิธีการของลิเคิร�ด (Likert)๖ มี จํานวน ๓๐ ขAอ และคําถามท่ีมีลักษณะเปIนปลายเป�ด 
(Open-ended) จํานวน ๔ ดAาน โดยใชAการหาคHาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (IOC) และหาคHา
สัมประสิทธิ์เชื่อม่ัน และ ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชAแบบสัมภาษณ� (Interview) เก่ียวกับ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ� เขต ๓ มีลักษณะเปIนปลายเป�ด (Open-ended) 
จํานวน ๔ ดAาน โดยสัมภาษณ�กลุHมเป�าหมายจํานวน ๑๕ คน  

๔. การวิเคราะห�ขAอมูล โดยใชAโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปทําการวิเคราะห�
ขAอมูล เพ่ือหาคHาความถ่ี (Frequency) คHารAอยละ (Percentage) คHาเฉลี่ย (x̄) และคHาสHวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชA t-test แบบ Independent samples เพ่ือเปรียบเทียบ
คHาเฉลี่ย ๒ คHา ในการวิเคราะห�ขAอมูลใชA F-test แบบ one way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบ
คHาเฉลี่ยต้ังแตH ๓ ข้ึนไป เม่ือพบความแตกตHาง หาความแตกตHางเปIนรายคูHดAวยวิธีการของ  
เซฟเฟ� (Scheffe’ method) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอ

สมเด็จ พบวHา โดยภาพรวมมีคHาเฉลี่ยอยูHในระดับมาก (X= ๔.๓๕) และเม่ือจําแนกเปIนราย
ดAานพบวHาดAานท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดAานวิมังสา รองลงมาคือ ดAานฉันทะ และดAานจิตตะ 
ตามลําดับ สHวนดAานท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดAานวิริยะ 

๒. การวิเคราะห�เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ� เขต ๓ โดยจําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี วุฒิการศึกษาและประสบการณ�ทํางาน 
พบวHา ผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอนท่ีมีตําแหนHงหนAาท่ี ตHางกัน มีการปฏิบัติแตกตHางกัน
                                                           

๖ Likert, Technique for the measurement of attitudes archives of 
psychology, (New York : McHraw Hill International Book Company, 1932), p. 55 
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อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ โดยผูAบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติสูงกวHาครูผูAสอน 
สHวนดAานวุฒิการศึกษาและประสบการณ�ทํางาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติไมHแตกตHางกันอยHาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 

๓. แนวทางในการสHงเสริมและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ� เขต ๓ 
๑) ดAานการบริหารสถานศึกษาตามหลักฉันทะ ควรมีความพึงพอใจในการวางแผนงานวิชาการ
เพ่ือใหAบรรลุไปตามวัตถุประสงค�ของสถานศึกษา ควรบริหารงบประมาณดAวยความโปรHงใส
และใหAบุคคลากรในสถานศึกษามีสHวนรHวมในการตรวจสอบ ควรพิจารณาสรรหาแตHงต้ังบุคล
ลากรทางการศึกษาพิจารณาจากความสามารถและความถนัดของบุคคล ๒) ดAานการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักวิริยะ ควรมีความบากบ่ันในการบริหารงาน หม่ันหาองค�ความรูAใหมHๆ 
เขAาสูHสถานศึกษาเพ่ือประโยชน�ตHอการบริหารใหAดียิ่งข้ึนไป และควรมีความมุHงม่ันและมีความ
เสียสละในการอุทิศตนเพ่ือเปIนประโยชน�ตHอสถานศึกษาและตHอสาธารณะชนท่ัวไป ๓) ดAาน
การบริหารสถานศึกษาตามหลักจิตตะควรมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดAรับมอบหมาย ทํางาน
ดAวยความจริงใจแยกแยะภาระหนAาท่ีระหวHางการบริหารงาน การสอนออกจากปyญหา
ครอบครัว และเอาใจใสHในงานหรือภาระหนAาท่ี ใหAเปIนไปตามกฎระเบียบของสถานศึกษา ๔) 
ดAานการบริหารสถานศึกษาตามหลักวิมังสา ควรมีการคิดวิเคราะห�ไตรHตรองหาเหตุผลใน
ปyญหาเพ่ือความสําเร็จในงาน บริหารดAวยความจริง พิจารณาคุณคHาของคนงานจากผลของ
งาน และผูAบริหารสถานศึกษาควรฝ�กฝนหาขAอบกพรHองของตนเองเพ่ือจะเปIนประโยชน�ตHอ
การบริหารสถานศึกษาตHอไป 

๕. ข�อเสนอแนะ 
๑. ขAอเสนอแนะในการนําไปใชA 

๑.๑ ควรนําผลการศึกษานี้ไปเปIนขAอมูลในการวางแผนการบริหารสถานศึกษา 
ใหAมีคุณภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

๑.๒ ควรนําแนวทางในการแกAไขปyญหาท่ีไดAจากการศึกษามาปรับปรุงแกAไขใน
สHวนท่ีเปIนปyญหาใหAมีความชัดเจนมากข้ึน 

๒. ขAอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตHอไป 
๒.๑ ควรศึกษาในการนําหลักพุทธธรรมอ่ืนๆ เชHน พรหมวิหาร๔ สังคหวัตถุ ๔

ฆราวาสธรรม ๔ สัปปุริสธรรม ๗ และธรรมาภิบาลเปIนตAน มาประยุกต�ใชAในการบริหาร
สถานศึกษา ตามภาระงานท้ัง ๔ ดAาน และอ่ืนๆ  

๒.๒ ควรจะศึกษากลุHมตัวอยHางจากสถานศึกษาท่ีมีลักษณะโครงสรAางแตกตHาง
กันบAางเพ่ือหาความแตกตHาง 

๒.๓ ควรจะศึกษาโดยการเพ่ิมจํานวน ตัวแปรอิสระใหAมีความหลากหลายข้ึน 
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ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอิทธิบาท ๔  
ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

A study of learning and teaching on the Buddhist subject in accordance 
with the Four Paths of Accomplishment of teachers in Watsrisaket 

Palisathit school, Muang district, Nongkhai Province 

    พระครูประพัฒน�ธรรมาภรณ� (ประพันธ� วรธมฺโม)* 
พระราเชนทร� วิสารโท, ผศ.ดร., พระครูจิรธรรมธัช, ผศ.(พิเศษ), ดร., พระศรีญาณวงศ�, ดร.** 

บทคัดย&อ 

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค�ของการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนและหลัก อิทธิบาท ๔ เ พ่ือศึกษาสภาพปyญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมืองจังหวัดหนองคายผล
จากการวิจัยพบวHานักเรียนผูAตอบแบบสอบถามสHวนใหญHโดยภาพรวมอยูHในระดับมาก ผลการ
เปรียบเทียบการวิเคราะห�ความแตกตHางของตัวแปรพบวHา ความคิดเห็นจําแนกตาม สถานะ
อายุของนักเรียนโดยภาพรวม มีความแตกตHางกัน ซ่ึงสอดคลAองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวA  

คําสําคัญ: แนวคิด, การจัดการ, หลักอิทธิบาท ๔, โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ 

Abstract 

The purposes of this research were to study the concept of learning 
and teaching on the Buddhist subject in accordance with the Four Paths of 
Accomplishment and to study the management problems of learning and 
teaching on the Buddhist subject of the teachers in WatSrosaketPalisathit 
School, Maung District, Nongkhai Province. The results of reach were found 
that the most informants, as a whole were in the high revels. The 
comparative analysis of the variable difference was found that the concepts 
divided accordance with status and ages of students, as a whole were 
different, that is, to comply with the hypothesis as determined.  

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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๑. บทนํา 
การศึกษาของคณะสงฆ�ประกอบดAวยการศึกษาสามข้ันตอนคือข้ันปริยัติข้ันปฏิบัติ

และข้ันปฏิเวธการศึกษาข้ันปริยัติเปIนการศึกษาทางทฤษฎี เพ่ือศึกษาพระธรรมวินัยใหAมี
ความรูAพ้ืนฐานเก่ียวกับพระพุทธวจนะและพระธรรมคําสั่งสอนขององค�สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจAาในอดีตการศึกษาพระปริยัติธรรมมิไดAจัดเปIนรูปแบบของโรงเรียนแตHจัดการเรียนการ
สอนภายในวัด ดังนั้นวัดจึงเปIนศูนย�กลางของการศึกษาพระปริยัติธรรมและถือเปIนศาสนกิจ
อยHางหนึ่งท่ีพระภิกษุสามเณรจะตAองศึกษาและนําความรูAนั้นถHายทอดใหAกับประชาชน๑ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลAาเจAาอยูHหัวไดAโปรดฯใหAมีการปรับปรุงการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ�เขAาสูHระบบโรงเรียนเปIนครั้งแรกและในระยะตHอมาไดAมีการตรา
กฎหมายท่ีเก่ียวขAองกับการศึกษาของสงฆ�อีกหลายฉบับยังผลใหAการศึกษาของสงฆ�มีหลักสูตร
การเรียนการสอนท่ีชัดเจนเปIนระบบมากยิ่งข้ึนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. ๒๕๓๕
การศึกษาพระปริยัติธรรมจําแนกเปIนสี่ประเภทคือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
(ระดับมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (ระดับประถมศึกษา)
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) และการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงฆ� (ระดับอุดมศึกษา)๒ 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย�ไดAกลHาวไวAวHา การศึกษาเปIนรากฐานแหHงการพัฒนา
ทุกกระบวนการเปIนการเสริมสรAางปyญญาของบุคคลใหAกวAางไกลดAวยอาศัยเนื้อหาสาระแหHง
วิชาการท่ีไดAรับการทดสอบพิสูจน�ศึกษาคAนควAาดAวยระยะเวลาอันยาวนานถHายทอดออกมา
เปIนวิชาการใหAอนุชนไดAศึกษาเพ่ือสรAางองค�แหHงความรูAใหAเกิดข้ึนคณะสงฆ�ไดAมองเห็น
ความสําคัญของการศึกษาจึงไดAวางระเบียบจัดระบบการศึกษาไวAอยHางรัดกุมมีความเขAมขAนใน
ระบบมีความม่ันคงในระเบียบมีความยืดหยุHนในรูปแบบแหHงการดําเนินงานดAวยศีลาจารวัตร
อันงดงามกHอใหAเกิดความศรัทธาเลื่อมใสแกHพุทธศาสนิกชนท่ัวไปถAาพระสงฆ�สามเณรมีความ
สงบเสง่ียมเรียบรAอยตามพระธรรมวินัยมีความงดงามดAวยสีลสุตาทิคุณมีความเชี่ยวชาญใน
หลักธรรมคําสอนของพระตถาคตเจAาไมHเอHยอAางอวดอAางโดยถือความเห็นหรือลัทธิของตน
ใหญHชี้แจงขAออรรถขAอธรรมตามพระธรรมวินัยท่ีพระตถาคตเจAาไดAแสดงไวAดีแลAวไมHนอกธรรม

                                                           
๑ พระราชวชิรดิลก, “กระบวนการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

เขตการปกครองคณะสงฆ� ภาค ๔”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ๒๕๔๓. 

๒กรมการศาสนา, คู&มือการจัดการศึกษาพระปริยั ติธรรมแผนกธรรม-บาลี , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนา, ๒๕๔๒), หนAา ๔. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๕๖๐ 

ไมHนอกวินัยนอกสัตถุศาสน�แสดงไปตามหลักธรรมคําสอนการพระศาสนาก็จะมีแตHความ
ม่ันคงเจริญรุHงเรืองตลอดไป๓ 

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาคือเพ่ือปลูกฝyงใหAพระภิกษุสามเณร
เปIนศาสนทายาทท่ีมีความรอบรูAในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจAาและ
สามารถนําความรูAนั้นไปอบรมสั่งสอนประชาชนใหAประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาซ่ึงจะยังผลใหAเกิดความสงบเรียบรAอยภายในสังคมเกิดความม่ันคงแหHงพระ
ศาสนาและประเทศชาติในสHวนรวมตHอไปการศึกษาเปIนกระบวนการท่ีปลูกฝyงถHายทอดความรูA
เจตคติคุณคHาตHางๆนับเปIนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ท่ีชHวยสรAางภูมิปyญญาแกHสังคม
สถาบันการศึกษาของประเทศไทยมีรากฐานเริ่มแรกมาจากการเรียนการสอนหนังสือภายใน
วัดโดยมีพระภิกษุสงฆ�ในทางพระพุทธศาสนาทําหนAาท่ีเปIนผูAอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม
และหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจAามาอยHางยาวนานบรรพบุรุษของไทยนิยมใหAกุลบุตร
ของตนไดAศึกษาเลHาเรียนก็จะตAองถวายตัวกุลบุตรของตนไวAคอยรับใชAพระภิกษุสงฆ�หรือบาง
ทHานนิยมบวชกุลบุตรเปIนพระภิกษุเพ่ือศึกษาเลHาเรียนหลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา
ดังนั้นวัดจึงเปIนจุดกําเนิดของการศึกษาในเบ้ืองตAน๔ จึงมีประเพณีการศึกษาอยูHในวัดการบวช
เรียนและใชAวัดเปIนแหลHงศึกษามีการจัดการศึกษาใหAกับคณะสงฆ�ท่ีอยูHในวัดมีการสอนท้ังวิชา
หนังสือและวิชาพระธรรมวินัยโดยมีพระสงฆ�เปIนครูสอนเม่ือเรียนรูAการอHาน-เขียนแลAวและ
การศึกษาในรายวิชาพระพุทธศาสนาถือวHาเปIนสิ่งท่ีสําคัญอยHางยิ่งท่ีนักเรียนท่ีเขAามาบวชเปIน
พระภิกษุหรือสามเณรถือวHาเปIนศาสนทายาททางพระพุทธศาสนาท่ีโดดเดHนท่ีสุดจะตAองไดA
รับทราบในขAอมูลหรือหลักธรรมท่ีจะนํามาประยุกต�ใชAในชีวิตประจําวัน เพ่ือความสําเร็จใน
การประพฤติปฏิบัติอยHางถูกตAองและภาษาบาลีและคัมภีร�พระพุทธศาสนาตามลําดับ 

หลักคําสอนของพระพุทธศาสนากลHาวไวAวHาผูAหวังความสําเร็จในสิ่งใดตAองทําตนใหA
สมบูรณ�ดAวยสิ่งท่ีเรียกวHาหลักอิทธิบาท๔คือคุณเครื่องใหAถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูH
ความสําเร็จแหHงผลท่ีมุHงหมายประกอบดAวย ๑) ฉันทะความพอใจคือตAองการท่ีจะทําใฝ�ใจรักท่ี
จะทําสิ่งนั้นอยูHเสมอและปรารถนาจะทําใหAไดAผลดียิ่งๆ ข้ึนไป ๒) วิริยะความเพียรคือขยัน
หม่ันประกอบสิ่งนั้นดAวยความพยายามเขAมแข็งอดทนเอาธุระไมHทAอถอย ๓) จิตตะความคิด
มุHงม่ันคือต้ังจิตรับรูAในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งนั้นดAวยความคิดเอาจิตฝyกใฝ�ไมHปลHอยใจใหAฟุ�งซHาน
เลื่อนลอยอุทิศตัวอุทิศใจใหAแกHสิ่งท่ีทํา ๔) วิมังสาความไตรHตรองหรือทดลองคือหม่ันใชAปyญญา
พิจารณาใครHครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขAอยิ่งหยHอนในสิ่งท่ีทํานั้นมีการวางแผน

                                                           
๓ แมHกองบาลีสนามหลวง, สอบบาลีสนามหลวง, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ�, 

๒๕๔๖), หนAา ๕. 
๔ สมศักดิ์ บุญปู�, พระสงฆ�กับการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนAา ๓๕๓.  



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 

๓๕๖๑

วัดผลคิดคAนวิธีแกAไขปรับปรุงหากนําคําสอนของหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต�ใชAใน
ชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางานก็จะทําใหAการดําเนินงานมีประสิทธิภาพอยHางยั่งยืน๕ 

ดAวยเหตุดังกลHาว ผูAวิจัยจึงไดAตระหนักถึงความจําเปIนท่ีจะตAองทําการศึกษาคAนควAา
ใหAทราบวHาการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนบาลีสาธิต
วัดศรีษะเกษเปIนอยHางไรบAาง มีสภาพและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูใน
รายวิชาพระพุทธศาสนาอยHางไรตลอดจนปyญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชา
พระพุทธศาสนาในดAานตHางๆ มากนAอยเพียงใด และมีอะไรเปIนปyจจัยมูลเหตุแหHงปyญหา
ดังกลHาวซ่ึงผลการศึกษาคAนควAาในครั้งนี้จะเปIนขAอมูลท่ีสําคัญท่ีคณะสงฆ�และหนHวยงานท่ี
เก่ียวขAองสามารถนําผลการศึกษาไปใชAรHวมกันปรับปรุงแกAไขการจัดการเรียนการสอนของครู
ในรายวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในอําเภอเมือง
หนองคายจังหวัดหนองคายใหAมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ผูAวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
การจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ของครูในรายวิชาพระพุทธศาสนาของ
โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมืองหนองคายเปIนการสHงเสริมใหAเยาวชนไทยท่ีสนใจ
บวชเปIนพระภิกษุสามเณรไดA ศึกษาเลHา เรียน เ พ่ือนAอมนําหลักธรรมคําสั่ งสอนใน
พระพุทธศาสนาไปทําประโยชน�แกHประเทศชาติและสHงเสริมพระพุทธศาสนาใหAเจริญม่ันคง
สืบไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนการสอนและหลักอิทธิบาท ๔ 
๒. เพ่ือศึกษาสภาพปyญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูใน

โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
๓. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอิทธิ

บาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอิทธิ

บาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” ใชAระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเปIนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) มุHงศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูในโรงเรียนบาลี
สาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยผูAวิจัยไดAกําหนดข้ันตอนการดําเนินการ
วิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
                                                           

๕ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร�ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้ง
ท่ี ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส.อาร�พริ้นติ้งแมสโปรดักส�จํากัด, ๒๕๔๘), หนAา ๑๖๐. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๕๖๒ 

๑. ประชากรท่ีใชAในการวิจัยครั้งนี้ ไดAแกH พระภิกษุ สามเณร ผูAมีสHวนเก่ียวขAองการ
จัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิต
วัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  

๒. กลุHมตัวอยHางท่ีใชAในการวิจัย ผูAวิจัยไดAดําเนินการสุHมจากประชากรคือพระภิกษุ 
สามเณร ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี ๑-๖ จํานวน ๕๐๐ รูป โดยใชAการสุHมตัวอยHางแบบแบHงกลุHมและ
สุHมอยHางงHายตามสัดสHวนประชากร โดยใชAวิธีการเป�ดตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอร�แกน 
ไดAจํานวนตัวอยHางท่ีใชAในการวิจัย จํานวน ๒๑๗ รูป 

๔. สรุปผลการวิจัย 
การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ผูAวิจัยขอนําเสนอเปIนภาพรวมและขAอสรุปผลการวิจัย

ท่ีเปIนไปตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยท่ีตั้งไวAตามลําดับดังนี้ 
สHวนท่ี ๑ ขAอมูลสถานภาพของผูAตอบแบบสอบถาม จากประชากรท้ังหมด ๒๑๗ คน 

พบวHา สถานะผูAตอบแบบสอบถามสHวนใหญHมีสถานะเปIนสามเณร มีจํานวน ๒๐๑ รูป คิดเปIน
รAอยละ ๙๒.๖๓ รองลงมามีสถานะเปIนพระภิกษุ มีจํานวน ๑๖ รูป คิดเปIนรAอยละ ๗.๓๗ มี
อายุของผูAตอบแบบสอบถามสHวนใหญHมีอายุ ๑๖-๑๘ ป� มีจํานวน ๙๑ รูป คิดเปIนรAอยละ 
๔๑.๙ ระดับชั้นเรียนผูAตอบแบบสอบถามสHวนใหญHกําลังศึกษาอยูHมัธยมศึกษาป�ท่ี ๖ มีจํานวน 
๓๗ รูป คิดเปIนรAอยละ ๑๗.๐ วุฒิการศึกษาทางธรรมผูAตอบแบบสอบถามสHวนใหญHมีวุฒิ
การศึกษานักธรรมชั้นโท มีจํานวน ๑๐๐ รูป คิดเปIนรAอยละ ๔๖.๑ วุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรมผูAตอบแบบสอบถามสHวนใหญHมีวุฒิการศึกษาประโยค ๑-๒ มีจํานวน ๑๐๐ รูป คิดเปIน
รAอยละ ๕๙.๐ ตามลําดับ 

สHวนท่ี ๒ ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ท้ัง ๖ ดAาน ไดA
ดังนี้ ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลี
สาธิตวัดศรีษะเกษ โดยภาพรวมอยูHในระดับมากมีคHาเฉลี่ย ๔.๔๐ เม่ือพิจารณาเปIนรายดAาน 
สรุปไดAดังนี้ 

๑. ดAานหลักสูตรการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ผลการศึกษาพบวHา ความ
คิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัด
ศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคายโดยภาพรวมอยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ย ๔.๔๑ เม่ือ
พิจารณาเปIนรายขAอพบวHา ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อยูHในระดับมาก   
ทุกขAอ  

๒. ดAานการวางแผนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ผลการศึกษาพบวHา ความ
คิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัด



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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ศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ย ๔.๓๒ เม่ือ
พิจารณาเปIนรายขAอพบวHา ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ของ
ครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อยูHในระดับมากทุกขAอ  

๓. ดAานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ผลการศึกษา
พบวHาความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลี
สาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ย 
๔.๓๖ เม่ือพิจารณาเปIนรายขAอพบวHา ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคายอยูHในระดับ
มากทุกขAอ 

๔. ดAานการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ผลการศึกษาพบวHา 
ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัด
ศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ย ๔.๔๑ เม่ือ
พิจารณาเปIนรายขAอพบวHา ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ของ
ครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อยูHในระดับมากทุกขAอ 

๕. ดAานสื่อการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ผลการศึกษาพบวHาความ
คิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัด
ศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ย ๔.๔๓ เม่ือ
พิจารณาเปIนรายขAอพบวHา ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ของ
ครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อยูHในระดับมากทุกขAอ 

๖. ดAานการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ผลการศึกษา
พบวHาความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลี
สาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ย 
๔.๔๑ เม่ือพิจารณาเปIนรายขAอพบวHา ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อยูHในระดับมากทุกขAอ 

๒ .  ผลการ เปรี ยบ เ ทียบความคิด เห็น ในการจัดการ เรี ยนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย จําแนกตามสถานะอายุ ระดับชั้นเรียนวุฒิการศึกษาทางธรรมนําไปสูHการ
ตอบสมมติฐานท่ีตั้งไวA ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดAดังนี้ 

๑. ดAานสถานะ พบวHา นักเรียนท่ีมีสถานะตHางกันมีความคิดเห็นในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัด
ศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวมพบวHามีความแตกตHางกัน อยHางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงสอดคลAองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวA เม่ือพิจารณาเปIนรายดAานพบวHา มี
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ความแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จํานวน ๑ ดAาน ไดAแกH ดAาน
หลักสูตรการสอน 

๒. ดAานอายุ พบวHานักเรียนท่ีมีอายุตHางกันมีความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ 
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวม พบวHามีความแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงสอดคลAองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวA เม่ือพิจารณาเปIนรายดAานพบวHา มีความ
แตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จํานวน ๒ ดAาน ไดAแกH ดAานหลักสูตรการ
สอนตามหลักอิทธิบาท ๔ และดAานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ 

๓. ดAานระดับชั้นเรียน พบวHา นักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตHางกันมีความคิดเห็น
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลี
สาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายโดยรวม พบวHาไมHมีความแตกตHาง
กันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไวAเม่ือพิจารณาเปIนราย
ดAานพบวHา ไมHมีความแตกตHางกัน อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ทุกดAาน 

๔. ดAานวุฒิการศึกษาทางธรรมพบวHา นักเรียนท่ีมีอาชีพตHางกันมีความคิดเห็น
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลี
สาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวมพบวHา ไมHมีความแตกตHางกันอยHาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงปฏิเสธกับสมมติฐานท่ีต้ังไวAเม่ือพิจารณาเปIนรายดAาน
พบวHา มีความแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จํานวน ๑ ดAาน ไดAแกH ดAาน
การประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ 

๕. ดAานวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พบวHา นักเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรมตHางกันมีความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
โดยรวมพบวHา ไมHมีความแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีต้ังไวAเม่ือพิจารณาเปIนรายดAานพบวHา ไมHมีความแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ทุกดAาน 

๓. แนวทางและขAอเสนอแนะ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคายท่ี
ไดAจากคําถามปลายเป�ด (Open-Ended) ผูAวิจัยไดAนําเสนอขAอมูลในแตHละดAานดังนี้  

แนวทางและขAอเสนอแนะ ดAานความพอใจพระสงฆ�สามเณรและครูอาจารย�ควรจะ
มีสื่อการเรียนการสอนท่ีนHาสนใจใหAแกHนักเรียนและการอบรมหรือการสอนในเรื่องความพอใจ
ในวิชาท่ีเรียนหรือความพอใจในดAานอ่ืนๆ ควรจัดกิจกรรมการสอนท่ีแทรกความรูAเก่ียวกับ
ความพอใจในรายวิชาท่ีเรียนดAวย เพ่ือใหAนักเรียนมีความรูA ความเขAาใจเห็นความสําคัญของ
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การรับผิดชอบตHอตนเองและตHอสHวนรวม ครูอาจารย�ควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนดAวยวHา
เบ่ือหนHายในเรื่องใดแลAวนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนตHอไป 

แนวทางและขAอเสนอแนะดAานความขยันหม่ันเพียรพระสงฆ�สามเณรควรเขAาไปมี
สHวนในการอบรมสั่งสอนและทางโรงเรียนควรมีการสรAางความตระหนักใหAนักเรียนไดAรูAถึง
ความสําคัญของความขยันหม่ันเพียรในการศึกษาเลHาเรียนในรายวิชานั้นๆท่ีครูจัดใหAมีหัวขAอ
ของการสอนและการหาขAอมูลจากสื่อภายนอกท่ีนอกเหนือจากบทเรียนควรจัดกิจกรรม
เพ่ิมเติมใหAนักเรียน เชHน การทํางานกลุHมการหาขAอมูลมาประกอบการเรียนการสอนโดยใหA
นักเรียนมีสHวนรHวมในการหาขAอมูลชี้ใหAเด็กไดAเห็นวHา 

ความขยันหม่ันเพียรคือคุณธรรมท่ีจะนําพาชีวิตไปสูHเป�าหมายไดAตามท่ีต้ังใจเอาไวA
แนวทางและขAอเสนอแนะดAานความเอาใจใสHในสิ่งท่ีทํา ครูและนักเรียนจะตAองควรเขAาไปมี
สHวนในการเอาใจใสHดAานการอบรมสั่งสอนในรายวิชาตHางๆ และทางโรงเรียนควรมีการสรAาง
ความตระหนักใหAนักเรียนไดAรูAถึงความสําคัญของความเอาใจใสHในสิ่งท่ีทําของการสอนและ
การหาขAอมูลจากสื่อภายนอกท่ีนอกเหนือจากบทเรียนควรจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมใหAกับนักเรียน 
เชHนการทํางานกลุHมการหาขAอมูลมาประกอบการเรียนการสอนโดยใหAนักเรียนมีสHวนรHวมใน
การหาขAอมูลซ่ึงชี้ใหAลูกศิษย�ไดAเห็นวHาความเอาใจใสHในสิ่งท่ีทําคือคุณธรรมท่ีจะนําพาชีวิตไปสูH
ความสําเร็จเป�าหมายไดAตามท่ีต้ังใจเอาไวAแนวทางและขAอเสนอแนะ ดAานการพิจารณาไตร
ตรอง โดยใชAสติปyญญา คณะครูและนักเรียนจะตAองมีความพิจารณาในการทํางานทุกอยHางท่ี
มักพลาดพลั้งทํางานผิดบAางถูกบAาง จะตAองใชAสติปyญญาอยHางมากๆ เม่ือเรามีสติปyญญาท่ีดี
แลAวผลงานตHางๆท่ีเราทํานั้นก็จะสําเร็จประโยชน�ไดAอยHางดีเยี่ยมไมHวHาจะเปIนการสอน การทํา
กิจกรรมหรือการทํางานเปIนหมวดหมูHคณะผลงานท่ีเราไดAก็จะทําใหAผลงานนั้นออกมาอยHางดี
เยี่ยม 

๕. ข�อเสนอแนะ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลัก

อิทธิบาท ๔ ของครูในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศรีษะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
ผลการวิจัยมีขAอเสนอแนะดังนี้ 

๑. ขAอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑.๑ ควรใหAมีการกําหนดนโยบายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในการนําหลัก

อิทธิบาท ๔ ไปใชAในโรงเรียน  
๑.๒ ควรใหAผูAบริหาร ครูผูAสอนหรือผูAเก่ียวขAองในการนําไปพัฒนาวิธีการบริหาร

โรงเรียนตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยตAองมีใจ ใชAปyญญา เสียสละ อดทน 
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๑.๓ ควรใหAประธานกลุHมโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีการจัดทําแผนสรAาง
เครือขHายการบริหารโรงเรียนตามหลักอิทธิบาท ๔ มาใชAในการปฏิบัติงานใหAประสบ
ความสําเร็จ 

๒. ขAอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๒.๑ ควรศึกษาเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ดAานหลักธรรมอ่ืนๆ 

เชHนพรหมวิหาร ๔ สังควัตถุ ๔ 
๒.๒ ควรศึกษาเก่ียวกับปyจจัยอ่ืนๆ ท่ีสHงผลกระทบกับการบริหารโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมเชHน ภาวะผูAนํา การมีสHวนรHวม การพัฒนาการบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ 
๓. ขAอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตHอไป 

๓.๑ ควรเปลี่ยนประชากรกลุHมตัวอยHางและสถานท่ีในการศึกษาวิจัย เพ่ือ
เปรียบเทียบกับการวิจัยในครั้งนี้ 

๓.๒ ควรศึกษาทัศนคติของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเก่ียวกับการนําหลักพุทธ
ธรรมมาประยุกต�ใชAในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

๓.๓ ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูAในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือใหAผูAเรียนสามารถในไปประยุกต�ใชAในชีวิตประจําวันไดA 
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การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

The School Administration According to the VII Sappurisa-dhamma 
Principles in the Basic Education Schools under the Office of Secondary 

Educational Service Area 24 

พระมหาเชษฐไชย ป>ฺญาวุฑฺโฒ* 

พระอธิการบุญชHวย โชติวํโส, ดร., ดร.นาคพล เกินชัย** 

บทคัดย&อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี วุฒิการศึกษา
และประสบการณ�ในการทํางาน และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๔ โดยใชAระเบียบวิธีวิจัยวิทยาแบบผสมกลุHมตัวอยHางไดAแกHผูAบริหาร
สถานศึกษาและครูผูAสอน จํานวน ๔๔๗ คน และกลุHมเป�าหมายจํานวน ๑๒ คน เครื่องมือท่ี
ใชAในการวิจัยเปIนแบบสอบถามแบบมาตราสHวนประมาณคHา มีคHาเชื่อม่ันท้ังฉบับเทHากับ .๙๗๘ 
และแบบสัมภาษณ�สถิติท่ีใชAวิเคราะห�ขAอมูลไดAแกH คHาความถ่ี คHารAอยละ คHาเฉลี่ย สHวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t -test แบบ Independent samples) การวิเคราะห�
ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกตHางหาความ
แตกตHางเปIนรายคูHดAวยวิธีการของเซฟเฟ� (Scheffe method) และวิเคราะห�ขAอมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive analysis)  

ผลการวิจัยพบว&า  
๑. การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูHใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปIนรายดAาน โดยดAานท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดAานการบริหาร
สถานศึกษาตามมัตตัญ>ุตา รองลงมาคือ ดAานการบริหารสถานศึกษาตามกาลัญ>ุตา และ
ดAานการบริหารสถานศึกษาตามปุคคลปโรปรัญ>ุตาตามลําดับ สHวนดAานท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุด
คือ ดAานการบริหารสถานศึกษาตามธัมมัญ>ุตา 

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกHน 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกHน 
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๒. การเทียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ จําแนกตามตําแหนHง
หนAาท่ี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติไมHแตกตHางกัน เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษาและมี
ประสบการณ�ในการทํางาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติแตกตHางกัน อยHางมีมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .๐๑ 

๓. แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ผูAบริหาร
สถานศึกษาควรเปIนผูAท่ีมีความเขAาใจระเบียบกฎเกณฑ�ของการบริหารสถานศึกษาเปIนอยHางดี
และสามารถปฏิบัติตHอผูAใตAบังคับบัญชาแตHละบุคคลไดAอยHางถูกตAองควรมีความ รอบคอบใน
การมอบหมายงานใหAตรงกับ ความสามารถของแตHละบุคคลผูAบริหารสถานศึกษามีความ
เมตตาตHอเพ่ือนรHวมงานดAวยความเอ้ือเฟ£¨อเผื่อแผHและสนใจไตHถามทุกข�สุขกับทุกคนและควร
เปIนตัวอยHางในการดําเนินชีวิตบนวิถีแหHงความท่ีดีและพอประมาณ เพ่ือการดําเนินงานอยHาง
คลHองตัวสถานศึกษาควรเชิญวิทยากรทAองถ่ินมาเปIนผูAใหAความรูAในเนื้อหาเก่ียวขAองกับภูมิ
ปyญญาทAองถ่ินและครูผูAสอนควรมีการสHงเสริมความสัมพันธ�แบบกัลยาณมิตรและ สHงเสริม
บรรยากาศใฝ�เรียนใฝ�รูAแกHนักเรียนควรมีความมุHงม่ันและมีความเพียรพยายามท่ีจะขับเคลื่อน
นโยบายไปสูHจุดหมายท่ีตั้งไวAครูผูAสอนควรเขAาใจบทบาทหนAาท่ีตนเองและรูAจักใชAเหตุผลในการ
แกAปyญหาตHางๆ รHวมกันและมีการปรับเปลี่ยนแผนดําเนินงานตามสถานการณ�ตHางๆ ตาม
ความเหมาะสมเปIนผูAท่ีสามารถจัดลําดับความสําคัญของปyญหากHอนและหลังไดAดีและควรเปIน
ผูAท่ีมีความพอใจในความพอเพียงตามปyจจัยสี่ท่ีตนมีอยูH 

คําสําคัญ: การบริหารสถานศึกษา, ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

Abstract 

The aims of this research were: to study and compare the school 
administration according to the VII Sappurisa-dhamma principles (Pāli: 
sappurisa-dhamma, qualities of a good man) of the basic education schools 
under the Office of Secondary Educational Service Area 24, classified by the 
samples’ personal factors: work positions, education and work experiences; to 
study the ways to develop the school administration in the studied area. This 
study used the mixed method research methodology with 447 samples: 
school administrators and teachers; 12 target group informants. The research 
tools were a rating scale questionnaire with its reliability of .978 and an 
interview form. The statistics used were: Frequency, Percentage, Mean, 
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Standard Deviation, t-test (Independent samples), f-test (One Way ANOVA), 
Scheffe method; the Descriptive Analysis was used to analyze the obtained 
data.  

The research results were as follows: 
1. The overall statistic score of the school administration according 

to the VII Sappurisa-dhamma principles of the basic education schools under 
the Office of Secondary Educational Service Area 24 was at a high level. The 
respective scores of the studied aspects were: School Administration based 
on the principle of Mattaññutā (moderation; knowing how to be temperate; 
sense of proportion), Kālaññutā (knowing the proper time; knowing how to 
choose and keep time), Puggalaññutā (knowing the individual; knowing the 
different individuals) and the least, Dhammaññutā (knowing the law; knowing 
the cause). 

2. The comparative statistic score of the school administration according 
to the VII Sappurisa-dhamma principles of the basic education schools under the 
Office of Secondary Educational Service Area 24, classified by the work positions, 
were indifferent; while, classified by education and work experiences as a whole 
are different with the statistical significance level at .01. 

3. The ways to develop the school administration according to the 
VII Sappurisa-dhamma principles of the basic education schools under the 
Office of Secondary Educational Service Area 24 were that the school 
administrators should pay attention to the regulations of the schools; be able 
to deal with their subordinates rightly; be able to assign the right works 
according to the abilities of the subordinates; be kind to the colleagues; be 
generous and pay attention to well beings of the subordinates; be a good 
sample in well and sufficient living to the others; for the improvement of the 
schools, should invite the local experts to give their knowledge to the 
teachers. The teachers should be implanted with friendliness; promote the 
atmosphere for learning of the students; be focused and energetic to meet 
with the policies; understand their duties; be reasonable in problem solving; 
be adaptable according to the circumstances; well prioritize the problems 
and be satisfied with sufficiency in four requisites. 
Keywords:  school administration according, VII Sappurisa-dhamma principles  
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๑. บทนํา 
สภาพสังคมในปyจจุบัน ความเจริญทางดAานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีไดAพัฒนาไป

อยHางรวดเร็ว ทําใหAเด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรูAสิ่งใหมHๆ จากสื่อท่ีมีความทันสมัย เยาวชน
รับเอาวัฒนธรรมตHางๆ มาเลียนแบบจนเกิดเปIนคHานิยม เชHน การแตHงกาย การคบเพ่ือน การ
พูดจา การวางตัวในสังคมถูกครอบงําดAานวัตถุมากเกินไปทําใหAความเห็นอกเห็นใจ ความ
เอ้ือเฟ£¨อเผื่อแผHขาดหายไปจากจิตใจของคนไทย ความเห็นแกHตัวก็มีมากข้ึน ปyญหาตHางๆ 
เหลHานี้ควรจะไดAรับการแกAไขอยHางเรHงดHวน เพ่ือไมHใหAวัฒนธรรมประเพณีของไทยเสื่อมไปจาก
จิตใจของเยาวชนและสังคมไปมากกวHานี้ เ พ่ือความสําเร็จขององค�การ๑ การบริหาร
สถานศึกษาเปIนปyจจัยผลักดันสําคัญท่ีทําใหAการจัดการศึกษาและการบริหารงานประสบ
ผลสําเร็จ เปIนอยHางดีไดAนั้นผูAบริหารสถานศึกษาจะตAองมีคุณสมบัติท่ีสําคัญอยHางยิ่ง ควรเปIน
ผูAนําท่ีมีวิสัยทัศน�ดAานคุณธรรมและจริยธรรมแตกตHางจากผูAบริหารท่ัวไป กลHาวคือ ผูAนําดํารง
รักษาสถานภาพท่ีเจริญรุHงเรืองขององค�การเทHาท่ีเปIนอยูHในปyจจุบันไวAเทHานั้น หากแตHจะมุHง
แสวงหาวิถีทางปฏิบัติท่ีจะนําองค�การใหAไปสูH การพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานผูAบริหารสถานศึกษา
เพ่ือท่ีจะนําผูAบริหารไปสูHการเปIนผูAบริหารมืออาชีพ โดยกําหนดวHาผูAบริหารมีหนAาท่ีแนะนํา 
ตักเตือน หรือการกําหนดกับดูแลบุคลากรในองค�กร การท่ีจะปฏิบัติหนAาท่ี ดังกลHาวใหAไดAผลดี 
ผูAบริหารตAองประพฤติปฏิบัติตนเปIนแบบอยHางท่ีดี ผูAบริหารจะตAองมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูAนําใหAเหมาะสม๒ ท้ังตAองมีบุคลิกภาพท่ีดี มีปฏิภาณไหวพริบดีมีการตัดสินในและ
แกAไขปyญหาไดAดี มีมนุษยสัมพันธ�ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจเปIนกลาง พรAอมท่ีจะรับฟyงความ
คิดเห็นของผูAอ่ืน มีความซ่ือสัตย�สุจริตยุติธรรม มีคุณธรรม มีความอุตสาหะวิริยะ อดทน มี
ความเสียสละ มีความสมํ่าเสมอม่ันคง มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร 
มีความกAาวหนAาในการพูดและการปฏิบั ติ มีความต่ืนตัวอยูH เสมอ มีสุขภาพดีเปIนผูA
ประสานงานท่ีดี เปIนนักพัฒนาและเปIนนักบริการสังคม รูAจักพัฒนาตนเองและสังคมมีความ
เปIนประชาธิปไตย มีความรักในสถาบันชาติ และอนุรักษ�ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลAอม๓ ภารกิจหลักของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ.

                                                           
๑ พระมหาสุทัศ สุทสฺสโน (นุราช), “ศึกษาบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับ

ประถมศึกษา เขตบางกอกนAอย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒. 

๒ กระแสสินธุ� ปลAองมะณี และศิริฉัตร ศรีคลAา, “การศึกษาภาวะผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๕๑. 

๓ ชัยญา ชนะมาร, “การศึกษาคุณธรรมของผูAบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตบางกอกนAอย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 
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๒๕๔๒ และท่ีแกAไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีมุHงกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการไปใหAสถานศึกษาใหAมากท่ีสุด ดAวยเจตนารมณ�ท่ีจะใหAสถานศึกษาดําเนินการไดAโดย
อิสระ คลHองตัว รวดเร็ว สอดคลAองกับความตAองการของผูAเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทAองถ่ิน 
และการมีสHวนรHวมจากผูAมีสHวนไดAเสียทุกฝ�าย ซ่ึงจะเปIนปyจจัยสําคัญทําใหAสถานศึกษามีความ
เขAมแข็งในการบริหารในการจัดการวิชาการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูA
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ังการวัดปyจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ทAองถ่ิน ไดAอยHางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและการบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษาเนAนความเปIนอิสระในการบริหารจัดการมีความคลHองตัว โปรHงใส ตรวจสอบไดA 
ยึดหลักการบริหารมุHงเนAนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุHงเนAนผลงาน ใหAมีการ
จัดหาผลประโยชน�จากทรัพย�สินของสถานศึกษารวมท้ังจัดหารายไดAจากบริการมาใชAบริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน�ทางการศึกษา สHงผลใหAเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตHอผูAเรียน๔ 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลHาวขAางตAน ผูAวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาของผูAบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ จังหวัดกาฬสินธุ�เพ่ือเปIนขAอมูลสารสนเทศ
นําไปพัฒนาและสHงเสริมการบริหารสถานศึกษาใหAเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาของผูAบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ จําแนก
ตามตําแหนHงหนAาท่ี วุฒิการศึกษา ประสบการณ�ในการทํางาน 

๓. เพ่ือศึกษาขAอเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปIนการวิจัยวิธีวิทยาแบบผสม ระหวHางการวิจัยวิธีวิทยาเชิงปริมาณ 

และการวิจัยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพคือ ๑) ประชากรท่ีใชAในการศึกษาเชิงปริมาณ ไดAแกH 
ผูAบริหารสถานศึกษา และครูผูAสอนของการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ จํานวน 

                                                           
๔ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�คุรุสภาลาดพรAาว, 
๒๕๕๓), หนAา ๘-๑๐. 
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๒๕๒๓ คน กําหนดขนาดกลุHมตัวอยHางตามตารางเครซ่ีและมอร�แกน (Krejcie & Margan)๕ 
โดยการสุHมแบบแบHงชั้น และการสุHมอยHางงHาย จํานวน ๔๔๗ คน เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัยเปIน
แบบสอบถาม ชนิดมาตราสHวนประมาณคHา ๕ ระดับ วิเคราะห�ขAอมูลดAวยการหาคHารAอยละ 
คHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒) กําหนดกลุHมเป�าหมายการศึกษาเชิงคุณภาพ จํานวน ๑๕ คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัยเปIนแบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสรAาง
วิเคราะห�ขAอมูลโดยการวิเคราะห�เชิงพรรณนา 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูHใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปIนรายดAาน พบวHา มีการปฏิบัติอยูHในระดับมากทุกดAาน โดยดAานท่ีมี
คHาเฉลี่ยสูงสุดคือดAานการบริหารสถานศึกษาตามมัตตัญ>ุตารองลงมาคือดAานการบริหาร
สถานศึกษาตามกาลัญ>ุตา และดAานการบริหารสถานศึกษาตามปุคคลปโรปรัญ>ุตา
ตามลําดับ สHวนดAานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุดคือ ดAานการบริหารสถานศึกษาตามธัมมัญ>ุตา 

๒. การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔จําแนกตาม
ตําแหนHงหนAาท่ี วุฒิการศึกษา และประสบการณ�ในการทํางาน พบวHา โดยภาพรวมและราย
ดAาน มีความคิดเห็นแตกตHางกัน 

๓. แนวทางในแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ผูAมีหนAาท่ี
ตAองเปIนผูAรูAจักเหตุคือรูAความจริง รูAหลักการ รูAกฎเกณฑ� รูAระเบียบ รูAจักวิเคราะห�ความจริง 
โดยพิจารณา หลักการและเกณฑ�แหHงเหตุผลนํามาบริหารจัดการองค�กร ผูAบริหารสถานศึกษา
และครูผูAสอนควรเขAาใจบทบาทหนAาท่ีตนเองและรูAจักใชAเหตุผลในการแกAปyญหาตHาง ๆ รHวมกัน 
ผูAบริหารสถานศึกษาควรสHงเสริมวินัยและพัฒนาความมีวินัยใหAแกHบุคลากร ตามหลักการท่ีวHา
บุคคลท่ีมีวินัยในตนเองจะเปIนผูAท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานใหAสําเร็จ  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวHา การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ โดยภาพรวมและราย
ดAาน มีการปฏิบัติอยูHในระดับมากทุกดAาน ท้ังนี้อาจเปIนเพราะ ผูAบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูAสอน มีการปฏิบัติในดAานการบริหารสถานศึกษาตามมัตตัญ>ุตาสูงกวHาทุกดAาน 
                                                           

๕ บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ�ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสุวีริยา
สาส�น, ๒๕๕๔), หนAา ๔๓. 
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โดยเฉพาะผูAบริหารสถานศึกษาเปIนผูA ท่ีมีความเขAาใจระเบียบกฎเกณฑ�ของการบริหาร
สถานศึกษาเปIนอยHางดีและครูผูAสอนเปIนผูAท่ีปฏิบัติตนเปIนตัวอยHางท่ีดีในการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักทางสายกลาง รองลงมาคือ ผูAบริหารสถานศึกษาเปIนผูA ท่ียึดหลักการและ
บริหารงานอยHางเปIนข้ันเปIนตอน และครูผูAสอนมีความเขAาใจตHอบทบาทหนAาท่ีของตนเองซ่ึง
ตAองมีความสัมพันธ�และสอดคลAองกับสภาพของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงคือครูผูAสอนมีการใชA
เหตุผลในการแกAไขปyญหารHวมกันมีการสนับสนุนใหAบุคลากรเขAารHวมสัมมนา อบรม ประชุม 
อยHางเทHาเทียมกัน และจัดสัมมนาเพ่ือสรAางทัศนคติท่ีดีใหA เ กิดแกH บุคลากรเพ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานโดยปรารถนาใหAพAนทุกข�ดAานการบริหารสถานศึกษาตามธัมมัญ>ุตา 
มีการปฏิบัติตํ่ากวHาทุกดAาน ท้ังนี้อาจเปIนเพราะวHาผูAบริหารสถานศึกษาไมHมีการวางแผนและ
จัดทํานโยบายใหAสอดคลAองกับการบริหารสถานศึกษาโดยการมีสHวนรHวม 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ขAอเสนอแนะในการนําไปใชA การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ผูAบริหาร
สถานศึกษาควรมียุทธศาสตร�สูAจุดมุHงหมายหรือเป�าหมายในการบริหารสถานศึกษาชัดเจน
ควรมีบริหารสถานศึกษาและบริหารงบประมาณคุAมคHาและเกิดประโยชน�ตHอองค�กรและเปIนผูA
ท่ีมีภาวะความเปIนผูAนําในการเปลี่ยนแปลง 

๒. ขAอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตHอไป ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปIนการวิจัยเชิงผสมผสานระหวHางการวิจัยเชิงปริมาณ กับวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยศึกษากับสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ เพ่ือตAองการ
ทราบการบริหารสถานศึกษา ของผูAบริหารสถานศึกษา กับการบริหารสถานศึกษาในอดีตและ
ปyจจุบันเหมือนกันหรือไมH และครูผูAสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เหมาะสมกับสภาพสังคม
และเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงในปyจจุบัน 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ�คุรุสภาลาดพรAาว, ๒๕๕๓. 

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบ้ืองต�น. พิมพ�ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสุวีริยาสาส�น, 
๒๕๕๔. 
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(๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
กระแสสินธุ� ปลAองมะณี และศิริฉัตร ศรีคลAา. “การศึกษาภาวะผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓”. วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๑. 

ชัยญา ชนะมาร. “การศึกษาคุณธรรมของผูAบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตบางกอกนAอย กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓. 

พระมหาสุทัศ สุทสฺสโน (นุราช). “ศึกษาบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับ
ประถมศึกษา เขตบางกอกนAอย กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ�พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
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แนวทางการใช�ตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Guideline of how to use indicators for Evaluation on the Buddhist 
Oriented Schools’ Implementation, North-eastern 

   พระมหาไพฑูรย� เหลาเคน (พระครูสุตศาสนการ)* 

บทคัดย&อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติ และแนวทางการใชA
ตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาระ
งานการศึกษาสําหรับการพัฒนาคนตามตัวชี้วัดดAานปyจจัยนําเขAา (Input) ตัวชี้วัดดAาน
กระบวนการ (Process) ตัวชี้วัดดAานผลผลิต (Output) และตัวชี้วัดดAานผลกระทบ 
(Output/Input) กลุHมเป�าหมายเชิงปริมาณท่ีใชAในการวิจัย ไดAแกHผูAใหAขAอมูลแบบเจาะจง
ประกอบดAวย ผูAบริหารสถานศึกษา ครูผูAสอน และตัวแทนคณะกรรมการสถาน ศึกษาดAาน
ศาสนา จํานวน ๑๑ โรงเรียน จํานวน ๑๑๐ คน เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัยเชิงปริมาณ
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติ ปyญหา แบบมาตราสHวนประมาณคHา 
(Rating Scale) และสอบถามแนวทางการใชAตัวชี้วัดเพ่ือการประเมิน แบบปลายเป�ด 
วิเคราะห�ขAอมูลโดยใชAโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปสถิติพ้ืนฐาน ไดAแกH คHาเฉลี่ย (Mean) 
รAอยละ (Percentage) คHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และกลุHมเป�าหมายเชิง
คุณภาพไดAแกH ผูAใหAขAอมูลเจาะจงเลือกจากโรงเรียนท่ีไดAรับรางวัลท่ีเปIนเลิศ (Best practice) 
๓ โรงเรียน จํานวน ๕๙ คน เปIนแบบบันทึกการประเมินการปฏิบัติท่ีเปIนเลิศ แบบสัมภาษณ� 
แบบก่ึงโครงสรAาง และแบบบันทึกการสนทนากลุHม โดยวิเคราะห�เนื้อหา (Content 
Analysis) ตามหลักอุปนัยวิธี (Inductive method) ตัวชี้วัดดAานผลผลิต (Output) และดAาน
กระบวนการ (Process) 

ผลการวิจัยพบว&า 
๑. สภาพการแนวทางการใชAตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียนวิถี

พุทธ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูH ระดับปานกลาง เม่ือเรียงผลการ
ดําเนินงานจากมากไปหานAอย ดังนี้ ดAานผลกระทบ (Output/Input) ดAานปyจจัยนําเขAา 
(Input) ดAานผลผลิต (Output) และดAานกระบวนการ (Process)  

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี 
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๒. แนวทางการใชAตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 

๒.๑ แนวทางการใชAตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ัง ๓ โรงเรียน มีวัตถุประสงค� เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธใหAมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุHงเนAนการวัดผลและปฏิบัติท่ีเปIนเลิศ เกิด
ประโยชน� และสังคมสืบไป 

๒.๒ แนวทางการใชAตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดAวย การมีสHวนรHวมในการดําเนินการ การมอบหมาย การ
เป�ดโอกาส การกําหนดเป�าหมาย การสรAางทีมงานจัดองค�ความรูA การนิเทศติดตาม การจัด
องค�ความรูA การสรAางความตระหนัก ในความสําคัญของการพัฒนาการวิเคราะห�ปyญหา
แนวทางพัฒนาการกําหนดทางเลือก ระดมสมองในการต้ังเป�าหมาย การจัดโครงสรAางองค�กร 
การดําเนินงาน การเตรียมการ การดําเนินการจัดสภาพและองค�ประกอบท่ีสําคัญท่ีจําเปIนตHอ
การจัดสHงเสริมใหAเกิดวิถีพุทธ การดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา การดูแลสนับสนุน
ใกลAชิด การปรับปรุงและพัฒนาตHอเนื่อง การประเมินผลและเผยแพรHผลการดําเนินงาน  

๒.๓ แนวทางการใชAตัวชี้วัดดAานปyจจัย และการจัดการเรียนรูA ท่ีเก่ียวขAองกับ
ข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพ ในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เปIนเง่ือนไขการสรAาง
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีปyจจัย ๒ ประการ ไดAแกH 
ปyจจัยดAานบุคคล และปyจจัยดAานการเรียนรูA 

คําสําคัญ: โรงเรียนวิถีพุทธ, การบริหารโรงเรียน 

Abstract 

The objectives of the research were to study on practical condition 
and the Guideline of how to use indicators for Evaluation on the Buddhist 
Oriented Schools’ Implementation, North-eastern Region being educational 
mission for people development according to input indicator, process 
indicator, output indicator and also the effect of output/input. The 
quantitative sampling groups used for the research were those who had given 
specific information comprising of educational administrators, teachers and 
representatives of educational committee involving with Buddhist religion 
totaling 110 people from 11 schools, The tools used for the quantitative 
research were questionnaires involving with opinion on practical, problems of 
rating scale, and opened end questionnaires involving with the guideline of 
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how to use indicators for evaluation, data analysis was made by SPSS 
program of computer, and the basic statistics used for the research was Mean, 
Percentage, and Standard Deviation, and the qualitative sampling groups used 
for the research were 59 people who had given specific information and had 
been selected from 3 schools rewarded for the best practice, it was the 
recording form for the evaluation of the best practice, and there are the 
forms of semi-structure interview, and the recording forms involving with 
group discussion. The content analysis was made according to the principles 
of inductive method, output and process indicator respectively. 

The findings were as followed: 
1. The guideline of how to use indicators for evaluation on the 

Buddhist oriented schools’ implementation, North-eastern Region was totally 
operation in moderation level, when arranging the results of implementation 
from high to low operation, it was found that they were the effect of 
output/input, input factor, output, and process. 

2. The guideline of how to use indicators for evaluation on the 
Buddhist oriented schools’ implementation, North-eastern Region should be 
made in the following purpose: 

2.1 The purpose of 3 schools were to develop the Buddhist 
oriented schools’ implementation to be effectiveness and efficiency 
emphasizing on the evaluation and the best practical operation to be useful 
for further prosperity in their society. 

2.2 The implementation as mentioned above must be comprised 
of the following methods included: Participation of implementation, 
assignment of each job for implementation, opportunity opening, targeting, 
teamwork making, knowledge formulation, supervision and following up, 
realization making for development importance, problems analysis to find out 
the guideline and alternative ways of development, mobilizing for setting up 
the target and making of organizations for implementation, and preparation of 
important factor organizing to promote the Buddhist Oriented School, the 
implementation according the principle of TRISIKKHA (Trinity of Buddhist 
studies), taking care and closely supporting, improvement and development 
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in continuation basis, evaluation and dissemination of the implementation’s 
results as well. 

2.3 The guideline of how to use indicators being two categories of 
factor for the Learning Organizations involving with the process of quality 
development for the Buddhist Oriented Schools implementation was the 
condition of efficiency creation in operation of teachers and educational 
personnel, the 2 factors as mentioned were personnel factor and learning 
factor. 

Keywords: Buddhist Oriented Schools, School administration 

๑. บทนํา 
การดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ มุHงแกAปyญหา ๓ ประการคือ ๑) เด็กเปIนศูนย�กลาง

ของการพัฒนา เราตAองไมHพัฒนาเด็กแบบแยกสHวน โรงเรียนตAองพัฒนาเด็กใหAรอบดAานท้ังทาง
กาย ทางสังคม ทางจิตใจ และทางปyญญา นั่นคือ โรงเรียนไมHเพียงแตHสอนหนังสือ แตHอบรม
ศีลธรรมใหAเด็กอยHางจริงจัง ไมHตAองรอใหAเด็กไปวัดแลAวคHอยอบรมศีลธรรมท่ีนั่น แทAท่ีจริง 
โรงเรียนวิถีพุทธตAองพยายามยกวัดมาไวAท่ีโรงเรียน คือ โรงเรียนเปIนท้ังแหลHงเรียนรูAทาง
วิชาการและเบAาหลอมทางศีลธรรมไปพรAอมๆ กัน ทางสมัยใหมHเรียกวHา “บริการจุดเดียว” 
(one-stop service) ซ่ึงหมายความวHา เม่ือลูกคAาเขAารAานมาเพ่ือซ้ือสินคAา ทางรAานมีสินคAาทุก
อยHางไวAบริการและยังจะจHายคHาไฟฟ�า คHาประปา และคHาโทรศัพท�ไดAดAวย ติดตHอพนักงานคน
เดียวไดAรับบริการครบทุกอยHาง โรงเรียนวิถีพุทธก็เหมือนรAานคAาประเภทนั้น คือ นอกจากจะ
สอนวิชาการท่ัวไปแลAว ยังรับภาระในการจัดอบรมศีลธรรมใหAเด็กเปIนคนดีอีกดAวย คือ สอน
ใหAเด็กเปIนคนท่ีท้ังเกHง ท้ังดี และมีความสุข นี้เรียกวHา บริการจุดเดียว ๒) เพ่ือท่ีจะทําหนAาท่ี
บริการ ณ จุดเดียวไดA โรงเรียนตAองไดAรับความรHวมมือจากพHอแมH ผูAปกครอง และจากพระสงฆ�
ในวัด โรงเรียนทําขAอตกลงกับวัด จะพาเด็กไปเรียนกับพระสงฆ�ท่ีวัดหรือนิมนต�พระสงฆ�มา
สอนในโรงเรียน ๓) องค�ประกอบสําคัญของโรงเรียน คือ วัด พระสงฆ�ตAองมีความพรAอมใน
โรงเรียนนี้ ท้ังดAานนโยบายท่ีชัดเจน และพัฒนาความรูA ความสามารถของพระสงฆ�๑  

จากสาระสําคัญแหHงประเด็นปyญหาและปรากฏการณ�ดังกลHาว ผูAวิจัยสนใจและ
ประสงค�จะทําการศึกษาแนวทางใชAตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดAวย ๔ ดAาน คือ ตัวชี้วัดดAานปyจจัย (Input) ตัวชี้วัดดAาน
                                                           

๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนAา ๒๖. 
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กระบวนการ (Process) ตัวชี้วัดดAานผลผลิต (Output) และตัวชี้วัดดAานผลกระทบ 
(outcomes/Impact) 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติและแนวทางการใชAตัวชี้วัด เพ่ือการประเมินการ

ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาระการศึกษาสําหรับการพัฒนา
คนตามตัวชี้วัดดAานปyจจัย (Input) ตัวชี้วัดดAานกระบวนการ (Process) ตัวชี้วัดดAานผลผลิต 
(Output) และตัวชี้วัดดAานผลกระทบ (Outcomes/Impact) 

๒. เพ่ือศึกษาแนวทางการใชAตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเชิงประจักษ�เก่ียวกับสภาพการปฏิบัติและแนวทางการใชAตัวชี้วัดเพ่ือการ

ประเมินการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ตามกรอบแนวคิดตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ ๔ ดAาน ไดAแกH ตัวชี้วัดดAานปyจจัย (Input) ตัวชี้วัดดAานกระบวนการ (Process) ตัวชี้วัด
ดAานผลผลิต (Output) และตัวชี้วัดดAานผลกระทบ (Outcomes/Impact) โดยอาศัยขAอมูล
จากประชาชนกลุHมตัวอยHาง จํานวน ๑๑๐ คน และ กลุHมเป�าหมาย จํานวน ๕๙ คน จาก
โรงเรียนท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีเปIนเลิศ โดยอาศัยแบบสอบถามมาตราสHวนประมาณคHา 
(Rating Scale) สัมภาษณ� และศึกษาการรับรองวิธีปฏิบัติท่ีเปIนเลิศดAานการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ (Accredit Best Practices) นํามาสังเคราะห�แบบอุปนัยวิธี เปIนแนวทาง
การใชAตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ผลการศึกษาสภาพแนวทางการใชAตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการดําเนินงานโรงเรียน

วิถีพุทธ ๔ ดAาน โดยภาพรวม มีสภาพปฏิบัติอยูHในระดับมาก เม่ือเรียงผลกระทบสภาพปฏิบัติ
จากมากไปหานAอย ดังนี้ ดAานผลกระทบ (Outcomes/Impact) ดAานปyจจัยนําเขAา (Input) 
ดAานผลผลิต (Output) และดAานกระบวนการ (Process) ตามลําดับ 

๒. ผลการศึกษาแนวทางการใชAตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียน   
วิถีพุทธ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดAวย การมีสHวนรHวมในการดําเนินการ การ
มอบหมายงาน การเป�ดโอกาส กําหนดเป�าหมาย การสรAางทีมงานจัดองค�ความรูA การนิเทศ
ติดตาม การจัดองค�ความรูA การสรAางความตระหนักในความสําคัญของการพัฒนา การ
วิเคราะห�ปyญหาและแนวทางพัฒนา การกําหนดทางเลือก ระดมสมองในการต้ังเป�าหมาย 
การจัดโครงสรAางองค�กร การดําเนินการงาน การเตรียมการ การดําเนินการจัดสภาพและ
องค�ประกอบ สภาพและองค�ประกอบท่ีสําคัญท่ีจําเปIนตAองจัดสHงเสริมใหAเกิดวิถีพุทธ การ
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ดําเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา การดูแลสนับสนุนใกลAชิด การปรับปรุงและพัฒนา
ตHอเนื่อง การประเมินผลและเผยแพรHผลการดําเนินงาน 

๓. แนวทางการใชAตัวชี้วัดดAานปyจจัยและการจัดการเรียนรูAท่ีเก่ียวขAองกับข้ันตอน
การพัฒนาคุณภาพในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เปIนเง่ือนไขการสรAางประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีปyจจัย ๒ ประการ ไดAแกH ปyจจัยดAานบุคคล 
และปyจจัยดAานการจัดการเรียนรูA 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแนวทางการใชAตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูAวิจัยอภิปรายผลวิจัยดังตHอไปนี้ ดังนี้ 
๑. ผลการศึกษาสภาพรวมแนวทางการใชAตัวชี้วัดเพ่ือประเมินการดําเนินงาน

โรงเรียนวิถีพุทธท้ัง ๔ ดAานโดยภาพรวมมีสภาพปฏิบัติอยูHในระดับมาก (x̄ = ๔.๑๗) จาก
ผลการวิจัยท่ีพบสอดคลAองกับตัวชี้วัดการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ดAานปyจจัยสําคัญท่ีจะเปIนเง่ือนไขหลักและสHงผลอยHางชัดเจนตHอการ
พัฒนานักเรียนและงานโรงเรียนวิถีพุทธตามระบบไตรสิกขา ตัวชี้วัดดAานปyจจัยนี้เพ่ือใหAทุก
ฝ�ายตระหนักถึงความสําคัญเชิงเหตุ และผลของการดําเนินการพัฒนา ซ่ึงมีจุดเนAนในการ
พัฒนาท้ังระบบโรงเรียนกลHาวคือ มาตรฐานดAานปyจจัยท่ีตAองการคือ โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมี
คุณลักษณะท่ีดีในวิถีพุทธ มีการบริหารจัดการ มีหลักสูตร มีแหลHงเรียนรูAและสภาพแวดลAอม
ท่ีสHงเสริมการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา มาตรฐานดAานกระบวนการท่ีตAองการใหAเกิดคือ 
โรงเรียนจัดบรรยากาศ และกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูAเรียนไดAเปIนไปตามหลัก
ไตรสิกขา และบูรณาการในวิถีชีวิต มาตรฐานดAานผลผลิตท่ีตAองการใหAเกิดคือ ผูAเรียนไดAรับ
การพัฒนาเปIนผูAมีคุณลักษณะ กิน อยูH ฟyง เปIน (ภาวนา ๔) ดําเนินชีวิตอยHางมีคุณคHาและมี
ความสุข และมาตรฐานดAานผลกระทบท่ีประสงค�ใหAเกิด คือ “วัด บAาน” โรงเรียนไดAประโยชน�
จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ และเกิดความสมานฉันท่ีรHวมมือกันพัฒนาโรงเรียนและสังคม
ตามวิถีพุทธอยHางตHอเนื่อง 

๒. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สรุปประเด็นท่ีโรงเรียนควรดําเนินการ
ไดA คือ มีบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีในวิถีพุทธ มีการบริการจัดการมีหลักสูตร มีแหลHงการ
เรียนรูAและสภาพแวดลAอมท่ีสHงเสริมการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา จัดบรรยากาศและกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูAเรียนไดAเปIนไปตามหลักไตรสิกขาและบูรณาการในวิถีชีวิต 
พัฒนาผูAเรียนใหAเปIนผูAมีคุณลักษณะ กิน อยูH ดู ฟyง เปIน ดําเนินชีวิตอยHางมีคุณคHาและมี
ความสุข มีการประสานความรHวมมือในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ จากสามองค�กรหลักใน
ชุมชน ไดAแกH บAาน วัด โรงเรียน (บวร) สรAางความสมานฉันท�รHวมมือกันพัฒนาโรงเรียนและ
สังคมตามวิถีพุทธอยHางตHอเนื่อง 
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๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ควรทําการวิจัยและพัฒนา เพ่ือทดลองใชA และประเมินแนวทางการใชAตัวชี้วัด

เพ่ือการประเมินการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  
๒. ควรทําการศึกษาวิจัย เก่ียวกับปyจจัยท่ีสHงผลตHอประสิทธิภาพการดําเนินงาน

โรงเรียนวิถีพุทธ 
๓. ควรทําการศึกษาวิจัย การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธในหลายๆ รูปแบบ โดย

กําหนดกลุHมนักเรียน ซ่ึงเปIนผูAมีสHวนไดAสHวนเสียโดยตรง เปIนกลุHมเป�าหมายหลักในการ
ดําเนินการวิจัย 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย. โรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�

มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
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กลยุทธ�การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
Strategy Involving with Charity Schools Administration of Temples  

In Buddhism 

พระถวิล อามาตร (พระครูพิสัยสารคุณ)* 

บทคัดย&อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพปyจจุบันและกลยุทธ�การบริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ในภาระงานการพัฒนากลยุทธ� ๓ ดAานไดAแกH การ
ตรวจสอบสภาพแวดลAอม การกําหนดกลยุทธ� และการประเมินกลยุทธ� กลุHมเป�าหมายเชิง
ปริมาณท่ีใชAในงานวิจัยไดAแกHผูAใหAขAอมูลแบบเจาะจง ประกอบดAวย ผูAรับใบอนุญาต ผูAบริหาร
โรงเรียน กรรมการบริหารโรงเรียน ตัวแทนผูAปกครอง ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนครูผูAสอน 
จํานวน ๑๑ โรงเรียน จํานวน ๑๑๐ คน/รูป เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัยเชิงปริมาณแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดลAอมการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
แบบมาตราสHวนประมาณคHา (Rating scale) และสอบถามสภาพแวดลAอมบริบทโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา แบบปลายเป�ด วิเคราะห�ขAอมูลโดยใชAโปรแกรมคอมพิวเตอร�
สําเร็จรูป สถิติพ้ืนฐานไดAแกH คHาเฉลี่ย (Mean) รAอยละ (Percentage) คHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และกลุHมเป�าหมายเชิงคุณภาพไดAแกH ผูAใหAขAอมูลแบบเจาะจง เลือก
จากโรงเรียนท่ีเปIนเลิศการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (Best 
Practice) จํานวน ๓ โรงเรียน จํานวน ๔๒ คน/รูป เปIนแบบบันทึกการประเมินการ
ปฏิบัติงานท่ีเปIนเลิศ แบบสัมภาษณ�และแบบก่ึงโครงสรAาง (Content Analysis) ตามหลัก
อุปนัยวิธี (Inductive Method) การตรวจสอบสภาพแวดลAอมการกําหนดกลยุทธ�และการ
ประเมินกลยุทธ� 

ผลการวิจัยพบว&า 
๑. ตรวจสอบสภาพแวดลAอมของการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา ๑) สภาพแวดลAอมภายในท่ีเปIนจุดแข็ง (Strength) เอ้ือตHอการบริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา คือ ดAานโครงสรAางและนโยบาย (Structure) 
ดAานผลผลิตและบริการ (Products and Service) ดAานบุคลากร (Man) และดAานการบริหาร
จัดการ (Management) ๒) สภาพแวดลAอมภายในท่ีเปIนจุดอHอน (Weakness) ตHอการ
บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาคือ ดAานประสิทธิภาพทางการเงิน 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี 
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(Money) ดAานวัสดุอุปกรณ� (Material) ๓) สภาพแวดลAอมภายนอกท่ีเปIนโอกาส 
(Opportunity) สําหรับการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาคือ ดAาน
การเมืองและกฎหมาย (Political Factor) ดAานเทคโนโลยี (Technological Factor ) และ
ดAานสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor) ๔) สภาพแวดลAอมภายนอกท่ีเปIนภาวะ
คุกคาม (Threat)ในการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา คือ ดAานเศรษฐกิจ 
(Economic Factor)  

๒. กลยุทธ�การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาการกําหนดกล
ยุทธ�การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประกอบดAวยประกอบดAวย ๕ กล
ยุทธ� ๘ นโยบาย และ ๑๔ โครงการดังนี้ ๑) พัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา ๒) โรงเรียนของพระพุทธเจAา เปIนผูAรูA ผูAต่ืน ผูAเบิกบาน ๓) พัฒนาระบบ
สาระสนเทศและเพ่ือการประชาสัมพันธ�โรงเรียน ๔) สHงเสริมการระดมทุนและทรัพยากร
ทางการศึกษาเพ่ือการบริหารงานโรงเรียน และ ๕) สรAางความรักความผูกพันและเจตคติท่ีดี
ตHอโรงเรียนและชุมชนในเขตบริการ 

๓. ผลการประเมินความเหมาะสมกลยุทธ�การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาจากความคิดเห็นของผูAบริหารโรงเรียน และผูAทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ การประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ� พบวHาระดับความคิดเห็นดAาน
ความเหมาะสมของกลยุทธ�การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พบวHา มี
ระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด  

๓.๒ ผลการประเมินความเปIนไปไดAของกลยุทธ� พบวHาระดับความเปIนไปไดAของ
กลยุทธ�การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พบวHา ระดับความเปIนไปไดA
มากท่ีสุด  

คําสําคัญ: โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, กลยุทธ�การบริหาร 

Abstract 

The objectives of the research were to study Strategy Involving with 
Charity Schools Administration of Temples in Buddhism. There were 3 
missions for strategic development namely: Environmental checking, strategy 
specification and strategy assessment. The quantitative sampling groups who 
had given specific information were licensed administrators, school 
committee, representatives of parents, students and teachers coming from 11 
schools totaling 110 persons/monks. The tools used for the quantitative 
research were questionnaires involving with the schools’ environment in 
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rating scale and the questionnaires involving with the schools’ environmental 
context were used in opened end. The data analysis was made by SPSS, and 
the basic statistics used for data analysis was Mean, Percentage and Standard 
deviation. On the other hand, the qualitative sampling were 42 
persons/monks who had given the specific data being selected from 3 best 
practical charity schools, it was the best assessment record being content 
analysis according to inductive method, that is environmental checking, 
strategy specification and strategy assessment.  

The findings were as followed: 
1. How to check the environmental condition of the charity schools 

were 1) the internal strength points contributing to the charity schools 
administration were structure and policy, products and service, man and 
management, 2) the internal weak points contributing to the charity 
administration were money, material, 3) the external environment being 
opportunity factor for the charity schools administration was political factor, 
technological factor, and socio-cultural factor, 4) the external environmental 
factor being treating factor for the charity schools administration was 
economical factor. 

2. The strategy of the charity schools administration was the strategy 
specification being comprised of 5 strategies, 8 policies, and 14 projects in the 
followings: 1) develop the system of the charity schools 2) charity schools 
belongs to the Lord Buddha who was learned man, waked up man, and 
cheerful man, 3) develop information system for information to the charity 
schools, 4) promote funding mobilization and educational resources for 
charity schools administration, and 5) create love and commitment including 
good attitude toward the charity schools and community in service areas. 

3. The result derived from the assessment on suitability and strategy 
of the charity schools according to opinion of schools’ administrators and 
proficient persons could be detailed in the followings: 

3.1 For suitability assessment of the strategy it was found that the 
suitability level was at the highest level, when considering on each item it 
was found that the suitability was at the highest level. When arranging from 
the highest average value to the lowest average value, it was found that 
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Strategy 1: Develop the administration system of the charity schools. Strategy 
3: Develop information system of the charity schools for the schools 
information. Strategy 2: The charity schools belong to the Lord Buddha who 
was learned one, waked up one, and the cheerful one. Strategy 4: Promote 
the funding mobilization for the schools administration. Strategy 5: Create 
love and commitment and good attitude toward the charity schools and 
community in service areas respectively.  

3.2 The result of possibility assessment of the strategy was found 
that the possibility of the administrative strategy was at the highest level, 
when considering on each item it was found that the average value could be 
arranged form the highest average value to the lowest average value in the 
followings: Strategy 2: The schools belong to the Lord Buddha who was 
learned one, wake up one, and cheerful one. Strategy 5: Create love, 
commitment and good attitude toward schools and community in service 
areas. Strategy 1: Develop schools administrative system. Strategy 3: Develop 
information system for the charity schools information. Strategy 4: Promote 
funding mobilization and educational resources for the charity schools 
administration. 

Keywords: Schools Administration of Temples in Buddhism, Strategy Involving 
with Charity  

๑. บทนํา 
สภาพปyญหาการบริหารของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา การ

บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนายังไมHมีกลยุทธ�ในการบริหารท่ีชัดเจน
จําเปIนตAองมีกลยุทธ�ท่ีมีลักษณะเฉพาะเพ่ือนําไปสูHการวางแผนท่ีครอบคลุมชัดเจน จํานวน
โรงเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนต้ังแตHอดีตจนถึงปyจจุบัน จํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน นโยบายของรัฐท่ี
สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาดังโอวาท 
สมเด็จพระพุฒาจารย� (เก่ียว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผูAปฏิบัติหนAาท่ีสมเด็จพระสังฆราช 
ไดAใหAโอวาทในพิธีเป�ดการสัมมนาผูAบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ณ 
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ�ฯ จังหวัดลพบุรี วHา “โรงเรียนการกุศลของวัด เปIน
โรงเรียนของพระพุทธเจAา นักเรียนทุกคนจึงเปIนลูกของพระพุทธเจAา มีพระเปIนตัวแทนของ
พระพุทธเจAาท่ีนําคําสอนสูHนักเรียน ยิ่งนักเรียนมีความเขAาใจเรื่องหลักธรรมนําหลักธรรมของ
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พระพุทธศาสนามาใชAมากเทHาไรจะนํามาซ่ึงความม่ันคงของสถาบันหลักท้ัง ๓ สถาบันไมH
เฉพาะแตHสถาบันพระพุทธศาสนาเทHานั้น ภายใตAแนวความคิดท่ีวHา“โรงเรียนในกลุHมการกุศล
ของวัด เปIนโรงเรียนของพระพุทธเจAา”๑ 

กลยุทธ�การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามุHงแกAปyญหา ๒ 
ประการคือ (๑) โรงเรียนการกุศลของวัดมีการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน โดย
การศึกษาท่ีมีกระบวนการสําคัญคือการตรวจสอบสภาพแวดลAอม การกําหนดกลยุทธ�และ
การประเมินกลยุทธ� ซ่ึงในการตรวจสอบสภาพแวดลAอม คือ การวิเคราะห�สภาพแวดลAอมของ
โรงเรียน โดยใชAเทคนิค SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห�ปyจจัยในดAานตHางๆ ท่ีมีผลกระทบตHอ
การดําเนินงาน โดยทําการวิเคราะห�สภาพแวดลAอมภายใน จากการพิจารณาจุดแข็ง ซ่ึง
หมายถึง ความสามารถและสถานการณ�ภายในโรงเรียนท่ีเปIนบวก ซ่ึงโรงเรียนนํามาใชAเปIน
ประโยชน�ในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค� หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในองค�กรทํา
ไดAดี และจุดอHอนคือ สถานการณ�ภายในโรงเรียนท่ีเปIนลบและดAอยความสามารถ ซ่ึงโรงเรียน
ไมHสามารถนํามาใชAประโยชน�ในการดําเนินงานภายในโรงเรียนไดA และการวิเคราะห�
สภาพแวดลAอมภายนอก โดยคํานึงถึงโอกาสซ่ึงเปIนปyจจัยและสถานการณ�ภายนอกท่ี
เอ้ืออํานวยใหA การดําเนินงานของโรงเรียนใหAบรรลุวัตถุประสงค� และภาวะคุกคาม ท่ีเปIน
ปyจจัยและสถานการณ�ภายนอกท่ีเปIนขAอจํากัดท่ีทําใหAการดําเนินงานของโรงเรียนไมHประสบ
ผลสําเร็จ แลAวนําผลจากการวิเคราะห�สภาพแวดลAอม ดAวยการจับคูHรายการประเมิน
สถานการณ� โดยใชA TOWS Matrix จับคูHชHวยอธิบายถึงวิธีการในการเชื่อโยงสภาพแวดลAอม
ภายนอกท้ังโอกาส ภาวะคุกคาม ท่ีองค�กรเผชิญอยูH กับจุดแข็งและจุดอHอน จาก
สภาพแวดลAอมภายใน เพ่ือนําไปสูHการกําหนดกลยุทธ� Wheelen and Hunger๒ และการ
กําหนดนโยบายท่ีเปIนแนวทางปฏิบัติท่ีเดHนชัด เพ่ือการตัดสินใจเลือกการดําเนินการท่ี
เชื่อมโยงกับการกําหนดกลยุทธ� ดAวยวิธีการปฏิบัติท่ีสอดคลAองกัน และนํากลยุทธ�ไปสูHการ
ปฏิบัติ โดยกําหนดเปIนโครงการ เพ่ือเปIนแนวทางสูHการปฏิบัติตามท่ีวางแผนไวA และสHงผลตHอ
นโยบาย และกลยุทธ�ท่ีกําหนด รวมถึงมีการประเมินผล และควบคุมกลยุทธ�โดยการประเมิน
กลยุทธ�ในดAานความเหมาะสม และความเปIนไปไดA ของกลยุทธ�การบริหารงานโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประการท่ี ๒) เพ่ือนําขAอมูลท่ีไดAมาใชAในการปรับปรุงและ
แกAไขกลยุทธ� นโยบาย และโครงการ เพ่ือใหAเกิดองค�ความรูAเก่ียวกับกลยุทธ�การบริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สามารถใชAเปIนแนวทางสําหรับผูAบริหารโรงเรียน
การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และผลจากการศึกษาจะเปIนขAอมูล
                                                           

๑ อุดม ชํานิ, ข�อมูลและกิจกรรมกลุ&มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, 
(ปราจีนบุรี : ม.ป.ท., ๒๕๕๘), หนAา ๓. 

๒ Wheelen, T.L. and D.J. Hunger, Strategic Management and Business Policy, 
8th ed., (New York : Prentice Hall, 2004), pp. 9-12. 
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สําหรับหนHวยงานตAนสังกัด หนHวยงานท่ีเก่ียวขAองในการสนับสนุน สHงเสริมการบริหารโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตHอไป  

การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ต้ังแตHอดีตจนถึงปyจจุบัน
ประสบปyญหาการบริหารจัดการ โดยขาดแนวทางการพัฒนากลยุทธ� การกําหนดกลยุทธ� การ
นํากลยุทธ�สูHการปฏิบัติ การประเมินกลยุทธ� และการสนับสนุนโครงสรAางพ้ืนฐานจาก
หนHวยงานของรัฐ หรือหนHวยงานตAนสังกัด แตHถึงอยHางไรการดําเนินการของโรงเรียนการกุศล
ของวัดจากอดีตจนถึงปyจจุบัน จํานวนโรงเรียน และจํานวนนักเรียนก็เพ่ิมข้ันตามลําดับ มีการ
จัดต้ังกลุHมโรงเรียนและสมาคมของโรงเรียนการกุศลเพ่ิมข้ึน ผลการจัดการศึกษาไดAคุณภาพ
เพ่ิมมากข้ึน จากประเด็นดังกลHาว ผูAวิจัยท่ีจะทําการศึกษากลยุทธ�การบริหารโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาสภาพปyจจุบัน การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ือศึกษากลยุทธ�การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาสภาพปyจจุบันและกลยุทธ�การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา ในภาระงานการพัฒนากลยุทธ� ๓ ดAาน ไดAแกH การตรวจสอบสภาพแวดลAอม 
การกําหนดกลยุทธ� และการประเมินกลยุทธ� กลุHมเป�าหมายเชิงปริมาณท่ีใชAในงานวิจัยไดAแกH
ผูAใหAขAอมูลแบบเจาะจง ประกอบดAวย ผูAรับใบอนุญาต ผูAบริหารโรงเรียน กรรมการบริหาร
โรงเรียน ตัวแทนผูAปกครอง ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนครูผูAสอน จํานวน ๑๑ โรงเรียน 
จํานวน ๑๑๐ คน/รูป เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัยเชิงปริมาณแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพแวดลAอมการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา แบบมาตราสHวน
ประมาณคHา (Rating scale) และสอบถามสภาพแวดลAอมบริบทโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา แบบปลายเป�ด วิเคราะห�ขAอมูลโดยใชAโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป สถิติ
พ้ืนฐานไดAแกH คHาเฉลี่ย (Mean) รAอยละ (Percentage) คHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และกลุHมเป�าหมายเชิงคุณภาพ ไดAแกH ผูAใหAขAอมูลแบบเจาะจง เลือกจากโรงเรียน
ท่ีเปIนเลิศการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (Best Practice) จํานวน ๓ 
โรงเรียน จํานวน ๔๒ คน/รูป เปIนแบบบันทึกการประเมินการปฏิบัติงานท่ีเปIนเลิศ แบบ
สัมภาษณ�และแบบก่ึงโครงสรAาง (Content Analysis) ตามหลักอุปนัยวิธี (Inductive 
Method) การตรวจสอบสภาพแวดลAอมการกําหนดกลยุทธ�และการประเมินกลยุทธ� 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา คือ โรงเรียนเอกชนท่ีวัดเปIนผูAถือ

ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา 
๒๐ มาตรา ๒๑ และ มาตรา ๒๒ โดยท่ีวัดเปIนผูAรับใบอนุญาต โดยมีคณะสงฆ� พระภิกษุเปIน
ผูAบริหาร ดําเนินการ และเปIนเจAาของ จัดการเรียนการสอน เพ่ือใหAบริการประชาชน "ดAาน
การศึกษาสงเคราะห�" ต้ังแตHละดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตAนและตอน
ปลาย (ม.๑-๖) ท้ังสายวิทย�-คณิต สายศิลป§ และในระดับวิชาชีพจากการศึกษาสภาพปyจจุบัน
จะเห็นวHา สภาพแวดลAอมภายในท่ีเปIนจุดแข็ง (Strength) เอ้ือตHอการบริหารโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ไดAแกH ๑) ดAานโครงสรAางและนโยบาย (Structure) ๒) ดAาน
ผลผลิตและการบริการ (Products and Service) ๓) ดAานบุคลากร (Man) และ ๔) ดAานการ
บริหารจัดการ (Management) สภาพแวดลAอมภายในท่ีเปIนจุดอHอน (Weakness) ตHอการ
บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา คือ ๑) ดAานประสิทธิภาพการเงิน 
(Money) และ ๒) ดAานวัสดุและอุปกรณ� (Material) สภาพแวดลAอมภายนอกท่ีเปIนโอกาส 
(Opportunity) สําหรับการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา คือ ๑) ดAาน
การเมืองและกฎหมาย (Political Factor)  ๒) ดAานเทคโนโลยี (Technological Factor) 
และ ๓) ดAานสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor) และสภาพแวดลAอมภายนอกท่ี
เปIนภาวะคุกคาม (Threat) ในการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาคือ 
ดAานเศรษฐกิจ (Economic Factor)  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
๑. สภาพแวดลAอมภายในท่ีเปIนจุดแข็ง (Strength) การจัดโครงสรAางการบริหารงาน

โรงเรียนและจัดแบHงหนAาท่ีความรับผิดชอบชัดเจน กําหนดข้ันตอนและวิธีการประสานงาน
เพ่ือใหAเกิดความคลHองตัวในการดําเนินงาน มีการกระจายอํานาจในการบริหารงาน นโยบาย
การบริหารงานชัดเจนสามารถปฏิบัติไดA และนโยบายสอดคลAองกับจุดเนAน ปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสอดคลAองกับสมพิศ 
กาต๊ิบ๒ ไดAศึกษากลยุทธ�การบริหารโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือตอนบน พบวHา การ
บริหารโดยใชAโรงเรียนเปIนฐานการมีการกระจายอํานาจ การมีสHวนรHวม การบริหารตนเอง 
การคืนอํานาจจัดการศึกษาใหAประชาชนการตรวจสอบและถHวงดุล มีโครงสรAางการบริหารท่ี
ปฏิบัติไดA ในดAานผลผลิตและการบริการ (Products and Service) ผูAเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามท่ีกําหนดไวAในหลักสูตร มีความพรAอม และ
สามารถปรับตัวในการอยูHรHวมกันในชุมชนไดA ผูAปกครองพึงพอใจตHอคุณภาพของผูAเรียน 
                                                           

๒ สมพิศ กาติ๊บ และคณะ, “กลยุทธ�การบริหารโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีภูเขาสูงภาคเหนือตอนบน”, 
วารสารบริหารการศึกษา มศว., ป�ท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑๘ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖) : หนAา ๒๓-๓๓. 
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สถานศึกษาในระดับสูงข้ึนไปพอใจตHอคุณภาพของผูAเรียน และผูAประกอบการพึงพอใจตHอ
คุณภาพของผูAเรียนสอดคลAองกับชัยภัทร เกษมณี๓ ไดAศึกษากลยุทธ�การบริหารองค�การไมH
แสวงหากําไรเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษามูลนิธิศูนย�พิทักษ�สิทธิเด็ก พบวHา 
ผลลัพธ�ของการดําเนินกลยุทธ�อยูHในระดับสูงคือ ความสามารถในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
ไดAแกH ความสามารถของเด็กในการใชAชีวิตไดAเปIนปกติในสังคมหลังการบําบัด และสามารถใน
การป�องกันเด็กการถูกละเมินซํ้าเม่ือมีกลับคืนสูHสังคมไปแลAว ดAานบุคลากร Man) ผูAบริหารมี
ความรูAประสบการณ�ในการบริหารงาน มอบหมายงาน การสื่อสาร และจูงใจใหAปฏิบัติงานไดA 
มีการตัดสินใจถูกตAองเหมาะสมกับสถานการณ� มีภาวะผูAนํา มีวิสัยทัศน� ในการนําองค�กรใหA
บรรลุเป�าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และใชAหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และไดAรับ
ความเชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขAอง ครูยังขาดความรักและความผูกพันตHอการ
ทํางานในโรงเรียนและชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการ มีอัตราสHวนของครูตHอนักเรียนมีความ
เหมาะสมตามเกณฑ�ของสช. หรือ กคศ. กําหนด มีความรูAและประสบการณ�ในการสอนและ
พัฒนาตนเองใหAมีความเปIนครูวิชาชีพ ครูมีการดูแลชHวยเหลือนักเรียน พบปะผูAปกครอง
นักเรียนและเยี่ยมบAาน สอดคลAองกับชัยภัทร เกษมณี ไดAศึกษากลยุทธ�การบิหารองค�กรไมH
แสวงหากําไรเพ่ือพัฒนาเด็กยากจน : กรณีศึกษามูลนิธิศูนย�พิทักษ�สิทธิเด็ก ผลการศึกษา
พบวHา กลยุทธ�การบริหารคนมูลนิธิฯ มีแนวโนAมในการจูงใจบุคลากรผูAปฏิบัติงานโดยเนAน
สวัสดิการและกิจกรรมสรAางขวัญกําลังใจ รวมท้ังมีการพัฒนาบุคลากรดําเนินงานอยHางเปIน
ระบบและตHอเนื่องและสุภัทรา วุฒิเอAย๔ ไดA ศึกษาเรื่อง กลยุทธ�การบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดเชียงใหมH พบวHาคุณภาพการสอนของครู อาจารย�สอน ปรับปรุง
ระบบการเรียนการสอนใหAทันสมัยเพ่ือดึงดูดผูAเรียนมีการดําเนินการจัดครูสอนใหAปฏิบัติงานท่ี
สอดคลAองกับจรรยาบรรณ และดAานการบริหารจัดการ (Management) มีการบริหารแบบมี
สHวนรHวมของผูAท่ีเก่ียวขAอง การบริหารจัดการมีข้ันตอนมีความชัดเจน และมีความตHอเนื่อง     
มีการประชาสัมพันธ�การบริหารของโรงเรียนอยHางตHอเนื่องและหลายชHองทางและท่ัวถึง
สอดคลAองกับแสงเดือน แสงอุทัย๕ ไดAศึกษากลยุทธ�การบริหารท่ีพึงพากันแบบการผนึกกําลัง
เพ่ือความรHวมมือของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต พบวHา ควรมีการประชาสัมพันธ�

                                                           
๓ ชัยภัทร เกษมณี, “กลยุทธ�การบริหารองค�กรไมHแสวงหากําไรเพ่ือการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน : กรณีศึกษามูลนิธิศูนย�พิทักษ�สิทธิเด็ก”, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมH), ๒๕๔๙. 

๔ สุภัทรา วุฒิเอAย, “กลยุทธ�การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหมH”, รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหมH), ๒๕๕๒. 

๕ แสงเดือน แสงอุทัย, “กลยุทธ�การบริหารแบบการผนึกกําลังเพ่ือความรHวมมือของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร), ๒๕๔๔. 
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การดําเนินงานของสหวิทยาเขตใหAมากข้ึนอยHางตHอเนื่องและในแตHละสหวิทยาเขตควรจะ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหAเปIนท่ีนิยมของชุมชนดAวย 

๑.๑ สภาพแวดลAอมภายในท่ีเปIนจุดอHอน (Weakness) ตHอการบริหารโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาคือ ดAานประสิทธิภาพทางการเงิน (Money) ในการบริหาร
งบประมาณเปIนระบบชัดเจนตรวจสอบไดA แตHงบประมาณไมHเหมาะสมและไมHเพียงพอในการ
บริหารงานและไมHมีความคลHองตัวในการเบิกจHาย สอดคลAองกับสุนทรี สุวรรณภูมิ๖ ศึกษาการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใชAการจัดการเรียนรูAแบบบูรณาการ กรณี โรงเรียนวัด
สารภีวิทยาคาร อําเภอแมHวาง จังหวัดเชียงใหมH ผลการศึกษาพบวHา งบประมาณท่ีไดAรับ
จัดสรรนAอย ในดAานวัสดุและอุปกรณ� (Material) โรงเรียนมีการจัดชื้อ จัดหาและรักษาวัสดุ
อุปกรณ�อยHางถูกตAองเหมาะสมและมีการประยุกต�ใชAทรัพยากรในทAองถ่ินอยHางคุAมคHา แมA
โรงเรียนไมHมีวัสดุอุปกรณ� สื่อการเรียนรูAท่ีเหมาะสมเพียงพอ และทันสมัย ดAานอาคารสถานท่ี 
อาคารเรียน และอาคารประกอบตHางๆ ยังไมHพอเพียงสอดคลAองกับทรงวุฒิ เทพรักษา๗  ไดA
ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนเขต
พ้ืนท่ีสูง สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายไดA พบวHา การจัดอาคารสถานท่ีเอ้ือ
ตHอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการจัดหาเครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ� จะอํานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

๑.๒ สภาพแวดลAอมภายนอกท่ีเปIนโอกาส (Opportunity) สําหรับการบริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา คือ ดAานการเมืองและกฎหมาย (Political 
Factor) นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวขAองกับการจัดการศึกษาครอบคลุมการใหAโอกาสทางการ
ศึกษากับชุมชน มีการกระจายอํานาจใหAโรงเรียนบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
และบริหารท่ัวไป เปIนรูปธรรมนําสูHการปฏิบัติไดAอยHางชัดเจน โครงการพัฒนาการศึกษาใน
กลุHมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสามารถแกAปyญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เอ้ือตHอการบริหารงานโรงเรียน สอดคลAองกับชัยภัทร เกษมณี ไดAศึกษากลยุทธ�การ
บริหารองค�กรไมHแสวงหากําไรเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษามูลนิธิศูนย�พิทักษ�สิทธิ
เด็ก พบวHา นโยบายการจัดการเรียนโรงเรียนเรียนรับนโยบายจากสํานักการประถมศึกษา
อําเภอ ท่ีมีนโยบายมุHงเป�ดโอกาสใหAเด็กชาวเขาในวัยเรียนทุกคนไดAเขAารับการศึกษาอยHาง
ครบถAวนเอ้ือตHอการบริหารโรงเรียนและการจัดการศึกษา และสอดคลAองกับแสงเดือน แสง
                                                           

๖ สุนทรี สุวรรณภูมิ, “การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใชAการจัดการเรียนรูAแบบ
บูรณาการ กรณีโรงเรียนวัดสารภีวิทยาคารอําเภอแมHวาง จังหวัดเชียงใหมH”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหมH), ๒๕๔๙. 

๗ ทรงวุฒิ เทพรักษา, “การบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท
พ้ืนท่ีสูง สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : สถาบันราชภัฏเชียงราย), ๒๕๔๔. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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อุทัย ไดAศึกษากลยุทธ�การบริหารท่ีพ่ึงพากันแบบการผนึกกําลังเพ่ือความรHวมมือของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต พบวHา การดําเนินงานเปIนไปตามเป�าประสงค�เพราะนโยบายจาก
สHวนกลางคือ กรมสามัญศึกษาไดAคHอนขAางดี ดAานเทคโนโลยี (Technological Factor)        
มีบุคลากรท่ีมีความรูAความสามารถดAานเทคโนโลยี มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร� เพียงพอและทันสมัยเหมาะสมในการบริหารงานโรงเรียน มีระบบสัญญาณ
อินเตอร�เน็ตท่ีมีความเร็วและสามารถเขAาถึงไดAอยHางรวดเร็ว สอดคลAองกับสุภัทรา วุฒิเอAย ไดA
ศึกษา กลยุทธ�การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหมH พบวHา จัดทําระบบ
ขAอมูล เครือขHาย การเรียนรูAของโรงเรียนท่ีดีทําใหAเอ้ือตHอการเรียนการสอน และดAานสังคม
และวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor) วัฒนธรรม ประเพณี และคHานิยมทัศนคติของคน
ในชุมชน สHงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานโรงเรียน ชุมชนเห็นคุณคHาและใหAความสําคัญ
ตHอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การคมนาคม และการเดินทางสะดวกสอดคลAองกับสุวดี 
อุปป�นใจ๘ ไดAวิจัย การพัฒนากลยุทธ�การบริหารแบบมีสHวนรHวมของชุมชนสําหรับสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ ผลการศึกษาวิจัยพบวHาการบริหารแบบมีสHวนรHวมของชุมชน
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือในปyจจุบันโรงเรียนอยูHในระดับท่ี ๑ คือระดับ
การรHวมมือหรือการไมHมีสHวนรHวม 

๑.๓ สภาพแวดลAอมภายนอกท่ีเปIนภาวะคุกคา (Threat) ในการบริหารโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาคือ ดAานเศรษฐกิจ (Economic Factor) ชุมชนมีรายไดA
จากการประกอบอาชีพในทAองถ่ินนAอย ไมHสามารถระดมทุนจากชุมชนมาใชAในการบริหาร
โรงเรียน มีการระดมทุนจากนอกชุมชนมาใชAในการบริหารงานโรงเรียนนAอยกาญจนา ศิริวงค�๙ 
ไดAศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ�ในโรงเรียนเถินวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง พบวHา 
คHาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การไดAรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนHวยงานภายนอก 

๒. กลยุทธ�การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จากผลการวิจัย
พบวHา กลยุทธ�การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาประกอบดAวย ๕ กลยุทธ� 
๘ นโยบาย และ ๑๔ โครงการ มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายไดAดังนี้ 

๒.๑ กลยุทธ�ท่ี ๑ พัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาควรสHงเสริมการบริหารแบบมีสHวนรHวมในการบริหารงานโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาและควรสHงเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง โดยจัดโครงการใหAความรูAคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โครงการจัดทํา
                                                           

๘ สุวดี อุปป�นใจ, “การพัฒนากลยุทธ�การบริหารแบบมีสHวนรHวมของชุมชนสําหรับสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 

๙ กาญจนา ศิริวงค�, “การบริหารเชิงกลยุทธ�ในโรงเรียนเถินวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง”, 
วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหมH), ๒๕๕๒. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๕๙๒ 

คูHมือการบริหารงานสําหรับโรงเรียน และโครงการพัฒนาสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพในโรงเรียนสอดคลAองกับดาวเรือง กินาวงศ�๑๐ ไดAศึกษาคAนควAาแบบอิสระการบริหาร
โดยใชAโรงเรียนเปIนฐานของโรงเรียนบAานเวียงฝาง มีการปฏิบัติทุกกิจกรรมในเรื่องการ
กระจายอํานาจ การมีสHวนรHวม การบริหารตนเอง การคืนอํานาจจัดการศึกษาใหAประชาชน 
การตรวจสอบถHวงดุล มีโครงสรAางการบริหารท่ีปฏิบัติไดA สHงเสริมใหAครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนAนผูAเรียนเปIนสําคัญ จัดกิจกรรมสHงเสริมประชาธิปไตยแตHละฝ�ายงานมีสHวนรHวมใน
การนําเสนองานและโครงการ นักเรียนมีสHวนรHวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน สHงเสริม
บุคลากรเขAารHวมกิจกรรมของชุมชน 

๒.๒ กลยุทธ�ท่ี ๒ โรงเรียนของพระพุทธเจAา เปIนผูAรูA ผูAต่ืน ผูAเบิกบานควรมีการ
สHงเสริมใหAผูAบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน เปIนผูAรูA ผูA ต่ืน ผูAเบิกบานสมกับโรงเรียนของ
พระพุทธเจAา ผลจากการศึกษาท่ีพบวHาควรดAานคุณธรรมจริยธรรมทุกคนในสถานศึกษา โดย
จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “เราหัว ใจพุทธ” โครงการวันสํ า คัญทาง
พระพุทธศาสนา และโครงการเชิดชูเกียรติ คนดีหัวใจพุทธสอดคลAองกับกัลป§ยู ผัดจันตา๑๑  
ไดAศึกษาวิจัย การติดตามผลการจัดการศึกษา : กรณีศึกษานักเรียนชาวเขา อําเภอสันติสุข 
จังหวัดนHาน ผลการวิจัยพบวHา นักเรียนไดAนําความรูAการศึกษาในระดับประถมศึกษาไป
ประยุกต�ใชAในชีวิตประจําวันและใหAเกิดประโยชน�ตHอตนเอง 

๒.๓ กลยุทธ�ท่ี ๓ พัฒนาระบบสาระสนเทศและเพ่ือการประชาสัมพันธ�โรงเรียน 
ควรสHงเสริมการประชาสัมพันธ�อยHางตHอเนื่องทุกชHองทางและท่ัวถึง และควรพัฒนาบุคลากร
ใหAมีความรูAความสามารถดAานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โดยจัด โครงการจัด
นิทรรศการเผยแพรHการดําเนินงานของโรงเรียน โครงการจัดทําเว็บไซต� และพัฒนาเครือขHาย
ระบบสารสนเทศในกลุHมโรงเรียน และโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูAความสามารถทาง
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสอดคลAองกับกับแสงเดือน แสงอุทัย ไดAศึกษาวิจัย กลยุทธ�
การบริหารท่ีพึงพากันแบบการผนึกกําลังเพ่ือความรHวมมือของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสห
วิทยาเขต ผลการวิจัยพบวHา การดําเนินงานของสหวิทยาเขตสHวนกลางควรมีการ
ประชาสัมพันธ�การดําเนินงานของสหวิทยาเขตใหAมากข้ึนอยHางตHอเนื่องและในแตHละสหวิทยา
เขตควรพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหAเปIนท่ีนิยมของชุมชนดAวย 

๒.๔ กลยุทธ�ท่ี ๔ สHงเสริมการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการ
บริหารงานโรงเรียนควรสHงเสริมใหAสรAางฐานขAอมูลทุนและทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการ
                                                           

๑๐ ดาวเรือง กินาวงษ�, “การบริหารโดยใชAโรงเรียนเปIนฐานบAานเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหมH”, 
วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหมH), ๒๕๕๓. 

๑๑ กัลป§ยู ผัดจันตา, “การติดตามผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษานักเรียน
ชาวเขาอําเภอสันติสุขจังหวัดนHาน”, วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันราช
ภัฏอุตรดิตถ�), ๒๕๔๖. 
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บริหารงานโรงเรียน และควรสHงเสริมการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา โดยจัด
โครงการจัดทําขAอมูลศิษย�เกHา ผูAมีอุปการคุณ ของโรงเรียนโครงการยกยHองเชิดชูเกียรติศิษย�
เกHา และผูAมีอุปการคุณตHอโรงเรียน และโครงการผAาป�าเพ่ือการศึกษาสอดคลAองกับ สุวดี 
อุปป�นใจ ไดAศึกษาวิจัย การพัฒนากลยุทธ�การบริหารแบบมีสHวนรHวมของชุมชนสําหรับ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ พบวHา ควรมีการสHงเสริมการมีสHวนรHวมของชุมชน
ในการสรAางเครือขHายการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษาท้ังภายในและภายสน
อกชุมชนและการจัดต้ังกองทุนการศึกษา นอกจากนี้ควรมีการประกาศเกียรติคุณผูAมีสHวนรHวม
ทําคุณประโยชน�ในการพัฒนาการศึกษา และจัดทําแฟ�มขAอมูลท่ีทําคุณประโยชน�ในการ
พัฒนาการศึกษา 

๒.๕ กลยุทธ�ท่ี ๕ สรAางความรักความผูกพันและเจตคติท่ีดีตHอโรงเรียนและชุมชนใน
เขตบริการ ควรสHงเสริมยกยHองครูท่ีดูแลศิษย�ประดุจลูก ดูแลชHวยเหลือนักเรียน โดยจัด
โครงการยกยHองและเชิดชูเกียรติครูดีในดวงใจโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค� ซ่ึงสอดคลAองกับกัลป§ยู ผัดจันตา ไดAศึกษาวิจัย การติดตามผลการ
จัดการศึกษา : กรณีศึกษานักเรียนชาวเขา อําเภอสันติสุข จังหวัดนHาน ผลการวิจัยพบวHา 
นักเรียนไดAนําความรูAการศึกษาในระดับประถมศึกษาไปประยุกต�ใชAในชีวิตประจําวันและใหA
เกิดประโยชน�ตHอตนเอง 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ควรสHงเสริมและมีการสรAางเจตคติท่ีดีใหAกับครู และชุมชนใหAมีความรักและ

ผูกพันตHอโรงเรียนและชุมชน 
๒. สHงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของผูAเรียน ใหAสอดคลAองกับบริบทการเปIน

โรงเรียนของพระพุทธเจAา เปIนผูAรูA ผูAต่ืน ผูAเบิกบาน เปIนผูAท่ีมีความดี ความรูA และอยูHอยHางมี
ความสุขในสังคม  

๓. ควรมีการสHงเสริมการประชาสัมพันธ�การบริหารของโรงเรียน 
๔. ควรมีการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือการบริหารงานโรงเรียน 
๕. ประกาศนโยบาย และประชาสัมพันธ� ใหAกลุHมโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา ท่ีมีบริบทเดียวกัน มีการพัฒนากลยุทธ�การบริหารโรงเรียนท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลAอมของโรงเรียน เพ่ือทําใหAการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึน 

๖. พัฒนาความรูA ความเขAาใจ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนากลยุทธ�การ
บริหารโรงเรียน และสรAางเจตคติท่ีดีใหAครู และชุมชน มีความรักและผูกพันตHอโรงเรียนและ
ชุมชน เพ่ือกระตุAนและชHวยเหลือใหAดําเนินการพัฒนากลยุทธ�การบริหารโรงเรียนใหAประสบ
ผลสําเร็จ 
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รูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผล 
A Model of Udonthammanuson School Administration to be 

Effectiveness 

ดร. ธีระเดช จิราธนทัต* 

บทคัดย&อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) สรAางรูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมมา
นุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผล ๒) เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� และ ๓) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� กลุHมตัวอยHางประกอบดAวยคณะกรรมการดําเนิน 
งานจํานวน ๑๐ คน ครูจํานวน ๒๐ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตAน จํานวน ๑๖๔ คน
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน ๑๒๗ คน เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัย
ประกอบดAวยแบบสอบถามการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมาสรณ� และแบบสอบถาม
ประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� สถิติท่ีใชAในการวิเคราะห�ขAอมูล ไดAแกH คHาเฉลี่ยและ
สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว&า 
๑. รูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผลมี ๖ องค�ประกอบ 

ไดAแกH ๑) การขับเคลื่อนใหAสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดี ๒) การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูA ๓) การพัฒนาครู ๔) การใชAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕) การ
สรAางเครือขHายอุปถัมภ� และ ๖) ผลลัพธ�หรือภาพความสําเร็จ 

๒. การบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�โดยรวม และแตHละดAานมีการปฏิบัติอยูHใน
ระดับมาก 

๓. ประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� ไดAแกH ๑) ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอนอยูHในระดับมาก และ ๒) นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใชAเครื่องมือเพ่ือการ
แสวงหาความรูAมีความสามารถในการคิดวิเคราะห� และมีคุณลักษณะความเปIนไทยอยูHใน
ระดับมาก 

คําสําคัญ: รูปแบบ, การบริหารโรงเรียน, ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

 

                                                           
* อาจารย�คณะศึกษาศาสตร� วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
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Abstract 

The objective of this research were to 1) create a model of 
udonthammanuson school administration to be effectiveness, 2) study 
udonthammanuson school administration, and 3) study effectiveness of 
udonthammanuson school. The samples consisted of the operations 
committee 10 persons, and the teachers 20 persons, The junior high school 
students 164 persons, and the high school students 127 persons. The 
research instrument consisted of udonthammanuson school administration 
questionnaire, and effectiveness of udonthammanuson school questionnaire. 
The statistic for data analysis included mean, and standard deviation. 

The research finding were as follow: 
1. a model of udonthammanuson school administration to be effect- 

tiveness consisted of 6 components as follow : 1) driving to school is good 
management, 2) curriculum development and learning process, 3) teachers 
development, 4) the use of information and communications technology, 5) 
networking foster, and 6) the outcome or success 

2. Udomthammanuson school administration as a total and each 
aspect were at a high level. 

3. Effectiveness of udonthammanuson school as follow : 1) teachers 
have to modify teaching methods were at a high level, and 2) students have 
the skills and ability to use tools for a cquiring knowledge, have the ability to 
think critically, and have the characteristics of thai were at a high level. 

Keywords: Model, School administration, School effectiveness 

๑. บทนํา 
การปฏิรูปการศึกษาถือเปIนกระบวนการท่ีสําคัญยิ่ง เพ่ือใหAไดAมาซ่ึงผลผลิตท่ี

คาดหวังลักษณะของการปฏิรูปการศึกษาท่ีตAองการของประเทศไทย ก็คือปฏิรูปการศึกษาใหA
สอด คลAองรับซ่ึงกันและกัน ท้ังการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย ปรับวิธี
คิดในการจัดการศึกษาเนAนการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรูA ปรับปรุง
คุณภาพของครูผูAบริหาร และบุคลากรท่ีเก่ียวขAองจัดสรรทรัพยากร และลงทุนเพ่ือการศึกษา
ใหAถึงผูAเรียนอยHางสมํ่าเสมอภาค และเปIนธรรมมีระบบการบริหารทรัพยากรท่ีคลHองตัวมี
ประสิทธิภาพตรวจสอบไดAและเปIนท่ีทราบกันดีวHากระบวนการจัดการศึกษาสHวนใหญHของไทย
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อยูHในระบบโรงเรียนและเนื่องจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับตHางๆ ยังมีความ
หลากหลายท้ังในรูปแบบและวิธีการทําใหAมาตรฐาน และคุณภาพของการศึกษามีความ
แตกตHางกันโรงเรียนท่ีมีคุณภาพสูงมักจะอยูHในกรุงเทพมหานคร และอําเภอเมืองซ่ึงมีจํานวน
อยูHอยHางจํากัดสHวนโรงเรียนท่ีอยูHในชนบทท่ีหHางไกล มักพบกับความขาดแคลนอยูHทุกๆ ดAาน
ทําใหAไมHสามารถจัดการศึกษาอยHางมีคุณภาพและมาตรฐานเด็ก และเยาวชนท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมดีอยูHในตัวเมืองมีโอกาสเขAาเรียนในโรงเรียนดีมี
คุณภาพมากกวHาผูAท่ีมาจากครอบครัวท่ียากจน และอาศัยอยูHตHางจังหวัดหรือชนบท๑ 

โครงการโรงเรียนในฝyน มุHงม่ันพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีอยูHบนพ้ืนฐานความเขAาใจ
ในความแตกตHางกันอยHางมาก ระหวHางโรงเรียนในเมืองกับชนบทโดยเรHงปฏิรูปการศึกษาใหA
กวAางขวางข้ึน นําความรูAสมัยใหมHไปประยุกต�กับภูมิปyญญาของชุมชนรวมท้ังนําศักยภาพของ
ภาคเอกชนมาใชA เพ่ือพัฒนาประเทศใหAแขHงขันกับคนอ่ืนไดA และปฏิบัติใหAเปIนจริงนั้นคือการ
สรAางโรงเรียนชั้นดีใกลAบAานใหAกระจายอยูHทุกอําเภอ เปIนจุดเริ่มตAนของการปฏิบัติจริง เปIน
เครื่องมือสHงเสริมเด็กไทยท่ีขาดโอกาส ใหAไดAรับการพัฒนาในระดับมาตรฐานท่ีอยูHใกลAบAาน
เปIนการขับเคลื่อนพลังปyญญา พลังประสบการณ�พลังทรัพยากรเขAาสูHโรงเรียน เพ่ือใหAสามารถ
เปIนโรงเรียนท่ีเติมฝyนใหAกับคนท่ีมีรายไดAนAอยในชนบท ใหAลูกหลานของเราเติบโตมามี
การศึกษาท่ีดีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โรงเรียนในฝyนจึงเปIนการขับเคลื่อนไปสูHเป�าหมายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีเปIนรูปธรรมอยHางรวดเร็ว โดยการพัฒนาตHอยอดโรงเรียนท่ีมีความพรAอมสูง ใหA
เปIนโรงเรียนในฝyนท่ีจับตAองไดA จึงเปIนการทํางานเชิงรุกท่ีทําใหAโรงเรียน และผูAท่ีเก่ียวขAองทุก
ฝ�ายไดAรHวมมือรHวมใจกันปฏิรูป การเรียนรูAท้ังระบบสูHการเรียนรูAท่ีเนAนผูAเรียนเปIนสําคัญไดAอยHาง
ชัดเจน ดังนี้ 

๑. นักเรียน มีนิสัยใฝ�รูA รักการอHาน และการคAนควAา สามารถแสวงหาความรูAดAวย
ตนเอง เปIนคนดีมีคุณธรรม รูAจักคิดวิเคราะห� มีทักษะการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหมH ใชA
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนรูA สรAางงานสรAางอาชีพสามารถนําเสนอ
ผลงานไดAอยHางสรAางสรรค� สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอยHางม่ันใจในตนเอง 

๒. ครู มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูAอยHางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชAสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความ
กระตือรือรAน สนใจ ใสHใจดูแลชHวยเหลือนักเรียนไดAเรียนรูA และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
อยHางเต็มกําลังความสามารถ 

๓. ผูAบริหาร เปIนผูAนําในการเปลี่ยนแปลงใหAโรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี มี
ความรูAความสามารถในการพัฒนาวิชาการหลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูAไปสูH

                                                           
๑ กระทรวงศึกษาธิการ, โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝ8น, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

ราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๔๖), หนAา ๒๑-๒๒.  
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การปฏิบัติอยHางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพเกิดประโยชน�สูงสุดแกHนักเรียน โดยอาศัยการมี
สHวนรHวมจากทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขAอง 

๔. โรงเรียน เปIนโรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดลAอมท่ีอบอุHน
ปลอดภัย เอ้ือตHอการเรียนรูA มีเอกลักษณ�อันโดดเดHน เปIนตAนแบบของการปฏิรูปการศึกษาท่ี
แทAจริง ซ่ึงเกิดจากการรHวมคิดรHวมปฏิบัติ รHวมพัฒนา รHวมสนับสนุนจากผูAท่ีมีสHวนเก่ียวขAอง
และประชาสังคม 

๕. ผูAปกครอง และชุมชน ใหAการยอมรับเชื่อถือมีความรูAสึกรHวมเปIนเจAาของ และ
สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน๒ 

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
ต้ังอยูHชานเมืองของจังหวัดอุดรธานี มีสภาพเชHนเดียวกับโรงเรียนท่ีต้ังอยูHในชนบทท่ัวไป เม่ือ
วันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขAาพเจAาไดAยAายมาดํารงตําแหนHงผูAอํานวยการโรงเรียนท่ีนี่ และ
มีความมุHงม่ันท่ีจะพัฒนาโรงเรียนใหAมีคุณภาพอยHางเต็มกําลัง ความสามารถ หลังจากไดAศึกษา
ขAอมูลตHางๆ ของโรงเรียน โดยใชAวิธีการสนทนากลุHมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สัมภาษณ�ครู ตัวแทนนักเรียนและตรวจเอกสาร รHองรอยการทํางาน พบวHา แนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนยังไมHชัดเจน การจัดกิจกรรมพัฒนายังไมHสอดคลAองกับสภาพปyญหาท่ีแทAจริง
ครูสHวนใหญHยังไมHปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน นักเรียนยังขาดทักษะและความสามารถในการ
ใชAเครื่องมือ เพ่ือการแสวงหาความรูA การสHงเสริมใหAนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห� และมีคุณลักษณะความเปIนไทยยังมีนAอย จากขAอมูลดังกลHาวรวมกับประสบการณ�ท่ี
ขAาพเจAาเคยพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี ใหAมีคุณภาพและไดAรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหAเปIนตAนแบบโรงเรียนในฝyนรุHนท่ี ๓ เม่ือวันท่ี
๒๐ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๖ ขAาพเจAาจึงไดAนํารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑
อุดรธานีสูHตAนแบบโรงเรียนในฝyน มาปรับใชAในการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� ในป�
การศึกษา ๒๕๕๗  

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือสรAางรูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผล 
๒. เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� 
๓. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�  
 

                                                           
๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนในฝ8น “โรงเรียนในฝ8นก�าวไกล สิทธิเด็กไทย ก�าวไปสู&อาเซียน Lab 
School Annual Report 2011” ประจําปxงบประมาณ ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๕๔), 
หนAา ๑๐-๑๑. 
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูAวิจัยไดAดําเนินการวิจัยเปIน ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี ๑ การสรAางรูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผล 

๑. แตHงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดAวย ผูAอํานวยการเปIนประธาน 
รองผูAอํานวยการเปIนรองประธาน หัวหนAากลุHมสาระการเรียนรูA ๘ กลุHมและหัวหนAาฝ�าย
วิชาการเปIนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือทําหนAาท่ีสรAางรูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรร
มานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผล  

๒. คณะกรรมการดําเนินงานดําเนินการสรAางรูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดร
ธรรมานุสรณ�ดังนี้ 

๒.๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขAองกับรูปแบบ หรือแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียนในฝyนของกระทรวงศึกษาธิการ และเชาวลิต เหมะธุลิน๓โดยใชAวิธีการ
วิเคราะห�เอกสาร (Content Analysis) 

๒.๒ ศึกษารายงานการประเมินโครงการเสAนทางสูHตAนแบบโรงเรียนในฝyน 
ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี ซ่ึงเปIนโรงเรียนเดิมท่ีขAาพเจAาเปIนผูAอํานวยการและ
ดําเนินการพัฒนาจนไดAรับรองเปIนตAนแบบโรงเรียนในฝyนรุHนท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ�
พ.ศ. ๒๕๕๖ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒.๓ นําผลการศึกษาในขAอ ๒.๑ และขAอ ๒.๒ มาสังเคราะห�เปIนรูปรHาง
รูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผล 

๒.๔ นํารHางรูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผลไป
ใหAผูAเชี่ยวชาญจํานวน ๑๐ ทHาน ตรวจสอบและใหAขAอเสนอแนะ ซ่ึงผูAเชี่ยวชาญประกอบดAวย
ผูAบริหารโรงเรียนในฝyนรุHนท่ี ๑ และรุHนท่ี ๒ จํานวน ๑๐ คน 

๒.๕ ปรับปรุงรHางรูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� ท่ี มี
ประสิทธิผลตามขAอเสนอแนะของผูAเชี่ยวชาญในขAอ ๒.๔ 

๒.๖ นํารHางรูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผลท่ี
ปรับปรุงแกAไขแลAว ไปใหAผูAเชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจสอบจนไดAรับอนุญาตใหAนําไปใชAไดA 

๓. จัดพิมพ�รูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผล      
เพ่ือนําไปใชAตHอไป 

ข้ันตอนท่ี ๒ การนํารูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผลไปใชA 
๑. แตHงต้ังคณะทํางานเพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมตHางๆ ท่ีใชAในการบริหารโรงเรียน 

                                                           
๓ เชาวลิต เหมะธุลิน, “แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต ๒”, วิทยานิพนธ�ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ๒๕๕๓. 
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๒. ประชุมชี้แจงคณะทํางานและผูAเก่ียวขAองทุกคน เก่ียวกับการวิธีการปฏิบัติ
กิจกรรมตHางๆ ท่ีใชAในการบริหารโรงเรียน 

๓. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาผูAปกครอง และนักเรียนเก่ียวกับการ
จัดกิจกรรมตHางๆ ท่ีใชAในการบริหารโรงเรียนและขอความรHวมมือ 

๔. คณะทํางานจัดกิจกรรมตHางๆ ในการบริหารโรงเรียนซ่ึงมี ๕ กิจกรรมหลัก
ไดAแกH ๑) กิจกรรมการขับเคลื่อนใหAสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดีจํานวน ๘ กิจกรรม
ยHอย ๒) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูAจํานวน ๑๐ กิจกรรมยHอย ๓) 
กิจกรรมพัฒนาครูจํานวน ๖ กิจกรรมยHอย ๔) กิจกรรมการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจํานวน ๕ กิจกรรมยHอย และ ๕) กิจกรรมการสรAางเครือขHายอุปถัมภ�จํานวน ๕ 
กิจกรรมยHอย 

๕. นิเทศติดตามชHวยเหลือคณะทํางานเพ่ือสรAางขวัญและกําลังใจโดยใชAวิธี ๑) 
ประชุมกลุHมเพ่ือสะทAอนผลการปฏิบัติงานและแกAไขปyญหารHวมกัน และ ๒) เขAารHวมปฏิบัติ
กิจกรรมและแกAไขปyญหารHวมกัน 

ข้ันตอนท่ี ๓ การศึกษาการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�  
๑. กลุHมตัวอยHาง คือ คณะกรรมการดําเนินงานจํานวน๑๑คนและครูผูAสอน

จํานวน ๒๐ คน ใชAประชากรท้ังหมดเปIนกลุHมตัวอยHาง  
๒. เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัย คือ แบบสอบถามการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุ 

สรณ� ๕ ดAาน ไดAแกH ๑) ดAานการขับเคลื่อนใหAสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดี ๒) ดAานการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูA ๓) การพัฒนาครู ๔) การใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และ ๕) ดAานการสรAางเครือขHายอุปถัมภ�เปIนแบบมาตราสHวนประมาณคHา ๕ 
ระดับ 

๓. การเก็บรวบรวมขAอมูลใชAวิธีสอบถามจากกลุHมตัวอยHางทุกคน 
๔. การวิเคราะห�ขAอมูลใชAวิธีหาคHาเฉลี่ย (µ) และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ϭ) 

แลAวนําคHาเฉลี่ย (µ) ไปเทียบกับเกณฑ�การแปลความหมายคHาเฉลี่ย๔ 
๕. สรุปผลการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท้ังโดยรวมและรายดAาน 

ข้ันตอนท่ี ๔ การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�  
๑. กลุHมตัวอยHาง ไดAแกH ๑) ครูผูAสอน จํานวน ๒๐ คน ใชAประชากรท้ังหมดเปIน

กลุHมตัวอยHาง ๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตAน จํานวน ๑๖๔ คน และ ๓) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๑๒๗ คน ไดAมาจากการเป�ดตารางเครจซ่ีและมอร�แกนและใชA
วิธีการสุHมอยHางงHายดAวยการจับฉลาก  

                                                           
๔ บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ�ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวิริยาสานส�, 

๒๕๔๕), หนAา ๑๐๔. 
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๒. เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัยคือแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรร
มานุสรณ� ๒ ดAาน ไดAแกH ๑) ดAานคุณภาพครู และ ๒) ดAานคุณภาพนักเรียนเปIนแบบมาตรา
สHวนประมาณคHา ๕ ระดับมีความเท่ียงเทHากับ ๐.๘๒ 

๓. การเก็บรวบรวมขAอมูลใชAวิธีสอบถามกลุHมตัวอยHางทุกคน  
๔. การวิเคราะห�ขAอมูลใชAวิธีหาคHาเฉลี่ย (x̄) และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แลAวนําคHาเฉลี่ย (x̄) ไปเทียบกับเกณฑ�การแปลความหมายคHาเฉลี่ย  
๕. สรุปผลการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� โดยรวมและ

รายดAาน 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. รูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผลมี ๖ องค�ประกอบ

ไดAแกH ๑) กิจกรรมการขับเคลื่อนใหAสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดีมี ๘ กิจกรรมยHอย ๒) 
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูAมี ๑๐ กิจกรรมยHอย ๓) กิจกรรมพัฒนา
ครูมี ๖ กิจกรรมยHอย ๔) กิจกรรมการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี ๕กิจกรรม
ยHอย ๕) กิจกรรมการสรAางภาคีเครือขHายอุปถัมภ�มี๕กิจกรรมยHอย และ ๖) ผลลัพธ�หรือภาพ
ความสําเร็จมีคุณภาพครูและคุณภาพนักเรียน  

๒. การบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� โดยรวมและแตHละดAาน ไดAแกH ๑) การขับ 
เคลื่อนใหAสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดี ๒) ดAานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูA ๓) ดAานการพัฒนาครู ๔) ดAานการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ๕) 
ดAานการสรAางเครือขHายอุปถัมภ� มีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก 

๓. ประสิทธิผลของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� ไดAแกH ๑) ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอนอยูHในระดับมากและ ๒) นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใชAเครื่องมือเพ่ือการ
แสวง หาความรูAมีความสามารถในการคิดวิเคราะห�และมีคุณลักษณะความเปIนไทยอยูHใน
ระดับมาก 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
๑. รูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผลมี ๖ องค�ประกอบ

ไดAแกH ๑) กิจกรรมการขับเคลื่อนใหAสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดีมี ๘ กิจกรรมยHอย ๒) 
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูAมี ๑๐ กิจกรรมยHอย ๓) กิจกรรมพัฒนา
ครูมี ๖ กิจกรรมยHอย ๔) กิจกรรมการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี ๕ กิจกรรม
ยHอย ๕) กิจกรรมการสรAางภาคีเครือขHายอุปถัมภ�มี๕กิจกรรมยHอย และ ๖) ผลลัพธ�หรือภาพ
ความสําเร็จมีคุณภาพครู และคุณภาพนักเรียน ท่ีเปIนเชHนนี้เปIนเพราะวHา ผูAวิจัยไดAดําเนินการ
สรAางรูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผลอยHางเปIนระบบเริ่มจาก ๑)
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การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขAองกับรูปหรือแนวทางการพัฒนา ๒)การสังเคราะห�
รูปแบบการบริหารโรงเรียน และ ๓) การตรวจสอบความเหมาะสมจากผูA เชี่ยวชาญ 
สอดคลAองกับนักวิจัยหลายทHาน ไดAสรAางรูปแบบการบริหารโรงเรียนอยHางเปIนระบบ ทําใหAไดA
รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีความเหมาะสมไปใชA เชHน ยุกตนันท� หวานฉํ่า๕ ไดAวิจัย เรื่อง
การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนนงลักษณ� เรือนทอง๖ ไดAวิจัยเรื่องรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล และนิตยา ม่ันชํานาญ๗ ไดAวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญHสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๒. การบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ� โดยรวมและแตHละดAาน ไดAแกH ๑) การขับ 
เคลื่อนใหAสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดี ๒) ดAานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูA ๓) ดAานการพัฒนาครู ๔) ดAานการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ๕) 
ดAานการสรAางเครือขHายอุปถัมภ� มีการปฏิบัติอยูHในระดับมากสHงผลใหAประสิทธิผลของโรงเรียน
อุดรธรรมานุสรณ� ไดAแกH ๑) ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนอยูHในระดับมากและ ๒) นักเรียนมี
ทักษะและความสามารถในการใชAเครื่องมือเพ่ือการแสวง หาความรูAมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห�และมีคุณลักษณะความเปIนไทยอยูHในระดับมากท่ีเปIนเชHนนี้เปIนเพราะวHา ผูAวิจัยซ่ึง
เปIนผูAบริหารโรงเรียนไดAสรAางรูปแบบการบริหารโรงเรียนอยHางเปIนระบบ และมีความ
เหมาะสมตามความเห็นของผูAเชี่ยวชาญ เม่ือนําไปใชAและมีการนิเทศติดตามผลอยHางตHอเนื่อง 
จึงสHงผลใหAการบริหารโรงเรียนมีความแปรผันโดยตรงกับประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคลAอง
กับสมยศ นาวีการ๘ ไดAใหAทัศนะวHาหนAาท่ีหลักของผูAบริหารอยHางหนึ่งคือการพัฒนาความ
สอดคลAองระหวHางองค�กร และสภาพแวดลAอมขององค�กร และการออกแบบระบบยHอยภายใน
ท่ีทําใหAเป�าหมายประสบความสําเร็จอยHางมีประสิทธิภาพ และสอดคลAองกับสุวกิจ ศรีปyดถา๙

กลHาววHาระบบใดก็ตามประกอบดAวยสิ่งนําเขAาแลAวนําสิ่งนั้นเขAาสูHกระบวนการ เพ่ือกระทําใหA

                                                           
๕ ยุกตนันท� หวานฉํ่า, “การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอคลอง

หลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี), ๒๕๕๕. 

๖ นงลักษณ� เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล”, ดุษฎีนิพนธ�ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๐. 

๗ นิตยา มั่นชํานาญ, “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญH 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, ดุษฎีนิพนธ�ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๕๕. 

๘ สมยศ นาวีการ, การพัฒนาองค�การและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๕). 
๙ สุวกิจ ศรีปyตถา, ทฤษฎีและกลยุทธ�การบริหาร, (มหาสารคาม : เอกสารประกอบการ

บรรยาย, ๒๕๕๓). 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๖๐๔ 

ไดAผลผลิตออกมาในกรณีท่ีผลผลิตออกมาดี ก็อาจเปIนเพราะวHาสิ่งท่ีนําเขAาดีและ/หรือ
กระบวนการจัดกระทําเหมาะสม หรือดีดAวยกันท้ังสององค�ประกอบ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
การนําผลการวิจัยไปใชAควรดําเนินการดังนี้ 
๑. นํารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ�ท่ีมีประสิทธิผล ไปปรับใหA

เหมาะสมกับสภาพปyญหา และบริบทของแตHละโรงเรียน โดยยึดหลักการมีสHวนรHวมท้ังครู
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูAปกครองนักเรียน 

๒. ประชุมชี้แจงใหAครูและผูAเก่ียวขAองทุกคนทราบรายละเอียดของการพัฒนาและ
ขอความรHวมมือ 

๓. แตHงต้ังคณะทํางานใหAครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีใชAในการบริหาร 
๔. ใหAคณะทํางานจัดกิจกรรมการบริหารตามปฏิทินปฏิบัติงาน และนิเทศติดตาม

ชHวยเหลือคณะทํางานเพ่ือสรAางขวัญและกําลังใจ 

บรรณานุกรม 
๑ ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ : 
กระทรวงศึกษาธิการ. โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝ8น. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

ราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๔๖.  
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบ้ืองต�น. พิมพ�ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : สุวิริยาสานส�, ๒๕๔๕. 
สมยศ นาวีการ. การพัฒนาองค�การและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๕. 
 (๒) วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�/สารนิพนธ�/รายงานการวิจัย : 
เชาวลิต เหมะธุลิน. “แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต ๒”. 
วิทยานิพนธ�ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๓. 

นงลักษณ� เรือนทอง. “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล”. ดุษฎีนิพนธ�ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 

นิตยา ม่ันชํานาญ. “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญH สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”. ดุษฎีนิพนธ�ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕. 
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ยุกตนันท� หวานฉํ่า. “การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอคลอง
หลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑”.
วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๕. 

 (๓) เอกสารไม&ได�ตีพิมพ� : 
สุวกิจ ศรีปyตถา. ทฤษฎีและกลยุทธ�การบริหาร. มหาสารคาม : เอกสารประกอบการ

บรรยาย, ๒๕๕๓. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนในฝ8น “โรงเรียนในฝ8นก�าวไกล สิทธิเด็กไทย 
ก�าวไปสู&อาเซียน Lab School Annual Report 2011” ประจําปxงบประมาณ 
๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๕๔. 
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ยุทธศาสตร�ภาวะผู�นําเชิงจริยธรรมของผู�บริหารโรงเรียนขยายโอกาส 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

Ethical Leadership Strategies for School Administrators of Extended 
Schools In the Northeast Central 

พระบัญชา รกฺขิตธมฺโม (สาชํานาญ)*  
บทคัดย&อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพท่ีเปIนจริงและท่ีพึงประสงค�
ภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมของผูAบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ๒) พัฒนากลยุทธ�การพัฒนาภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมของ
ผูAบริหารโรงเรียน กลุHมตัวอยHางเปIนผูAบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จํานวน ๓๔๔ คน เก็บรวบรวมขAอมูลโดยใชAแบบสอบถาม 
วิเคราะห�ขAอมูลโดยใชAโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปโดยการแจกแจงคHาความถ่ี (f) คHารAอย
ละ (%) คHาเฉลี่ย ( X ) และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ Modified Priority Needs 
Index: PNImodified ข้ันตอนท่ี ๒ ศึกษาแนวทาง/ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาวะผูAนําเชิง
จริยธรรมของผูAบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนกลาง เครื่องมือท่ีใชAเปIนแบบบันทึกการสนทนากลุHมกลุHมเป�าหมายผูAทรงคุณวุฒิจํานวน 
๑๐ คน วิเคราะห�ขAอมูลโดยการวิเคราะห�เนื้อหาตามประเด็นองค�ประกอบหลัก 

ผลการวิจัยพบว&า สภาพท่ีเปIนจริงและท่ีพึงประสงค�ภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมของ
ผูAบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มี
ระดับพฤติกรรมท่ีเปIนภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมท้ัง ๘ ดAาน โดยมีคHา PNI modified อยูHระหวHาง 
๐.๕๔-๐.๒๙ ตามลําดับ ดังนี้ ดAานความรับผิดชอบ ดAานความยุติธรรม ดAานวิสัยทัศน� ดAาน
การยึดหลักคุณธรรมและความดี การดูแลเอาใจใสH ดAานการมุHงผลสัมฤทธิ์ ดAานความไวAวางใจ 
และดAานความซ่ือสัตย� ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมของผูAบริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางดังนี้ (๑) ดAานความซ่ือสัตย� ไดAแกH ๑) 
สHงเสริมใหAผูAบริหารรับรูAหนAาท่ีของตนเองและปฏิบัติอยHางเต็มท่ีถูกตAอง ๒) สHงเสริมใหAผูAบริหาร
ยินยอมและพรAอมรับการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติงาน (๒) ดAานความไวAวางใจ ไดAแกH 
๑) สHงเสริมใหAผูAบริหารสื่อสารความคิดของตนเองกับผูAใตA บังคับบัญชาในการพัฒนา
สถานศึกษา ๒) สนับสนุนใหAผูAบริหารเสริมสรAางโอกาสแกHผูAใตAบังคับบัญชาในการมีสHวนรHวม
และการแลกเปลี่ยนขAอมูลขHาวสารตHางๆ (๓) ดAานการมุHงผลสัมฤทธิ์ไดAแกH ๑) สนับสนุนใหA
                                                           

* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี  
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ผูAบริหารมีความเต็มใจปฏิบัติงานและใชAความพยายามเพ่ือใหAการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จ ๒) สHงเสริมใหAผูAบริหารกําหนดเป�าหมายการปฏิบัติงานอยHางทAาทาย (๔) ดAาน
การดูแลเอาใจใสH ไดAแกH ๑) สHงเสริมใหAผูAบริหารสรรหาวิธีการท่ีหลากหลายในการชHวยเหลือใน
การปฏิบัติงานแกHผูAใตAบังคับบัญชา ๒) สนับสนุนใหAผูAบริหารมีความเต็มใจและแสดงออกถึง
ความรูAสึกท่ีแทAจริงของตนท่ีจะใหAมีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูAใตAบังคับบัญชา (๕) ดAาน
การยึดหลักคุณธรรมและความดี ไดAแกH ๑) สนับสนุนใหAผูAบริหารท่ีสามารถจูงใจใหAผูAอ่ืนปฏิบัติ
ตามโดยแสดงใหAเห็นเปIนตัวอยHาง ๒) สนับสนุนใหAผูAบริหารท่ียืนหยัดเคียงขAางและปกป�อง
ผูAใตAบังคับบัญชาในเรื่องท่ีเห็นวHาถูกตAอง (๖) ดAานวิสัยทัศน� ไดAแกH ๑) พัฒนาความสามารถใน
การสื่อสารของผูAบริหารเพ่ือใหAเกิดการตระหนักถึงวิสัยทัศน�รHวมกัน ๒) สHงเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการนําวิสัยทัศน�ไปสูHการปฏิบัติ (๗) ดAานความยุติธรรม ไดAแกH ๑) สHงเสริมใหA
ผูAบริหารตัดสินใจโดยปราศจากความอคติในการปฏิบัติงาน ๒) สนับสนุนใหAผูAบริหารมีความ
ความกลAาหาญและแสดงออกท่ีจะดํารงความยุติธรรมและ(๘) ดAานความรับผิดชอบไดAแกH ๑) 
สHงเสริมใหAผูAบริหารสรAางภูมิใจในความสําเร็จและผูAใตAบังคับบัญชามีสHวนสําคัญในความสําเร็จ 
๒) สHงเสริมใหAผูAบริหารท่ีมีความพากเพียรปฏิบัติงานใหAประสบผลสําเร็จตามเป�าหมายท่ี
กําหนดไวA 

คําสําคัญ: ยุทธศาสตร�, ภาวะผูAนําเชิงจริยธรรม, ผูAบริหารโรงเรียนขยายโอกาส 

Abstract 

The objectives of the research were (1) to study the fact of Strategy 
Involving with Ethical Leadership of Administrators of Opportunity Expansion 
Schools in Northeastern Central Region (2) to develop Strategy Involving with 
Ethical Leadership of Administrators of opportunity expansion schools in 
Northeastern Central region. The sampling were 344 Administrators of 
Opportunity Expansion Schools in Northeastern Central Region. The tools 
used data collection of the research were questionnaires, and the data 
analysis was made by complete program of computer, Frequency, 
Percentage, Mean, Standard Deviation, and Modified Priority needs and Index: 
PNT Modified. The second step was to study the guideline leading to 
development of Strategy Involving with Ethical Leadership of Administrators 
of opportunity expansion schools in Northeastern Central region, the tools 
used for this were the recording forms of conversation of 10 target groups 
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who were educational scholars, and the data analysis was made by content 
analysis according to the issues being main factors. 

The findings were as followed: 
The fact of Strategy Involving with Ethical Leadership of 

Administrators of Opportunity Expansion Schools in Northeastern Central 
Region being comprised of 8 real ethical behavioral actions with PNI modified 
between 0.54-0.29 as follows: Responsibility aspect, fair aspect, vision aspect, 
moral and goodness, attention, aiming at achievement, sincerity and honesty 
respectively. As for the guideline leading to development of Strategy 
Involving with Ethical Leadership of Administrators of opportunity expansion 
schools in Northeastern Central region, those strategies were described as 
follows: (1) For honesty aspect 1) the administrators should be encouraged to 
follow their responsible duties with full their ability and honesty 2) 
administrators should be encouraged to evaluate and check the operation 
performed by their subordinates involved to take responsibility duty with 
reliability (2) For reliability aspect 1) the administrators should control their 
subordinates to take their responsibility duties faithfully 2) the administrators 
should have their subordinates get participation in their duty operation,(3) For 
the aspect of aiming at achievement 1) the administrators should be 
interested in responsible duty to achieve their targeting operation 2) the 
administrators should be confident themselves and be able to control their 
subordinate to follow their advised operation,(4) for taking care of their 
jobs1)the administrators should be encouraged to find out many good 
methods to control their subordinates on running the assigned jobs 2) the 
administrators should be encouraged to have good vision for operation, (5) 
for use of the principle of fairs and goodness for working 1) the administrators 
should operate their jobs to be good example so as to have their 
subordinates to follow up 2) the administrators should show their 
subordinates to do on what is to be called the right thing and beneficial for 
the organization, (6) for the vision 1) the administrators should do the easy 
communication for their subordinates for running of the jobs assigned 2) the 
administrators should encourage their subordinates with special advice for 
special operation, (7) for the fair aspect 1) the administrators should not be 
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bias to assign the jobs to their subordinates in running on the responsible 
jobs 2) the administrators should encourage the subordinates to do what they 
should bravely do with ideal concept, (8) for responsibility 1) the 
administrators should be proud of what their subordinates have done well 
with 2) the administrators should use their hard effort to operate works to 
attain the target point as established. 

Keywords: Strategy Involving, Ethical Leadership, Administrators of 
opportunity expansion schools 

๑. บทนํา  
การศึกษาในระดับประถมศึกษาถือวHาความสําคัญเปIนอันดับแรกและตAองจัดใหA

อยHางท่ัวถึงกับเด็กทุกคน ตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษาและตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหHงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยยึดหลักการวHา ผูAเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูAและ
พัฒนาตนเองไดAและถือวHาผูAเรียนมีความสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะอยHางยิ่งผูAบริหารในยุคปyจจุบัน
ตAองมีบทบาทในการจัดการและพฤติกรรมขององค�กร ตลอดจนตAองมีความรูAความเขAาใจใน
ทฤษฎีตHางๆท่ีเก่ียวกับภาวะผูAนําเปIนอยHางดี ตAองรูAถึงเทคนิคในการนําความรูAไปประยุกต�ใชAใหA
เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ� ดังท่ีดิเรก พรสีมา๑ กลHาววHาผูAบริหารโรงเรียนองค�ความรูA
และความสามารถ ในการบริหาร ไมHสนใจในการพัฒนาตนเอง ขาดระบบการตรวจสอบและ 
ประเมินผลผูAบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ผูAปกครอง ชุมชนและภูมิปyญญาทAองถ่ินมีสHวน
รHวมในการ บริหารโรงเรียน ขาดทรัพยากรเพ่ือการบริหารโรงเรียน หลักสูตรการพัฒนา
ฝ�กอบรมผูAบริหาร โรงเรียนไมHมีความเขAมขAนเพียงพอท่ีจะทําใหAผูAบริหารกลายเปIนผูAบริหารมือ
อาชีพ  

การศึกษาเก่ียวกับภาวะผูAนําเปIนความจําเปIนอยHางยิ่งโดยเฉพาะในการบริหาร
สถานศึกษา เนื่องจากผูAนําเปIนบุคคลท่ีมีอิทธิพลเปIนอยHางสูงตHอเป�าหมาย วิสัยทัศน� นโยบาย
และทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา เพราะเปIนผูAท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ ดําเนิน
นโยบายแบบแผน การปฏิบัติงาน รวมถึงเปIนแบบอยHางท่ีดีตHอบุคลากรในสถานศึกษา ผูAนําท่ี
ถือวHาประสบความสําเร็จอยHางยั่งยืนจะมีคุณสมบัติท่ีโดดเดHนไมHเฉพาะการมีความรูA
ความสามารถในการปฏิบัติงานเทHานั้น ดAวยเหตุดังกลHาวนี้ ผูAวิจัยจึงใครHท่ีจะจัดทําวิจัย เรื่อง
ยุทธศาสตร�ภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมของผูAบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขต

                                                           
๑ ดิเรก พรสีมา, รายงานการวิจัย ประกอบร&างพระราชบัญญัติการศึกษาแห&งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๑, ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๔๑). 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพ่ือจะไดAขAอมูลในการทําวิจัย ไปพัฒนาผูAบริหาร
สถานศึกษาตHอไป 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาสภาพท่ีเปIนจริงและท่ีพึงประสงค�ภาวะผูAนําเชิงจริยธรรม นําไป

พัฒนายุทธศาสตร�การพัฒนาภาวะผูAนําเชิงจริยธรรม ของผูAบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา เขตภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

๒. เพ่ือพัฒนากลยุทธ�การพัฒนาภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมของผูAบริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา เขตภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุHมตัวอยHาง ไดAแกH ผูAอํานวยการ รองผูAอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลางจํานวน ๔ จังหวัด คือ จํานวน ๗๔๙ 
คน กําหนดขนาดกลุHมตัวอยHางโดยใชAตารางของเครจซ่ีและมอร�แกน (Krejcie & Morgan)๒ 
ไดAจํานวน ๒๔๕ คน โรงเรียนท่ีไดAมาโดยวิธีสุHมตัวอยHางแบบแบHงชั้นตามจังหวัดไดA ๔ กลุHม 
ไดAแกH รAอยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแกHน และกาฬสินธุ� แยกเปIนเขตการศึกษา จังหวัดละ ๖๔ คน 

ข้ันตอนดําเนินการวิจัย มีดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี ๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขAองกับภาวะผูAนําเชิงจริยธรรม 

(Moral Leadership) และแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ� (Strategies) โดยใชAการประเมินความ
ตAองการจําเปIน การกําหนดแนวทางในการพัฒนากลยุทธ� และการประเมินผลการพัฒนา 
เพ่ือนามาสรุปเปIน กรอบแนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาภาวะผูAนําเชิงจริยธรรม
สําหรับผูAบริหารโรงเรียนขยายโอกาสฯ 

ข้ันตอนท่ี ๒ กําหนดองค�ประกอบภาวะผูAนําเชิงจริยธรรม สําหรับผูAบริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสฯ แบบสนทนากลุHม (Focus Group) และนําขAอมูลท่ีไดAมาวิเคราะห�เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกองค�ประกอบตามความเหมาะสม 

ข้ันตอนท่ี ๓ ศึกษาสภาพปyจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค�ของภาวะผูAนําเชิง
จริยธรรมสําหรับผูAบริหารโรงเรียนขยายโอกาส เพ่ือการประเมินความตAองการจําเปIน 

ข้ันตอนท่ี ๔ กําหนดยุทธศาสตร�ภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมสําหรับผูAบริหารโดยการ
ประชุมสนทนากลุHมยHอย (Focus Group discussion) จํานวน ๒๗ คน  

ข้ันตอนท่ี ๕ ประเมินความเหมาะสมและความเปIนไปไดAของยุทธศาสตร�ภาวะ
ผูAนําเชิงจริยธรรมผูAวิจัยศึกษาขAอมูลจากผูAทรงคุณวุฒิและผูAมีสHวนเก่ียวขAอง ซ่ึงไดAมาจากการ
                                                           

๒ บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น, พิมพ�ครั้งท่ี ๗, (กรงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน�, 
๒๕๔๘). 
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เลือกแบบเจาะจงจํานวน ๖๐ คน โดยกําหนดเกณฑ�ในการเลือกไวAดังนี้ กลุHมนักวิชาการ 
ไดAแกH ผูAท่ีมีบทบาทหรือผลงานวิชาการเก่ียวกับภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมและ/หรือการบริหาร
การศึกษาหรือสาขาท่ีเก่ียวขAอง และมีประสบการณ�ในการสอนระดับอุดมศึกษาไมHนAอยกวHา ๓ 
ป� ผูAท่ีมีประสบการณ�ในการพัฒนาภาวะผูAนําไมHนAอยกวHา ๓ ป� กลุHมผูAมีสHวนเก่ียวขAอง ไดAแกH 
ผูAบริหารหรือ รองผูAบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในป�การศึกษา ๒๕๕๙ 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขAอมูล  
๑. แบบสังเคราะห�เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง  
๒. แบบสัมภาษณ�เชิงลึกแบบก่ึงโครงสรAาง ( Semi-structure) ประกอบดAวย ๘ ดAาน  
๓. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูAบริหาร รองผูAบริหาร ในโรงเรียนขยาย

โอกาสฯ เก่ียวกับสภาพปyจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค�ของภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมสําหรับ
ผูAบริหารโรงเรียนขยายโอกาสฯ  

๔. แบบประเมินความเหมาะสมและความเปIนไปไดAของกลยุทธ� 
๕. ประเด็นหัวขAอในการประชุมสนทนากลุHมยHอยเก่ียวกับกลยุทธ�การพัฒนา

ภาวะผูAนําเชิงจริยธรรม สําหรับผูAบริหารโรงเรียนขยายโอกาส  
การวิเคราะห�ขAอมูล ขAอมูลจากแบบสอบถามสHวนท่ีเปIนคําถามภูมิหลังของผูAตอบ

แบบสอบถามวิเคราะห�ดAวยสถิติวิเคราะห� โดยใชAสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ไดAแกH การแจกแจงความถ่ี รAอยละ ขAอมูลท่ีแสดงคุณลักษณะภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมท่ีมีความ
ตAองการจําเปIนตAองไดAรับการพัฒนา ไดAจากการคํานวณดัชนีความสําคัญของความตAองการ
จําเปIน (Priority Needs Index = PNI) ของการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูAนําเชิงจริยธรรม
สําหรับผูAบริหารโรงเรียนขยายโอกาสฯ โดยใชAสูตรการคํานวณ PNI และขAอมูลระดับความ
คิดเห็นของผูAทรงคุณวุฒิและผูAมีสHวนเก่ียวขAองดAานความเหมาะสมและความเปIนไปไดAของกล
ยุทธ�ตามประเด็นตHางๆ ดAวยการหาคHาเฉลี่ย และคHาสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูAวิจัยดําเนินการ
วิเคราะห�ขAอมูลจากแบบสอบถามดAวยการแจกแจงความถ่ี และกําหนดใหAขAอท่ีมีคHาเฉลี่ย
มากกวHา ๓.๕๐ เปIนกลยุทธ�ท่ีมีความเหมาะสมและเปIนไปไดAตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย 
สHวนความคิดเห็นและขAอเสนอแนะของผูAทรงคุณวุฒิและผูAมีสHวนเก่ียวขAอง ผูAวิจัยใชAการ
วิเคราะห�เนื้อหา สรุปประเด็นและสาระสําคัญ จากนั้นนําขAอมูลมาใชAในการปรับปรุงกลยุทธ�
ใหAสมบูรณ�เพ่ือการรายงานวิจัยตHอไป 

๔. สรุปผลการศึกษา  
คุณลักษณะภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมท่ีมีความตAองการจําเปIนตAองไดAรับการพัฒนา 

ของการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมสําหรับผูAบริหารโรงเรียนขยายโอกาสฯ
สําหรับ โรงเรียนขยายโอกาส มีระดับพฤติกรรมท่ีเปIนจริง พบวHา ผูAบริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสมีพฤติกรรมท่ีเปIนจริง อยูHในระดับมากเกือบทุกดAาน ยกเวAน ดAานความซ่ือสัตย� มี
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พฤติกรรมอยูHในระดับ ปานกลาง และมีพฤติกรรมอยูHในระดับมาก สHวน ภาวะผูAนําเชิง
จริยธรรมของผูAบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ระดับพฤติกรรมท่ีพึงประสงค�นั้น 
โดยภาพรวมอยูHในระดับ มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาในรายดAาน พบวHา ผูAบริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค� อยูHในระดับ มากท่ีสุด 

๕. อภิปรายผลการศึกษา 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาวะผูAนําเชิงจริยธรรม ผูAบริหารสถานศึกษาควรกําหนด 

นโยบาย ยุทธศาสตร� และมาตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยอยูHบนฐานการประยุกต�ใชA
ทรัพยากรของสถานศึกษาและองค�กรในพ้ืนท่ี/ชุมชนอยHางคุAมคHา การวิเคราะห�จุดแข็ง 
จุดอHอน โอกาส และความเสี่ยงของสถานศึกษา เพ่ือนํามาใชAในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
กําหนดปฏิทินเวลาการปฏิบัติงานชHวงเวลาตHางๆ ท่ีชัดเจน เพ่ือใหAครูและผูAเก่ียวขAองสามารถ
ปรับกระบวนทัศน�การทํางานของสถานศึกษา ใหAเอ้ือตHอการพัฒนารูปแบบคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาไดAตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ โดยเปIน
กิจกรรมท่ีมุHงใชAทรัพยากรท่ีมีในสถานศึกษาหรือชุมชนอยHางคุAมคHา โดยใชAทรัพยากรใน
สถานศึกษาและชุมชนท่ีมีอยูHใหAเกิดประโยชน�อยHางคุAมคHา สอดคลAองกับงานวิจัยของสุธาสินี 
แมAนญาติ๓ พบวHา ภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมของผูAบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวHา 
ผูAบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณารายตัว
แปรสังเกต พบวHา มีเพียงตัวแปรสังเกตความผูกพันตHอองค�การ ความรับผิดชอบและความ
ซ่ือสัตย�ท่ีมีพฤติกรรมอยูHในระดับมากท่ีสุด นอกนั้นมีพฤติกรรมอยูHในระดับ มาก เม่ือพิจารณา
โดยลําดับคHาเฉลี่ย พบวHา ตัวแปรสังเกตท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความซ่ือสัตย� รองลงมาคือ 
ความผูกพันตHอองค�การและความรับผิดชอบ ตามลําดับ สHวนตัวแปรสังเกตท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุด 
คือ วิสัยทัศน�  

๑. ดAานความซ่ือสัตย� สHงเสริมใหAผูAบริหารรับรูAหนAาท่ีของตนเองและปฏิบัติอยHาง
เต็มท่ีถูกตAอง สHงเสริมใหAผูAบริหารยินยอมและพรAอมรับการประเมินและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน และ สHงเสริมผูAบริหารท่ีมีความซ่ือตรง ความม่ันคงและสรAางความเปIนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน พฤติกรรมท่ีผูAบริหารโรงเรียนแสดงใหAเห็นถึงความเชื่อม่ันวHาผูAนํามีความม่ันคง มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับความเปIนผูAนําและมีความสามารถในการเปIนผูAนําสูง ประกอบดAวย ๑) 
มีความซ่ือตรง มีความม่ันคงและความเปIนอันหนึ่งอันเดียวกัน ๒) มีทักษะท้ังในงานและ
มนุษย�สัมพันธ� ไดAแกH มีความสามารถ มีความชํานาญ มีประสบการณ� และคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะใชAในการทางานและมนุษย�สัมพันธ� ๓) มีความสามารถ และมี
                                                           

๓ สุธาสินี แมAนญาติ, “โมเดลความสัมพันธ�โครงสรAางปyจจัยท่ีสHงผลตHอภาวะผูAนาเชิงจริยธรรม
ของผูAบริหาร สถานศึกษา สังกัดกรมสHงเสริมการปกครองทAองถ่ิน”, วิทยานิพนธ�ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแกHน), ๒๕๕๔. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
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วิจารณญาณในการแกAไขปyญหาไดAดี ๔) มีความผูกพันและมีความเต็มใจท่ีจะปกป�อง
ผูAใตAบังคับบัญชา และ ๕) ใหAโอกาสแกHผูAใตAบังคับบัญชาในการมีสHวนรHวมและการแลกเปลี่ยน
ขAอมูลขHาวสารตHางๆ สอดคลAองกับแนวคิดของดวงเดHน นุเรมรัมย�๔ ความซ่ือสัตย� เปIนการ
ประพฤติปฏิบัติอยHางเหมาะสมและตรงตHอความเปIนจริง ประพฤติปฏิบัติอยHางตรงไปตรงมา 
ท้ังกาย วาจา ใจ ตHอตนเองและผูAอ่ืน นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การรักษาคาพูดหรือคําม่ัน
สัญญา และการปฏิบัติหนAาท่ีการงานของตนเองดAวยความรับผิดชอบ และดAวยความซ่ือสัตย�
ไมHแสวงหาผลประโยชน�ใหAแกHตนเองและพวกพAองดAวยการใชAอํานาจหนAาท่ีโดยมิชอบ ความ
ต้ังใจจริงเพ่ือทําหนAาท่ีของตนเองใหAสําเร็จลุลHวง ดAวยความระมัดระวัง และเกิดผลดีตHอตนเอง
และสังคม การพัฒนาผูAบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรในดAานคุณธรรม จัดกิจกรรมพัฒนา
ครูใหAมีความรูA ความเขAาใจ ทัศนคติท่ีดี และทักษะดAานคุณธรรมจริยธรรม ใหAความสําคัญและ
เอาจริงเอาจังในการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของครูและผูAบริหารสถานศึกษาอยHางตHอเนื่อง 
ดAวยการประเมินจากคนหลากหลายกลุHม เชHน ผูAบริหาร ครู  นักเรียน ผูAปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ และจัดทําดัชนีชี้วัดดAานประสิทธิภาพของผูAบริหารตรงเรียน
และครูดAานคุณธรรมจริยธรรม ผูAบริหารสถานศึกษาควรรHวมกําหนดแผนพัฒนา กระจาย
ความรับผิดชอบ และปรึกษาหารือรHวมกันกับผูAบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร  

๒. ดAานความไวAวางใจ สHงเสริมใหAผูAบริหารสื่อสารความคิดของตนเองกับ
ผูAใตAบังคับบัญชาในการพัฒนาสถานศึกษา สนับสนุนใหAผูAบริหารเสริมสรAางโอกาสแกH
ผูAใตAบังคับบัญชาในการมีสHวนรHวมและการแลกเปลี่ยนขAอมูลขHาวสารตHางๆ สHงเสริมใหAผูAบริหาร
มีความผูกพันและมีความเต็มใจท่ีจะปกป�องผูAใตAบังคับบัญชาท้ังกายและจิตใจ สอดคลAองกับ
แนวคิดของ Robbins๕ กลHาววHา ๑) ความไมHไวAวางใจทําใหAสูญเสียความไวAวางใจ ๒) ความ
ไวAวางใจกHอใหAเกิดความไวAวางใจ ๓) ตําแหนHงท่ีสูงข้ึนมักเปIนโอกาสใหAทําในสิ่งท่ีไมHนHาไวAวางใจ 
๔) การลดขนาดองค�การจะทดสอบระดับความไวAวางใจ ๕) ความไวAวางใจเสริมสรAางความ
สามัคคี ๖) ความไมHไวAวางใจทําลายกลุHมของตนเอง ๗) ความไมHไวAวางใจ ความไวAวางใจใน
องค�กร มีปyจจัยท่ีสHงผล หรืออาจะถือไดAวHาเปIนลักษณะของความไวAวางใจในองค�กร ๓ ปyจจัย
ประกอบดAวย ๑) ความ สามารถ (ability) คือ ทักษะ ความรูA และพฤติกรรมของบุคคลท่ี
แสดงถึงความสามารถในการโนAมนAาวใหAเกิดสิ่งตHางๆ หรือการโนAมนAาวผูAอ่ืน ๒) ความรูAสึกท่ีดี 
(benevolence) คือ ความรูAสึกท่ีอยากจะทาสิ่งท่ีดีมีคุณคHาใหAกับผูAท่ีไวAวางใจเราและ ๓) 
ความตรงไปตรงมาหรือความซ่ือสัตย� (integrity) เปIนความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติตนดAวย
ความจริงใจตรงไปตรงมา  

                                                           
๔ ดวงเดHน นุเรมรัมย�, จริยธรรม คืออะไร. แหลHงท่ีมา : http://www.necsakhon2009. 

com/ main.php?url=news_view&id=11 [๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔]. 
๕ Robbins, S. P. Organizational Behavior, (10thed.), (New York : Prentice-Hall, 2000). 
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๓. ดAานการมุHงผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนใหAผูAบริหารมีความเต็มใจปฏิบัติงานและใชA
ความพยายามเพ่ือใหAการดําเนินงานประสบความสําเร็จ สHงเสริมใหAผูAบริหารกําหนดเป�าหมาย
การปฏิบัติงานอยHางทAาทาย พัฒนาผูAบริหารใหAแสวงหาองค�ความรูAใหมHๆ อยHางตHอเนื่อง 
สอดคลAองกับแนวคิดของสุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�๖ กลHาววHา ผูAนําท่ีมีสมรรถนะมุHงผลสัมฤทธิ์สูง จะ
มีมาตรฐานสHวนตัวสูงท่ีจะปรับปรุงผลงานใหAดีข้ึนอยHางตHอเนื่องท้ังผลงานของผูAนาเองและของ
ผูAรHวมงาน โดยกําหนดเป�าหมายท่ีมีความทAาทายแตHสามารถท่ีจะบรรลุไดA การเปIนผูAใฝ�เรียนรูA
อยHางตHอเนื่อง และหม่ันสอนผูAรHวมงานตลอดเวลา เพ่ือใหAคุณภาพงานสูงข้ึน และสํานักงาน
เลขาสภาการศึกษา๗ เนAนการทํางานใหAแลAวเสร็จตามกําหนด เกิดผลดีตHอหนHวยงาน และ
สHวนรวม ใชAทรัพยากรคุAมคHา การทํางานยึดผลลัพธ�เปIนหลัก มีการประสานงานกับทุกฝ�ายท่ี
เก่ียวขAองเพ่ือใหAเกิดความเขAาใจในเป�าหมายและเนื้อหาสาระของงานท่ีตรงกัน ปฏิบัติงานโดย
ไมHยึดติดอยูHกับกฎ ระเบียบท่ีเปIนอุปสรรคตHอการทางาน แตHมุHงเป�าหมายของประชาชนและ
ประเทศชาติ 

๖. ข�อเสนอแนะ 
๑. ขAอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใชA 

๑.๑ ดAานความซ่ือสัตย� ควรมุHงเนAนใหAผูAบริหารโรงเรียนมีความประพฤติซ่ือตรง
ท้ังตHอหนAาท่ี ตHอวิชาชีพ และ เปIนผูAบริหารโรงเรียนท่ีไมHใชAเลHห�กล คดโกงท้ังทางตรงและ
ทางอAอม  

๑.๒ ดAานความไวAวางใจ ควรสนับสนุนสHงเสริมใหAผูAบริหารโรงเรียนมุHงเนAนความ
มีมนุษย�สัมพันธ�ในการปฏิบัติงานและผูAบริหารโรงเรียนควรเป�ดโอกาสใหAผูAใตAบังคับบัญชา
พบปะแลกเปลี่ยนและรับฟyงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  

๑.๓ ดAานการมุHงผลสัมฤทธิ์ มุHงเนAนใหAผูAบริหารโรงเรียนสามารถถHายทอดองค�
ความรูAแกHผูAรHวมงานตลอดเวลา เพ่ือมุHงเนAนใหAผลงานมีคุณภาพสูงข้ึน และ ผูAบริหารโรงเรียน
ควรแสดงความสามารถในการพยากรณ�เหตุการณ�และมีวิจารณญาณในการแกAไขปyญหาไดAดี
เสมอและไดAอยHางสอดคลAองและเหมาะสม  

๒. ขAอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตHอไป 
๒.๑ ควรทําการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

เพ่ือใหAไดAรูปแบบหรือโปรแกรมในการอบรมพัฒนาอันจะสHงผลถึงการพัฒนาภาวะผูAนําเชิง
จริยธรรมของผูAบริหารโรงเรียนตHอไป 
                                                           

๖ สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�, ภาวะผู�นา : ทฤษฎีและปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : บุคส�ลิงค�, ๒๕๕๒). 
๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช&วงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ท่ีสอดคล�องกับแผนการศึกษาแห&งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�แหHงจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 
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๒.๒ หลังจากประเมินความตAองการจําเปIนและไดAรับการพัฒนาแลAว ควรมีการ
วิจัยติดตามผลการพัฒนาภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมของผูAบริหารโรงเรียน เพ่ือใหAทราบวHามีการ
พัฒนาตามสภาพท่ีพึงประสงค�หรือไมH 

๒.๓ ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับความตAองการจําเปIนในการพัฒนาภาวะผูAนําเชิง
จริยธรรมของผูAบริหารโรงเรียนในทุกระดับอยHางแทAจริง เพ่ือใหAการเก็บขAอมูลเชิงคุณภาพมี
ประโยชน�การนําไปใชAพัฒนาภาวะผูAนําเชิงจริยธรรมของผูAบริหารโรงเรียนตHอไป  
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การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก&น เขต ๓ 
The School Administration Based Idddhipada IV of Pol District  

Under the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 3 

 พระตAอม จิรธมฺโม (มะวงค�)* 
 ดร.สมปอง ชาสิงห�แกAว, พระอธิการบุญชHวย โชติวํโส, ดร.**  

บทคัดย&อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๓ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา ตามหลักอิทธิบาท 
๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกHน เขต ๓ จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี วุฒิการศึกษาและประสบการณ�การทํางาน ๓) 
เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพล 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๓ โดยศึกษากับกลุHมตัวอยHาง
จานวน ๒๖๑ คน ใชAระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม โดยเปIนการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงเปIนการวิจัย
เชิงสํารวจ ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูAวิจัยใชAขAอมูลท่ัวไป
เก่ียวกับผูAสัมภาษณ�แบบโครงสรAาง ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชAในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห�
ขAอมูล ไดAแกH คHาความถ่ี รAอยละ คHาเฉลี่ย และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคHาที (t-test) และการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว 
(F-test) และสรุปขAอเสนอแนะ โดยวิเคราะห�และสังเคราะห�ขAอมูลท่ีไดA  

ผลการวิจัยพบว&า  
๑. การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพล 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๓ โดยภาพรวมและรายดAาน
การปฏิบัติอยูHในระดับมาก  

๒. เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๓ โดย
จําแนกตาม ตําแหนHงหนAาท่ี วุฒิการศึกษาและประสบการณ�การทํางานพบวHาผูAบริหาร

                                                           
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกHน 
** อาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกHน 
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สถานศึกษาและครูผูAสอนท่ีมีตําแหนHงหนAาท่ี วุฒิการการศึกษา และประสบการณ�การทํางาน 
ท่ีแตกตHางกันพบวHามีปฏิบัติไมHแตกตHางกัน  

๓. ขAอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ใน
สถานศึกษา มีดังนี้ ๑) ดAานฉันทะ ควรจะมีการจัดทํานโยบายตามความเปIนจริงและพิจารณา
ถึงความเปIนไปไดAในการบริหารสถานศึกษา ๒) ดAานวิริยะ ควรนึกถึงประโยชน�สูงสุดท่ีจะเกิด
ข้ึนกับการบริหารในสถานศึกษาโดยคํานึงถึงประโยชน�สHวนรวมมากวHาพวกพAอง ๓) ดAานจิตตะ 
ควรรูAจักบริบทโดยรวมขององค�กรวHา มีจุดแข็งจุดดAอยอยHางไร มีการปรับปรุงแกAไขใหAทันตHอ
เหตุการณ�ในการบริหารสถานศึกษา ๔) ดAานวิมังสา ควรมีการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยคํานึงถึงความพอเหมาะพอควรในการดําเนินงาน 

คําสําคัญ: การบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Abstract 

The aims of this research were: 1) to study the school administration 
according to the principles of IV Iddhipada-dhammas (Pāli: iddhipāda, path of 
accomplishment) in the Pol-district primary education schools under the 
Office of Primary Educational Service Area 3, Khon Kaen province; 2) to 
compare the statistic scores of the school administration according to the 
principles of IV Iddhipada-dhammas, classified by the personal factors of the 
samples: positions, education and work experience; 3) to study the 
suggestions for the school administration according to the principles of IV 
Iddhipada-dhammas in the studied area. The samples of this research 
included 261 samples. This study was carried out by the means of the mixed 
method research. For the qualitative research, the interview form was used as 
a tool to collect the data. For the quantitative research, the tool used to 
collect the data was a questionnaire; the data obtained in this stage were 
analyzed to find the statistic values of Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation, t-test and f-test (One-Way ANOVA). The data were then 
analyzed and synthesized to find the conclusion and suggestions.  

The research results were as follows: 
1. The statistic scores of the school administration according to the 

principles of IV Iddhipada-dhammas in both overall perspective and each 
aspect were at a high level.  
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2. The comparative statistic scores of the school administration 
according to the principles of IV Iddhipada-dhammas classified the samples’ 
personal factors: positions, education and work experience indicated that the 
administrators and teachers with differences in the mentioned factors were 
indifferent.  

3. The suggestions for the school administration according to the 
principles of IV Iddhipada-dhammas were as follows. 1) Chanda (aspiration): 
there should be the policy determination based on reality and possibility of 
the educational administration. 2) Viriya (energy): the highest benefits should 
be considered for the public, rather than for one’s friends. 3) Citta 
(thoughtfulness): the contexts of the organizations, such as strengths and 
weaknesses, should be studied and improved to meet with the school 
administration. And 4) Vīma�sā (investigation): the educational administration 
should follow the principles of the sufficient economy by considering the 
suitability in the operation.  

Keyword: The School Administration Based Idddhipada IV 

๑. บทนํา 
สภาพของสังคมในปyจจุบันจะเห็นไดAวHา ความเจริญทางดAานวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีไดAพัฒนาไปอยHางรวดเร็วในยุคโลกาวิวัฒน� ทําใหAเด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรูAสิ่ง
ใหมHๆ จากสื่อท่ีมีความทันสมัย เยาวชนรับเอาวัฒนธรรมตHางๆ มาเลียนแบบจนเกิดเปIน
คHานิยม เชHน การแตHงกายการคบเพ่ือน การพูดจา การวางตัวในสังคมถูกครอบงําดAานวัตถุ
มากเกินไป ทําใหAความเห็นอกเห็นใจความเอ้ือเฟ£¨อเผื่อแผHขาดหายไปจากจิตใจของคนไทย 
แตHความเห็นแกHตัวกับมีมากข้ึน เนื่องจากการรับเอาวัฒนธรรมตHางชาติเขAามาเปIนสHวนใหญH 
จึงไมHเหมาะสมกับความเปIนชาวพุทธ ปyญหาตHางๆ เหลHานี้ควรจะไดAรับการแกAไขอยHางเรHงดHวน 
เพ่ือจะไมHใหAวัฒนธรรมและประเพณีของไทยตAองเสื่อมไปจากจิตใจของเยาวชนและสังคมไป
มากกวHานี้ จึงทําใหAสถานศึกษาเปIนสถานท่ีมีความสําคัญมาก ในสถานการณ�ปyจจุบันผูAบริหาร
มีบทบาทหนAาท่ี ท่ีจะตAองบริหารจัดการงานในโรงเรียนของตน ใหAดําเนินไปอยHางมี
ประสิทธิภาพ และประสานกับหนHวยงานอ่ืนๆเพ่ือความสําเร็จขององค�การ๑ ซ่ึงผูAบริหาร

                                                           
๑ พระมหาสุทัศ สุทสฺสโน (นุราช), “ศึกษาบทบาทของผูAบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับ

ประถมศึกษาเขตบางกอกนAอย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒. 
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โรงเรียนจะตAองเปIนปyจจัยผลักดันสําคัญท่ีทําใหAการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการงาน
ในโรงเรียนประสบผลสําเร็จ เปIนอยHางดีไดAนั้น จะตAองเปIนผูAท่ีมีคุณสมบัติท่ีสําคัญอยHางยิ่งคือ 
ควรเปIนผูAนําท่ีมีวิสัยทัศน�ดAานคุณธรรมและจริยธรรมแตกตHางจากผูAบริหารท่ัวไป กลHาวคือ 
ผูAนําไมHใชHเพียงดํารงรักษาสถานภาพท่ีเจริญรุHงเรืองขององค�การเทHาท่ีเปIนอยูHในปyจจุบันไวA
เทHานั้น หากแตHจะมุHงแสวงหาวิถีทางปฏิบัติท่ีจะนําองค�การไปสูHการพัฒนาตามเกณฑ�
มาตรฐานของผูAบริหาร เพ่ือท่ีจะนําผูAบริหารไปสูHการเปIนผูAบริหารมืออาชีพ โดยกําหนดวHา
ผูAบริหารมีหนAาท่ีแนะนําตักเตือน หรือการกําหนดกํากับดูแลบุคลากรในองค�กร การท่ีจะ
ปฏิบัติหนAาท่ีใหAไดAผลดี ผูAบริหารตAองประพฤติปฏิบัติตนเปIนแบบอยHางท่ีดีแกHองค�การ และ
ผูAบริหารจะตAองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูAนําใหAเหมาะสม๒ 

จากแนวคิดขAางตAน ไดAสะทAอนใหAเห็นถึงความสําคัญของผูAนําไดAเปIนอยHางดียิ่ง ผูAนํา
ในองค�การทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาคือผูAบริหารสถนศึกษาจําเปIนอยHางยิ่งท่ีจะตAองมี
คุณลักษณะของผูAนําท่ีเอ้ือตHอการบริหารจัดการการศึกษา ใหAเปIนไปอยHางมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป�าหมายท่ีวางไวA นอกจากคุณลักษณะของผูAนําตามท่ีกลHาวมาขAางตAนแลAว สิ่งท่ีสําคัญ
อีกประการหนึ่งท่ีผูAบริหารโรงเรียนจะตAองมี และนําออกมาใชAอยูHในตัวตนของแตHละทHานนั่น
คือ คุณธรรมหรือการมีหลักธรรมท่ีจําเปIนสําหรับการบริหารจัดการศึกษา ซ่ึงไดAแกHหลักธรรม
ในการครองตนหลักธรรมในการครองคน และหลักธรรมในการครองงาน ซ่ึงหลักธรรมท่ี
จําเปIนสําหรับการบริหารจัดการการศึกษา ท่ีผูAบริหารโรงเรียนควรนํามาใชA คือหลักอิทธิบาท
๔ ซ่ึงเปIนหลักธรรมท่ีจะนําพาบุคคลไปสูHความสําเร็จไดAอยHางมีประสิทธิภาพองค�ประกอบของ
อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ หมายถึง ความพึงพอใจ วิริยะหมายถึง ความเพียรพยายาม จิตตะ 
หมายถึง ความมุHงม่ันเอาใจใสH และวิมังสา หมายถึง ความใครHครวญในงานท่ีทํา ซ่ึง พระรา
ชวรมุนี ไดAใหAขAอคิดเห็นเก่ียวกับหลักธรรมอิทธิบาท ๔๓ ไวAวHาอิทธิบาท ๔ มีแรงจูงใจท่ีเกิด
จากตนเอง คือ ความพึงพอใจในงานท่ีทําโดยไมHเลือกวHาจะเปIนงานท่ียากหรืองHายแมAจะมี
เครื่องลHอใจหรือไมHก็ตาม มีแตHมุHงท่ีจะทํางานใหAสําเร็จบรรลุตามเป�าหมาย เพราะมีความพอใจ
ท่ีจะทํางานซ่ึงจะชHวยใหAการทํางานสําเร็จลุลHวงไปดAวยดีจึงเปIนหลักธรรม ท่ีผูAบริหารจะตAองใชA
ในการครองงาน เพราะประเทศตAองการคนทํางานเทHานั้นท่ีจะเปIนผูAมีประโยชน�ตHอชาติ
บAานเมืองความเจริญกAาวหนAาในสHวนตัวของผูAบริหารท่ีดี จะสHงผลตHอความกAาวหนAาของ
องค�การหรือหนHวยงานอยHางแทAจริง คุณคHาของผูAบริหารงานคือผลสําเร็จหรือผลงานท่ีเกิดข้ึน 

                                                           
๒ กระแสสินธุ� ปลAองมะณี และศิริฉัตร ศรีคลAา, “การศึกษาภาวะผูAนําของผูAบริหารสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓”, วิทยานิพนธ�ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๕๑. 

๓ พระราชวรมุนี, พุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�เจริญวิทย�การพิมพ�, 
๒๕๒๖), หนAา ๒๙๔-๒๙๖. 



     พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
 (Buddhist Innovation for Developing Thailand) 

 ๓๖๒๐ 

ดังสุภาษิตท่ีวHา “คHาของคน อยูHท่ีผลของงาน”ผูAบริหารใชAอิทธิบาท ๔ เปIนหลักธรรมในการ
บริหารยHอมจะกลายเปIนศูนย�รวมใจรวมงาน และสามารถจัดการใหAงานบรรลุผลไปไดAดAวยดี 

การวิจัยครั้งนี้ ผูAวิจัยจึงสนใจการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมอิทธิ
บาท ๔ ใชAในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขต อําเภอพล สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาพ้ืนท่ีขอนแกHน เขต ๓ ซ่ึงประกอบดAวยโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน ๕๖ แหHง 
และผูAวิจัยในฐานะ ครูพระสอนศีลธรรม จึงมีความประสงค�ตAองการทราบวHามีกลไกใดบAาง ท่ี
สHงเสริมพัฒนาการเรียนรูAคูHคุณธรรม จากการนําหลักอิทธิบาท ๔ สูHการปฏิบัติอยHางเปIน
รูปธรรม เพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ของผูAบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขต อําเภอพล 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาพ้ืนท่ีขอนแกHน เขต ๓ 

๒. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาพ้ืนท่ีขอนแกHน เขต ๓ 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาพ้ืนท่ีขอนแกHน เขต ๓ จําแนกตาม
ตําแหนHง วุฒิการศึกษา และประสบการณ�ทํางาน  

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสHงเสริมและพัฒนา การบริหารสถานศึกษาตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาพ้ืนท่ี
ขอนแกHน เขต ๓ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. ผูAบริหารสถานศึกษาและครูผูAสอน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาพ้ืนท่ีขอนแกHน เขต ๓ จํานวน ๒๖๑ คน โดยกําหนดกลุHมตัวอยHาง
ตามตารางเครซ่ีและมอร�แกน (Krejcie and Morgan)๔ ดAวยการสุHมแบบแบHงชั้น (Stratified 
Random Sampling) และไดAกลุHมตัวอยHางในแตHละกลุHมยHอยอยHางงHาย (Simple Random 
Sampling) ดAวยวิธีการจับฉลาก 

๒. กลุHมเป�าหมายเชิงคุณภาพ ไดAแกH ไดAแกHผูAบริหารสถานศึกษาและจํานวน
ครูผูAสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาพ้ืนท่ี
ขอนแกHน เขต ๓ จํานวน ๑๕ คนไดAจากการเลือกแบบเจาะจงโดยกําหนดคุณสมบัติ
กลุHมเป�าหมายดังนี้ ๑) ดํารงตําแหนHงผูAบริหารสถานศึกษาและจํานวนครูผูAสอนท่ีมีความ
ชํานาญในเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ เปIนอยHางดี ๒) หัวหนAา
                                                           

๔ Krejcie and Morgan อAางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต�น พิมพ�ครั้งท่ี ๗, 
(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน�, ๒๕๔๕), หนAา ๔๓. 



 

                           การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี ๔ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

T 
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ผูAบริหารสถานศึกษาและจํานวนครูผูAสอนท่ีมีประสบการณ�ในการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมอิทธิบาท ๔ ๓) หัวหนAาผูAบริหารสถานศึกษาและจํานวนครูผูAสอนท่ีมีความชํานาญการ
พิเศษในการจัดกิจกรรมบูรณาการในเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ 

๓. เครื่องมือท่ีใชAในการวิจัย ผูAวิจัยใชAเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขAอมูลเปIน
แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ� (Interview) เก่ียวกับการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาพ้ืนท่ีขอนแกHน เขต ๓ มี ๒ แบบ ดังนี้ 

๓ .๑ การวิจั ย เชิ งปริมาณใชA เครื่ อง มือในการเ ก็บรวบรวมขAอมูล เปIน
แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาพ้ืนท่ีขอนแกHน เขต ๓ 
มีลักษณะเปIนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตามวิธีการของลิเคิร�ด (Likert)๕ มี 
จํานวน ๔๐ ขAอและคําถามท่ีมีลักษณะเปIนปลายเป�ด (Open-ended) จํานวน ๔ ดAาน โดยใชA
การหาคHาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (IOC) และหาคHาสัมประสิทธิ์เชื่อม่ัน 

๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชAแบบสัมภาษณ� (Interview) เก่ียวกับแนวทาง
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาพ้ืนท่ีขอนแกHน เขต ๓ มีลักษณะเปIนปลายเป�ด (Open-ended) 
จํานวน ๔ ดAาน โดยสัมภาษณ�กลุHมเป�าหมายจํานวน ๑๕ คน  

๔. การวิเคราะห�ขAอมูล โดยใชAโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปทําการวิเคราะห�
ขAอมูล เพ่ือหาคHาความถ่ี (Frequency) คHารAอยละ (Percentage) คHาเฉลี่ย (x̄) และคHาสHวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชA t-test แบบ Independent samples เพ่ือเปรียบเทียบ
คHาเฉลี่ย ๒ คHา ในการวิเคราะห�ขAอมูล ใชA F-test แบบ one-way ANOVA เพ่ือเปรียบเทียบ
คHาเฉลี่ยต้ังแตH ๓ ข้ึนไป เม่ือพบความแตกตHาง หาความแตกตHางเปIนรายคูHดAวยวิธีการของเซฟเฟ� 
(Scheffe’ method) 

๔. สรุปผลการวิจัย 
๑. ดAานฉันทะ พบวHา การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท๔ในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๓ ดAาน
ฉันทะโดยภาพรวมและรายขAออยูHในอันดับมากทุกขAอ 

๒. ดAานวิริยะ การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๓ ดAาน
วิริยะ โดยภาพรวมและรายขAออยูHในอันดับมากทุกขA 
                                                           

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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๓. ดAานจิตตะ การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๓ ดAานจิต
ตะ โดยภาพรวมและรายขAออยูHในอันดับมากทุกขAอ 

๔. ดAานวิมังสา การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๓ ดAาน
วิมังสา โดยภาพรวมและรายขAออยูHในอันดับมากทุกขAอ ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๓ จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ีและวุฒิการศึกษา โดย
ภาพรวมและรายดAาน ผูAวิจัยนําเสนอการวิเคราะห�ขAอมูลตามขAอมูลสHวนบุคคลของผูAบริหาร
สถานศึกษาและครูผูAสอนดังนี้ ๑) ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกHน เขต ๓จําแนกตามตําแหนHงหนAาท่ี โดยภาพรวมและไมHแตกตHางกัน ๒) ผลการ
เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอ
พล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๓ จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยภาพรวมและรายดAาน ไมHแตกตHางกัน และ ๓) เปรียบเทียบการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอพล สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๓ จําแนกตามประสบการณ�การทํางาน โดย
ภาพรวมและรายดAาน ไมHแตกตHางกัน 

๕. ข�อเสนอแนะ 
๑. ขAอเสนอแนะในการนําไปใชA  

๑.๑ ดAานฉันทะ ควรมีความพอใจรักใครHในงาน ในหนAาท่ี ในลูกนAองผูAรHวมงาน 
นักเรียน ชุมชน ผูAใตAบังคับบัญชา เพ่ือเปIนแรงจูงใจใหAการทํางานประสบความสําเร็จ 

๑.๒ ดAานวิริยะ ควรมีความพากเพียรในการทํางาน ซ่ึงในระบบราชการ
จําเปIนตAองใชAความเพียรพยายามเปIนอยHางมากการท่ีมีความอดทน ขยันหม่ันเพียร ทําใหAการ
ทํางานประสบผลสําเร็จ 

๑.๓ ดAานจิตตะ ควรมีจิตใจดีใสสะอาด มีความต้ังม่ันในการทํางาน มองแตH
ประโยชน�สHวนรวม เปIนคนท่ีเกHง ดีและมีความสุขการมีจิตจดจHอเอาใจใสHในงานและมีความ
ต้ังใจจริงในการปฏิบัติงาน เปIนสิ่งท่ีควรกระทําเพ่ือความเจริญรุHงเรืองท้ังหนAาท่ีการงานและ
สังคมโดยท่ัวไป 

๑.๔ ดAานวิมังสา ควรรูAจักวิเคราะห�งานและสังเคราะห�อยHางถูกตAอง ใชAหลักการ
ของวิมังสาการไตรHตรองใครHครวญอยHางรอบคอบ ก็จะสามารถประสบผลสําเร็จในการทํางาน
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ไดA การทํางานทุกอยHางจําเปIนตAองไตรHตรองใหAละเอียดถ่ีถAวนกHอนท่ีจะตัดสินใจทําอะไรลงไป 
เพ่ืองานจะไดAออกมาสมบูรณ�แบบไมHมีขAอบกพรHอง  

๒. ขAอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตHอไป 
๒.๑ ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพ่ือจะไดAทราบรายละเอียดเอกสารท่ี

เก่ียวขAองกับนโยบายและอุดมการณ�ในการบริหารสถานศึกษาของผูAบริหารตาม หลักอิทธิ
บาท ๔ ดAวยการสัมภาษณ� (Interview) โดยแบบสัมภาษณ� รวบรวมขAอมูลจากการสัมภาษณ�
เชิงลึก (In Depth Interview) กับผูAใหAขAอมูลสําคัญ (Key Informants) วHา นโยบายและ
อุดมการณ� ในการบริหารสถานศึกษาของผูAบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกHน เขต ๓ และจังหวัดใกลAเคียงวHาเปIนอยHางไร  

๒.๒ ควรศึกษาวิจัยกระบวนการจัดการใหAเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารสถานศึกษาของผูAบริหาร โดยมุHงเนAนท่ีการจัดการกับนโยบายและอุดมการณ�ใน
การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือใหAทราบถึงกระบวนการการบริหาร
สถานศึกษาของผูAบริหารท่ีเปIนรูปธรรมชัดเจน 
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