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บรรณำธิกำร
วำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ฉบับนี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ)
ประจำเดือน พฤษภำคม – สิงหำคม 2561 เป็นฉบับพิเศษที่ตีพิมพ์ขึ้นเนื่องในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำคือ
วันวิสำขบูชำ ซึ่งตรงกันวันอังคำร ที่ 29 พฤษภำคม พุทธศักรำช 2561 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันวิสำขบูชำเป็นวัน
สำคัญสำกลทำงพระพุทธศำสนำสำหรับพุทธศำสนิกชนทุกนิกำยทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดรำชกำรในหลำยประเทศ
และวัน สำคั ญ ในระดับ นำนำชำติตำมข้อมติของสมัช ชำใหญ่ แห่ งสหประชำชำติ เพรำะเป็ นวันคล้ำยวัน ที่ เกิ ด
เหตุกำรณ์สำคัญที่สุดในศำสนำพุทธ 3 เหตุกำรณ์ด้วยกัน คือ กำรประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพำนของพระโคดมพุทธ
เจ้ำ โดยทั้งสำมเหตุกำรณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสำขะ (ต่ำงปีกัน) ชำวพุทธจึงถือ
ว่ำ เป็นวันที่รวมเกิดเหตุกำรณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกกำรบูชำในวันนี้ว่ำ "วิสำขบูชำ" ย่อมำจำก "วิสำขปุรณมีบูชำ"
แปลว่ำ "กำรบูชำในวันเพ็ญเดือนวิสำขะ" อันเป็นเดือนที่สองตำมปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตำม
ปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภำคมหรือมิถุนำยนตำมปฏิทินจันทรคติของไทย โดยในประเทศ
ไทย ถ้ำปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศำสนำเถรวำท และ
ไม่ได้ถือคติตำมปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสำขบูชำในวัน เพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตำม
ปฏิทินจันทรคติไทยก็ตำมส่วนในกลุ่มชำวพุทธมหำยำนบำงนิกำยที่นับถือว่ำ เหตุกำรณ์ทั้ง 3 นั้นเกิดในวันต่ำงกัน
ไป จะมีกำรจัดพิธีวิสำขบูชำต่ำงวันกันตำมควำมเชื่อในนิกำยของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสำขบูชำตำมปฏิทินของชำว
พุ ท ธเถรวำท วั น วิ ส ำขบู ช ำ นั้ น ได้ รั บ กำรยกย่ อ งจำกพุ ท ธศำสนิ ก ชนทั่ ว โลกให้ เป็ น วั น ส ำคั ญ สำกลทำง
พระพุ ท ธศำสนำ เนื่ อ งจำกเป็ น วัน ที่ บั ง เกิ ด เหตุ ก ำรณ์ ส ำคั ญ 3 เหตุ ก ำรณ์ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ พระพุ ท ธเจ้ ำ และ
จุดเริ่มต้นของศำสนำพุทธ ซึ่งเหตุกำรณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่ำปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่ำชมพูทวีปใน
สมัยพุทธกำล โดยเหตุกำรณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักรำช เป็น "วันประสูติของเจ้ำชำยสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสำ
ลพฤกษ์ ในพระรำชอุทยำนลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปำลในปัจจุบัน ) และเหตุกำรณ์ต่อมำ เมื่อ 45 ปี ก่อน
พุทธศักรำช เป็น "วันที่เจ้ำชำยสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมำสัมโพธิญำณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธ
เจ้ำ" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรำ ตำบลอุรุเวลำเสนำนิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน ) และ
เหตุกำรณ์สุดท้ำย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักรำช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพำนขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธ
เจ้ำ" ณ ใต้ร่มสำลพฤกษ์ ในสำลวโนทยำน พระรำชอุทยำนของเจ้ำมัลละ เมืองกุสินำรำ (อยู่ในเขตประเทศอินเดีย
ในปัจจุบัน) โดยเหตุกำรณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสำขะนี้ทั้งสิ้น ชำวพุทธจึงนับถือว่ำวัน
เพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ำยวันเกิดเหตุกำรณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้ำไว้มำกที่สุด และได้นิยมประกอบ
พิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชำต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรถวำยสักกำระรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมำสัม
พุทธเจ้ำสืบมำจนปัจจุบัน
วิสำขบูชำ มีกำรนับถือปฏิบัติกันในหลำยประเทศที่นับถือพระพุทธศำสนำทั้งมหำยำนและเถรวำท
ทุกนิกำยมำช้ำนำนแล้ว ในบำงประเทศเรียกพิธีนี้ว่ำ "พุทธชยันตี" (Buddha Jayanti) เช่นใน อินเดีย และศรีลังกำ
ในปัจจุบันมีหลำยประเทศที่ยกย่องให้วันวิสำขบูชำเป็นวันหยุดรำชกำร เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศไทย ประเทศ
พม่ำ ประเทศศรีลังกำ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น (ส่วนใหญ่ เป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชำกรที่นับถือ
พระพุทธศำสนำนิกำยเถรวำทมำกที่สุด ) ในฝ่ำยของประเทศที่นับถือพระพุทธศำสนำเถรวำทในปัจจุบัน ส่วนใหญ่
ได้รับคติกำรปฏิบัติบูชำในวันวิสำขบูชำมำจำกลังกำ (ประเทศศรีลังกำ) ในประเทศไทยปรำกฏหลักฐำนว่ำมีกำรจัด
พิธีวิสำขบูชำมำตั้งแต่สมัยสุโขทัย วันวิสำขบูชำ ถือได้ว่ำเป็นวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำสำกล เพรำะชำวพุทธ
ทุกนิกำยจะพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชำในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก (ซึ่งไม่เหมือนวันมำฆบูชำ และวันอำสำฬหบูชำ
ที่เป็นวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำที่นิยมนับถือกันเฉพำะในประเทศไทย, ลำว, และกัมพูชำ) และด้วยเหตุนี้
ประชุมใหญ่สมัชชำสหประชำชำติจึงยกย่องให้วันวิสำขบูชำเป็น "วันสำคัญสำกล" (International Day) ตำมข้อ

มติสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติที่ 54/112 ลงวันที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประกำศ
ให้วันวิสำขบูชำเป็นวันหยุดรำชกำร โดยพุทธศำสนิกชนทั้งพระบรมวงศำนุวงศ์ พระสงฆ์ และประชำชน จะมีกำร
ประกอบพิธีต่ำง ๆ เช่น กำรตักบำตร กำรฟังพระธรรมเทศนำ กำรเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นกำรบูชำรำลึกถึง
พระรัตนตรัยและเหตุกำรณ์สำคัญ 3 เหตุกำรณ์ดังกล่ำว ที่ถือได้ว่ำเป็นวันคล้ำยวันที่ "ประสูติ" ของเจ้ำชำยสิทธัต
ถะ ผู้ซึ่งต่อมำได้ "ตรัสรู้" เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ผู้ทรงกอปรไปด้วย "พระบริสุทธิคุณ", "พระปัญญำคุณ" ผู้ซึ่งได้
ทรงสั่งสอนประกำศพระสัจธรรม คือ ควำมจริงของโลก แก่ชนทั้งปวงโดย "พระมหำกรุณ ำธิคุณ " จวบจนทรง
"เสด็ จ ดั บ ขั น ธปริ นิ พ พำน" ในวำระสุ ด ท้ ำ ย ทั้ ง สำมเหตุ ก ำรณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น สื บ เนื่ อ งในวั น เพ็ ญ เดื อ น 6 นี้ ท ำให้
พระพุทธศำสนำได้บงั เกิดและสืบต่อมำอย่ำงมัน่ คงจนถึงปัจจุบนั
ปีพุ ท ธศั กรำช 2561 นี้ ในโอกำสสำคั ญ ที่ ม หำวิท ยำลัยมหำจุ ฬ ำลงกรณรำชวิทยำลัย วิท ยำเขต
นครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำเนื่องในวันวิสำขบูชำ ประจำปี 2561 ทำงคณะกองบรรณำธิกำร
ได้ประชุมมีมติให้ดำเนินกำรตีพิมพ์วำรสำรฉบับพิเศษขึ้น เพื่ อเผยแพร่เป็นที่ระลึกเผยแพร่ในกิจกรรมดังกล่ำว แต่
กระบวนกำรกลั่นกรองบทควำมยังคงยึดตำมเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Citation
Index Centre) อย่ ำ งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ เป็ น ฐำนที่ จ ะพั ฒ นำขึ้ น สู่ TCI ฐำน 1 ต่ อ ไปได้ คณะกองบรรณำธิ ก ำร
ขอขอบคุ ณ และเจริญ พรขอบคุ ณ เจ้ ำ ของผลงำนบทควำมทุ ก ท่ ำ นที่ ได้ มี ส่ วนร่วมท ำให้ วำรสำรบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ
ปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้เผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรสู่สำธำรณะตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ขออนุโมทนำขอบคุณคณะกรรมกำรกลั่นกรองทุกท่ำนที่ได้ใช้ควำมเพียรพยำยำมชี้แนะ
แนะนำให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขผลงำนของแต่ละท่ำนให้ออกมำได้อย่ำงถูกต้อง น่ำอ่ำนและเป็นประโยชน์ต่อแวดวง
วิชำกำร และท้ำยที่สุดขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ได้จัดทำให้มีวำรสำรฉบับนี้และโปรดติดตำมฉบับ
ต่อไป

ด้วยควำมปรำรถนำดียิ่ง

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรกฤต เถื่อนช้ำง)
บรรณำธิกำร

สารบัญ
กองบรรณาธิการ
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
บทบรรณาธิการ
แนวทางการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
๑
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
: ศตวุฒิ ศิริภักดิ์, อินถา ศิริวรรณ, พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ
กฤษฎา นันทเพชร
๑๓
ศึกษาหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
: ภาณุ ไชยวรรชะนะ, อินถา ศิริวรรณ, ระวิง เรืองสังข์, ไพฑูรย์ เริงกมล
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
๒๕
วิทยาลัย
: พระสุรชัย สุรชโย (หงษ์ตระกูล), สมศักดิ์ บุญปู่, สิน งามประโคน
การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุรสิ ธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา
๔๓
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
: พระมหาณัฏฐ์ดนัย ฐานวุฑฺโฒ (เนียมหอม), วัฒนีย์ ปานจินดา
แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรม
๖๑
ตามหลักสัปปายะ ๗
: สืบพงษ์ คุณาปราโมทย์, พระราชวชิรเมธี, ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่
อานวย เดชชัยศรี
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง ทศชาติชาดก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
๗๙
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
: พระมหาเจษฎา ธนปาโล (รักษาทรัพย์), วิชัย แหวนเพชร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๙๑
มหาวิทยาลัยนครพนม
: เขมิกา ทองเรือง, สาราญ วิเศษ, พัฒนพงศ์ ติระ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลป
๑๐๕
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
: สาราญ วิเศษ, เขมิกา ทองเรือง, พัฒนพงศ์ ติระ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
: อิทธิพงศ์ ทองไมล์, เขมิกา ทองเรือง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
: ธัญลักษณ์ ชาลุน, อภิกนิษฐา นาเลาห์, เขมิกา ทองเรือง
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามหลักพรหมวิหารธรรม
ในจังหวัดนครพนม
: พระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ สุเมธี, วรวุฒิ อินทนนท์, คงฤทธิ์ กุลวงษ์
แนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สานักคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
: อนิรุจ อินทรเกศา, วรวุฒิ อินทนนท์, อภิกนิษฐา นาเลาห์
การศึกษาวิเคราะห์อภิปรัชญาในคัมภีร์ภควัทคีตา
: พระวันดี กนฺตวีโร (ปะวะเส), จรัส ลีกา, สุวิน ทองปั้น
กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติ
ตามแนวสติปฏั ฐาน ๔
: พระมหาคณิตศาสตร์ คเวสโก (มั่นในบุญธรรม), สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
อินถา ศิริวรรณ
ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตารวจชั้นประทวนใน
สังกัดตารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา : สถานีตารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สถานีตารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตารวจภูธรขุนทะเล
: พันตารวจโทวิโรจน์ บารุง
ภาวะหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ ๒๖
ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
: วิเชียร เดชบุญ, คงฤทธิ์ กุลวงษ์, วรวุฒิ อินทนนท์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ
ในการปฏิบัตติ ามหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง
: พระมหาโยธิน มหาวีโร (มาศสุข), อังคณา ใจเหิม
แนวทางการดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการใช้ระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกองทัพไทย
: ศิลัท เหรียญมณี

๑๑๕

๑๒๗
๑๓๗
๑๔๗
๑๖๓
๑๗๕

๑๙๑

๒๐๗
๒๑๙
๒๓๑

การบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
: พระสมชาย เตชปญฺโญ (เตชะ), สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, สิน งามประโคน
อานาจ บัวศิริ

๒๔๑

ภาคผนวก

๒๕๗
๒๕๘

ขั้นตอนการดาเนินงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
หนังสือเสนอส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
ใบตอบรับเป็นสมาชิก

๒๕๙
๒๖๔
๒๖๕

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

1

แนวทางการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

THE COMMUNITY PARTICIPATORY MANAGEMENT BASED ON
SANGAHAVATTHU PRINCIPLES OF PRIMARY SCHOOLS IN KLONGSAMWA
DISTRICT, BANGKOK
ศตวุฒิ ศิริภักดิ์
อินถา ศิริวรรณ
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ

กฤษฎา นันทเพชร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) ศึกษาสภาพและปัญ หาการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
๒) เพื่อศึกษาวิธีการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ตามหลักสังคหวัตถุ
๔ ๓) เพื่ อ เสนอแนวทางการบริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามจากครู จานวน ๖๔ คน และเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ เฃิงลึก (In-depth Interview)
จากผู้อานวยการโรงเรียน จานวน ๓ คน เพื่อนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์สนับสนุน
ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์แบบสอบถามใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ คือ ค่าความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้


หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา, บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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ราชวิทยาลัย.
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ราชวิทยาลัย.

อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
บูรพา

2

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

๑. สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็นในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการ
บริหารวิชาการ ตามลาดับ
๒. วิธีการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ตามหลักสังคหวัตถุ
๔ พบว่า การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน และสอดรั บ กั บ สภาพชุ ม ชน สั งคม และวั ฒ นธรรม มี ก ารจั ด ท านโยบายและ
แ ผ น พั ฒ น าก ารศึ ก ษ าข อ งส ถ าน ศึ ก ษ าให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ น โย บ าย แ ล ะแ ผ น ข อ ง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา และสอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและสภาพสังคมในปัจจุบัน
๓. เสนอแนวทางการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบว่า มีการสร้างความเสมอภาคในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพหลักสูตร และการผูกมิตรไมตรีและให้ความเคารพกันอย่างเหมาะสม
ตามฐานะ เพื่อความร่วมมือที่สอดประสานกันกับชุมชน

Abstract

The research objectives were; 1. To study the state of community
participatory management based on Sangahavatthu principles of primary
schools in Khlongsamwa district of Bangkok, 2. To study methods of community
participatory management based on Sangahavatthu principles, and 3. To
propose a guideline of community participatory management based on
Sangahavatthu principles of primary schools in Khlongsamwa district of Bangkok.
The data of this quantitative study were collected from 64 teachers through
questionnaires and in-depth interviews with 3 school directors. The statistic
instruments used in data analysis consisted of frequency, percentage, mean and
standard deviation.
The research results found that:
1. The state of community participatory management based on
Sangahavatthu principles of primary schools in Khlongsamwa district of Bangkok
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was at the high level overall. In details, the highest level started with personnel
management, followed by budget management, general management and
academic management respectively.
2. The methods of community participatory management based on
Sangahavatthu principles of primary schools in Khlongsamwa district of Bangkok
indicated that schools developed curriculum quality in the scope of primary
education core curriculum and relating to community, social and cultural
conditions, set up school policy and plans relevant to policy and plans of
Ministry of Education, Office of Basic Education Committee, Office of
Educational Service Area, and current community and social conditions.
3. The guideline of community participatory management based on
Sangahavatthu principles of primary schools in Khlongsamwa district of Bangkok
was that schools built equal participation in curriculum development, made
friendship and paid respect to each other appropriately to create community
participation.

บทนา

ในศตวรรษที่ ๒๑ โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่ ๔ คือ The Fourth Industrial Revolution
หรือยุคปัจจุบัน เกิดการรวมตัวและแตกตัวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเดิม ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ก่อให้เกิดชุดของโอกาส ภัยคุกคาม เงื่อนไขและข้อจากัดชุดใหม่
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดารงชีวิตในปัจจุบันเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะวัฒนธรรมของการดารงอยู่จะเกิดจาก Power of Shared Knowledge
มากกว่า Power of Knowledge ดังเช่นในศตวรรษที่ผ่านมา วัฒนธรรมของการเรียนรู้มีการ
ปรับตัว คือการไม่ยึดติดกับสิ่งที่ เรียนรู้มา ต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ จาก
มุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และมีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมจากการสั่งสม
ความรู้เหล่านั้นได้ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนการบริหาร
จัดการที่ดี เพราะการก้าวย่างที่ช้าจะทาให้สามารถตกขบวนและเสียโอกาสอีกมากมาย การ
จัดการศึกษาจึงมีความสาคัญในการเป็นกลไกขับเคลื่อนภาคส่วนอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการ
เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลง เพราะการจัดการศึกษาในรูปแบบเดิมไม่สามารถใช้การสอนแบบเดิมที่
เน้นการถ่ายทอดจากครูผู้สอนได้อีกต่อไป เป้าหมายการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดย
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เน้นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องได้รับมาเป็นเรื่องของสมรรถนะของผู้เรียน จาเป็นที่จะต้องมีการ
ดาเนินการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ สถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีความสาคัญในการ
เตรียมคนและสร้างคน การละเลยเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ก็หมายถึงความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมด้วยเช่นกัน จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีพลวัต
พระราชบั ญ ญั ติ (พ.ร.บ.) การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ใหม่ ) ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการยกร่าง ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปัจจุบัน) พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) กาหนดว่า ให้บุคคล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่นๆ มีสิทธิในการจัดการศึกษา โดยได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ ตามที่
ระบุ ในมาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็ น ไปเพื่ อพั ฒ นาคนไทยให้เป็น มนุษ ย์ที่ สมบูรณ์ ทั้ ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา ความรู้ และคุณ ธรรม มีจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และต้องมีการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานและทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์
มาตรา ๘ การจัดการศึกษาต้องให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักความเป็นเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายใน
การปฏิบัติ มีการกระจายอานาจทางการศึกษา งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาไปสู่
สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการ
จัดการศึกษาส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และนาไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบั นศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น มาตรา ๑๔ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
เอกชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มี
สิทธิในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยสภานโยบายและพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ มาตรา ๑๖ บุคคล ครอบครัว ชุม ชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาภาค
บังคับมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี และได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ มาตรา ๘๖ ให้มีการระดม
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ทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา ในวรรค ๒
ระบุว่า ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น สั ง คมอื่ น ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน และ
ทรัพ ยากรอื่ น ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษา และมี ส่ วนร่วมรับ ภาระค่ าใช้ จ่ ายทางการศึ ก ษาตามความ
เหมาะสมและความจาเป็น
ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติดังกล่าว จะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ทาให้เกิดการประหยัดการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ อาทิ
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีส่วนร่วม
ในความรั บ ผิ ด ชอบ ท าให้ ก ารจั ด การศึ ก ษามี ม าตรฐานและมี คุ ณ ภาพยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยังเล็งเห็นประโยชน์ของความร่วมมื อระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม (Third Party) ในการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ ทั้งยังสร้างช่องทางผลักดันการมีส่วนร่วมและการยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และประชาสังคมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างกว้างขวางสอดรับกับบทบาทและภาระหน้าที่ของสถานศึกษา ได้แก่ การบริการ
งานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้
การบริก ารงานวิช าการ เป็ น ภารกิ จหลั ก ของสถานศึ ก ษา ตามเจตนารมณ์ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดยมุ่ งกระจายอ านาจการบริห ารจั ด การสู่ ส ถานศึ ก ษามากที่ สุ ด ด้ ว ย
เจตนารมณ์ที่ต้องการให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทั้ง
ระบบ ขณะที่การบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการงาน
อื่ น ๆ บรรลุ ต ามมาตรฐาน คุ ณ ภาพ และเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ โดยมี บ ทบาทหลั ก ในการ
ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และการอานวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการ
บริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ตลอดจน
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การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัด การศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ๆบริบทดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สถานศึกษามีหน้าที่สาคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ แต่การที่จะให้บรรลุผล
สาเร็จตามหน้าที่ ดังกล่าวได้ต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ หลายประการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและสังคมอย่างมีพลวัตและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการจัดโครงสร้าง
การบริหารจัดการสถานศึกษา ควรเปิดโอกาสให้บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกได้มี
บทบาทในสถานศึกษาของตัวเอง ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาระดับของการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาใน ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วม ผสมผสานนวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ทาน
ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานั ตตา อันเป็นหลักธรรมเบื้องต้นในการปกครองและดูแลคน เพื่อ
ยึดเหนี่ยวจิตใจคนและกากับดูแลความประพฤติของผู้ปฏิบัติให้อยู่ในทานองคลองธรรม ความ
ถูกต้อง ความโปร่งใส เป็นบุคคลที่น่าเคารพและนาความร่วมมือมาสู่ระบบการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่ อ ศึกษาวิธีการบริห ารโรงเรียนประถมศึก ษาแบบมีส่วนร่วมกั บ ชุม ชน ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔
๒. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
๓. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารโรงเรีย นประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร” ตัวแปรต้น คือ หลักการบริหาร
สถานศึกษา ๔ ภารกิจ หลักการมีส่วนร่วม ๔ขั้นตอน และหลักสังคหวัตถุ ๔ และตัวแปรตามคือ
แนวทางการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ตามหลักสังคหวัตถุ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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วิธีดาเนินการวิจัย
“แนวทางการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนตามหลักสังคห
วั ต ถุ ๔ เขตคลองสามวา กรุ ง เทพมหานคร” เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) และเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
๑. ประชากรให้ข้อมูล
เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากครู จานวน ๖๔ คน และเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) จากผู้อานวยการโรงเรียน จานวน ๓ คน ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านั ก งานเขตคลองสามวา เครื อ ข่ า ย ๕๑ เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร จ านวน ๓
โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ๒) โรงเรียนวัดสุขใจ ๓) โรงเรียนวัดศรีสุก
๒.การสร้างเครื่องมือการวิจัย
๒.๑ ศึกษาหลั กการ แนวคิด และทฤษฎี ทั้งหมด ๓ ทฤษฎี คือ หลั กการบริหาร
โรงเรียน หลักการมีส่วนร่วม และหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ เพื่อเป็นกรอบของเนื้อหาในการสร้าง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
๒.๒ ศึกษาเครื่องมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จากงานวิจัยในหัวข้อมีคล้ายกัน
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
๒.๒.๑ แบบสอบถามการวิจัย ได้แก่
๑) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
๒) แบบสอบถามเป็ น คาถามแบบมาตราส่วนและประมาณค่ า (Rating scale) ๕
ระดับ
๓) แบบสอบถามปลายเปิ ด Open-Ended ซึ่ งเป็ น ค าถามที่ ให้ ผู้ ต อบแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๒.๒.๒ แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ
๒) คาถามเพื่อการสาภาษณ์
๒.๓ น าเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ที่ ส ร้า งเสร็จ เสนอต่ อ ประธานและกรรมการเล่ ม เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้น
๒.๔ ขอหนังสือนาจากมหาวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน
๕ ท่าน ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและหาค่า IOC
๒.๕ นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (ICO) ทาการ
Try Out เพื่อทดลองใช้กับประชากรครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตคลองสามวา
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เครือข่ายที่ ๕๑ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จานวน ๓๐ คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจน
ของภาษาและนาไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยสูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
๒.๖ นาเครื่องมือการวิจัยที่ผ่านการ Try Out ทาการแจกจริง โดยขอหนังสือนาจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แนบด้วย
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
๓.๑ ขอหนังสือนาจากสานักงานโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความ
อนุเคราะห์จากโรงเรียนประถมศึกษา ในการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์
๓.๒ ขออนุญาตแจกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับผู้อานวยการโรงเรียน โดย
เดินทางไปยื่น หนังสือนาจากมหาวิท ยาลัย พร้อมทั้งแบบสอบถาม โดยกาหนดระยะเวลาทา
แบบสอบถาม ๑๕ วัน และขออนุญาตผู้อานวยการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน
๓.๓ รวบรวมแบบสอบถามและข้อมูลการสัมภาษณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง“แนวทางการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
๑. สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔ เพศชาย จานวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖ อายุของ
ครูส่วนใหญ่อยู่ที่ ๓๐ - ๓๙ ปี จานวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒ อายุ ๔๐ - ๔๙ ปี จานวน
๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔ อายุต่ากว่า ๓๐ ปี จานวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓ อายุ
๕๐ ปีขึ้นไป จานวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ปริญญาตรี จานวน
๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑ ปริญญาโท จานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙ ปริญญาเอก
จานวน ๐ คน ตาแหน่งข้าราชการส่วนใหญ่ ตาแหน่งครู ค.ศ. ๑ จานวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๕.๙ ตาแหน่งครู ค.ศ. ๒ (ครูชานาญการ) จานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ ตาแหน่งครู
ผู้ช่วย จานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖ ตาแหน่งครู ค.ศ. ๔ (ครูเชี่ยวชาญ) จานวน ๗ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙ ตาแหน่งครู ค.ศ. ๓ (ครูชานาญการพิเศษ) จานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๙.๔ และตาแหน่งครู ค.ศ. ๕ (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ) จานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๔ ตามลาดับ
๒. สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นของครูโรงเรียน
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ประถมศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตคลองสามวา เครื อ ข่ า ยที่ ๕ ๑ เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร สรุปทุกด้านโดยภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ ในระดับมาก (x̅=๔.๐๗) เมื่อ
พิจารณาเป็นด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารบุคคล (x̅=๔.๒๐) ด้านการ
บริหารงบประมาณ (x̅=๔.๐๘) ด้านการบริหารงานทั่ วไป (x̅=๔.๐๒) และด้านการบริห าร
วิชาการ (x̅=๔.๐๐) ตามลาดับ

อภิปรายผลการวิจัย
๑. สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
สรุปทุกด้านโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถนามาอภิปรายผลได้
ดังนี้
๑.๑ ด้ านการบริ ห ารวิ ช าการ โดยภาพรวมอยู่ในระดั บ มาก คื อ ชุ ม ชนส่ งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวิชาการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เจรจา
ติดต่อเพื่อระดมและจัดหาทรัพยากรการศึกษาจากแหล่งอื่นๆ เช่น ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ ด้านการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ชุมชนบริจาค
ทรั พ ยากรการเงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา เจรจาติ ด ต่ อ เพื่ อ ระดมและจั ด หาทรั พ ยากรการเงิ น
งบประมาณ สวัสดิการ กองทุน และรายได้จากแหล่งอื่นๆ
๑.๓ ด้านการบริหารบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ชุมชนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะในการสร้างเสริมประสิทธิภาพและวินัยของครูและบุคคลากรในการทางาน
ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการทางาน ในการวางตัวที่เหมาะสมแก่ฐานะอาชีพ เป็นแบบอย่าง
ความประพฤติ การรักษากฎวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
๑.๔ ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ชุมชนสนับ สนุน
และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม โครงการ และวั น ส าคั ญ ต่ า งๆที่ โรงเรี ย นจั ด ขึ้ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
สวัสดิการผู้เรียน กฎระเบียบ ความประพฤติ ทุนการศึกษา และกิจกรรมการศึกษาและวิชาการ
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ดิ เรก อนั น ต์ ศึ ก ษา การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต ๑ พบว่ า คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้านวิชาการโดยภาพ
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รวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีความตระหนักในด้านวิชาการ เห็นความสาคัญ
ต่อการจัดการเรียนการสอน ต้องการเห็นเด็กนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ จึงมีส่วนร่วม
เสนอแนะ มี ส่ ว นร่ว มในการจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ให้ ค าแนะน าการคั ด เลื อ กหนั งสื อ
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา จัดหาและสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมี
ส่วนร่วมในการจัดระบบและการดาเนินการตามระบบประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
นิภาพร เหล่าพรมมา ศึกษา การบริหารบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บ ริห ารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามั ญ ศึ กษา กลุ่มที่ ๗ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่ น จากสภาพการบริห ารบุ ค ลากรด้ านการศึ ก ษาโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า นการใช้ ห ลั ก ทาน ในการช่ ว ยเหลื อ จั ด สรรวั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเสมอภาค มี ก ารส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรในสวั ส ดิ ก าร
บุคลากรได้รับการช่วยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากผู้บริหาร ได้ให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในระดับ
มาก เช่นกัน จากผลการวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาด้านวิชาการ และยังช่วยให้ผู้บริหาร
บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในทางพระพุทธศาสนา เพื่อปรับทัศนคติที่ดีใน
การบริหารบุคลากร พร้อมทั้งเป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า การบริหารบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ที่ได้บริหารบุคลากรทั้ง ๔ ด้าน อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ในการ
บริหาร
ข้อเสนอแนะการวิจัย
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑.๑ ด้ านการบริห ารวิ ช าการ ส่ งเสริม ความเสมอภาคให้ ค รูได้ มี ส่ ว นร่ว มพั ฒ นา
คุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สอดรับกับสภาพชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมการผูกมิตรไมตรี เพื่อความร่วมมือที่สอด
ประสานกันกับชุมชน ในการแลกเปลี่ยนระดมทรัพยากรการศึกษา การถ่ายทอดภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นและพัฒนาทักษะชีวิตควบคู่วิชาการ
๑.๒ ด้านการบริหารงบประมาณ ยึดมั่นในระบบของทางราชการ กฎหมาย และหลัก
ธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์อันนามาซึ่งประโยชน์สูงสุด แก่สถานศึกษา พัฒนาความสามารถเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอ ติดตามประเมินผลและนิเทศงานด้านการบริหาร
ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ มีความ
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ชัดเจน ตรงไปตรงมา และสามารถชี้แจงผลดาเนินงานกับชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือทุกภาค
ส่วน ในการระดมทรัพยากรการเงินเพื่อการศึกษา
๑.๓ ด้านการบริห ารบุคคล ดาเนิน การให้ เป็น ไปตามยุท ธศาสตร์น โยบายพั ฒ นา
วิชาชีพครูให้มีความชัดเจน ตามกฎหมาย ระเบียบ วินัย และหลักธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับ
ความเป็นวิชาชีพ ชั้นสูงของครู การใช้ครูให้สอดคล้องตามอัตรากาลังและภาระหน้าที่อย่าง
เหมาะสม มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทั กษะที่
หลากหลาย บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล เปิดโอกาสให้มีการซักถามวิธีการและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลจนเข้าใจ สร้างความภาคภูมิใจและยินดีในหน้าที่ ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง วิ นั ย และจรรยาบรรณ เพื่ อ จิ ต ส านึ ก ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่
รับผิดชอบด้ วยใจรัก ส่งเสริมความเอื้ออาทรต่อศิษย์และเพื่อนร่วมงาน พัฒ นาครูให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ควบคู่กับการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างขวัญกาลังให้กับบุคลากรใน
โรงเรียนกระทั่งสามารถปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ทั้งครูและนักเรียน
๑.๔ ด้ านการบริห ารงานทั่ วไป เสริม สร้างระเบี ยบวินั ย และจรรยาบรรณอย่างมี
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และจิตสานึกในการปฏิบัติ
หน้าที่ควบคู่คุณ ธรรมได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย ระเบียบ
และหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครู ส่งเสริมความเอื้ออาทรต่อศิษย์และเพื่อนร่วมงาน พัฒนาครู
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ควบคู่
กั บ การนิ เทศ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และสร้างขวัญ ก าลั งให้ กั บ
บุคลากรในโรงเรียน สร้างจิตสาธารณะและปลูกฝังจิตสานึกในคุณธรรมความดี ด้วยการสืบสาน
กิจกรรมประเพณี และวัฒ นธรรมท้ องถิ่น โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒ นา
ทักษะด้านภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิ่นให้ควบคู่วิชาการ
๒. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้
๒.๑ ศึ กษาแนวทางส่ งเสริม การมี ส่วนร่วมในการบริห ารสถานศึ กษาในโรงเรีย น
ประถมศึกษา
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๒.๒ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบมี
ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน จ าแนกตามขนาด และปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างไร
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ศึกษาหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวที
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

A EDUCATION THE BUDDHIST PRINCIPLES OF MORALITY OF THE
STUDENT AT HIGH SCHOOL, AYUTTAYA PROVINCE
ภาณุ ไชยวรรชะนะ
อินถา ศิริวรรณ
ระวิง เรืองสังข์
ไพฑูรย์ เริงกมล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑.) เพื่อศึกษาสภาพหลักจริยธรรมด้านกตัญญู
กตเวทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒.) เพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นโดยอาศัยปัจจัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๓.)
เพื่อเสนอแนะแนวทางหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
๑. จากการศึ ก ษาสภาพหลั ก หลั ก จริ ย ธรรม ด้ า นกตั ญ ญู ก ตเวที ให้ อ อกมาเป็ น
รูปธรรม เพื่อเป็นหลักพฤติกรรมของการมีกตัญญูกตเวที สรุปหัวข้อแบ่งได้ออกเป็น ๖ ด้าน คือ
ด้านกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ด้านกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ด้านกตัญญูกตเวทีบ้านและ
ครอบครัว ด้านกตัญญูกตเวทีต่อ โรงเรียน ด้านกตัญญูกตเวทีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และด้านกตัญญูกตเวทีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทั้ง ๖ ด้าน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ
๒. นักเรียนที่มีสถานะจาแนกตามเพศต่างกัน มีระดับพฤติกรรมด้านความกตัญ ญู
กตเวทีทั้ง ๖ ด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕


หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา, บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.

อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
บูรพา
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

นักเรียนที่มีสถานะจาแนกตามอายุ มีระดับพฤติกรรมด้านกตัญญูกตเวทีแตกต่างกัน
เกี่ยวกับการกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา, การกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์, การกตัญญูกตเวที
ต่อบ้านและครอบครัว, การกตัญญูกตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยนักเรียนที่มีอายุ
๑๘-๑๙ ปี ระดับพฤติกรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา มากกว่า นักเรียนที่มีอายุ
๑๔-๑๕ ปี และ นักเรียนที่มีอายุ ๑๖-๑๗ ปี
นักเรียนมีสถานะการศึกษาต่างกัน มีระดับพฤติกรรมด้านกตัญญูกตเวทีแตกต่างกัน
เกี่ยวกับการกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา, การกตัญญูกตเวทีต่อบ้านและครอบครัว โดยนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระดับพฤติกรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา มากกว่า นักเรียน
มัธยมศึกษา ๔ และ นักเรียนมัธยมศึกษา ๕ ส่วนการกตัญญูกตเวทีต่อโรงเรียน โดยนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีระดับพฤติกรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อ
โรงเรียน มากกว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นักเรียนมีสถานะจาแนกตามอาศัยอยู่ มีระดับ
พฤติกรรมด้านกตัญญูกตเวทีแตกต่างกัน เกี่ยวกับการกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา, การกตัญญู
กตเวที ต่ อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ โดยนั ก เรีย นที่ อาศั ยอยู่ กั บ ปู่ ย่า ตา ยาย มี ระดั บ
พฤติกรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา มากกว่า นักเรียนที่อาศัยอยู่กับบิดา มารดา
และ นักเรียนที่อาศัยอยู่ญาติ
๓. ผลเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวทีของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าส่วนใหญ่ ช่วยเหลือกิจการงานที่บ้านต่างๆ
เช่น กวาดบ้าน หุงข้าว ล้างจาน อื่นๆ รองลงมา ร่วมกันไม่ตัดไม้ทาลายป่า และปลูกป่าทดแทน
ส่วนอันสุดท้าย คือ เชื่อฟังคาสอน ของครูอาจารย์ ในเวลาเรียนอย่างตั้งอก ตั้งใจ
คาสาคัญ : คุณธรรมและจริยธรรม

ABSTRACT

This research aims to 1) study the ethic principle of gratitude sense of
students in Mattayom level in Ayutthaya province. 2) to compare the level of
opinions in each factor of students in Mattayom level in Ayutthaya province. 3)
to recommend the guidelines of ethic principle to develop the gratitude sense
of students in Mattayom level in Ayutthaya province.
1 . The results of the ethic principle of gratitude sense were divided
into 6 aspects which were parents, teachers, home and family, school, nation,
religion, and the king, and natural resources. The results showed that students’
opinion in Matthayom level in Ayuttha province were in the most.
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2 . Students have different behavior of gratitude senses to parents,
teachers, home and family, and nation, religion, and the king, depending on
their age. The students aged between 18-19 years old have gratitude sense to
parents more thanstudents aged 14-15 years old and students aged 16-17 years
old.
Moreover, students have different behavior of gratitude senses to
parents, teachers, home and family, and nation, religion, and the king,
depending on their education. Students in Matthayom 6 have gratitude sense to
parents more than students in Matthayom 4 and 5. Students in Matthayom4
and 6 have gratitude sense to school more than students in Matthayom 5
Furthermore, students who live with grandparents have gratitude sense to
parents more than students who live with parents and relatives.
3 . The result of recommendation of ethic principle development in
gratitude sense of students in Mattayom level in Ayutthaya province found that
most students do housework such as sweep the floor, cook rice, and wash the
dishes, followed by reserve the forests and trees. The least is obey the
teachers’ instructions and concentrate in class.
Keywords : Morality

บทนา
การดาเนินชีวิตของคนไทยนั้นมีการปฏิบัติต่อกันตามสถานภาพในแต่ละครอบครัว
เช่น สถานภาพมารดาบิดา บุตรธิดา ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัว จึงต้อง
มีหลักจริยธรรมกาหนดให้สมาชิกปฏิบัติตนต่อกันด้วยเหตุที่ประชากรในประเทศไทยนับถือ
ศาสนาต่างๆ “จาแนกได้เป็น กลุ่มใหญ่ๆ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่นับถือศาสนาพุทธประมาณ ๙๕ %
กลุ่มที่ นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ ๔ % และกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์ประมาณ ๑ % กลุ่ม
ประชากรชาวพุทธเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่า วิถีชีวิตของคน
ส่วนใหญ่ในสังคมไทยนั้น ดาเนินชีวิตไปตามหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวที
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สังคมไทยในอดีตนั้น บุตรและธิดาจะถูกอบรมสั่งสอน ให้รู้จักคุณธรรมจริยธรรม หา
คุณประโยชน์จากภายในจิตใจ ซึ่งต่างจากยุคปัจจุบันที่มองหาแต่ประโยชน์แต่ภายนอก อันเป็น
สาเหตุที่ทาให้เกิดรอยร้าวภายในครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้น บุตรธิดาบางคนขาดความเคารพเชื่อ
ฟังมารดาบิดา เกรงใจเพื่อนมากกว่ามารดาบิดา ยอมขัดใจมราดาบิดาทาตามใจเพื่อนของตน
มั่วสุ่มตามแหล่งอันมิควรต่างๆ เสพสิ่ง สเพติด ก่ออาชญากรรม และกระทาความเลวร้ายต่างๆ
ในสังคมขึ้นมากมาย๑ ทาให้สถาบันครอบครัวยิ่งอ่อนแอเนื่องจากความสัมพันธ์ของบุคคลภายใน
ครอบครัวน้อยลง
ดังนั้น ศึกษาหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวที ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่คนไทยเราปฏิบัติตามแบบแผนคาสอนของพระพุทธศาสนานั้น จึงเป็น
กรณี ที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา องค์ความรู้ ความเชื่อ การปฏิบัติตัวของบุตรและธิดาเกี่ยวกับ
หน้าที่การมีความกตัญญูกตเวทีที่จะต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดา หรือ อื่นๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์
ต่อการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและกระตุ้นให้บุตรและธิดาตระหนักถึง
หน้าที่ของตนเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ทุกคนทุกวัยในสถาบันครอบครัวและประเทศชาติสืบ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑. เพื่อศึกษาสภาพหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๒. เพื่ อเปรียบเที ยบระดับความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
๒.๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวทีของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตในการศึกษาไว้ ๒ ด้าน ได้แก่
๓.๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา
๑พุทธทาสภิกขุ,เยาวชนกับศีลธรรม,(สุราษฏร์ธานี

: ธรรมทานมูลนิธิ ๒๕๓๗),หน้า ๔๒
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ผู้วิจัยจะทาการค้นคว้าและศึกษาสภาพหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวทีของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทาการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นโดยอาศัย
ปัจจัยขนาดของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักจริยธรรมด้าน
กตัญญูกตเวทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓.๒. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
ก. กลุ่มประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ โรงเรี ย นในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ระดั บ
มัธยมศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จานวนทั้งหมด ๒๙ โรงเรียน โดยมี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีท่ี ๔ - ๖ เป็นผู้ให้ข้อมูล มีประชากรทั้งหมด ๕,๐๙๒ คน
ข. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้งนี้ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔ – ๖
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งตามกลุ่มขนาดของโรงเรียน โดยสุ่มเลื อกมา ๓ โรงเรียน โดย
ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ างโดยใช้ วิธี ข อง ตารางส าเร็จ รูป ของเครจซี่ แ ละมอร์แ กน (Krejcie and
morgan) ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๕ % และระดับความเชื่อมั่น ๙๕% รวมทั้งหมด ๓๖๑
คน
ค. ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้มีวิจัยได้วิจัยได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามขนาดโรงเรียน ใหญ่ กลาง เล็ก โดยการสุ่มเลือกมา ๓ โรงเรียน ได้แก่
ขนาดใหญ่ ร.ร. อยุ ธ ยาวิ ท ยาลั ย , ร.ร.บางปะอิ น “ราชานุ เคราะห์ ๑”, ร.ร.เสนา “เสนา
ประสิทธิ์”, ขนาดกลาง ร.ร.นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”, ร.ร.บางปะหัน, ร.ร.อุทัย, ขนาดเล็ก
ร.ร.ท่าหลวงวิทยานุกูล, ร.ร.มหาราช “ประชานิมิต”, ร.ร.บางบาล

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาหลั ก จริ ย ธรรมด้ า นกตั ญ ญู ก ตเวที ของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” การวิจัยครั้งนี้ เป็ นการวิจัยเชิงสารวจซึ่ งผู้วิจัย ได้
ดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอน
๔.๑ รูปแบบการดาเนินการวิจัย
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย ธี โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ(Quantitative
Research) โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
๔.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ โรงเรี ย นในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ระดั บ
มัธยมศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓ จานวนทั้งหมด ๒๙ โรงเรียน โดยมี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีท่ี ๔ - ๖ เป็นผู้ให้ข้อมูล มีประชากรทั้งหมด ๕,๐๙๒ คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้งนี้ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔ – ๖
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งตามกลุ่มขนาดของโรงเรียน โดยสุ่มเลือกมา ๓ โรงเรียน โดย
ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ างโดยใช้ วิธี ข อง ตารางส าเร็จ รูป ของเครจซี่ แ ละมอร์แ กน (Krejcie and
morgan) ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๕ % และระดับความเชื่อมั่น ๙๕% รวมทั้งหมด ๓๖๑ คน
๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ น แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อรวมรวบ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ โรง
เพศ อายุ กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปัจจุบันอาศัยอยู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (
Check List)
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ “พฤติกรรมด้านกตัญ ญูกตเวที ” เป็นข้อ
คาถามชนิ ดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ๕ ระดับ มี
ทั้งหมด ๔๐ ข้อ ซึ่งสร้างมาจากพฤติกรรมของความกตัญญูกตเวที มี ๕ ระดับ
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาหลักจริยธรรมด้านกตัญ ญู กตเวที ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
๕.๑. ผู้วิจัยได้ยื่นคาร้องต่อผู้อานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่ อออก
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
๕.๒. ผู้วิจัยได้ยื่นคาร้องต่อผู้อานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่ อออก
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หนังสือถึงคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและ
นาไปแจกตามกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
๕.๓. ติดตามรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยวิเคราะห์หา
ค่าสถิติต่างๆ ดังนี้
๖.๑. วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าความถี่ร้อยละ
(Percentage)
๖.๒. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ หลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวทีของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความถี่ (Frequency) และค่าความถี่ร้อย
ละ (Percentage)
๖.๓. วิเคราะห์ข้อมู ลเกี่ยวกับ ปัญ หาอุป สรรคและแนวหลักจริยธรรมด้านกตัญ ญู
กตเวทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าความถี่ และร้อย
ละ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

๗.๑ สถิติที่ใช้ในการหาค่าคุณภาพเครื่องมือ
๑ ) ค่ าค วาม ส อ ด ค ล้ อ ง (Index of item Object Congruence : IOC) ข อ ง
แบบสอบถาม
๒) ค่าอานาจความจาแนก (Item total correlation) ของแบบสอบถาม
๓) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
๔) สถิติพื้นฐาน
๕) ค่าความถี่ (Frequency)
๖) ค่าค่าร้อยละ (Percentage)
๗) ค่าเฉลี่ย (Mean)
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

๘) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องศึกษาหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จั งหวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ซึ่ งผู้ วิ จั ย มี ป ระเด็ น จากมู ล การวิ เคราะห์ เพื่ อ น าเสนอการ สรุ ป
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
๑. จากการศึ ก ษาสภาพหลั ก หลั ก จริ ย ธรรม ด้ า นกตั ญ ญู ก ตเวที ให้ อ อกมาเป็ น
รูปธรรม เพื่อเป็นหลักพฤติกรรมของการมีกตัญญูกตเวที สรุปหัวข้อแบ่งได้ออกเป็น ๖ ด้าน คือ
ด้านกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ด้านกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ด้านกตัญญูกตเวทีบ้านและ
ครอบครัว ด้านกตัญญูกตเวทีต่อ โรงเรียน ด้านกตัญญูกตเวทีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และด้านกตัญญูกตเวทีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทั้ง ๖ ด้าน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ
๒. นักเรียนที่มีสถานะจาแนกตามอายุ มีระดับพฤติกรรมด้านกตัญญูกตเวทีแตกต่าง
กัน เกี่ยวกับการกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา, การกตัญญูกตเวทีต่ อครู อาจารย์, การกตัญญู
กตเวทีต่อบ้านและครอบครัว, การกตัญญูกตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยนักเรียนที่
มีอายุ ๑๘-๑๙ ปี ระดับพฤติกรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา มากกว่า นักเรียนที่มี
อายุ ๑๔-๑๕ ปี และ นักเรียนที่มีอายุ ๑๖-๑๗ ปี
นักเรียนมีสถานะการศึกษาต่างกัน มีระดับพฤติกรรมด้านกตัญญูกตเวทีแตกต่างกัน
เกี่ยวกับการกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา, การกตัญญูกตเวทีต่อบ้านและครอบครัว โดยนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระดับพฤติกรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา มากกว่า นักเรียน
มัธยมศึกษา ๔ และ นักเรียนมัธยมศึกษา ๕ ส่วนการกตัญญูกตเวทีต่อโรงเรียน โดยนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีระดับพฤติกรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อ
โรงเรียน มากกว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นักเรียนมีสถานะจาแนกตามอาศัยอยู่ มีระดับพฤติกรรมด้านกตัญญูกตเวทีแตกต่าง
กั น เกี่ ย วกั บ การกตั ญ ญู กตเวที ต่ อ บิ ด ามารดา, การกตั ญ ญู กตเวที ต่ อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ โดยนักเรียนที่อาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย มีระดับพฤติกรรมด้านความกตัญญู
กตเวทีต่อบิดามารดา มากกว่า นักเรียนที่อาศัยอยู่กับบิดา มารดา และ นักเรียนที่อาศัยอยู่ญาติ
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๓. ผลเสนอแนะแนวทางการพั ฒนาหลักจริยธรรมด้านกตัญญูกตเวทีของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าส่วนใหญ่ ช่วยเหลือกิจการงานที่บ้านต่างๆ
เช่น กวาดบ้าน หุงข้าว ล้างจาน อื่นๆ รองลงมา ร่วมกันไม่ตัดไม้ทาลายป่า และปลูกป่าทดแทน
ส่วนอันสุดท้าย คือ เชื่อฟังคาสอน ของครูอาจารย์ ในเวลาเรียนอย่างตั้งอก ตั้งใจ

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เหมาะแก่การนามาใช้ในการปลูกฝัง
คุณ ธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน เพราะว่าช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีคุณ ธรรมจริยธรรม
ประจาจิตประจาใจ ในการดาเนินชีวิต และต้องนาปั จจัยในทุกๆ ด้านมาใช้ร่วมกันตั้งแต่ด้าน
ครอบครัว ด้านสภาพแวดของสถานศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านศาสนา ด้านความ
ซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความอดทน ด้านมีความรับผิดชอบ จนถึงด้านการฝึกฝนตอนเอง
ให้มีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่สูงสุด

ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี ผลต่อการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สามารถนามาเป็นแนวทางในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
๑๐.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยของสังคมในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สื่อมวลชน
รัฐบาล รวมถึงวัด จะต้องมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นักศึกษาอย่าง
จริงจัง และเป็นระบบมากขึ้น จากผลการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางที่จะช่วยปลูกฝัง พัฒนา
คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา ดังนี้
ครอบครัวของนั ก ศึกษา พ่ อแม่ แ ละผู้ ป กครอง จะต้อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติต นให้ เป็ น
แบบอย่างที่ดี และจัดสรรเวลาในการพูดคุย ทานอาหาร หรือทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักศึกษา
ให้มากขึ้น เพื่อที่จะสร้างความอบอุ่น ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว เป็นการช่วย
ลดช่องว่าง ระหว่างตัวนักศึกษากับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
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สถานศึ ก ษาจะต้ อ งมี ก ารสนั บ สนุ น โครงการต่ า งๆ ที่ ช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและ
จริย ธรรม เช่ น การจั ด โครงการให้ ค รู -อาจารย์ นั ก ศึ ก ษา รวมถึ งผู้ ป กครอง เป็ น เครือ ข่ า ย
คุณ ธรรม นอกจากนี้ สถานศึ กษาจะต้ องวางนโยบายให้ อ าจารย์ผู้สอนในทุ กรายวิช ามี ก าร
สอดแทรกเนื้อหาในส่วนที่เป็นคุณธรรมเข้าไปในการสอนทุกครั้ง
สถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ ควรตระหนักการ
ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับนักศึกษา และควรมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมเข้าไปในรายการต่างๆ ด้วย ในส่วนของชุมชน ควรจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม โดยให้ นั ก ศึ ก ษาในชุ ม ชนเข้ าไปมี ส่ วนร่วม นอกจากนี้ รัฐ บาลควรให้
ความสาคัญในการออกโครงการรณรงค์ ส่งเสริม ยกย่องคนดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่นักศึกษา
สถาบันศาสนา ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรม มีการจัดโครงการที่
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมโดยประสานความร่ ว มมื อ กั บ บ้ า น สถานศึ ก ษาและชุ ม ชน
นอกจากนี้ยังควรส่งพระเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถออกไปสอนธรรมะให้กับนักศึกษา
นอกจากนี้วัดยัง ควรจัดสถานที่พร้อมด้วยพระเจ้าหน้าที่เพื่อคอยต้อนรับนักศึ กษาในการไปจัด
กิจกรรมด้านคุณธรรมที่วัด เป็นต้น
การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคม จะช่วยให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝัง พัฒนา
ความเป็นผู้ที่มีคุณธรรม และจริยธรรมได้มากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

ประภาศรี สี ห อ าไพ, พื้ น ฐานการศึ ก ษาทางศาสนาและจริ ย ธรรม ,พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๔,
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐
คู่มือ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถานบันการศึกษา. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิง คุณธรรม : บริษัท ธรรมสาร จากัด, ๒๕๕๒
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธศาสนากับการแนะแนว. พิมพ์ครั้งที่ ๗. ศูนย์แนะแนว
การศึกษาและอาชีพ, ๒๕๔๕.
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม), สอนดีทาดี มีคุณธรรมนาความรู้ , (ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จากัด, ๒๕๕๑
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การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

THE DEVELOPMENT OF QUALITY ASSURANCE THE GOVERNMENT OF
MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY
พระสุรชัย สุรชโย (หงษ์ตระกูล) 
สมศักดิ์ บุญปู
่
สิน งามประโคน
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพขององค์ ป ระกอบของการประกั น
คุณ ภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา เพื่อพั ฒ นาระบบการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเพื่อตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Research Method) ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ (Qualitative research) เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ใ น การวิ จั ย ได้ แ ก่
แบบสอบถาม จานวน ๒๖๐ รูป/คน และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้บริหาร จานวน ๕ รูป และ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ท รงคุณ วุฒิ จานวน ๘ รูป/คน เพื่อตรวจสอบระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การวิเคราะห์ โดยใช้ ส ถิติ เชิ งพรรณนา ได้ แก่ ร้อ ยละ ค่ าความถี่ ค่ าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน หาค่ า E.F.A. วิ เคราะห์ ปั จ จั ย (Exploratory Factor Analysis) การ
วิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า :
๑. องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบ
ไปด้วย ๑) ปณิธาน วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ๒) ผู้นาและการบริหารจัดการ ๓)
กลยุทธ์๔) ลูกค้า/ผู้เรียน ๕) บุคลากร ๖) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๗) ข้อกาหนดของหลักสูตร
๘) โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ๙) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ๑๐) การสนับสนุนผู้เรียน


หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา, บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.
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๑๑) สิ่งสนับสนุนและอานวยความสะดวก ๑๒) การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและ
การสอน ๑๓) ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ๑๔) ผลผลิต/ผลลัพธ์ ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ที่มี
ต่อองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา ทั้ง ๑๔
ด้าน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก คือ สิ่งสนับสนุนและอานวยความสะดวก ผู้นาและ
การบริหารจัดการ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ในส่วนของสิ่งสนับสนุนและอานวยความสะดวก กลยุทธ์
และ ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามลาดับ
๒.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย การวิ เคราะห์ ร ะบบ ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบของระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการผลิตบัณ ฑิต ๒) ด้านการวิจัย ๓) ด้านการบริการ
วิชาการ ๔) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕) ด้านการบริหารจัดการ ออกแบบระบบ
ประกอบด้วย ๑) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ๒) กระบวนการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ๓) โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพ การน าระบบไปใช้
ประกอบด้ ว ย ๑) การเตรี ย มการด าเนิ น งาน ๒) การด าเนิ น งาน ๓) การประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน การประเมินผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบันของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และปรับเปลี่ยน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับสถาบันของสานักงาน สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
๓. ผลการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย
พบว่า
ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ และด้านความ
เป็นไปได้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเหมือนกันซึ่งอยู่ในระดับมากซึ่งต้องมีความรู้จาก
ผลการวิจัย คือ ต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาระดับประเทศและระดับโลก
คาสาคัญ : การพัฒนาระบบ, การประกันคุณภาพการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Abstract

This research aims to To study the condition of components of
university quality assurance in higher education. To develop the educational
quality assurance system of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. And to
check
the
educational
quality
assurance
system
of
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Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Using Mixed Research Method:
quantitative research. Quantitative Research and Qualitative Research The
research instrument was a questionnaire of the administrators of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. The Mahachulalongkornrajavidyalaya
University There are 28 schools and colleges and 260 interviews with the
administrators and teachers of the five schools. The interviews were conducted
by in-depth interviews. An individual interview is an interview between the
interviewer and the interviewer, including the administrators, faculty and staff.
Asking deeply to answer. The study was conducted by the Faculty of Nursing,
Mahidol University, and the Focus Group, with 8 faculty members. Department
of General Education
The data were analyzed and analyzed by means of descriptive
statistics, percentage, frequency, mean, standard deviation and C.F.A. Content
analysis, content analysis, interview analysis, content analysis, and summary
interviews. Focus Group uses content analysis and group discussion.
The research found that :
1. Components of the quality assurance system for higher education
consist of: 1) Purpose, identity and identity 2) Leadership and management 3)
Strategy 4) Customer / learner 5) Personnel 6) 7) Curriculum requirements 8)
Curriculum structure and content 9 ) Staff development activities 1 0 ) Student
support 11) Support and facilities 12) The quality of teaching and learning 13)
feedback from stakeholders. Maintaining Arts and Culture and Community /
Society Relations 14) Productivity /
2 . Development of the educational quality assurance system of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. The first part consisted of the
components of the quality assurance system for education in 5 aspects: 1) the
production of graduates; 2) research; 3) Academic Services 4) Arts and Culture
Preservation 5 ) Management of Part 2 : 1 ) Process Development 2 ) Process
Development 3 ) The quality assurance program / activity. Part 3 The
implementation consisted of: 1) Preparation of the operation 2) Implementation
3) Evaluation of the implementation Part 4 Development of the system It was
modified according to the institutional quality assurance criteria of the Office of
the Higher Education Commission. And adjusted according to the institution's
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external quality assurance standards. The Office for Standards and Quality
Assessment (Public Organization) (Public Organization)
The results of the audit of educational quality assurance system of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University The overall level is very high. When
considering each aspect from the very least to the least. Suitability The benefits.
And the possibilities. The respondents had similar opinions, which were at a high
level.
Keywords : The Development Quality,
Assurance Government,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

๑. บทนา

จากความจาเป็นที่จะต้องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทย จึงได้มีสาระบัญญัติใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ดังนี๑้
หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา และให้ ถื อ ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติมี ๔ ประการ คือ การผลิตบั ณฑิต การ
วิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการ
ตามภารกิจทั้ง ๔ ประการดังกล่าว มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหลายประการที่ทาให้การประกันคุณภาพ
การศึกษา ในระดับ อุดมศึกษาเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ต้องเร่งดาเนินการ ๒หลักการสาคัญ ของการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ๓

๑

ณั ฐ พล ชุ ม วรฐายี ,บั น ไดสู่ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพใน
โรงเรียนเพื่อการประเมินภายนอก, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท บุ๊คพอยท์ จากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๕-๖.
๒
สานักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา,๒๕๕๗), หน้า ๑-๒.
๓
ณั ฐพล ชุ ม วรฐายี, บั น ไดสู่ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา การบริห ารจั ดการคุณ ภาพใน
โรงเรียนเพื่อการประเมินภายนอก, (กรุงเทพมหานคร :บุ๊คพอยท์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๐.
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๑. จุดมุ่งหมายของการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน คือ การที่ส ถานศึกษา
ร่วมกันพัฒ นาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือทาให้
บุคลากรเสียหน้า โดยเป้าหมายที่สาคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
๒. การที่ ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ ๑ ต้องทาให้การประกันคุณ ภาพ
การศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ และการทางานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการดาเนินงานตามปกติของสถานศึกษา
โดยพัฒนาสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมาย ชัดเจน ทาตาม
แผน ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ มีความโปร่งใส และมี
จิตสานึกในการพัฒนาคุณภาพการทางาน
๓. การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลาการทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหาร ครู- อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา โดยในการดาเนินงานจะต้องให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุม ชน เขตพื้ น ที่ หรือหน่วยงานที่ กากับ ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ช่ว ยกันคิดช่วยกันทา ช่วยกัน
ผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ปกครอง สังคมและประเทศชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภายใต้สถานะของมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐได้จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีพัฒนาการที่อิงกับเกณฑ์มาตรฐานของ
ต้นสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเชื่อมโยงมาตรฐานต่างๆ ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (สมศ.) โดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ความเป็นตัวตน
ของมหาวิท ยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งคณะสงฆ์ไทย เพื่อพร้อมรับต่อ
การประเมินคุณภาพภายนอก มีการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๒จนถึงปัจจุบันเป็นระยะ เวลา ๑๒ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีโครงสร้างการบริหารจัดการและการขยายส่วนงานใต้สั งกัดในฐานะ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ทั่วประเทศ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีหน่วยงานภายในสังกัดทั้งสิ้น ๔๙ แห่ง ได้แก่ คณะ ๕ คณะ วิทยาเขต ๑๐ แห่ง
วิทยาลัยสงฆ์๑๒ แห่ง ห้องเรียน ๕ แห่ง และหน่วยวิทยบริการ ๑๗ แห่ง๔
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นสิ่งสาคัญที่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันให้ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดบุคลากรต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยการกาหนดปัญ หาและความต้องการ การ
๔

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที และคณะ, แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พ.ศ. ๒๕๕๕. หน้า ๑-๒.
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วางแผน การทากิจกรรม และการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ การร่วมแรงร่วมใจ การ
ติดต่อประสานงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกระบวนการควบคุมตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานภายใต้เกณฑ์ม าตรฐานที่กาหนด เพื่อปรับปรุงพัฒ นาระบบการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
จากความสาคัญ ในเบื้องต้นทาให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒ นาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ย ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพทั ด เที ย มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ต่างประเทศ
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่ อศึกษาสภาพขององค์ประกอบของการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา
๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
๒.๓ เพื่อตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

๓. ขอบเขตของการวิจัย

๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้ อ หาที่ ใช้ในการศึก ษา ได้ แ ก่ แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกั บ ระบบแนวคิ ด และ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาโดยมุ่ง
ตรวจสอบเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ ๓๐๐ อันดับของการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยที่
ดีที่สุดของ (QS World University Rankings ๒๐๑๖-๒๐๑๗)๕โดยผู้วิจัยวิเคราะห์เกณฑ์แบ่ง
ออกดังต่อไปนี้

๕

การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าของโลก ประจ าปี 2016/17 (QS World University
Rankings 2016/17) โดยสานั กจั ดอัน ดับ มหาวิท ยาลัยโลกอย่าง Quacquarelli Symonds หรือ QS จาก
ประเทศอังกฤษ, https://campus.campus-star.com/variety/19739.html [ออนไลน์วันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๐]
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๑) การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ ที่และเกณฑ์การ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน(The Council of
the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA)
๓)การประกันคุณ ภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยใช้เกณฑ์ ของ สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ.
๔) เกณฑ์คุณ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิ ศ (Education Criteria
for Performance Excellence (EdPEx))
๕) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียน(ASEAN
University Network Quality Assurance :AUNQA)
๖) การประเมินคุณภาพในประเทศญี่ปุ่น(JUAA)
๗) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศสิงคโปร์(School Excellence
Model (SEM))
๓.๒ ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๓.๒.๑ ประชากร คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๖ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลาง วิทยา
เขตและวิทยาลัยสงฆ์ จานวน ๒๘ แห่ง
๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง วิท ยาเขตและวิท ยาลั ย สงฆ์ ในปี งบประมาณ 2560โดยผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นตัวแทนส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์มี
ขั้นตอนการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มวิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีด้วยกัน
หลากหลายวิธี ในที่นี้จะเสนอการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการกาหนดเกณฑ์ การใช้
สูตรคานวณและการใช้ตารางสาเร็จรูป ซึ่งแต่ละวิธีสามารถอธิบายได้ต่อไปนี้
1. การก าหนดเกณฑ์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ครอบคลุ ม ใน ๒๘ แห่ ง โดยเป็ น ผู้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จานวน ๗๗๕ รูป/คน
2. การใช้ตารางสาเร็จรูปการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสาเร็จรูป มี
อยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของผู้วิจัย ตารางสาเร็จรูปที่นิยมใช้กันในงานวิจัยเชิง
ส ารวจ ได้ แ ก่ สุ่ ม กลุ่ ม ตั วอย่ างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยการเปิ ด ตาราง
๖

ข้อมูลสถิติการศึกษา, http://www.info.mua.go.th[ออนไลน์วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑]
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ประชากรของของเครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie& Morgan)๗ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ ต ารางนี้ ในการ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดี ยวกัน และกาหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95%ได้
กลุ่มตัวอย่างจานวน ๒๖๐ รูป/คน
๓.๓.๓ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ จานวน ๑๐
รูป /คน ด้วยวิธีก ารสั ม ภาษณ์ การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (Depth Interview) แบบเจาะลึ ก
รายบุคคล (Individual depth interview) เป็นการ ซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และ
ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นการถามเจาะลึกล้วงคาตอบ อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
๓.๔ ขอบเขตด้านสถานที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ จานวน ๒๘ แห่ง
๓.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา
ทาการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี

๔. วิธีดาเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ ๑ เพื่อศึกษาสภาพขององค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑.ศึกษาเอกสาร
๒.แจกแบบสอบถาม
๓.สัมภาษณ์
๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
แหล่งข้อมูล : หนังสือ บทความ ตารา งานวิจัย website
เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร
การวิเคราะห์ : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis
ผลลัพธ์ที่ได้ : สภาพปัจจุบันและปัญหาของการประกันคุณภาพ
๒) ศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๗

Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan.1970 อางใน ธีรวุฒิเอกะกุล. ระเบียบวิธีวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. อุบลราชธานี :สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, ๒๕๔๓.
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๒. แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพขององค์ประกอบของการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา บุ ค ลากร จ านวน ๒๒๖ รู ป /คน โดยได้ จ ากการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างสัดส่วน ๑:๒๐ ของ( Hair, J. F., Black,๑๙๙๘)
เครื่องมือ : แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล : ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่า
C.F.A. วิเคราะห์ปัจจัย (confirmatory factor analysis )
ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้สภาพขององค์ประกอบของการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา
๓) ศึกษาจากการ
๑. สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา จุดอ่อน,จุดแข็ง,โอกาส ผู้บริหารคณาจารย์ จานวน
๑๐ รูป/คน โดยเลือกแบบเจาะจงซึ่งกาหนดกฎเกณฑ์ในการคัดเลือก
เครื่องมือ : แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis
ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้สภาพขององค์ประกอบของการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา, จุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส
ขั้นตอนที่ ๒ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๑.ยกร่าง
๒.สนทนากลุ่ม (Focus Group)
๑) ยกร่างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
แหล่งข้อมูล : ผลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑
เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร
การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis
ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ฉบับร่างที่ ๑)
๒.พัฒนาโดยสนทนากลุ่ม
แหล่งข้อมูล : ผู้ทรงคุณวุฒิ / นักวิชาการ / ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยการเลือก
แบบเจาะจงกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
เครื่ อ งมื อ : แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ได้ จ ากระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับร่างที่ ๑)
การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับร่างที่ ๒)
ขั้นตอนที่ ๓ เพื่อตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มี 2 ขั้นตอน
๑.ตรวจสอบรูปแบบ
๒.ปรับปรุงแก้ไขและนาเสนอ
ตรวจสอบโดยการแจกแบบสอบถาม มาตรฐานการประเมิน ๔ ด้าน ๑.ความเป็น
ประโยชน์ ๒.ความเป็นไปได้ ๓.ความเหมาะสม ๔.ความถูกต้อง
แหล่ ง ข้ อ มู ล : ผู้ บ ริ ห าร
หาวิทยาลัยโดยเลือกแบบเจาะจง ซึ่งกาหนดกฎเกณฑ์ในการคัดเลือก
เครื่องมือ : แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล : ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่า
C.F.A. วิเคราะห์ปัจจัย (confirmatory factor analysis)
ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับร่างที่ ๓)
๒.แก้ไขปรับปรุงและนาเสนอ
แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย
เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร
การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

๕. ผลการวิจัย

๑. องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบ
ไปด้วย ๑) ปณิธาน วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ๒) ผู้นาและการบริหารจัดการ ๓)
กลยุทธ์๔) ลูกค้า/ผู้เรียน ๕) บุคลากร ๖) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๗) ข้อกาหนดของหลักสูตร
๘) โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ๙) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ๑๐) การสนับสนุนผู้เรียน
๑๑) สิ่งสนับสนุนและอานวยความสะดวก ๑๒) การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและ
การสอน ๑๓) ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ๑๔) ผลผลิต/ผลลัพธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญศรี พรหมมาพันธุ์
และคณะวิจัย เรื่องการพั ฒ นาเครื่อ งชี้ วัด ส าหรับ การประเมิ น ผลการบริห ารงานบุ ค คลส่ วน
ท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและศึ กษาวิเคราะห์และนาเสนอรูปแบบและแนวทางในการ
วางระบบการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
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และกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพบว่าองค์ประกอบปัจจัยและตัวชี้วัดสาหรับการ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีจานวน 4 องค์ประกอบ 18 ปัจจัย 46 ตัวบ่งชี้
และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์กล่าวคือองค์ประกอบที่ 1 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์มี 5 ปัจจัยคือ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การวิเคราะห์งานการสรรหาการคัดเลือกและการแต่งตั้งมีตัวบ่งชี้
16 ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 2 การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์มี 6 ปัจจัยคือการเลื่อนตาแหน่งการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนการประเมินผลการปฏิบัติงานค่าตอบแทนการย้าย (ภายในองค์การเดียวกัน)
และการจูงใจมีตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี 3 ปัจจัยคือ
การฝึกอบรมการศึกษาและการวางแผนและการพัฒนาอาชีพมีตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่
4 การธารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์มี 4 ปัจจัยคือพนักงานสัมพันธ์สุขภาพและความ
ปลอดภั ยการด าเนิ น การทางวินั ย และการพ้ น จากต าแหน่ งมี ตั วบ่ งชี้ 7 ตัวบ่ งชี้ ผลลัพ ธ์ที่ พึ ง
ประสงค์มีตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้คือด้านประสิทธิผลและด้านประสิทธิภาพ๘
๒.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ส่วนที่ ๑ ส่วนนา ประกอบด้วย องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการผลิตบัณฑิต ๒) ด้านการวิจัย ๓) ด้านการบริการวิชาการ ๔) ด้าน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕) ด้านการบริหารจัดการ ส่วนที่ ๒ ตัวแบบ ประกอบด้วย
๑) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ๒) กระบวนการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๓)
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ส่วนที่ ๓ การนาไปใช้ ประกอบด้วย ๑)
การเตรียมการดาเนินงาน ๒) การดาเนินงาน ๓) การประเมินผลการดาเนินงาน ส่วนที่ ๔
เงื่อนไขการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดั บ สถาบั น ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา และปรับ เปลี่ ยนตามเกณฑ์ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับสถาบันของสานักงาน สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนิษฐา สน
เผือก ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะ
พัฒ นาการท่องเที่ยว มหาวิท ยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การมีส่วนร่วมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๑) การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ๒) การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ๓) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ๔) การมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางปรับปรุง
แนวทางและข้อเสนอแนะของการมี ส่วนร่วมการประกัน คุ ณ ภาพการศึกษาของ
บุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๑) ด้านการบริหารจัดการได้แก่ การนาเกณฑ์
การประกันคุณภาพเป็นแนวทางในการดาเนินงาน พิจารณาวางแผนการปฏิบัติราชการของ
๘

บุญ ศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ. การพั ฒ นาเครื่องชี้วัดสาหรับการประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะร่วมกัน และจัดทาแผนด้านการจัดการเรียนการสอน แผนการวิจัย แผนการบริหารวิชาการ
และแผนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการนาระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการทางาน การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ๒) ด้านการมีส่วนร่วมของ
บุ ค ลากรโดยการสร้างความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การจัด ท าแผนของคณะและการประกั น
คุณภาพแก่บุคลากร เพื่อให้ตระหนึกถึงการประกันคุณภาพเป็นงานที่ต้องดาเนินอย่างสม่าเสมอ
ในงานประจา ๓) ด้านการติดตามตรวจสอบ โดยมีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่าง
สม่าเสมอ๙
ผลการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย
พบว่า ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ และด้านความเป็นไปได้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเหมือนกันซึ่งอยู่ในระดับมาก
ส่วนที่ ๑ ส่วนนา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมาก
ไปหาน้อย พบว่าด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์และความ
เป็นไปได้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเหมือนกัน
ด้านการผลิตบัณฑิตระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่าด้าน
ความเหมาะสม ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเป็นประโยชน์
ด้านการวิจัยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลั ยอยู่ในระดับมากเมื่ อ พิ จารณาเป็ น รายด้านจากมากไปหาน้ อย พบว่าด้านความ
ถูกต้อง
ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ด้านการบริการวิชาการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่าด้าน
ความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้และความถูกต้อง ด้านความเป็นประโยชน์
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไป
หาน้อย พบว่าด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไป
ได้
ด้านการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่าด้าน
ความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้ านความเป็นประโยชน์และด้านความเป็นไปได้ สอดคล้อง
๙

กนิษฐา สนเผือก, รายงานการวิจัย การศึกษาการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, ๒๕๕๖).
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กับ สุจิตรา
สุคนธมัย ได้วิจัยเรื่อง ทัศนคติและการมีส่วนร่วมต่องานประกันคุณภาพ
ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่า
ทัศนคติของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ต่องานประกัน คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก คือ
การมีคุณภาพการศึกษาจะประสบผลสาเร็จจาเป็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษามีความสาคัญต่อการบริหารงานของหน่วยงาน การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล นาไปสู่คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาทาให้
สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้ การประกันคุณภาพการศึกษาทาให้หน่วยงานเกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง
ในเรื่องการมีส่วนร่วมต่องานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
การเปรียบเทียบเและการมีส่วนร่วมต่องานด้านประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า บุคลากรที่เป็น
ผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างกันในเรื่องทัศนคติต่องานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา นอกนั้น บุคลากรที่มีเพศต่างกัน สถานภาพต่างกัน ประสบการณ์ใน
การสอน/การทางานต่างกัน การทาหน้าที่ด้านประกันคุณภาพต่างกัน มีทัศนคติและการมีส่วน
ร่วมต่องานด้านประกันคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน๑๐
ส่วนที่ ๒ ตัวแบบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมาก
ไปหาน้อย พบว่าด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความ
เป็นไปได้
ขั้นตอนการพัฒนาระบบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า
ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์
กระบวนการการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไป
หาน้อย พบว่าด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไป
ได้
กระบวนการการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไป
หาน้ อ ย พบว่ าด้ านความถู ก ต้ อ ง ด้ านความเหมาะสม ด้ านความเป็ น ไปได้ ด้ านความเป็ น
ประโยชน์
๑๐

สุจิ ตรา สุค นธมัติ, “ทั ศนคติและการมีส่วนร่วมต่องานด้ านประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
บุคลากร”,วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่๒๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕), หน้า ๑-๒
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

โครงการ/กิจ กรรมการพั ฒ นาระบบการประกั น คุณ ภาพของระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านความถูกต้อง ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม
ด้านความเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับ ปรารถนา อังคประสาทชัย ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคล
ตะวันออก พบว่า๑๑
๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกส่วนใหญ่เป็น เพศชาย สถานภาพเป็นข้าราชการ มีการศึกษาระดับปริญญา
โท มีประสบการณ์การทางาน ๑๐ ปีขึ้นไปมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม
อยู่ในระดับมาก
๒. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางานต่างกันมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕ ส่วน
เพศต่างกันมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน
๓. แรงจูงใจภายในลักษณะงานการประกันคุณภาพการศึกษา บรรยากาศองค์กร มี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๔. แรงจูงใจภายในลักษณะงานการประกันคุณภาพการศึกษาและบรรยากาศองค์กร
ด้านความร่วมมือของผู้ร่วมงาน มีอานาจทานายการมีส่วนร่วมในการประกั นคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ร้อยละ ๔๐ โดยแรงจูงใจ ภายใน
ลักษณะงานประกันคุณภาพการศึกษามีอิทธิพลต่อการประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุด ซึ่งมี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณเท่ากับ .๔๖
ส่วนที่ ๓ การนาไปใช้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจาก
มากไปหาน้อย พบว่าด้านความถูกต้องและความเหมาะสม ด้านความเห็นไปได้ ด้านความเป็น
ประโยชน์
การเตรียมการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่าด้าน
ความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเป็นประโยชน์มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก

๑๑

ปราถนา อังคประสาทชัย, “ปัจจัยส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลตะวั น ออก”, หลั ก สู ต รปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) (มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๕๕).
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การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไป
หาน้ อ ย พบว่ าด้ านความเหมาะสม ด้ านความถู ก ต้ อ ง ด้ านความเป็ น ไปได้ ด้ านความเป็ น
ประโยชน์ สอดคล้องกับ อมรพรรณ ประจันตวนิชย์ ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
การทางานและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ สรุ ป แนวคิ ด และหลั ก การของการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ไว้ว่า “หั วใจของการประกัน คุณ ภาพ อยู่ที่ ความร่วมมือของบุ คลากรเป็น สาคั ญ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับระบบควบคุมคุณภาพ และปฏิบัติตามแผนงานที่
กาหนดไว้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนากลไก ที่ จะนาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ
ที่แท้จริง”๑๒
ส่วนที่ ๔ เงื่อนไขการพัฒนาระบบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้
ด้านความเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับ จันทร์พร สุดจานงค์ ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน : กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยบูรพาผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน มีส่วนร่วมด้าน
การปรับปรุงระบบมากที่สุดซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๖๑ รองลงมา ได้แก่ ด้านการ
ดาเนินงานซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๙ ด้านการตรวจสอบผลการดาเนินงานซึ่งอยู่
ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๓ และด้านการวางแผนซึ่งอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย
๓.๔๓ นอกจากนี้ยังพบว่า ด้านการวางแผนของการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่แตกต่างกันตามสถานภาพที่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ด้านการ
ดาเนินงานของการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกันตามสถานภาพที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ด้านการตรวจสอบผลการดาเนินงาน ของ
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันตามสถานภาพที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และด้านการปรับปรุงระบบของการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกันตามสถานภาพที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๕๑๓
๑๒

อมรพรรณ ประจันตวนิชย์, “ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานและปัจจัยส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ”, ปริญญา
นิพนธ์, หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐), หน้า ๑๒ - ๑๓.
๑๓
จั น ทร์ พ ร สุ ด จ านง, “การมี ส่ ว นร่ ว มในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘).
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

๖. ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรนาการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพโดยพัฒนาให้ทัดเทียมกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยระดับ
โลก
๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในโดยน าผลการตรวจสอบมาปรับ ปรุ งและรายงานผลการปรับ ปรุ งให้ ท าง
ผู้บริหารได้รับทราบและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
๓. มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ท าความร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับโลกต่อไป
๖.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๑.ควรทาการศึกษาสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ
๒. ควรศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ
๓. ควรทาการศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

เอกสารอ้างอิง
กนิษฐา สนเผือก. รายงานการวิจัย การศึกษาการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุ ค ลากรคณะพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว.มหาวิท ยาลั ยแม่ โจ้ จั งหวัด เชีย งใหม่ ,
๒๕๕๖.
จันทร์พร สุดจานง. การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน
การเรี ย น การสอน : กรณี ศึ ก ษ าม ห าวิ ท ยาลั ย บู รพ า. วิ ท ยานิ พ น ธ์ รั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป : วิทยาลัยการบริหารรัฐ
กิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘.
ณัฐพล ชุมวรฐายี. บันไดสู่การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการคุณภาพใน
โรงเรียนเพื่อการประเมินภายนอก. กรุงเทพมหานคร : บริษัท บุ๊คพอยท์ จากัด,
๒๕๔๕.
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ธีรวุฒิเอกะกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. อุบลราชธานี :สถาบัน
ราชภัฎอุบลราชธานี, ๒๕๔๓.
บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ. การพัฒนาเครื่องชี้วัดสาหรับการประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗.
ปราถนา อังคประสารทชัย. “ปัจจัยส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”. หลักสูตรปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ). มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
๒๕๕๕.
พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที และคณะ. แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๕.
สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผศ.ดร.และคณะ, การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๕.
สานักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา,๒๕๕๗.
สุจิตรา สุคนธมัติ. “ทัศนคติและการมีส่วนร่วมต่องานด้านประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
บุคลากร”,วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑. มกราคม-มิถุนายน
๒๕๕๕.
อมรพรรณ ประจันตวนิชย์. “ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานและปัจจัยส่วนบุคคลที่
ส่ ง ผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของบุ ค ลากรใน
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ” , ปริ ญ ญานิ พ นธ์ , หลั ก สู ต รปริ ญ ญาการศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, ๒๕๕๐.

42

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

43

การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

THE INSTITUTE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATORS ACCORDING
TO SAPPURISA-DHAMMA OF SCHOOLS IN KHLONGLUANG DISTRICT
PATHUMTHANI A PROVINCE
พระมหาณัฏฐ์ดนัย ฐานวุฑฺโฒ (เนียมหอม) 
วัฒนีย์ ปานจินดา
บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารสถานศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารตามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม ๗
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหาร
สถานศึ ก ษาเพื่ อ เปรียบเที ยบความคิ ด เห็ น ต่ อการบริห ารสถานศึ กษาและเพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน เริ่ม
ด้วยการศึ ก ษาสภาพการบริห ารสถานศึ ก ษา ด้ วยแบบสอบถามความคิ ด เห็ น จากครูผู้ส อน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
๑. การบริ ห ารสถานศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารตามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม ๗ โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้ง ๗ ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
๒.ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการความคิดเห็นของครู และเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี จาแนกตาม เพศ อายุ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ทางาน มีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ ในรายละเอียดพบว่า ด้านรู้จักเหตุ และด้านรู้จัก
บุคคลแตกต่างกันมีระดับนัยสาคัญ ที่ .๐๑
๓. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตาม
หลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม ๗ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา อ าเภอคลองหลวง จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ได้ แ ก่
ผู้บริหารใช้กฎระเบียบวินัยและเหตุผลมากเกินไป จนทาให้เกิดความขัดแย้ง ขาดเป้าหมายและ


หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา, บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. Faculty of Nursing, Siam
University, Thailand.
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ขาดความเชื่ อ มั น ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา และออกค าสั่ ง ใช้ งบประมาณในการบริ ห าร
สถานศึกษาเกินงบประมาณ จัดทาโครงการไม่ถูกต้องกับจังหวะเวลา ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
คนในองค์กร และภายนอกองค์กร ใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร ผู้บริหารควรเป็นผู้มี
ความรู้ ควรมีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมพั ฒ นาตนเอง จะต้องรู้จักเหตุ รู้หลัก การ และรู้หน้าที่
เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น ควรเปิดใจให้กว้าง
และยอมรับฟังความคิดความรู้สึกของผู้ร่วมงาน และปล่อยวางให้มากกว่านี้ ควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง มีความอดทน อดกลั้น และอย่ายึดกับตนเองมากกว่าองค์กร ควรนาหลักธรรมมาปฏิบัติ
ให้เกิดตามหลักของทางสายกลางให้มากขึ้น ควรที่จะรู้จักประมาณตน ควรจะนางบประมาณที่
ส่วนกลางจัดสรรให้ไปใช้อย่างเหมาะสม และพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตกว่านี้ ควรรู้เวลาและ
โอกาสในการพัฒนาโรงเรียน ควรมีแผนในการพัฒนา การปฏิบัติงานหรืองานในโรงเรียนใช้เวลา
ให้เหมาะสม และควรที่จะมีเป้าหมายและแผนในการดาเนินงานให้ชัดเจน ควรเป็นมิตรกับ
ชุมชน องค์กรอื่นๆ เพื่อที่จะทาให้ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลภายในและภายนอก ควรที่จะ
เลือกปฏิบัติ ควรเลือกบุคคลากรในการทา งานให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลนั้นๆ
และควรให้ มี ก ารอบรมการบริ ห ารงานด้ า นบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า แก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับหมู่คณะและองค์กรได้
คาสาคัญ : การบริหารสถานศึกษา, หลักสัปปุริสธรรม ๗.

Abstract

The research on School Administration Based on Sappurisa Dhamma
of School Administrators of Secondary Schools in Khlongluang District,
Pathumthani Province was aimed at studying the school administration,
comparison of the opinions on the school administration, and problems,
obstacles and suggestions in school administration based on Sappurisa Dhamma
of school administrators of secondary schools in Khlongluang district,
Pathumthani province. The mixed research methods were used in the study
starting with the study of school administration condition and then collecting
teachers’ opinion with questionnaires. The research results showed that:
1. The school administration based on Sappurisa Dhamma of school
administrators of secondary schools in Khlongluang district, Pathumthani
province was at the high level in all 7 aspects.
2. In comparison, the teachers and the school administrators having
different genders, ages, positions, education levels and work experiences had
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different levels of opinions towards school administration based on Sappurisa
Dhamma. In details, the difference was found on Knowing the Cause and
Knowing the different individuals with a significant statistic figure at 0.01.
3. Problems and obstacles were that administrators were so strict
and used excessive discipline that caused conflicts in performance,
administrated the schools aimlessly and unconfidently, spent the budget
excessive the budget limit, arranged the projects in inappropriate time, lacked of
human relations with inside and outside people, and not put the right men in
the right job.
Suggestions were as follows; the school administrators should be
qualified in their positions, trained for self-improvement, should know the
cause, principle and duty to increase the work efficiency, be open-minded, selfcontrolled, patient, conformed to the law, sacrifice to the organizations, work in
accordance with the Middle Path, be contentment, spend budget appropriately,
improve the organizations, set up school development plans, work for the
organization with full strength and capacity, be friendly to community and other
agencies, assign the right man to the right job, arrange training programs for
personnel for self-improvement and organization progress.
Keywords : The Institute Administration, Sappurisa-Dhamma.

บทนา

สภาพสังคมในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในยุคโลกาวิวัฒน์ ทาให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จาก
สื่อที่มีความทันสมัย เยาวชนรับเอาวัฒนธรรมต่างๆ มาเลียนแบบจนเกิดเป็นค่านิยม เช่น การ
แต่งกาย การคบเพื่ อน การพูดจา การวางตัวในสังคมถูกครอบงาด้านวัตถุมากเกินไปทาให้
ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขาดหายไปจากจิตใจของคนไทย ความเห็นแก่ตัวก็มี
มากขึ้น เนื่องจากการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเป็นส่วนใหญ่จึงไม่เหมาะสมกับความเป็น
ชาวพุทธ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้วัฒนธรรมประเพณี
ของไทยเสื่อมไปจากจิตใจของเยาวชนและสังคมไปมากกว่านี้ จึงทาให้สถานศึกษาเป็นระบบ
ราชการมากยิ่ งขึ้น ในสถานการณ์ ปั จ จุบั น ผู้ บ ริห ารมี บ ทบาทหน้ าที่ ที่ จะต้ อ งบริห ารงานใน
โรงเรี ย นของตนให้ ด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ เพื่ อ
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ความสาเร็จขององค์การ๑มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยผลักดันสาคัญที่ทาให้การจัดการศึกษา
และการบริหารงานในโรงเรียนประสบผลสาเร็จ เป็นอย่างดีได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่สาคัญ
อย่างยิ่ ง ควรเป็ น ผู้ น าที่ มี วิสั ยทั ศ น์ ด้ านคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมแตกต่ างจากผู้บ ริห ารทั่ วไป
กล่าวคือ ผู้นาดารงรักษาสถานภาพที่เจริญรุ่งเรืองขององค์การเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไว้เท่านั้น
หากแต่จะมุ่งแสวงหาวิถีทางปฏิบัติที่จะนาองค์การให้ไปสู่การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหาร
เพื่ อ ที่ จะน าผู้บ ริห ารไปสู่ การเป็ น ผู้ บ ริห ารมื ออาชีพ โดยก าหนดว่าผู้บ ริห ารมี ห น้ าที่ แนะน า
ตักเตือน หรือการกาหนดกับดูแลบุคลากรในองค์กร การที่จะปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวให้ได้ผลดี
ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้นาให้เหมาะสม๒ มีบุคลิกภาพที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบดีมีการตัดสินในและแก้ไขปัญหาได้ดี มี
มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจเป็นกลาง พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มี
ความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม มีคุณธรรม มีความอุตสาหะวิริยะ อดทน มีความเสียสละ มีความ
สม่าเสมอมั่นคง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร มีความก้าวหน้าในการ
พูดและการปฏิบัติ มีความตื่นตัวอยู่เสมอ มีสุขภาพดีเป็นผู้ประสานงานที่ดี เป็นนักพัฒนาและ
เป็นนักบริการสังคม รู้จักพัฒนาตนเองและสังคมมีความเป็นประชาธิปไตย มีความรักในสถาบัน
ชาติ และอนุ รัก ษ์ ศ าสนาศิ ล ปวัฒ นธรรม ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ๓ในสถานศึ ก ษาซึ่ งเป็ น
หน่ วยงานส าคั ญ ในการหล่ อ หลอมความเป็ น คนให้ กั บ นั ก เรีย นหากผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษามี
คุณธรรม จริยธรรม ย่อมส่งผลต่อการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้าน ผู้บริหารควรนาหลักพุทธธรรม
มาใช้ให้เหมาะสมในด้านการครองตน ครองคน และครองงานโดยควรนา หลักสัปปุริสธรรม ๗
มาประยุกต์กับการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวไว้ว่า คน
สมบูรณ์แบบหรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาชิก ที่ดีมีคุณค่าที่แท้จริงของมนุษยชาติ
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนเต็มคน ผู้สามารถนาหมู่ชนและสังคมไปสู่ความสันติสุขและความสามัคคี มี
ธรรม๔คุณธรรมและจริยธรรม จึงถือเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินบทบาทหน้าที่ของการเป็น
๑

พระมหาสุ ทั ศ สุ ท สฺ ส โน (นุ ร าช), “ศึ ก ษาบทบาทของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ ระดั บ
ประถมศึกษา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร,” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย
: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒).
๒
กระแสสินธุ์ ปล้องมะณี และศิริฉัตร ศรีคล้า, “การศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษากรุงเทพมหานคร เขต ๓,” วิท ยานิพ นธ์ศึกษาศาตรมหาบั ณ ฑิ ต, (บัณ ฑิ ต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๑).
๓
ชัยญา ชนะมาร, “การศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร,” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย
: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).
๔
เกศกัญญา อนุกูล, “การบริหารโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒,” วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).
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ผู้นาที่ดี หากผู้นาขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมจะทาให้ผู้นานั้นขาดความชอบธรรมในการ
ทาหน้าที่ในองค์กรนั้นต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นคุณสมบัติที่สาคัญของ
บทบาทหน้าที่ของผู้นา ที่ทาให้ผู้นาสามารถได้รับการยอมรับความเชื่อถือ ตลอดจนความนับถือ
จากบุคคลต่างๆ ทั้งในองค์กรและสังคมทั่วไป ดังนั้น ปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้นา ย่อมท าให้ ผู้นาไม่ เป็นที่ ยอมรับต่อบุคคลทั่วไปทั้งในองค์กรและในสังคม ซึ่ งย่อมส่งผล
กระทบต่อหลักบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กรให้เสื่อมลง และย่อมนามาซึ่งความล่ม
สลายขององค์กรในอนาคตเช่นกัน๕
ด้วยเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นธรรมของสัตบุรุษคุณสมบัติของคนดี คือ ความรู้จักเหตุ ความรู้จักผล
ความรู้จักตน ความรู้จักประมาณ ความรู้จักกาล ความรู้จักชุมชน และความรู้จักบุคคล เพื่อเป็น
แนวทางในการพั ฒ นาภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและประยุ ก ต์ ใช้ ในการบริ ห าร
การศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑) เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารตามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม ๗
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๒) เพื่ อเปรียบเที ยบความคิดเห็น ต่อการบริห ารสถานศึกษาของผู้บ ริหารตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จาแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล
๓) เพื่อศึกษาปัญ หาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุ
ริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ” ผู้วิจัยได้กาหนด
ขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้
๑) ขอบเขตด้านเนื้อหา

๕

พระมหารุ่งโรจน์ ธมฺมฏฺฐเมธี (ศิริพันธ์), “การศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นาในพระพุทธศาสนา
เถรวาท,” วิท ยานิ พ นธ์พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ตวิท ยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐).
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

เนื้ อ หาของการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่อง การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียน
มัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้าน ได้แก่
ด้านการรู้จักเหตุ ด้านการรู้จักผล ด้านการรู้จักตน ด้านการรู้จักประมาณ ด้านการรู้จักกาล
ด้านการรู้จักชุมชนและด้านการรู้จักบุคคล
๒) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ครูผู้ ส อนโรงเรีย นมั ธยมศึ ก ษา เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี มี จานวน ๓ โรงเรียน คือ ๑) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)
ในพระราชูปถัมภ์ จานวน ๑๐๘ คน ๒) โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จานวน
๑๔๗ คน ๓) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จานวน ๑๗๑ คน รวมประชากรทั้งหมด
๔๒๖ คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี มี จานวน ๓ โรงเรียน คือ ๑) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)
ในพระราชูปถัมภ์ จานวน ๕๐ คน ๒) โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จานวน ๗๐
คน
๓) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จานวน ๘๑ คน รวมประชากรทั้งหมด
๒๐๑ คน โดยใช้วิธีการเปิดตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๒๐๑ คน จากนั้นจึงทาการสุ่มแบบง่าย โดยวิธีการเทียบสัดส่วน๖
๓) ขอบเขตด้านสถานที่
ผู้วิจัยกาหนดสถานที่ทาการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ มีจานวน ๓ โรงเรียน
คือ ๑) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ๒) โรงเรียน
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ๓) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
๔) ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยได้กาหนดช่วงการวิจัยครั้งนี้ คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๙ เดือน

สรุปผลการวิจัย

๑) ระดับความคิดเห็นของครู และเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระดับความคิดเห็นของครู และเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัป
๖พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : เฮ้าส์ ออฟ เดอร์

มีสท์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๙๙.
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ปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย ๓.๙๕ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระถนัด วฑฺฒโน (บุตรสวัสดิ์) ๗ ได้ทา
การวิจัย เรื่อง "การวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ "พบว่า แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นาที่ดีนั้นย่อมประกอบด้วยหลัก ๓ ประการ คือ หลักการครอง
ตน ครองคนและครองงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้นาเกิดการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนาระบบการ
ท างาน ให้ มี คุ ณ ภาพที่ ส มบู รณ์ แ บบทั้ งสองด้ า น คื อ คุ ณ ภาพด้ า นจิ ต ใจ และคุ ณ ภาพด้ า น
ความสามารถ นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้นาที่ดีตามหลัก สัปปุริสธรรม ๗ ในพระพุทธศาสนา
จะต้องยึดหลักธรรมเป็นคุณธรรมสาคัญสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้สามารถดาเนิน
กิจการทุกอย่างให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และ พระมหารุ่งโรจน์ ธมฺมฏฐเมธี (ศิริ
พันธ์) ๘ ได้ทาการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์หลักภาวะผู้นาในพระพุทธศาสนาเถรวาท”
พบว่า หลักสัปปุริธรรม หมายถึง ธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี หรือคนที่แท้ซึ่งมีความเป็นคน
ที่สมบูรณ์ และถือเป็นคุณธรรมที่สาคัญของการเป็นผู้นาที่สมบูรณ์ ๗ ประการดังนี้
๑. ธัมมัญญตา เป็นผู้รู้จักเหตุผล คือเมื่อผู้นาตาแหน่ง จะทาหน้าที่อะไรก็ตามต้อง
รู้หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ ถึงกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบของ
ตน โดยรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ และจาให้ความสุขแก่ผู้ใต้ปกครองได้
อย่างไร และให้การช่วยเหลือตั้งตนอยู่ในหลักการนั้น
๒. อั ต ถั ญ ญู ต า รู้ จั ก จุ ด มุ่ ง หมายและผล คื อ รู้ จุ ด มุ่ ง หมายที่ ต นกระท าว่ า มี
จุดมุ่งหมายอะไรในการปกครอง คือปรารถนาให้ผู้ใต้ปกครองมีความสุขเป็นหลักในการปกครอง
๓. อัตตัญญุตา รู้จักตน คือรู้ตามความเป็นจริงว่า โดยชาติ โดยตระกูล โดยหน้าที่
โดยคุณ ธรรมและความรู้ที่ ตนมี อ ยู่แ ล้ว จะประพฤติตนให้ สมกับ ที่ เป็ น ผู้ป กครองว่าสิ่งที่ ต น
กระทาไปนั้นให้อะไรแก่ผู้ใต้ปกครอง
๔. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือรู้จักประมาณในการลงทัณฑ์ และการเก็บเกี่ยว
ภาษีอากรแต่พอควร รู้จักประมาณในการแบ่งปันความสุขแก่ผู้ใต้ปกครองให้ทั่วถึง
๕. กาลัญญุตา รู้จักกาล คือรู้กาลอันควรในการทากิจต่างๆ เวลาไหนควรจะทา
อะไร
๖. ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน คือรู้กิริยาที่พึงประพฤติต่อชุมชนนั้นว่าแต่ละชุมชนมี
ความต้องการอะไร ควรจะสงเคราะห์อย่างไรจึงเหมาะสม
๗พระถนัด

วฑฺฒโน (บุตรสวัสดิ์), "การวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ",
วิ ท ยานิ พ นธ์พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย : มหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ,
๒๕๕๑).
๘
พระมหารุ่ ง โรจน์ ธมฺ ม ฏฺ ฐ เมธี (ศิ ริ พั น ธ์ ) , การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห ลั ก ภาวะผู้ น าใน
พระพุทธศาสนา เถรวาท, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐).
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๗. ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล คือรู้จริตของแต่ละบุคคลว่ามีความโน้มเอียงไปด้านใด
ผู้ปกครองที่มีความเข้าใจหรือมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ย่อมสามารถช่วยให้สามารถทางานกับ
บุคคลที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
๒) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความความคิดเห็นของครู และเจ้าหน้าที่ที่
มี ต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผลการเปรียบเที ยบคุณ ภาพการความคิดเห็น ของครู และเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี จาแนกตาม เพศ อายุ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ทางาน นาไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ ครู และเจ้าหน้าที่มีเพศ อายุ ตาแหน่ง ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน ครู และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ การทางาน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม
๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาผล
การวิเคราะห์ ในภาพรวมพบว่า ด้านรู้จักเหตุ แตกต่างกันมีที่ระดับนัยสาคัญ ที่ .๐๑ ส่วนด้าน
รู้จักบุคคลแตกต่างกัน ระดับนัยสาคัญ ที่ .๐๑ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาคมเพชร
วชิรปญฺโญ (เรืองผา)๙ ได้ทาการวิจัย เรื่อง “การนาหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี” ว่า สัปปุริสธรรม ๗ คือ ธรรมของสัตบุรุษ ในการบริหารงานในองค์การ
ต่าง ๆ ถ้าองค์การใด ได้บุคลากรที่เป็นสัตบุรุษก็ย่อมจะสร้างความเจริญสามัคคีให้แก่หน่วยงาน
หรือองค์การอย่างสบาย เพราะบุคลากรหรือผู้บริหารใช้หลักการรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตนเอง
รู้จักประมาณ รู้เวลา รู้จักชุม ชน และรู้บุ คคลทั้ งในชุมชนและองค์การ โดยเฉพาะองค์การ
บริห ารส่วนตาบล ที่ ผู้ วิจัยได้น ามาเสนอนี้ ใช้ ห ลั กธรรม ๗ ประการหรือไม่ อ ย่างไร การน า
หลักธรรมนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสามัคคีในองค์การเป็นแรงจูงใจในการทางานของฝ่าย
ปฏิ บั ติ ตลอดจนการบริห ารงานที่ มี คุ ณ ภาพเกิ ด ขึ้ น อี ก ด้ วย หลั ก สั ป ปุ ริส ธรรม ๗ ประการ
แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษได้แก่ คนดี มีความประพฤติ ทางกาย วาจา ถูกต้องเรียบร้อยไม่มีโทษ
มี ๗ ประการ และ พระสามารถ อานนฺโท๑๐ ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริส
ธรรม” พบว่า ผู้นาโดยทั่วไปและผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรมเป็นผู้นาที่มีลักษณะเป็นศูนย์รวมมี
๙

พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโญ (เรืองผา), “การนาหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้ในการ
บริห ารราชการส่วนท้ องถิ่น : กรณี ศึ กษาเฉพาะองค์ ก ารบริห ารส่วนต าบลในอาเภอบางบั วทอง จั งหวัด
นนทบุรี,” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต, (บัณ ฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒).
๑๐พระสามารถ อานนฺโท, "ภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ", วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘).

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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หลักการ มีจุดมุ่งหมายในการทางาน มีการประเมินตน มีการรู้จักประมาณความพอดีในทุก
กรณี รู้จัก เวลาที่ เหมาะในการด าเนิ น กิ จการ รู้ระเบี ยบโครงสร้างของสั งคม ตลอดจนรู้จั ก
ประเภทบุคคลที่ควรคบหา ทาให้สามารถเป็นผู้นาที่เหมาะสมกับหน้าที่และนาความสงบมาสู่
สังคมได้
๓) สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี
ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
๑. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่อ การ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุ ม ธานี ด้านรู้จักเหตุ อยู่ในระดับ มาก คือ ผู้บ ริห ารใช้ก ฎระเบี ยบวินั ยและ
เหตุผลมากเกินไป จนทาให้เกิด ความขัดแย้ง จานวน ๓๔ คน
๒. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่อ การ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานีด้านรู้จักผล อยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารขาดเป้าหมายในการบริหาร
สถานศึกษา จานวน ๓๘ คน
๓. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่อการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุ ม ธานี ด้านรู้ จักตน อยู่ในระดั บ มาก คือ ผู้บ ริห ารขาดความเชื่อมัน ในการ
บริหารสถานศึกษา และออกคาสั่ง จานวน ๓๓ คน
๔. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่อการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานีด้านรู้จักประมาณ อยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารใช้งบประมาณในการ
บริหารสถานศึกษาเกินงบประมาณที่มีอยู่ จานวน ๓๕ คน
๕.ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่อการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานีด้านรู้จักกาล อยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารจัดทาโครงการไม่ถูกต้องกับ
จังหวะเวลา จานวน ๓๗ คน
๖. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่อการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านรู้จักชุมชน อยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
คนในองค์กร และภายนอกองค์กร จานวน ๓๖ คน
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๗. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่อการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านรู้จักบุคคล อยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับ
งาน จานวน ๓๙ คน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
๑. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง
จั งหวัด ปทุ ม ธานี ด้ านรู้จั ก เหตุ อยู่ ในระดั บ มาก คื อ ควรใช้ ห ลั ก การและเหตุ ผ ลให้ ต รงกั บ
สถานการณ์นั้นๆ เพื่อแก้ปัญหา จานวน ๓๗ คน
๒. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุ ม ธานี ด้านรู้จักผล อยู่ในระดับ มาก คือ ควรมี เป้ าหมายที่ ชั ดเจนในการบริห าร
สถานศึกษา จานวน ๓๐ คน
๓. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ด้านรู้จักตน อยู่ในระดับมาก คือ ควรสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้มากขึ้น ใน
การบริหารสถานศึกษา จานวน ๓๘ คน
๔. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง
จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ด้ านรู้จั ก ประมาณ อยู่ ในระดั บ มาก คื อ ควรใช้ งบประมาณที่ มี อ ยู่ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับโครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆ โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด จานวน ๓๑ คน
๕. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ด้านรู้จักกาล อยู่ในระดับมาก คือ ควรจัดทาโครงการให้ตรงกับระยะเวลาที่
เหมาะสมในการบริหารโครงการต่างๆจานวน ๓๘ คน
๖. ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ข้อ เสนอแนะต่ อ การ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านรู้จักชุมชน อยู่ในระดับมาก คือ ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร จานวน ๔๐ คน
๗. ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ข้ อ เสนอแนะต่ อ การ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านรู้จักบุคคล อยู่ในระดับมาก คือ ควรใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับการ
งานที่พึงกระทาได้ จานวน ๓๒ คน
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ข้อเสนอแนะ แนวทางส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัป
ปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สรุปได้ดังนี้
ด้านธัมมัญ ญุ ตา ได้แก่ ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ แต่ควรมีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม
พัฒนาตนเอง กล่าวคือผู้นา นั้นจะต้องรู้จักเหตุ รู้หลักการ และรู้หน้าที่เพื่อที่จะเป็นแนวทางใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น
ด้ า นอั ต ถั ญ ญุ ต า ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารควรเปิ ด ใจให้ ก ว้ า งและยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด
ความรู้สึกของผู้ร่วมงาน และปล่อยวางให้มากกว่านี้
ด้านอัตตัญญุตา ได้แก่ ผู้บริหารควรควบคุมอารมณ์ของตนเอง มีความอดทน อด
กลั้น และอย่ายึดกับตนเองมากกว่าองค์กร ควรนาหลักธรรมมาปฏิบัติให้เกิดตามหลักของทาง
สายกลางให้มากขึ้น
ด้านมัตตัญญุตา ได้แก่ ผู้บริหารควรที่จะรู้จักประมาณตน ควรจะนา งบประมาณที่
ส่วนกลางจัดสรรให้ไปใช้อย่างเหมาะสม ไม่ใช้ด้านอื่นนอกจากด้านการศึกษา และพัฒนาองค์กร
ให้เจริญเติบโตกว่านี้
ด้านกาลัญญุตา ได้แก่ ควรรู้เวลาและโอกาสในการพัฒนาโรงเรียน ควรมีแผนใน
การพัฒนาที่ดีกว่านี้ การปฏิบัติงานหรืองานในโรงเรียนใช้เวลาให้เหมาะสม ไม่เอาเวลาเรียนของ
สามเณรไปใช้ในงานส่ วนตัว และควรที่ จะมี เป้ าหมายและแผนในการดาเนิ น งานให้ ชัด เจน
มากกว่านี้
ด้านปริสัญญุตา ได้แก่ ผู้บริหารควรเป็นมิตรแท้กับชุมชน องค์กรอื่นๆ เพื่อที่จะทา
ให้ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลภายในและภายนอก
ด้ า นปุ ค คลปโรปรั ญ ญุ ต า ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารไม่ ค วรที่ จ ะเลื อ กปฏิ บั ติ ควรเลื อ ก
บุคคลากรในการทา งานให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลนั้นๆ และควรให้มีการอบรม
การบริหารงานด้านบุคลากรเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจน
สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับหมู่คณะและองค์กรได้
สอดคล้ องกั บงานวิจั ยของ ชั ยญา ชนะมาร๑๑ ได้ ท าการวิจั ย เรื่อง “การศึ กษา
คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร” ว่า ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี
มีปฏิภาณไหวพริบดีมีการตัดสินในและแก้ไขปัญหาได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มี
ใจเป็นกลางพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตว์สุจริตยุติธรรม มีคุณธรรม มี
๑๑

ชัยญา ชนะมาร, “การศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร,” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ความอุตสาหะ วิริยะ อดทน มีความเสียสละ มีความสม่าเสมอมั่นคง มี ความเชื่อมั่นในตนเอง มี
ความสามารถในการสื่อสาร มีความกล้าในการพูดและการปฏิบัติ มีความตื่นตัวอยู่เสมอ มีความ
สุขภาพดีเป็นผู้ประสานงานที่ดี เป็นนักพัฒนาและเป็นนักบริหารการสังคม รู้จักพัฒนาตนเอง และ
เสรี พุทธปวน๑๒ ได้ทาการวิจัย เรื่อง “การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาอาเภอเมืองลาพูน” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความเห็น
สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันว่าการปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้ง ๔
ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน และด้านความสัมพันธ์กับชุมชนมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบสรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปรับระบบราชการ และมีการจัดปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งบุคลากรยังไม่มีความพร้อมส่งผลให้ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยัง
ขาดความเข้าใจและความพร้อม และ พระมหารุ่งโรจน์ ธมฺมฏฐเมธี (ศิริพันธ์) ๑๓ ได้ทาการวิจัย
เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์หลักภาวะผู้นาในพระพุทธศาสนาเถรวาท” พบว่า หลักสัปปุริธรรม
หมายถึง ธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี หรือคนที่แท้ซึ่งมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ และถือเป็น
คุณธรรมที่สาคัญของการเป็นผู้นาที่สมบูรณ์ ๗ ประการดังนี้
๑. ธัมมัญญตา เป็นผู้รู้จักเหตุผล คือเมื่อผู้นาตาแหน่ง จะทาหน้าที่อะไรก็ตามต้องรู้
หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ ถึงกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบของตน
โดยรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ และจาให้ความสุขแก่ผู้ใต้ปกครองได้อย่างไร
และให้การช่วยเหลือตั้งตนอยู่ในหลักการนั้น
๒. อัตถัญญูตา รู้จักจุดมุ่งหมายและผล คือรู้จุดมุ่งหมายที่ตนกระทาว่ามีจุดมุ่งหมาย
อะไรในการปกครอง คือปรารถนาให้ผู้ใต้ปกครองมีความสุขเป็นหลักในการปกครอง
๓. อัตตัญญุตา รู้จักตน คือรู้ตามความเป็นจริงว่า โดยชาติ โดยตระกูล โดยหน้าที่
โดยคุณธรรมและความรู้ที่ตนมีอยู่แล้ว จะประพฤติตนให้สมกับที่เป็นผู้ปกครองว่าสิ่งที่ตนกระทา
ไปนั้นให้อะไรแก่ผู้ใต้ปกครอง
๔. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือรู้จักประมาณในการลงทัณฑ์ และการเก็บเกี่ยวภาษี
อากรแต่พอควร รู้จักประมาณในการแบ่งปันความสุขแก่ผู้ใต้ปกครองให้ทั่วถึง
๕. กาลัญญุตา รู้จักกาล คือรู้กาลอันควรในการทากิจต่างๆ เวลาไหนควรจะทาอะไร
๑๒

เสรี พุ ท ธปวน, “การบริห ารงานโดยใช้ โรงเรีย นเป็ น ฐาน ในโรงเรีย น สั ง กั ด ส านั ก งาน
ประถมศึ ก ษา อ าเภอเมื อ งล าพู น ”, วิ ท ยานิ พ นธ์ ศึ ก ษาศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖).
๑๓
พระมหารุ่ ง โรจน์ ธมฺ ม ฏฺ ฐ เมธี (ศิ ริ พั น ธ์ ) , การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห ลั ก ภาวะผู้ น าใน
พระพุทธศาสนา เถรวาท, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐).
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๖. ปริสัญญุ ตา รู้จักชุมชน คือรู้กิริยาที่พึงประพฤติต่อชุมชนนั้นว่าแต่ละชุมชนมี
ความต้องการอะไร ควรจะสงเคราะห์อย่างไรจึงเหมาะสม
๗. ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล คือรู้จริตของแต่ละบุคคลว่ามีความโน้มเอียงไปด้านใด
ผู้ปกครองที่มีความเข้าใจหรือมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ย่อมสามารถช่วยให้สามารถทางานกับ
บุคคลที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่
ควรกาหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้นาไปใช้ดังต่อไปนี้
๑) ด้านรู้จักเหตุ การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรใช้หลักการและเหตุผลให้ตรง
กับสถานการณ์ นั้นๆ เพื่อแก้ปัญหา ควรใช้อารมณ์ให้น้อยลงและควรใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งในการ
บริหาร ควรรับฟัง เหตุผลของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีก่อนว่าเหตุเป็นมาอย่างไร ควรมีให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญ หา ร่วมกัน เพื่อให้เกิดมุมมองหลากหลายและแก้ปัญ หาได้ถูกต้อง
ยิ่งขึ้น
๒) ด้านรู้จักผล การบริหารสถานศึกษาของผู้บ ริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
บริหาร ควรศึกษา โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะนามาพัฒนาสถานศึกษา ควรคิดวิเคราะห์
ถึงผลได้และผลเสียให้ดี ใน การแก้ไขปัญหานั้นๆ ควรตั้งใจทางานและหวังความเจริญก้าวหน้า
มาสู่โรงเรียนและองค์กรของตนเอง
๓) ด้านรู้จักตน การบริห ารสถานศึกษาของผู้บริห ารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้
มากขึ้น ในการ บริหารสถานศึกษา ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการประพฤติให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ใ นการบริ ห าร ควรมี ปิ ย ะวาจาในการสนทนา หรื อ ในการประชุ ม และการ
บริหารงานในสถานศึกษา และควรอุทิศ ตนเองให้กับการบริหารสถานศึกษาจนกว่าจะประสบ
ผลสาเร็จ
๔) ด้านรู้จักประมาณ การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม
๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสมกั บ โครงการ หรือ กิ จ กรรมต่ างๆ โดยให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ควรวางแผนงานให้
สามารถปฏิบัติได้แล
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เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ ควรใช้อานาจให้ถูกต้องเหมาะสมและมีขอบเขตใน
การบริหาร ควรดาเนินชีวิตบนความพอเพียง ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหาร
๕) ด้านรู้จักกาล การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรจัดทาโครงการให้ตรงกับ
ระยะเวลาที่ เหมาะสมในการบริหารโครงการต่างๆ ควรควบคุมระยะเวลาในการดาเนินนโยบาย
ต่างๆ ให้ ทั น ต่ อ กาลเวลาในการบริห าร ควรสั่งการในการท างานให้ ตรงกั บ ระยะเวลาและ
สถานที่ ในการบริ ห าร ควรจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของการด าเนิ น กิ จ กรรมหรื อ การบริ ห าร
สถานศึกษา
๖) ด้านรู้จักชุมชน การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนทั้ง
ภายในและ ภายนอกองค์ ก ร ควรศึ ก ษาวิเคราะห์ บ ริบ ทและสภาพแวดล้ อ มในการบริห าร
สถานศึกษาให้เข้าใจถึง ความเป็นได้ในการบริหาร ควรประสานงานกับชุนชนในการทากิจกรรม
ของสถานศึกษาเพื่อทาให้เกิด การมีส่วนร่วม และควรดาเนินโครงการหรือจัดกรรมให้สอดคล้อง
กับสถานศึกษา
๗) ด้านรู้จักบุคคล การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับ
การงานที่พึง กระทาได้ ควรส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดความรู้ความสามารถและได้พัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ ควรพิจารณาความดีความชอบบนหลักของความถูกต้องและเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่ายและควรให้ ความสาคัญกับบุคลากรทุกคนในองค์กร
๒) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑) ผู้บริหารควรมีการวางแผนงาน คือ การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตาม
หลักสัปปุริส ธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรจะ
กาหนดแผนงานกิจการในองค์กรมีทิศทางในการปฏิบัติงานหรือทางานร่วมกันอย่างกลมกลืนไป
ในทางเดียวกัน
๒) ผู้บริหารควรมีการจัดองค์การ คือ การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรจัดการ
โครงสร้างองค์กรให้มีสายบังคับบัญชา ที่คล่องตัว การเชื่อมสายบังคับ บัญชาให้แน่นแฟ้น และ
มีความจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารในระดับสูง
๓) ผู้บริหารควรมีการบริหารงานบุคคล คือ การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควร
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการบริห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในองค์ ก ร เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน การ
ปฏิบัติงานขององค์กร
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๔) ผู้บริหารควรมีการวินิจฉัยสั่งการ คือ การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตาม
หลั ก สั ป ปุ ริส ธรรม ๗ โรงเรีย นมั ธยมศึ ก ษา เขต อ าเภอคลองหลวง จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ของ
ผู้บริหารตาม หลักสัปปุริสธรรม ๗ องค์กรควรมีการวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็วแม่นตรง รวมทั้ง
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ทั น สมั ย เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
๕) ผู้บริหารควรมีการประสานงาน คือ การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตาม
หลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม ๗ โรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษา เขต อ าเภอคลองหลวง จั งหวัด ปทุ ม ธานี ควร
ประสานงานในเชิงระบบในองค์กร หรือนอกระบบนอกองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนิน
กิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อแก้ไขปัญ หา
ความขัดแย้ง ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร
๖) ผู้บริหารควรมีการเสนอรายงาน คือ การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี องค์กรควร
จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ และเป็ น ข้ อ มู ล ที่ เป็ น มาตรฐาน เที่ ย งตรง มี ม าตรวัด รวมทั้ งการใช้ เทคโนโลยี ที่
ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนข้อมูล จะทาให้การบริหารองค์กรได้อย่างแม่นตรง รวดเร็วต่อ ผู้บริหาร
๗) ผู้ บ ริห ารควรมี การจั ดทางบประมาณ คือ การบริห ารสถานศึก ษาของ
ผู้บริหารตาม หลักสัปปุริสธรรม ๗ องค์กรควรจัดทาระบบบัญ ชี และงบประมาณเป็น แบบ
มาตรฐาน ซึ่งสามารถ ตรวจสอบระบบบัญชี ได้อย่างมีระบบในการบริหารงานองค์กร
๓) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจ ได้นาไปศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไปในประเด็น ดังต่อไปนี้
๑) ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายและอุดมการณ์ ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๒) ควรศึกษาวิจัยกระบวนการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นที่ การจัดการกับนโยบายและอุดมการณ์ ในการ
บริหารสถานศึกษา ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
๓) ควรศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือเทคนิคในการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหาร ในแต่ละด้าน เช่น ด้านรู้จักเหตุ ด้านรู้จักผล ด้านรู้จักตน ด้านรู้จัก
ประมาณ ด้านรู้จักกาล ด้านรู้จักชุมชน และด้านรู้จักบุคคล เป็นต้น
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บริหารราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ,” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต, (บัณ ฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒).
พระมหารุ่งโรจน์ ธมฺมฏฺฐเมธี (ศิ ริพันธ์), “การศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นาในพระพุทธศาสนาเถร
วาท,” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐).
พระมหาสุ ทั ศ สุ ท สฺ ส โน (นุ ร าช), “ศึ ก ษาบทบาทของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ ระดั บ
ประถมศึกษา เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร,” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณ ฑิต, (บัณ ฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๒).
พระสามารถ อานนฺโท, "ภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ", วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘).
พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : เฮ้าส์ ออฟ เดอร์
มีสท์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๙๙.
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แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรม
ตามหลักสัปปายะ ๗

THE GUIDELINE OF ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT FOR HOTEL
EMPROYEES ACCORDING TO SAPPAYA 7

บทคัดย่อ

สืบพงษ์ คุณาปราโมทย์
พระราชวชิรเมธี
ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่
อานวย เดชชัยศรี

การวิ จั ย ครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ (๑)เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มในการบริห ารงาน
บุ ค ลากรโรงแรมใน เขตเทศบาลเมื อ ง จ.นครสวรรค์ (๒)เพื่ อ เสนอแนวทางการพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรมตามหลักสัปปายะ๗ เขตเทศบาลเมือง จ.
นครสวรรค์ วิธีดาเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา
คือ บุคลากรโรงแรมในเขตอาเภอเมืองนครสวรรค์ จานวน ๒๖๕ คน โดยใชแบบสอบถาม
(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่า การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ ย (Mean) คาเบี่ ย งเบน มาตรฐาน
(Deviation) และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงแรมและหัวหน้าฝ่ายจานวน ๖ คน
ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในการบริหารงานของบุคลากร
โรงแรมตามหลักสัปปายะ๗ ทั้ง ๖ ดานในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ ความพึ งพอใจมาก โดยเรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ยตามล าดั บ ดั งนี้ (๑) ด้ า นการ
ติดต่อสื่อสาร (๒) ด้านด้านค่าจ้าง สวัสดิการหรือผลประโยชน์ อื่นๆที่ได้รับ (๓) ด้านสภาพการ
ทางาน (๔) ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทางาน (๕) ด้านด้านองค์การและการจัดการ และ (๖)
ด้านลักษณะทางสังคมของงาน ตามลาดับ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากร
โรงแรมตามหลักสัปปายะ ๗ องคกรควรสงเสริมโครงการใหความรูและพัฒนาศักยภาพของ


หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา, บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.

อดีตรองผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

พนักงานในองคกรทุกระดับ องคกรควรคานึงถึงความตองการและการยอมรับของพนักงานใน
องคกร ใหพนักงานมีสวนรวมในการกาหนดเปา
หมาย รวมแกปญหา องคกรนาจะพิจารณานโยบายการจายคาตอบแทนตามหลักการบริหารคน
ตามสมรรถนะ สรางบรรยากาศที่ ดี ในการท างานใหกั บ พนั ก งานอยู เสมอ มี กิ จ กรรมสราง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรวมงานแผนกตางๆ จัดใหพนักงานมีการหมุนเวียนไปเรียนรู งาน
หรือไปทางานงานของแผนกต่างๆ ควรรักษาความสม่าเสมอในการแจ้งข่าวสารขององคกรให
กับพนักงาน เพิ่มชองทางในการสื่อสารของพนักงานระดับลางไปถึงหัวหน้าองคกรควรดูแล
สภาพอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอ อยู่ในสภาพสมบูรณครบถวนพรอมตอการใชงาน
สร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานที่กระตุ้นใหเกิดความอยากทางาน
คาสาคัญ : การพัฒนาสภาพแวดล้อม, การบริหารงานบุคลากรโรงแรม, สัปปายะ ๗

Abstract

This research aims to (1) to study the management environment of hotel
personnel; (2) to propose a guideline for the development of the environment
in the management of hotel personnel in accordance with the principles of the
7th Municipality of Nakhon Sawan
Research methodology uses mixed research. The sample group used in
the study were 265 hotel staff in Mueang Nakhon Sawan district, using the
questionnaire. (Questionnaire) is a tool to collect data. Analysis of the data using
the estimation. Frequency, Percentage, Mean, Deviation, and in-depth interview
with 6 hotel managers and department heads.
The results of the research show that the opinions on the management
environment of the hotel staffs are as follows. Overall, the level of satisfaction
was high. In the following order (1) Communication (2) Payroll Benefits or
benefits (3) work conditions; (4) progressive opportunities; (5) organization and
management; and (6) social aspects of work. 7 organizations should promote
the project to educate and develop the potential of employees in all levels of
organization. The organization should take into account the needs and
acceptability of employees in the organization. Allow employees to participate
in targeting.
To solve the problem, the organization will consider the compensation
policy based on the performance management principle. Create a good
atmosphere to work for the staff always. There are activities that create
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relationships between colleagues in different departments. Provide employees
with a rotation to learn the work or to work in different departments. Keep the
organization's message consistent with employees. Increase the communication
channel of the lower level staff to the head of the organization. Enough
equipment In full use of the device. Create a good working atmosphere that
encourages craving.
Keywords : Environmental Development, Hotel Emproyees, Sappaya 7

๑. ความเป็นมาและความสาคัญ

การบริหารงานในองค์กรย่อมมุ่งหวังที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด ปัจจัยสาคัญในการบริหารคือ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ ซึ่งในหลักบริหารนี้ได้
มุ่งเน้นความสาคัญที่คนเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นการบริหารงานบุคคลมีความสาคัญในทุกๆองค์กร
เนื่ องจาก
มี การให้ ความสาคัญ กับทรัพ ยากรบุคคลว่าเป็นทรัพ ยากรที่ มีคุณ ค่า
มหาศาลไม่สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลใด ๆ มาทดแทนได้ มนุษย์จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่นา
องค์ กรไปสู่ ค วามส าเร็จ ดังนั้ น ทรัพ ยากรบุ คคลจึงเป็ น สิ่งที่ อ งค์ก รต้องรัก ษาและต้องลงทุ น
เพิ่ ม เติ ม อย่ า งสม่ าเสมอเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ อ งค์ ก รต้ อ งการ
เนื่องจากมนุษย์มีสมอง มีความรู้สึกนึกคิด และมีจิตวิญญาณ การจัดการทรัพยากรบุคคลจึงมี
ความแตกต่างจากทรัพ ยากรอื่น ๆ เพราะผู้บ ริห ารต้องท าความเข้าใจถึงความต้องการของ
คนงาน การให้เกียรติ และการปฏิบัติต่อกันเยี่ยงมนุษย์ ตลอดจนการให้ความสาคัญกับสิทธิ
เสรีภาพ ความยุติธรรม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนทางานด้วย ๑ การที่องค์กร
ต้องสูญ เสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไปด้วยเหตุใดก็ตาม ย่อมเท่ากับว่าองค์กรต้อง
สูญเสียทรัพยากรที่มีค่านั้นไป ในขณะเดียวกันกลับต้องลงทุนอีกหลายๆด้าน เพื่อที่จะ สรรหา
คั ด เลื อ ก ฝึ ก อบรม และพั ฒ นาบุ ค ลากรเข้ า มาทดแทน ท าให้ อ งค์ ก รสู ญ เสี ย เวลาและ
ผลประโยชน์มากพอสมควร ๒ ในการบริหารงานเพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จได้ จาเป็น
จะต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งต้อง
อาศั ยหลายองค์ ป ระกอบที่ ส่ งเสริม ให้ เกิ ด ศั ก ยภาพในการท างานสู งสุ ด โดยที่ จ ะต้ อ งมี ก าร
๑

ดร.กั ญ ญามน อิ น หว่ า ง รศ.,ดร. ขวั ญ หทั ย ยิ้ ม ละมั ย , การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ท าง
การศึกษา,(พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จากัด ๒๕๕๖), หน้า ๑.
๒
สุธานิธิ์ นุกลูอึ้งอารี , การศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทการบินไทยจากัด
(มหาชน) กรณี พ นั ก งานบริ ษั ท การบิ น ไทยฯส านั ก งานใหญ่ , (กรุ ง เทพมหานคร : บั ญ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๒๕๕๕), หน้า ๑.
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ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี เป็นสิ่งสาคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพทั้งทางกาย
และจิตใจของคนทางานและมีผลต่อการสร้างความปลอดภัยทั้งต่อผู้ทางานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการทางาน ทั้งที่เป็นรูปแบบของเงินตราและที่ไม่ใช่ในรูปแบบของ
เงินตรา ที่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานในการทางาน ส่งผลให้องค์กรได้รับการทางาน
หรือผลผลิตที่มีคุณภาพและการทางานอย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของ
พนักงานอีกด้วย๓
โรงแรมก็ เป็ น อี ก หนึ่ งองค์ ก รที่ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ทรั พ ยากรบุ ค คลเพราะธุ รกิ จ
โรงแรมเป็นธุรกิจที่ให้บริการต่อลูกค้าทุกวันไม่มีวันหยุดคือ ๗ วันต่อสัปดาห์และ ๒๔ ชั่วโมงต่อ
วัน การให้บริการที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้จากการที่พนักงาน ให้บริการด้วยจิตสานึกของความ
รับผิดชอบ ด้วยความเอาใจใส่ จริงใจและพร้อมที่จะเสนอตัวเองเข้าบริการด้วยความเต็มใจ ซึ่ง
ทางโรงแรมจะต้ อ งมี ก ารฝึ ก อบรม มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารของโรงแรมแก่ พ นั ก งานอย่ า ง
สม่าเสมอเพื่อที่จะคงเอกลักษณ์และรูปแบบของการให้บริการของโรงแรมไว้ พนักงานจึงเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุดในธุรกิจงานโรงแรม ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ของ
การให้ บ ริ ก ารของโรงแรมคื อ อั ต ราการลาออกของพนั ก งาน โดยเฉพาะ พนั ก งานที่ มี
ประสบการณ์ และมีอายุงานเฉลี่ย ๕ ปีขึ้นไปของโรงแรม ซึ่งบางคนเป็นพนักงานที่ ทางานมา
ตั้งแต่โรงแรมเปิดให้บริการ นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของโรงแรมจาก
การศึกษาพบว่า ปัจจัยสาเหตุ สาคัญ ประการหนึ่งที่ทาให้พนักงานคงอยู่ในองค์ กรและสร้าง
ผลงานเพื่อประสิทธิผลขององค์กรคือ ความพึงพอใจในการทางาน ซึ่งในปัจจุบันทุกธุรกิจมีการ
แข่งขันกันสูง การจะนาพาองค์กรไปสู ความสาเร็จ จาเป็นที่จะต้องใสใจในความสามารถทุกๆ
ด้านขององค์กร มีการนากลยุทธ์ทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ออกมาใช้ มีการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
พนั ก งานในการปฏิ บั ติ งานในองค์ ก ร อั น จะน ามาซึ่ งความกระตื อ รือ ร้น ในการท างาน เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อช่วยให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ๔ จากลักษณะงานโรงแรม
เป็นการทางานที่มีความแตกต่างจากงานสาขาอื่นๆ บุคคลที่จะเข้ามาทางานในโรงแรมไดอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพได้ นั้ น นอกจากจะมี ทั ก ษะงานในต าแหน่ งต่ า งๆแลว บุ ค คลนั้ น ยั ง จะต้ อ งมี
คุ ณ สมบั ติ พิ เศษนั่ น ก็ คื อ เป็ น บุ ค คลที่ มี ใจรัก ในงานบริก าร (Service Minded) ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้
จะต้องอาศัยการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู ในงานจากทางโรงแรม จึงนับว่าเป็นการลงทุน
ด้านทรัพยากรบุคคล ที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก ทั้งด้านเวลาและเงิน ต่อพนักงานแต่ละคน ให้
๓

ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย , ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรใน
อุตสาหกรรมการโรงแรมระดับ ๕ ดาวในกรุงเทพมหานคร , (กรุงเทพมหานคร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๒๕๕๘) , หน้า ๑.
๔
กันทิมา แก้วศรี, ปรัชญา แพทยานนท์, ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางานของ
พนักงานโรงแรดุสิตธานีหัวหิน, (ประจวบคีรีขันธ์ : วิทยาลัยดุสิตธานี ๒๕๕๐ ) ,หน้า ๑ – ๒.
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เกิดความภาคภูมิใจในการทางาน ด้วยเหตุนี้องค์กรควรตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากร
บุ ค คล ที่ มี อ ยู่ และจ าเป็ น อย่างยิ่ งต่ อ หน่ วยงานในการที่ จ ะทราบข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ว่ามี ปั จ จั ย
อะไรบ้างที่มีผลต่อความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งนี้สาเหตุของความ
ไม่พึงพอใจเหล่านี้ เช่น ความเหนื่อยล้าในการทางาน การปฏิบัติงานในปริมาณที่เหมาะสม การ
ได้ เลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นต าแหน่ ง ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ สภาพแวดล้ อ มในการท างานรวมทั้ ง
ค่าตอบแทนสิทธิผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับ ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะทาให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ๕ ดังนั้นการพัฒนาพนักงานให้
มีความสามารถเพื่ อช่วยพั ฒ นาองค์กรให้เติบโตขึ้น เรื่อยๆทั้งนี้สภาพแวดล้อมในการทางาน
นั บ เป็ น หนึ่ งในปั จ จั ย ที่ ส ามารถสร้ างความพึ งพอใจ หรือ ไมพอใจให้ กั บ พนั ก งานที่ อ งค์ ก ร
สามารถปรับปรุงแกไขได ฉะนั้นเป็นเรื่องสาคัญที่ทางโรงแรม ควรจะต้องหาแนวทางการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการบริหารงานของบุคลากรโรงแรม ให้คงอยู่ กับโรงแรมให้นานที่สุด เพื่อ
ประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องในการให้บริการที่มีคุณภาพของโรงแรม
จากเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าในฐานะวิทยากรด้านงานโรงแรมจึงได้นาหลัก สัปปา
ยะ ๗ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ด้านสภาพแวดล้อมมาประยุกต์ในการฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้และ
ท างานด้ า นสภาพแวดล้ อ มของบุ ค ลากรโรงแรม ซึ่ ง ด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาแห่ ง จิ ต อั จ ฉริ ย ะของ
พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าจึงได้ทาการวิเคราะห์รหัส ๗ ประการนี้พบว่า เมื่อสิ่งนี้เป็นประโยชน์ทาง
ธรรมแล้ว ย่อมยังผลย้อนกลับมาสู่ทางโลกด้วยคือ สามารถน้อมมาเป็นแนวทางชีวิตได้เป็นอย่าง
ดีในการที่เราจะมีสิ่งที่เหมาะกัน สิ่งที่เกื้อกูล ช่วยสนับสนุนให้ชีวิตและการทางานต่างๆ ได้ผลดี
เลิศด้วยองค์ประกอบ ๗ ประการ คือ
๑. สบายการอยู่ (อาวาสสัปปายะ) ที่อยู่เหมาะสม ไม่พลุกพล่านจอแจเกินไป
๒. สบายการไป (โคจรสัป ปายะ) แหล่งการกิน การเดินทางสถานที่สาคัญ ต่าง ๆ มี
ระยะพอเหมาะ ไม่ไกลเกินไปนัก เดินทางได้ง่าย
๓. สบายพูดคุย (ภัสสสัปปายะ) การพูดคุยที่เหมาะสมในหมู่คนดี ไม่พูดมากหรือน้อย
เกินไป
๔. สบายคบคน (ปุคคลสัปปายะ) คบหาบุคคลที่ถูกกันเหมาะสมกันพากันไปในทางที่ดี
มีผู้รู้เป็นที่ปรึกษา มีมิตรแท้ทจี่ ริงใจ
๕. สบายการกิน (โภชนสัปปายะ) รับประทานอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ เพศ วัย
อย่างไม่ยากและไม่เป็นโทษต่อร่างกาย

๕

สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี , การศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทการบินไทยจากัด
(มหาชน) กรณีพนักงานบริษัทการบินไทยฯสานักงานใหญ่ , (กรุงเทพมหานคร : บัญฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๒๕๕๕) , หน้า ๒.
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

๖. สบายอากาศ (อุตุสัปปายะ) ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะสมไม่หนาว
เกินไป ไม่ร้อนเกินไป น้าไม่ท่วม ไม่มีภัยธรรมชาติ
๗. สบายท่าทาง (อิริยาปถสัปปายะ) การอยู่ในอิริยาบถที่เหมาะสมกับเหตุการณ์
เคลื่อนไหวได้สะดวก อิสระ วางตนได้เหมาะกับกาลเทศะ

๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรม ในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดนครสวรรค์
๒. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรม
ตามหลักสัปปายะ๗ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดาเนินการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “การบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา อ าเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา” โดยผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนด
วิธีดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
๓.๑ รูปแบบการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) เพื่อให้การวิจัยเรื่อง
แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรมตามหลัก สัปปายะ ๗ มี
สาระครอบคลุมครบถ้วน เหมาะสาหรับนาไปพัฒนาต่อไป
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๓.๒.๑ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานโรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์
จานวน ๒๖๕ คน
๓.๒.๒ กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานโรงแรมในเขตเทศบาลเมือง
จั ง หวั ด นครสวรรค์ จ านวน ๒๖๕ คน โดยใช้ ต ารางก าหนดขนาดของ R.V.Krejcie &
D.W.Morgan ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling)ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ผู้บริหารโรงแรม
จานวน ๕ คน
พนักงานส่วนหน้า
จานวน ๑๓๐ คน
พนักงานส่วนหลัง
จานวน ๑๓๐ คน
รวมทั้งหมด
จานวน ๒๖๕ คน
๓.๒.๓ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ได้ แ ก่ สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริห ารหรือ หั วหน้ าฝ่ ายต่ างๆของ
โรงแรมจานวน ๖ คน
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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เครื่องมีที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒ นาขึ้นตามกรอบงานของ แนว
ทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรม ตามหลักสัปปายะ ๗ เพื่อใช้
เก็บข้อมูล ในการวิจัย มี ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลาเนา รายได สถานภาพสมรส
ระดับ
ตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการทางาน ประสบการณทางานที่โรงแรมอื่นๆ
เวลาทางาน การเดินทาง มาทางาน โดยใช้แบบสอบถามชนิดตรวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การบริหารงานบุคลากรโรงแรมตามทฤษฏีของ Gilmer โดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ
จาแนกเป็น ๖ ด้าน คือ ๑. โอกาสก้าวหน้าในการทางาน ๒.องค์กรและการจัดการ ๓ .ค่าจ้าง
สวัสดิการหรือผลประ โยชน์อื่นๆที่ได้รับ ๔. ลักษณะทางสังคมของงาน ๕. การติดต่อสื่อสาร ๖.
สภาพการทางาน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า (numerial Rating scale)๖ มี ๕
ระดับ โดยกาหนดความมากน้อยของระดับความพึงพอใจ ดังนี้
๕
หมายถึง
มีผลความพึงพอใจระดับมากที่สุด
๔
หมายถึง
มีผลความพึงพอใจระดับมาก
๓
หมายถึง
มีผลความพึงพอใจระดับปานกลาง
๒
หมายถึง
มีผลความพึงพอใจระดับน้อย
๑
หมายถึง
มีผลความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานของบุคลากรโรงแรมตามหลัก สัปปายะ ๗
๓.๔ ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑) ศึกษา หลักการ ทฤษฎี แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงาน
บุคลากรโรงแรมตามหลัก สัปปายะ จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ดาเนินการวิจัย
เอาไว้
๒) กาหนดกรอบ แนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย

๖

บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น,พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุวีริยาสาส์น,
๒๕๓๕), หน้า ๙๙–๑๐๐.
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๓) ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ในการสร้างเครื่อ งมื อ การวิจั ย โดยขอค าปรึก ษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๔) สร้างเครื่องมือ
๕) เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
๖) น าเครื่อ งมื อ การวิ จั ย ไปทดลองใช้ กั บ ประชากรที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายกั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างประชากรที่จะดาเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือ
๗) ปรับปรุงแก้ไข
๘) จัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์
๓.๕ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑. ขอคาแนะนาจากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบเครื่องมือทีส่ ร้างไว้
๒. หาความเที่ยงตรง (validity) โดยนาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้าง
เสร็จ เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน ๕ ท่าน
เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของคาถาม รูปแบบของ
แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)๗ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๕ ถึง ๑.๐ เมื่อมีบางข้อที่ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องต่ากว่า ๐.๕ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ จนได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ (Index of Item Objective Congruence : IOC)
๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try-out) ที่ โรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย จานวน ๓๐ คน เพื่อหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha
coefficient) ของครอนบาค ( Cronbach )
๔. น าแบบสอบถามที่ ผ่ า นการทดลองใช้ แ ล้ ว เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูลต่อไป
๓.๖ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์
เทียมฝ่าการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓๘-๑๓๙
๗พิสณุ
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๑. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ และขอความร่วมมือไปยังวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๒. ผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง ทั้งการแจกแบบสอบถาม
ระหว่างวันที่ เดือน ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖o ถึง เดือน ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๒
เดือน
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
๑) นาแบบสอบถามมาตรวจแล้วคัดเลือกฉบั บที่สมบูรณ์ และถูกต้องเพื่อนามา
วิเคราะห์
๒) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์
๓) การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๑) วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)
๓.๒) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้และทางานด้าน
สภาพแวดล้ อ มของบุ ค ลากรโรงแรมในจั งหวั ด นครสวรรค์ โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา ได้ แ ก่
ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
๓.๓) วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลแบบสั ม ภาษณ์ ข อง แนวทางการพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรมตามหลัก สัปปายะ ๗ และข้อเสนอแนะอื่นๆ
๓.๗ สถิติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

๔. สรุปผลการวิจัย

๔.๑ ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากร
โรงแรม จ านวน ๖ ด้ าน ความคิด เห็ น ของบุ คลากรโรงแรม ในเขตเทศบาลเมือ ง จังหวัด
นครสวรรค์ สรุปทุกด้านโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นด้าน โดย
เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร รองลงมา คือ ด้านด้านค่าจ้าง สวัสดิการหรือ
ผลประโยชน์ อื่นๆที่ได้รับ ด้านสภาพการทางาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทางาน ด้านด้าน
องค์การและการจัดการ และด้านลักษณะทางสังคมของงานตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กั น ทิ ม า แกวศรี และปรั ช ญา แพทยานนท์ ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ “ความพึ ง พอใจต่ อ
สภาพแวดล้ อ มในการท างานของพนั ก งานโรงแรมดุ สิ ต ธานี หั ว หิ น ”จากการศึ ก ษาแนวคิ ด
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทางานไดแยกปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทางานออกเป
น ๖ ดานซึ่งนามาจากแนวคิดของ Gilmer ประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้ โอกาสกาวหนาในการ
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ทางาน โอกาสกาวหนาในการทางาน องคการและการจัดการคาจาง สวัสดิการหรือผลประโยชน
อื่นๆ ที่ไดรับ ลักษณะทางสังคมของงาน การติดตอสื่อสารสภาพการทางาน และ ธีระวุฒิ ตรี
ประสิทธิ์ชัย การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับ
องค์กรในอุตสาหกรรมการโรงแรมระดับ ๕ ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร”ในภาพรวม ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรมากที่สุด ๓ ลาดับ ได้แก่การมีเกณฑ์การให้รางวัล
และผลตอบแทนที่ชัดเจน และมีค วามเหมาะสมต่อความสามารถในการทางาน (๔.๑๒/๕.๐๐)
รองมาคือ การมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและนโยบายการเลื่อนตาแหน่งงานที่ชัดเจน
(๔.๑๖/๕.๐๐) และความหวังที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งงานสูงขึ้นเมื่อผลงานที่ทา
แสดงออกถึงประสิทธิภาพ (๔.๑๓/๕.๐๐) ตามลาดับ
การวิ จั ย นี้ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ เพื่ อ วางแนวทางแก้ ไขปั ญ หา ปรั บ ปรุ งและ
หลีกเลี่ยงปัจจัยการสูญเสียพนักงาน และการหาวิธีจูงใจให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กรได้
ตลอดจนเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืน๘
๔.๒ แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรมตาม
หลักสัปปายะ ๗
๑. ด้ า นโอกาสก้ า วหน้ า ในการท างาน (Opportunity for Advancement)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีความคิดเห็น ในระดับมากที่สุด ๓ อันดับเรียงจากมากไป
หาน้อยคือโอกาสในการแสดงความสามารถของท่านให้ผู้บังคับบัญชาประจักษ์อย่างสม่าเสมอ
รองลงมาการได้รับการสนับสนุนให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อท่านมีคุณสมบัติและประสบการณ์
มากพอ และการได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของท่านจาก
องค์กร และลาดับสุดท้ายคือการสนับสนุนตัวท่านจากหัวหน้างาน
๒ . ด้ า นองค์ ก ารและการจั ด การ(Company and Management) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็น ในระดับมากที่สุด ๓ อันดับเรียงจากมากไปหา
น้อย คือการใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาปรับปรุงเทคนิคการบริหารงาน รองลงมาความเหมาะสมของ
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์ กร และความชัดเจนของเป้าหมายขององค์กร และลาดับ
สุดท้ายคือความเหมาะสมของการจัดโครงสร้างองค์กร
๓. ด้ า นค่ า จ้ า ง สวั ส ดิ ก ารหรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ๆที่ ได้ รั บ (Benefits) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีความคิดเห็น ในระดับมากที่สุด ๓ อันดับเรียงจากมากไปหา
น้อย คือ การประกันสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับ รองลงมาจานวนวันหยุดพักผ่อนที่
ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย , ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับ
องค์ ก รในอุ ต สาหกรรมการโรงแรมระดั บ ๕ ดาวในกรุงเทพมหานคร , กรุงเทพมหานคร ( :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริก ารและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ๒๕๕๘)
๘
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ท่านได้รับ และ สิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับจากองค์กรเช่น การได้ไปพักโรงแรมในเครือหรือโอกาส
ในการได้เข้าชมการแสดงมหรสพต่างๆ เป็นต้น และลาดับสุดท้ายคือความเหมะสมและยุติธรรม
ของเงินเดือนต่อปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย ตามลาดับ
๔.ด้ า นลั ก ษณ ะทางสั ง คมของงาน (Social aspects of the jobs) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีความคิดเห็น ในระดับมากที่สุด ๓ อันดับเรียงจากมากไปหา
น้อย คือ มีบรรยากาศที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน รองลงมาการปฏิสัมพันธ์ของหัวหน้างานที่มีต่อ
ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงานปฏิบัติต่อท่านอย่างเสมอ และลาดับสุดท้ายคือความรับผิดชอบและ
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนร่วมงาน
๕. ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อ
ที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ๓ อันดับเรียงจากมากไปหาน้อย คือ มีช่องทางในการสื่อสาร
ของพนักงานระดับล่างไปถึง หัวหน้างาน รองลงมามีการประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
แผนกอย่างเพียงพอและสม่าเสมอ และได้รับข้อมูลสาคัญที่เพียงพอจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และลาดับสุดท้ายความสม่าเสมอในการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวใน
องค์กรหรือกิจกรรมขององค์กร
๖. ด้ า นสภาพการท างาน (Working conditions) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ
พบว่าข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ๓ อันดับเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์และเครื่องมือมีความเหมาะสมกับการใช้งาน รองลงมาจานวนอุปกรณ์เครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และบรรยากาศในที่ทางานกระตุ้นให้เกิดความอยากทางานไม่ร้อน
ไม่หนาวจนเกินไป และลาดับสุดท้ายคือ ความสะดวกสบายในการเดินทางมาทางาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระวีระศักดิ์ ชยธมฺโม (สุวรรณวงศ์)”แนวทางการ
จัดการวัดสันติสุขตามหลักสัปปายะ๗ กรณีศึกษาวัดธารน้าไหล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” ๙ได้ใช้
หลักทฤษฎี SWOT Analysis วิเคราะห์การบริหารจัดการวัดธารน้าไหล(สวนโมกขพลาราม)
ตามหลักสัปปายะ ๗ ทาให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและอุปสรรค ในด้านสัปปายะ
ทั้ง ๗ ของวัด โดยทางวัดได้ให้ความสาคัญและเห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจัดการวัดตาม
หลักสัปปายะ ๗ ทั้งนี้ทางวัดได้ดาเนินการทั้ง ๗ แนวทาง กล่าวคือ
๑) ด้านอาวาส วัดได้เน้นสร้างเสนาสนะที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรม มีรูปภาพ เป็นต้น
๒) ด้านโคจร วัดอยู่ติดกับถนนสายหลักของภาคใต้คือถนนสายเอเซีย การสัญจรไป
มาจึงสะดวกสบาย มีหลายช่องทางในการเดินทางมาถึงวัด
๙

พระวี ร ะศั ก ดิ์ ชยธมฺ โ ม, แนวทางการจั ด การวั ด สั น ติ สุ ข ตามหลั ก สั ป ปายะ ๗ :
กรณีศึกษาวัดธารน้าไหล จังหวัดสุราษฎร์ธานี, (สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย)
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๓) ด้านบุคคล วัดมีต้นแบบที่ดีได้แก่มีหลวงพ่อพุทธทาสเป็นผู้นาในการพัฒนาตนเอง
ให้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๔) ด้านการพูดคุย วัดยึดหลักการพูดน้อยๆ ปฏิบัติเยอะๆ และมีการเผยแผ่ธรรมะ
อย่างกว้างขวางหลายรูปแบบ มีเสียงและหนังสือ เป็นต้น
๕) ด้านอาหาร วัดมีโรงครัวที่จัดการเรื่องอาหาร ไม่มีการจัดทาอาหารพิเศษเพื่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง เพื่อเป็นการไม่ยึดติดในอาหาร
๖) ด้านสภาพอากาศ วัดมีลักษณะอากาศไม่ร้อนมาก ไม่หนาวมาก เหมาะสมแก่นัก
ปฏิบัติ
๗) ด้านอิริยาบถ วัดมีที่สาหรับปฏิบัติธรรมเฉพาะและยึดผู้ปฏิบัติเป็นสาคัญเน้นเรื่อง
การเป็นอยู่แบบธรรมชาติ ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
๔.๓ ผลการวิ เคราะห์ แ นวทางการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มในการบริห ารงาน
บุคลากรโรงแรมตามหลักสัปปายะ ๗ ได้แก่
๑. ความเหมาะสมของการจัดโครงสร้างองค์การที่สบายการอยู่ (อาวาสสัป
ปายะ)เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรมตาม
หลั ก สั ป ปายะ๗ ควรมี แ นวทางการด าเนิ น การ กล่ าวคื อ ๑) การวางแผน เช่ น ควรมี ก าร
วางแผนในการสร้างอาคารสถานที่ มีการจัดระบบแผงผัง มีการแบ่งโซนพื้นที่เป็นสัดส่วน เป็น
ต้น ๒) การควบคุมดูแลและสั่งการ เช่น ควรมีระบบทะเบียน ทรัพย์สินหรือเอกสารเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจ เป็นต้น ๓) ด้านเป้าหมาย และความคุ้มค่า เช่น ควร
มุ่งเน้นการใช้อาคารสถานที่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติงาน หรือพักอาศัย ควรให้ความสาคัญ ต่อ
อาคารและสถานที่ให้มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น และ สวยงามด้วยธรรมชาติ พร้อมทั้งไม่เป็นที่
หมักหมมของวัสดุเหลือใช้ หรือขยะต่างๆ เศษขยะถุง พลาสติกควรมีให้น้อยที่สุด เป็นต้น
๒. ความเหมาะสมของการจัดโครงสร้างองค์การที่สบายการไป (โคจรสัปปา
ยะ)เพื่ อ เป็ น แนวทางการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มในการบริห ารงานบุ ค ลากรโรงแรมตาม
หลักสัปปายะ๗ ควรมีแนวทางการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ ๑) การวางแผน เช่น การสร้างโรงแรม
ควรเลือกสถานที่ที่สะดวกแก่การเดินทางของผู้ปฏิบัติงาน อยู่ใกล้ๆถนนสายหลัก ซึ่งมีหลายวิธี
หลายช่องทางที่จะเดินทางมาวัดได้อย่าง สะดวก เช่น ใกล้สถานีรถไฟ รถทัวร์ เครื่องบิน และ
รถส่วนตัว เป็นต้น ๒) การควบคุมดูแลและสั่งการ เช่น ควรจัดเจ้าหน้าที่รับ ผิดชอบในการต้อง
รับผู้เดินทางมาสู่โรงแรม ตลอดถึงคอยให้ข้อมูลข่าวสารภายในโรงแรม เช่น เรื่องขอบเขตขนาด
พื้นที่ แผนภูมิ แผนผังสถานที่ภายในโรงแรม ตลอดถึงคอยอธิบายกฎระเบียบข้อห้ามในการ
เดินทางตามจุดต่างๆ ภายในโรงแรม เป็นต้น ๓) ด้านเป้าหมายและความคุ้มค่า เช่น ควรมี การ
เน้นทางเดินเท้าภายในโรงแรมที่ไม่ลื่นล้ม และสะอาด ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ เดินไปมาได้อย่าง
สะดวก พร้อมทั้งเน้นความปลอดภัยจากงู หรือสัตว์อันตรายต่างๆ เป็นต้น
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๓. ความเหมาะสมของการจัดโครงสร้างองค์การที่สบายพูดคุย (ภัสสสัปปา
ยะ)เพื่ อ เป็ น แนวทางการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มในการบริห ารงานบุ ค ลากรโรงแรมตาม
หลั ก สั ป ปายะ๗ ควรมี แ นวทางการด าเนิ น การ ดังต่อ ไปนี้ ๑) การวางแผน เช่ น ควรมี ก าร
วางแผนตารางวันเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดถึง จานวนของผู้เข้าปฏิบัติงาน ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับ ความสามารถของทางโรงแรมที่ จะให้ การเข้าพั ก อาศั ย ส่ วนหนึ่ งก็เพื่ อจะได้ จัดการหรือ
เตรียมการได้อ ย่างทั่ วถึงกัน ควรมี การวางกฎกติก า หลักการหรือทิ ศทาง และรูป แบบการ
ปฏิบัติงาน การจัดเตรียมที่พักที่ได้มาตรฐานเดียวกัน กล่าวคือ การทา แผนโครงการการอบรม
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของโรงแรม เป็น
ต้น ๒) การควบคุมดูแลและสั่งการ เช่น ควรแต่งตั้งบุคลากรเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ใน
รูป แบบของการเผยแผ่ ต ลอดถึ งควรน าเทคโนโลยี ห รือ สื่ อ การสอนปรับ ประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ที่ สุด ๓) ด้านเป้าหมายและความคุ้มค่า เช่น ควรเน้นการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมๆ กับการสื่อสารด้านการพูดคุย เป็นต้น
๔. ความเหมาะสมของการจัดโครงสร้างองค์การที่สบายคบคน (ปุคคลสัป
ปายะ)เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรมตาม
หลั กสั ป ปายะ๗ ควรมี แ นวทางการดาเนิ น การ ดังต่อไปนี้ ๑) การวางแผนเช่น ควรสร้าง
อุดมการณ์และปณิธานต่อบุคลากรโรงแรมรุ่นใหม่ให้มี มีศรัทธาแน่วแน่ตั้งมั่นในวิชาชีพ ควรมี
อุดมการณ์ ทัศนคติ มีแนวทางที่สอดคล้องและพัฒนาไปตามแบบแผนที่ได้วางไว้ เป็นต้น ๒)
การควบคุมดูแลและสั่งการ เช่น หัวหน้าแผนกคือผู้นาจะต้องนาด้วยการปฏิบัติให้ดู ก่อน ควร
สร้างบุคลากรให้มีความเสียสละทางานอุทิศตนเพื่อองค์กร และรู้หน้าที่ ควร สร้างบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ มีศักยภาพและทักษะประสบการณ์หรือส่งเสริมด้าน การศึกษาทั้งทางโลก
และทางธรรม ควรมีการกาหนดกติกาที่ทุกคนเห็นพ้องตรงกันที่จะประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน เป็นต้น ๓) ด้านเป้าหมายและความคุ้มค่า เช่น มุ่งสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่เป็น
บุคคลต้นแบบ ทางด้านผู้นาทางวิชาชีพโรงแรม เป็นต้น
๕. ความเหมาะสมของการจัดโครงสร้างองค์การที่สบายการกิน (โภชนสัป
ปายะ)เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรมตาม
หลักสัปปายะ๗ ควรมีแนวทางการดาเนิน การ ดังต่อไปนี้ ๑) การวางแผน เช่น ควรสรรหาหรือ
หมุนเวียนรูปแบบอาหารที่มีรสชาติที่เกื้อกูลต่อ การปฏิบัติงานตามหลักโภชนาการคือครบห้า
หมู่ สะอาดถูกสุขอนามัย เรียบง่าย ประหยัด พอประมาณ เป็นต้น ๒) การควบคุมดูแลและสั่ง
การ เช่น ควรมีจัดการเศษอาหารและขยะ อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ เป็นต้น
๓) ด้านเป้าหมายและความคุ้มค่า เช่น ควรจัดให้มีการรับประทานอาหารพร้อมกัน เลิกพร้อม
กันเพื่อ ความสามัคคี และความเรียบร้อย เป็นต้น
๖. ความเหมาะสมของการจัดโครงสร้างองค์การที่สบายอากาศ (อุตุสัปปา
ยะ)เพื่ อ เป็ น แนวทางการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มในการบริห ารงานบุ ค ลากรโรงแรมตาม
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หลักสัปปายะ๗ ควรมี แนวทางการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ ๑) การวางแผน เช่น ควรบริหาร
จัดการโรงแรมให้เป็นธรรมชาติที่สุด เช่น มีต้นไม้ แม่น้า เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างอากาศที่ดีให้กับ
โรงแรม ควรสร้างโรงแรมในที่ที่ไม่หนาว ไม่ร้อน เกินไป เพื่อให้ สภาพร่างกายไม่เจ็บป่วย เป็น
ต้น ๒) การควบคุมดูแลและสั่งการ เช่น ควรจะมีวิธีเตรียมการป้องกันก่อนที่จะถึงฤดูฝนใน แต่
ละปี เช่น สร้างเสนาสนะให้มั่นคงแข็งแรงคุ้มแดดคุ้มฝนได้เป็นอย่างดี รักษาสุขภาพให้แข็ง แรง
อยู่เสมอ เป็น ต้น ควรดูแ ลความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อม มีการกาจัดสิ่งปฏิ กูล หรือ ขยะอยู่
บ่อยครั้ง เป็นต้น ๓) ด้านเป้าหมายและความคุ้มค่า เช่น ควรแนะนาให้ผู้อาศัยหรือผู้เข้ามาพัก
ในโรงแรม รู้จัก บริหารร่างกายให้แข็งแรง รู้จักอาหาร อากาศที่เหมาะแก่ตน ผู้ปฏิบัติงานควร
ตระเตรียม เครื่องนุ่งห่มให้สอดคล้องกับฤดูกาล หรือพกพายาส่วนตัว หรือ ยากันยุงมาด้วย
หรือ ทางสานักงานกลางควรมีเอาไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ เป็นต้น
๗. ความเหมาะสมของการจั ด โครงสร้างองค์ ก ารที่ ส บายท่ าทาง (อิ ริย า
ปถสัปปายะ)เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรม
ตามหลักสัปปายะ๗ ควรมี แนวทางการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ ๑) การวางแผน เช่น ควรมี
กิจกรรมหรือโครงการที่เป็นไปแบบสร้างความสามัคคี ควรมี กิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้อง
เป็นต้น ๒) การควบคุมดูแลและสั่งการ เช่น ควรจัดให้มีการจัดอบรมสาหรับบุคลากรมีรูปแบบ
การจัดเน้นคุณภาพ ไม่เอาปริมาณ รับจานวนจากัด เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริง เป็น
ต้น ๓) ด้านเป้าหมายและความคุ้มค่า เช่น ควรอานวยความสะดวกให้บุคคลที่ไม่สะดวกใน การ
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงแรม โดยให้สมควรแต่ไม่ให้เกินพอดี เช่น คนที่นั่งลาบากให้ใช้ยืน
หรือเดินแทน คนที่ ยืนลาบากก็ให้นั่งในท่าที่สบาย เป็นต้น จากการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรมตามหลักสัปปายะ๗ ในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ จึงทาให้ทราบแนวทางการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในการบริหารงาน
บุคลากรโรงแรม ซึ่งควรประกอบไปด้วยหลัก สัปปายะ ๗ ได้แก่
ด้านอาวาส ควรมีกรอบแนวคิดและทิศทางในการก่อสร้าง
ด้านโคจร ควรบริหารจัดการโรงแรมให้ตั้งอยู่ในทาเลที่สะดวกแก่การเดินทางไปมา
ด้านภัสสะ ควรมีการพูดคุย สนทนา ปราศรัยหรือมีการอบรมเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นใจในวิชาชีพ เน้นการปฏิบัติมากกว่าการพูดคุย
ด้านปุคคล มีบุคลิคภาพงดงาม สุภาพอ่อนน้อม น่าเข้าใกล้พดู คุย
ด้านโภชนะ เครื่องบริโภค สารอาหารครบห้าหมู่ ถูกสุขลักษณะ ถูกกายถูกใจ
เกื้อกูลต่อสุขภาพเหมาะสาหรับบุคลากร
ด้านอุตุ สภาวะดินฟ้าอากาศเหมาะสม ไม่รอ้ นหรือหนาวจนเกินไป อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก
ด้านอิริยาบถ มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นไปแบบสร้างความสามัคคี การ
บริหารจัดการโรงแรมนั้นๆตามแนวทางสัปปายะ ๗
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ดังกล่าวจะช่วยให้โรงแรมได้กลายเป็นโรงแรมที่มีผู้คนส่วนมากรู้จัก คุ้นเคย และให้
ความเชื่อถือเป็นอย่างดี ผลสะท้อนดังกล่าวได้เป็นเครื่องยืนยันว่า หลักสัปปายะเป็นหลักการที่
ก่อให้ เกิดสั น ติสุ ขและความสามั คคี ในองค์กรการโรงแรม ควรที่ โรงแรมทุ กโรงแรมจะต้อ ง
ดาเนินการให้ครบทั้ง ๗ ข้อ พร้อมทั้งจะต้องทาการปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ทั้งนี้
เพราะว่าสภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โรงแรมจึง
จ าเป็ น ต้ อ งตั้ งรับ ให้ ทั น ต่ อ สภาพปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งนี้ ค วรบริห ารจั ด การโรงแรมโดยมี ก าร
วางแผน การควบคุมดูแลและการสั่งการ และมีการกาหนดเป้าหมายและความคุ้มค่า พร้อมกับ
การศึกษาเหตุปัจจัยด้านอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างการจัดการโรงแรมให้เกิดสันติสุขต่อไป
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ อรรจนา เกตุ แ ก้ และ ดร.อั ฏ ฐมา นิ ล นพคุ ณ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม ๕ ดาว
ย่านราชประสงค์กรุงเทพมหานครผู้ให้ข้อมูลหลักคือพนักงานโรงแรมระดับ ๕ ดาว ตาแหน่ง
หัวหน้างาน จานวน ๕ คน จาก ๕ โรงแรมย่าน ราชประสงค์กรุงเทพมหานคร เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) พนักงานโรงแรมในย่านราช
ประสงค์ มีอัตราการเปลี่ยนงานในระดับปานกลาง และพบว่าผลตอบแทนและสวัสดิการ เป็น

ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการเปลี่ยนงาน ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นว่าเพื่อลดอัตรา
การเปลี่ยนงานของ พนักงานโรงแรมควรให้ความสาคัญในด้านของการสื่อสารข้อมูลใน
องค์กรและการคัด เลื อกพนั กงานที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เหมาะกั บ งานที่ ท าเพิ่ ม ขึ้ น มี ก ารจด
โปรแกรมฝึกอบรมเกี่ยวกบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิต ส่วนตัว
และการทางานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ทางโรงแรม
ควรมี ก ารน าระบบพี่ เลี้ ย งมาใช้ เนื่ อ งจากผลการศึ ก ษาพบว่ า งานที่ ป ฏิ บั ติ โดยได้ รั บ
คาแนะนาจากพี่เลี้ยงก่อให้เกิดประสบการณ์ และความชานาญได้มากที่สุดนอกจากนั้น
ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรักและผูกพัน ต่อ
องค์กรให้ความเอาใจใส่พนักงานเพิ่มขึ้น๑๐
๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรมตามหลัก สัป
ปายะ๗ ในภาพรวม ๖ ด้าน ผู้บริหารและบุคลากรโรงแรมมีความพึงพอใจในระดับมาก แสดงให้
เห็นถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการบริหารงานบุคลากรโรงแรมตามหลักสัป ปายะ๗ อย่างมี
ศักยภาพ แต่ยังสามารถพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้อีก ดังนั้น สิ่งที่องคกรควรสงเสริมและสนับสนุน
คือโครงการใหความรูและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองคกรทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อให
๑๐

อรรจนา เกตุแก้ว , แนวทางการลดอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานโรงแรม 5
ดาวย่านราชประสงค์ ,กรุงเทพมหานคร
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

พนักงานมีความสามารถมากขึ้น รูสึกถึงความใสใจจากองคกร มีการสรางแผนการเจริญเติบโต
ใหกับพนักงานในแตละสายงานอย่างเป็นรูปธรรมมีการกาหนดระยะเวลาและมาตรฐานในการ
ขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนตาแหนง เพื่อสร้างการรับรูและสรางความมั่นใจ ทาใหพนักงานรูสึกวามี
โอกาสที่จะกาวหนาในสายงานของตน ความเหมาะสมของกฎ ระเบียบและขอบังคับขององคกร
การวางกฎระเบียบตางๆ องคกรจึงควรคานึงถึงความตองการและการยอมรับของพนักงานใน
องคกรดวย เพื่อใหพนักงานรูสึกยอมรับและเป็นมิตรตอ กฎระเบียบขององคกร ซึ่งกฎระเบียบข
อบังคับที่เหมาะสมจะทาใหพนักงานไมรูสึกกดดันจน เกินไป และพึงพอใจตอการจัดการของ
องคกร มีกิจกรรมสรางความสัมพันระหวางเพื่อนรวมงานแผนก ตางๆ อยาง Team Building
ใหพนักงานทุกคนในองคกรรูจักกัน รูจักการแกปญหาเปนทีมเพิ่มชองทางในการสื่อสารของ
พนักงานระดับลางไปถึงหัวหนางาน ความสม่าเสมอในการแจงขาวสารความเคลื่อนไหวในองค
กรหรือกิจกรรมขององคกร เพื่อสรางความเขาใจของพนักงานในแตละระดับกับหัวหน้า องคกร
ควรดูแลสภาพอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอ สรางบรรยากาศที่ดีในการทางาน ที่กระตุ
นใหเกิดความอยากทางาน เพื่อเปนการเรียนรูงาน ของแผนกอื่นๆ ลดความจาเจจากการทางาน
เดิมๆของตัวเองทุกวัน เปนตน

๕. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะผลจากการวิจัยสามารถนาไปเป็นแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การบริหารงานบุคลากรโรงแรม ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอ ในประเด็นดังต่อไปนี้
๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) แนวทางการพั ฒ นาสภาพแวดล้อ มในการบริห ารงานบุ คลากรโรงแรมตาม
หลักสัปปายะ๗ ในงานวิจัยนี้จะเป็นกรณีศึกษา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและ
อุปสรรค ของการจัดการโรงแรม เป็นแนวทางที่สามารถนามาปรับใช้ได้กับการบริหารจัดการ
องค์กร
๒) ส าหรับ การนาไปใช้ นั้ น ผู้ วิจัยได้เสนอแนะให้ ลาดับ แรกโรงแรมต้องสารวจ
วิเคราะห์ บริบทขององค์กรให้รอบด้านในเรื่องของสัปปายะทั้ง ๗ นามาแยกกลุ่มของบริบทที่ได้
โดยแยก ตามทฤษฎี SWOT Analysis ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและอุปสรรค เพื่อ
จะได้ ทราบแนวทางในการพัฒนาองค์กรของตนเอง
๓) ผู้นาในองค์กรควรมีการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการโรงแรม โดยมีการ
วางแผน ควบคุม สั่งการ และการกาหนดเป้าหมายและความคุ้มค่า ในการบริหารจัดการและ
พัฒนา องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
๔) ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ ไปศึ กษาและปรับ ประยุกต์ ใช้ ในการบริห ารจั ดการ
โรงแรมหรือ องค์ ก รของตนเองให้ เกิ ด สั น ติสุ ข ทั้ งนี้ ควรเริ่ม ต้ น ศึ ก ษาดูงานที่ โรงแรมในเขต
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เทศบาลเมื อง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่ อเป็ นแนวทางในการน าไปปรับใช้ให้ เข้ากับ บริบ ทของ
โรงแรมหรือองค์กรอย่างสันติสุข
๕.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรวิ จั ย ต่ อ เรื่ อ ง “แนวทางการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มในการบริ ห ารงาน
บุคลากรโรงแรมตามหลักสัปปายะ๗ ในจังหวัดนครสวรรค์” เพราะว่าการวิจัยครั้งนี้วิจัยเฉพาะ
โรงแรมในเขตเทศบาลเมื อ งนครสวรรค์ เท่ านั้ น ควรขยายผลไป ยั งโรงแรมในทุ ก เขตพื้ น ที่
นครสวรรค์
๒) ควรวิ จั ย ต่ อ เรื่ อ ง “สั ป ปายะ ๗ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คล”
เพราะสัปปายะ ๗ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลได้
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การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
DEVELOPMENT OF LEARNING PACKAGE ON THE TEN JATAKAS FOR
DEVELOPING ACHIEVEMENT OF THE 3rd SECONDARY SCHOOL
STUDENTS AT PHRAPARIYATTITHUM WATSOTHORNWARARAM
SCHOOL, MUANG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE

พระมหาเจษฎา ธนปาโล (รักษาทรัพย์) 
วิชัย แหวนเพชร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การพั ฒ นาชุด การเรียนรู้ เรื่อ ง ทศชาติช าดกเพื่ อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโส
ธรวราราม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา สั ง กั ด ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ มี
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อาเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน
และหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราและ
๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลังใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศ
ชาติ ช าดกเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ โรงเรี ย น
พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า
๑. ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนั กเรียนมั ธยมศึ กษาปี ที่ ๓ โรงเรี ยนพระปริยั ติ ธรรมวั ดโสธรวราราม อ าเภอเมื อง จั งหวั ด
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ฉะเชิงเทรา ที่สร้างขึ้นนั้น พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1) ๘๕.๕๔/(E2) ๘๔.๑๗ ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ปกติ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้
๒. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดกเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนมีอัตราสูงขึ้น โดยมีคะแนน
̅) ก่อนการใช้ เท่ากับ ๒๒ หลังการใช้ เท่ากับ ๓๓ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่คาดไว้ระดับ .๐๕
เฉลี่ย (X
และค่าเฉลี่ยร้อยละหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เท่ากับ ๘๔.๑๗ พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังไว้ คือ ร้อย
ละ ๘๐
๓. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง
ทศชาติชาดกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดโสธรวราราม อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่โดยรวมแล้วนักเรียนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Abstract
This thesis aims for, Development of learning Package on the Ten Jatakas for
Developing of Achievement of The 3rd Secondary School Students at Phrapariyattithum
Watsothornwararam School, Muang District, Chachoengsao Province. The Office of
National Buddhist had purpose 1. To develop learning package as subject
Development of Learning Package on the Ten Jatakas for Developing Achievement of
The 3rd Secondary School Students at Phrapariyattithum Watsothornwararam School,
Muang District, Chachoengsao Province, and had performance standard was 80/80 2.
To compare the achievement before and after using the learning package subject,
Development of Learning Package on the Ten Jatakas for Developing Achievement of
The 3rd Secondary School Students at Phrapariyattithum Watsothornwararam School,
Muang District, Chachoengsao Province, And there 3. To study the satisfaction of The
3rd Secondary School After using learning package subject on the ten Jatakas for
Development Achievement of The 3rd Secondary School Students at Phrapariyattithum
Watsothornwararam School, Muang District, Chachoengsao Province.
The results were found that:
1. Result of learning package subject, Development of Learning Package on
the Ten Jatakas for Developing Achievement of The 3rd Secondary School Students at
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Phrapariyattithum Watsothronwararam School, Muang District, Chachoengsao Province,
as Created had Found That am Efficiency of the standard (E1) 85.54 / (E2) 84.17, That
was higher than the standard 80/80.
2. Result for Comparison of Learning Achievement after using Learning
Package as the Ten Jatakas for Developing Achievement of The 3rd Secondary School
Students at Phrapariyattithum Watsothronwararam School, Muang District,
Chachoengsao Province. Found That the achievement of students were higher by
̅) after using, as equal to 22 and after using as Package 33 by significant
average score (X
as level.05 and average after using learning Package as equal 84.17 had found That
expect benchmark as percentage 80.
3. Result of satisfaction of The 3rd Secondary School Students as for learning
Package subject for the Ten Jatakas for Developing Achievement of The 3rd Secondary
School Students at Phrapariyattithum Watsothronwararam School, Muang District,
Chachoengsao Province. Found that as overview students had satisfied at the high
level.

บทนา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์ มี ความภาคภู มิ ใจในความเป็ นไทย รู้ จั กรั กษาผลประโยชน์ ส่ วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
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ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา ๖๔ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนา
แบบเรียน ตารา หนังสือ ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น
โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่
ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม๑
ดั งนั้ นการน าทศชาติ ชาดก มาสอนจึ งเป็ นหนทางหนึ่ งที่ น ามาเป็ นแนวทางในการใช้
ชีวิตประจาวัน เพราะทศชาติชาดก มีหลักธรรมและแง่คิดคติเตือนใจ หากนาหลักธรรมเหล่านั้นไปใช้ใน
การดาเนินชีวิต ผู้วิจัยจึงคิดว่าถ้านาทศชาติชาดก มาพัฒนาในรูปแบบชุดการเรียนรู้ อาจทาให้ผู้เรียน
เข้าใจง่ายและสะดวกในการเรียนรู้ ชาตรี ต่างสมปอง กล่าวว่า “ในการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งสาคัญนอกจาก
หลักการหรือวิธีการสอนแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสื่อและอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบการเรียนตามยุคสมัย
ด้วย เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”๒ จะเห็นได้ว่าสื่อการเรียนจึงเป็นสิ่งที่มีบทบาทมาก
ในการเรียนการสอน นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียนให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้นักเรียนเข้าใจความหมายของผู้สอนต้องการไม่ว่าชุดการ
เรียน จะเป็นในรูปแบบใดก็เป็นอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ทั้งสิ้นเพราะการสอนส่วน
ใหญ่จะประสบผลสาเร็จได้ก็เพราะได้สื่อการเรียนที่เหมาะสมเพราะสื่อการเรียนมีอิทธิพลและสามารถ
จูงใจให้นักเรียนสนใจเรียนทาให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้นจาได้นานขึ้นซึ่งบางครั้งผู้สอนไม่สามารถสร้าง
แรงจูงใจได้เท่ากับชุดการเรียนนอกจากนี้ชุดการเรียนยังช่วยปรับปรุงแก้ไขทัศนคติของนักเรียนให้
คล้อยตามตรงกับจุดมุ่งหมายที่ผู้สอนวางไว้ ดังปรากฏรายงานผลการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้
รายวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรีพล สาเภากุล ว่า “สาเหตุที่นักเรียนเบื่อหน่ายในการ
เรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา คือ ไม่เห็นประโยชน์ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ไม่เห็นคุณค่าขาด
สิ่งกระตุ้นในการเรียน ขาดสื่อประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศในห้องเรียนไม่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน ตลอดถึงผู้สอนไม่เข้าใจเนื้อหาที่สอนจึงทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ ายในการ
เรียน”๓ ในการเลือกพัฒนาชุดการเรียนเพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น
ผู้สอนจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของชุดการเรียนแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน การที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง ทศชาติชาดก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา
๑

ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ . พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓,(กรุงเทพมหานคร :
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,๒๕๔๒).
๒
ชาตรี สาราญ. หลักสูตรสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๗ ),
หน้า ๗.
๓
วัชรีกุล สาเภอพล.“ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และที่ ๒ ใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) ของครูสอน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช.”,
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๗), หน้า
๔๕.
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ที่ยากและมากเกินไปได้ง่ายและไม่น่าเบื่อกับเนื้อหาที่เยอะ ซึ่งจะช่วยทาให้นักเรียนไม่เบื่อกับเนื้อหาที่
สอนพัฒนาการสอน
ชุดการเรียนรู้เป็นสื่อประสมซึ่งผลิตขึ้นมาอย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง
โดยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาประสบการณ์ที่สามารถนามาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและชุดการเรียนรู้ยังเป็นสื่อกลางระหว่างครูและนักเรียน
โดยชุดการเรียนรู้จะมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ในชุดการเรียนรู้ประกอบ คานา
สารบัญ คาชี้แจงในการใช้ชุดการเรียนรู้ ใบความรู้สาหรับนักเรียน ใบกิจกรรม ใบงาน แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบ โดยเนื้อหาในชุดการเรียนรู้จะต้องเขียนด้วยภาษาที่ชัดเจน
และสามารถสื่อความหมายให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ชุดเรียนรู้จึงเป็น
นวัตกรรมที่มีบทบาทต่อการเรียนการสอนทุกระดับในปัจจุบันและในอนาคต เพราะชุดการสอนจะเป็น
แนวทางใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะชุดการสอนเป็นระบบของการวาง
แผนการสอนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชานั้น ๆ จึงทาให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในการ
เรียนการสอนอย่างมาก
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหาที่พบในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม ขาด
อุปกรณ์สื่อการเรียนที่จะช่วยส่งเสริม ในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจตามจุดประสงค์ที่เรียน จาก
ปัญหาดังกล่าวทาให้ผู้เรียนเบื่อที่จะเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ส่งผลการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดไว้
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาของนักเรียนที่ทาให้มีผลการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดก
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาให้การเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาให้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อและเข้าใจง่าย
โดยการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องทศชาติชาดก ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและเหมาะสมกับ
เวลาที่มีอย่างจากัด เพราะชุดการเรียนรู้นับว่ามีบทบาทมากต่อการเรียนเนื่องจากเป็นตัวกลางส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตน โดยชุดการเรียนรู้ได้รวบรวมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ใน
ชุดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ทากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามคาสั่งที่เขียนไว้ใน แต่ละใบ
งาน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐
๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดก เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ ทศ
ชาติชาดก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดโสธรวราราม อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อาเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง ทศชาติชาดก
ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
๑. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
๑. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม สังกัดส านั กงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๐ จานวน ๒ ห้องเรียน มีจานวนนักเรียน ๔๗ รูป
๒. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๐ ๑ ห้องเรียนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ /๑
จานวน ๓๐ รูป ซึ่งเป็นจานวนนักเรียนทั้งหมด
๒. ตัวแปรที่ศกึ ษาในงานวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
๒.๑ ตัวแปรอิสระ (lndcpcndent Variables) ในการทาวิจัย ได้แก่ ชุดการเรียนรู้
เรื่ อ ง ทศชาติ ช าดกเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
๒.๒ ตัวแปรตาม (Dependent Variales) คือ ๑. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดกเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
๒. ความพึ งพอใจของนั กเรียนที่ มี ต่ อการเรี ยนรู้โดยใช้ ชุ ดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติ ชาดกเพื่ อพั ฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติวัดโสธรวราราม
๓. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่มาเป็นชุดการเรียนรู้ในรายวิชาพระพุทธศาสนา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๓ เรือ่ ง ทศชาติชาดกประกอบด้วย
๑. เตมียชาดก (พระเตมีย์ใบ้)
๒. ชนกชาดก (พระมหาชนก)
๓. สุวรรณสามชาดก (สุวรรณสาม)
๔. เนมิราชชาดก (พระเนมิราช)
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๕. มโหสถชาดก (พระมโหสถ)
๖. ภูริทัตชาดก (พระภูริฑัต)
๗. จันทกุมารชาดก (พระจันทราช )
๘. นารทชาดก (พระพรหมนารท)
๙. วิฑูรชาดก (พระวิธูร)
๑๐. เวสสันดรชาดก (พระเวสสันดร)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ได้นาเสนอนั้นปรากฏผลการวิจัยเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนี้
๑) ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่
สร้างขึ้นนั้น พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1) ๘๕.๕๔ /(E2) ๘๔.๑๗ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ปกติ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๑
๒) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดกเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนมีอัตราสูงขึ้น โดยมีคะแนน
เฉลี่ย ( ) ก่อนการใช้ เท่ากับ ๒๒ หลังการใช้ เท่ากับ ๓๔ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่คาดไว้ระดับ .
๐๕ และค่าเฉลี่ยร้อยละหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เท่ากับ ๘๔.๑๗ พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังไว้ คือ
ร้อยละ ๘๐ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๒
๓) ผลการศึกษาความพึ งพอใจของนั กเรียนต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดกเพื่ อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
อ าเภอเมื อง จั งหวัดฉะเชิ งเทรา พบว่ า อยู่ ในเกณฑ์ ที่ โดยรวมแล้ วนั กเรียนมี ความพอใจมาก โดย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ลาดับที่ ๑ คือ ด้านเนื้อหา ลาดับที่ ๒ คือ ด้านชุดการเรียนรู้ ลาดับ
ที่ ๓ คือ ด้านวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลาดับที่ ๔ คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลาดับที่ ๕ คือ
ด้านวัดผลประเมินผล โดยค่าเฉลี่ย ( ) รวมทุกด้าน ๔.๕๓ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมทุก
ด้าน เท่ากับ ๐.๐๑ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๓
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จั ยครั้ งนี้ พบว่ า ชุ ดการเรี ยนรู้ เรื่ อง ทศชาติ ชาดกส าหรั บนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถอภิปรายผลดังนี้
๑) ผลการสร้างชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่
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สร้างขึ้นนั้น พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๑ ที่กาหนดไว้ว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดกเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อาเภอ
เมื อง จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา ที่ สร้ างมี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน ๘๐/๘๐ เพราะผู้ วิ จั ยได้
ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการเรียนรู้ทางด้านต่าง ๆ อย่างเป็ น
ระเบียบตามระบบของการวิจัยตั้งแต่ต้น รวมถึงเรื่องการจัดทาเนื้อหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
นามาสร้างเป็นชุดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ
ค าน า สารบั ญ ค าชี้ แจงในการใช้ ชุ ดการเรี ยนรู้ ใบความรู้ ส าหรั บนั กเรี ยน ใบกิ จกรรม ใบงาน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบ จากการศึกษาของผู้วิจัยได้จัดทาตามขั้นตอน
การสร้างชุดการเรียนรู้ ได้แก่ วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ กาหนดเป้าหมายหรือแนวทางการ
ปฏิบัติ ออกแบบหรือสร้างชุดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เลือก
สื่อหรือเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ทดลองใช้ประเมินปรับปรุงในส่วนที่
บกพร่อง สร้างชุดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค พรหมวงศ ได้กลาวถึง
หลักการสรางชุดกิจกรรมไว ๑๐ ขอ ดังนี้๔ ๑. การกาหนดเนื้อหาและประสบการณ ๒. กาหนดหนวย
การสอน โดยแบงเนื้อหาหนวยวิชาออกเป็นหนวยการสอน ๓. กาหนดหัวเรื่องหรือหนวยการสอนย่อย
ใหสัมพันธกับเวลาครั้งละ ๑–๒ ชั่วโมง ๔. กาหนดมโนทัศนและหลักการใหสอดคลองกับหัวเรื่องใหสรุป
รวบรวมแนวคิด และหลักเกณฑสาคัญ เพื่อไวเป็ นแนวทางกาหนดเนื้อหามาสอนใหสอดคลอง ๕.
กาหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง โดยเขียนใหอยู่ในรูปของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ๖.
กาหนดแบบประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งแนวทางในการเลือกและผลิตสื่อ
การสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างที่ผเู รียนปฏิบัติ เชน การอานบัตรคาสั่ง การตอบ
คาถาม การเล่นเกม เป็นต้น ๗. กาหนดแบบประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดย
ใชแบบสอบอิงเกณฑ เพื่อใหผูสอนทราบวาหลังจากการผานกิจกรรมแลว ผูเรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรม
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม่ ๘. เลือกการผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ และวิธีการที่ครู
ใชถือเปนสื่อการสอนทั้งสิ้นเมื่อผลิตสื่อการสอนแลวก็จัดไวเปนหมวดหมู ๙. การทดลองใชชุดการสอน
เพื่อหาประสิทธิภาพ ๑๐. การใชชุดการสอนชุดการสอนที่ได้ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ
ที่ตั้งไวแล้วสามารถนาไปสอนผูเรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวิทย มูลคา และอรทัย มูลคา ได้
เสนอขั้นตอนในการสรางชุดการสอน ดังนี้๕ ๑. กาหนดเรื่องเพื่อทาชุดการสอน อาจจะแบ่งย่อยหัวข
อเป็นหัวขอย่อย ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหาและลักษณะของการใชชุดกิจกรรม ๒. กาหนดหมวดหมู
เนื้อหาและประสบการณ อาจมีการกาหนด เปนกลุ่มสาระการเรียนรูหรือบูรณาการใหเหมาะสมตามวัย
๔

ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, การผลิตชุดการเรียนการสอน เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา,
(นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๑), หนา ๖๕
๕
สุวิทย มูลคา และอรทัย มูลคา, วิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด, พิมพครั้งที่
๕,(กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๕๓-๕๕.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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๓. จัดหนวยการเรียนการสอนใหเหมาะสม วาจะมีการแบ่งเป็นกี่หนวย หัวข้อย่อยอะไรบ้าง ใชเวลานาน
เทาไร ใหพิจารณาใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น ๔. กาหนดหัวข้อเรื่อง เพื่อสะดวกแกนักเรียนวาแต่
ละหนวยประกอบดวยหัวขอใดบ้าง ๕. กาหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ตองมีการกาหนดให
ชัดเจนวานักเรียนเกิดความคิดรวบยอดหรือหลักการใดบ้าง ๖. กาหนดจุดประสงคการสอน หมายถึง
จุดประสงคที่ แสดงพฤติกรรมการเรียนรูหรือจุดประสงคทั่วไป รวมทั้งเกณฑการตัดสินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๗. กาหนดกิจกรรมการเรียน ตองกาหนดใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพื่อ
เป็นแนวทางการผลิตสื่อการเรียน กิจกรรมการเรียน การออกแบบทดสอบ ๘. กาหนดแบบประเมินผล
ตองออกแบบประเมิ นใหตรงกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพื่อทราบความเปนไปของนักเรียนวา มี
ความกาวหนาทางการเรียนเปนอย่างไร ๙. เลือกและผลิตสื่อการสอน ควรมีสื่อการสอนในแต่ละหัวข้อ
เรื่องใหเรียบร้อยควรจัดสื่อการสอนเหลานั้น ออกเปนหมวดหมูในกลอง หรือแฟ้มที่เตรียมไวก่อนนาไป
หาประสิทธิภาพ เพื่อหาความตรง ความเที่ยงก่อนนาไปใช ๑๐. สร้างขอทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน ควรสร้างใหครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมที่กาหนดใหเกิดการเรียนรู โดยพิจารณาจากจุดประ
สงคการเรียนรูเ้ ป็นสาคัญ ๑๑. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เมื่อสรางชุดการสอนเสร็จเรียบร้อย
แลวตองนาชุดการสอนไปทดสอบโดยวิธีการต่าง ๆ ก่อนนาไปใชจริง
๒) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติชาดกเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนมีอัตราสูงขึ้ น เพราะการ
จัดการเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นสื่อในการค้นหาความรู้แก่นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนได้
อย่างดี อีกทั้งยังเป็นสื่อประกอบการเรียนได้ ยังช่วยเสริมทักษะทั้ง ๔ ด้านปลูกฝังให้รักการอ่านแก่
นักเรียนพร้อมทั้งสร้างจินตนาการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ หนังสืออ่านเพิ่มเติมควรที่เพิ่มคุณค่าในการ
จินตนาการเพิ่มคุณภาพของการคิด ให้รับความรู้และข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ริเริ่มความสร้างสรรค์ และให้
นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
บรรเทา กิตติศักดิ์ กลาวถึง บทบาทของครูผูสอนในเตรียมการสอน คือ การกาหนดเนื้อหาและวิธีสอน
ไดแก๖ กาหนดจุดประสงค วิธีสอน กิจกรรม สื่อ อุปกรณการสอน วิธีการวัดและประเมินผล วิธีการ
สอนจะเนนใหผูเรียนไดทากิจกรรมด้วยตนเองจากสื่ออุปกรณที่กาหนด รวมทั้งการวัดประเมินผลตนเอง
โดยการ ๑. จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียน จูงใจ เสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู้ ๒. จัด
สถานการณ ใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น คิดวิพากษ์ วิจารณ ฝึกคิดแกปญหาด้วย กระบวนการต่าง
ๆ และการคิดสร้างสรรค ๓. เอาใจใสและช่วยเหลือผูเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความหวังดีและมีเมตตาต
อผู้เรียน ๔. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ คิดประเมินปรับปรุงตนเอง ๕. จัดกิจกรรมใหผู
เรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณความรูภายในกลุ่ม ๖. ใชสื่อประกอบการสอนเพื่อใหผู้
๖

บรรเทา กิ ตติ ศั กดิ์ , เอกสารประกอบการเรี ยนเรื่ องพั ฒ นาหลั กสู ตร, (กรุ งเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐.
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เรียนคนควาหาความรู ๗. จัดแหล่งเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณชีวิตจริง แหลงเรียนรู
อาจเป็นห้องสมุด สื่อนวัตกรรม แหลงธรรมชาติ และแหลงข้อมูลในชุมชน ๘. ฝึกระเบียบวินัยในตนเอง
และการชี้นาตนเอง ผู สอนตองสร้างเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอการเรียนรู ๙. สังเกตและ
ประเมินตนเอง สังเกตส่วนดี สวนด้วยที่จะตองปรับปรุงผูเรียนอย่างต่อเนื่อง สังเกตการณ์ทางานของ
ผู้เรียนและการแสดงออกและสอดคล้องกับแนวคิดของ วัฒนาพร ระงับทุกข์ กลาวจาแนกบทบาทของ
ครูในการจัดการเรียนการสอนควรประกอบด้วย๗ ๑. การเตรียมตัวเอง ครูตองเตรียมตนเองใหพรอม
สาหรับบทบาทของผู้เป็นแหล่งความรู้สามารถใหคาแนะนาปรึกษา ใหข้อมูลความรู้ที่ชัดเจนแก่ผูเรียน
ครูจึ งจ าเป็ นต้ องเตรี ยมตนเองด้ วยการอ่ าน การคนคว้า การทดลองปฏิ บั ติ ในหั วขอเนื้ อหาที่ ตน
รับผิดชอบ รวมทั้งข้อมูลและประสบการณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชนตอผู้เรียน ๒. การเตรียม
แหล่งข้อมูล เมื่อบทบาทครูเปลี่ยนไปจากผูบอกเล่ามวลความรู้ ครูจึงตองเตรียมแหล่งขอมูลความรูแกผู
เรียน เพื่อใหผูเรียนไดคนควาหาความรูด้วยตนเองในสถานที่ต่าง ๆ ไดทั้งในและนอกเวลาเรียน ๓. การ
เตรียมกิจกรรมการเรียน ครูตองวิเคราะหจุดประสงคของการเรียนรูเพื่อให้ได้สาระสาคัญ และเนื้อหาข
อความรู อันจะนาไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรูตามที่
กาหนด ตามความสามารถ และความสนใจของผูเรียน ๔. การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ ครูจะตอง
พิจารณาและกาหนดว่า จะใชสื่อ วัสดุอุปกรณใด เพื่อใหกิจกรรมการเรียนดังกล่าวบรรลุผล พรอมทั้ง
เป็นผูอานวยความสะดวกในการจัดเตรียมให้พร้อมเพื่อให้การเรียนรูในครั้งนั้น ๆ บรรลุผล ๕. การ
เตรียมการวัดและประเมินผล โดยการวัดใหตรงตามจุดประสงคการเรียนรู และวัดใหครอบคลุมทั้งในส
วนของกระบวนการ และผลงานที่เกิดขึน้ ทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ โดยการเตรียมวิธีการวัด
และเครื่องมือวัดให้พร้อมก่อนทุกครั้ง
๓) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้เรื่อง ทศชาติ
ชาดกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโส
ธรวราราม อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่โดยรวมแล้วนักเรียนมีความพอใจมาก
โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ลาดับที่ ๑ คือ ด้านเนื้อหา ลาดับที่ ๒ คือ ด้านชุดการเรียนรู้
ลาดับที่ ๓ คือ ด้านวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลาดับที่ ๔ คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลาดับที่ ๕
คือ ด้านวัดผลประเมินผล ทาให้ได้ทราบว่านักเรียนมีความพอใจเป็นอย่างมากในการใช้ชุดการเรียนรู้
เรื่อง ทศชาติชาดก ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้สอดแทรกคติธรรมหลักคาสอนที่เกี่ยวเนื่องในทศชาติชาดกที่
นักเรียนควรรู้ในฐานะเป็นชาวพุทธ ด้วยเนื้อหาเหล่านี้ได้มีการจัดเรียงอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่
สวยงาม อีกทั้งหนังสือที่ทาให้ผู้อ่านทราบเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นประสบการณ์
เพื่อขยายขอบเขตของประสบการณ์ที่เคยมีอยู่เฉพาะเรื่องได้ลึกซึ้งกว่าเดิมยิ่งขึ้น ยังส่งเสริมให้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น และยังช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะทางด้าน
๗

วัฒนาพร ระงับทุกข์, แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปนศูนยกลาง, (กรุงเทพมหานคร : วัฒนา
พานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๒-๑๔.
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การอ่านที่เป็นส่วนช่วยให้นักเรียน ที่สนใจและใฝ่ในความรู้และยังเป็นแหล่งความรู้เพื่อศึกษาเรื่องทศ
ชาติชาดกจากเนื้อหาวิชาในหลักสูตร จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้หนังสือเป็นอย่าง
มากโดยค่าเฉลี่ย ( ) รวมทุกด้าน ๔.๕๓ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมทุกด้าน เท่ากับ ๐.๐๑
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๒ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทศชาติ
ชาดกอยู่ในเกณฑ์มาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายของการใช
สื่อการเรียนการสอนว่า หมายถึง เครื่องมือของการเรียนรู ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู ความคิด ความรู
สึก และประสบการณสู่ผู้เรียนและช่วยพัฒนาผู เรียนให้มีความรูความคิด ประสบการณ คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมแกผูเรียนด้วย ในยุคปจจุบัน สื่อมีหลายรูปแบบและมีอิทธิพลในการกระตุ้นให้ผูเรียน
แสวงหาความรู้ ได้ ด้ วยตนเองดั งนั้ น จึ งจ าเป็ นที่ ครู จะตองจั ดการเรี ยนการสอน ที่ มี การใชสื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนด้วย และตองรูจักการพัฒนาสื่อ เพื่อใหสื่อมีความเหมาะสมกับผูเรียน และ
เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ๘ สอดคล้องกับแนวคิดของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้ให้
ความหมายของการใชสื่อการเรียนการสอนว่า หมายถึง การจัดสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ และเพียงพอตอการเรียนการสอน โดยมีระบบการจัดหาและบารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ พร
อมทั้งมีการบริการและสงเสริมการใชอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ๙
ข้อเสนอแนะ
๑.ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
๑) ควรจัดเตรียมเนื้อหาที่จะสอนในทศชาติชาดกอ่านเพิ่มเติมให้ดีครบถ้วนก่อนนาไปใช้
งานจริงเพื่อป้องความผิดพลาดในการสอน
๒) รูปแบบภาพประกอบควรมีความชัดเจน ดึงดูดนักเรียน ให้นักเรียนอยากที่จะศึกษา
๓) ควรส่งเสริมให้นักเรียนสรุปใจความและค้นคว้าด้วยตนเอง จากชุดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้น
๒. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรสร้างชุดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
๒) ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นต่อการสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อ
เรียนรู้ความชอบความสนใจของนักเรียนในชั้นนั้น ๆ ด้วยเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ความชอบความสนใจของ
นักเรียนในชั้นนั้น ๆ ด้วย
๘

กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ : แนว
ทางการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๕), หน้า ๖-๗.
๙
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน
ในโรงเรียนเอกชน, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, ๒๕๔๒), หน้า ๘.
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เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึก ษาธิก าร. เอกสารประกอบหลั กสู ต รขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๔ : แนว
ทางการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพราว,
๒๕๔๕.
ชาตรี สาราญ. หลักสูตรสถานศึกษา, กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๗.
ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ. การผลิ ตชุ ดการเรียนการสอน เทคโนโลยีและสื่ อการศึกษา,
นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๑.
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๐.
บรรเทา กิ ต ติ ศั กดิ์ . เอกสารประกอบการเรี ย นเรื่ อ งพั ฒนาหลั กสู ต ร, (กรุ งเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐.
วัชรีกุล สาเภอพล.“ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุ ทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และที่ ๒ ใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) ของครูสอน ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช.”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา ,
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๗.
วัฒนาพร ระงับทุกข์. แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปนศูนยกลาง, กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช,
๒๕๔๐.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓,กรุงเทพมหานคร
: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,๒๕๔๒.
สุวิทย มูลคา และอรทัย มูลคา. วิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด, พิมพครั้งที่
๕, กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, ๒๕๔๗.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน
ในโรงเรียนเอกชน, กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, ๒๕๔๒.
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Factors Relating to the Life Quality of Students in the Faculty of
Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University
เขมิกา ทองเรือง
สาราญ วิเศษ
พัฒนพงศ์ ติระ
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ จานวน ๒๕๐ คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
คื อ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Means) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
Product Moment Coefficient) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๑
ผลการวิจัย พบว่า
๑. คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยนครพนม
พบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับ สูง (𝑥𝑥̅ = ๓.๘๒) เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอารมณ์ และจิตใจ (𝑥𝑥̅ =
๔.๐๖) ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ (𝑥𝑥̅ =๓.๘๒) ด้านสังคม (𝑥𝑥̅ = ๓.๗๗) และด้านสภาพแวดล้อม (𝑥𝑥̅
= ๓.๖๒)
๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาด้านชีวิตการเรียน ด้านที่อยู่อาศัย
ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และด้านบริการที่ได้รับจากคณะ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๑ โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = ๐.๗๗๘) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า


อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม
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ด้านบริการที่ได้รับจากคณะ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาโดย
ภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = ๐.๖๕๒)
ด้านชีวิตการเรียน ด้านที่อยู่อาศัย และด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาโดยภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (r = ๐.๕๙๔), (r = ๐.๕๕๙ และ r = ๐.๔๖๕) ตามลาดับ
คาสาคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์, คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
Abstract
The objectives of this research were (1 ) to study the life quality of
students in the Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University,(2 )
to study factors that related tothe life quality of studentsin the Faculty of Liberal
Arts and Science, Nakhon Phanom University. The researcher collected the data by
using the questionnaire in the Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom
University.The samples used in this study were 250 regular undergraduate students.
The statistics employed in data analysis were frequency, percentage, means,
standard deviation, and Pearson's Product Moment Correlation Coefficient was
inthe statistical significance at .01 level.
The results of this study were as follows:
1 . The life quality of students in the Faculty of Liberal Arts and Science,
Nakhon Phanom University found that the life quality of students in the Faculty of
Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University in overall image was at the
high level (x̅ = 3.82) and when considering in each aspect found that the emotional
and mental aspects (x̅ = 4.0 6), the health and economic aspects (x̅ =3.82 ), the
social aspect (x̅ = 3.77), and the environment aspect (x̅ = 3.62)were at the high
level.
2. Factors related to the life quality of students in the residental aspect,
relationship aspect with other people, and the service aspect that students
received from the faculty relating to the quality of life of students,in the Faculty of
Arts and Science, Nakhon Phanom University in the statistical significance was at
0.01 level by having the relationship was at the high level (r = 0.778) according to
the hypothesis setting. When consideringxx each aspect, it was found that the
service aspect the students received from the faculty,the service aspect had a
positive relationship to the life quality of the students. The statistical significance
was at 0.01 level by having the relationship was at the high level (r = 0.652).The
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aspects of learning, relationships with others, the positive relationship with the life
quality of the students in overall image of the statistical significance was at 0 .0 1
level and by having the relationship, was at the medium level ( r= 0 .6 5 2 )
respectively.
Keywords: Relationship, Life Quality of Students
๑. บทนา

สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ดีนั้นต้องมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นความพึง
พอใจในตัวบุคคลต่อการดารงชีวิตในความต้องการขั้นพื้นฐานในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
จิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์กาหนดขึ้นและขวนขวายให้ได้มาด้วยตัวของมนุษย์เอง ๑ นอกจากนั้นยัง
เป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานที่จะทาให้มนุษย์ได้พัฒนาตนเองไปสู เป้าหมายที่พึงปรารถนา บุคคลและ
ครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมเป็นเป้าหมายในการดารงชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆด้านอยู่ตลอดเวลา
เป็นต้นว่า ด้านการศึกษา อาชีพ รายได สุขภาพอนามัย คุณธรรม ฯลฯ เนื่องจากคุณภาพชีวิตเป็น
เป้าหมายสาคัญที่บุคคลต้องการในการดาเนินชีวิตของตนเอง และการมีคุ ณภาพชีวิตที่ดีย่อมแสดง
ให้เห็นว่าบุคคลมีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะสอดคล้อง
กับนิยามของคุณภาพชีวิตที่กล่าวว่า คุณภาพชีวิตเป็นการรับรู้ความพึงพอใจและสถานะของบุคคล
ในการดารงชีวิตในสังคม โดยจะสัมพันธ์กับเป้าหมายและความคาดหวังของตนเอง ภายใต้บริบท
ของวัฒ นธรรม ค่ านิ ยม มาตรฐานของสั งคม และสิ่งอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง (The WHOQOL group,
๑๙๙๔ อ้างถึงใน๒ ซึ่งเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL – BREF –THAI ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ของคุ ณ ภาพชี วิ ต ๔ ด้ า น คื อ ด้ า นร่ า งกาย ด้ า นจิ ต ใจ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม และด้ า น
สิ่งแวดล้อม
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สาคัญ ในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนาไปสู่การพัฒ นา
ประเทศ บัณฑิตหรือนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพได้นั้น
จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะคุณภาพชีวิตนั้นจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากระดับอุดมศึกษาจึงจะต้องมีการยกกระดับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา ของบุคคลในวัยเรียนในด้านปัจจัยต่างๆหลายประการ เป็นต้นว่า ใน
ระดับบุคคล ในระดับครอบครัว และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกด้านจะส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน หาก
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือเลวลง ก็อาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยอื่นๆได้ และใน
๑

๖๖
๒

นิศารัตน์ ศิลปะเดช.ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี ๒๕๔๐ :
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ขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะส่ ง ผลกะทบถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นวั ย เรี ย นเป็ น อย่ า งมาก
นอกจากนั้ น สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ทั้ งภายในและภายนอกสถาบั น การศึ ก ษาจะช่ ว ยฝึ ก ฝนพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของบัณฑิตให้ดีขึ้น ดังนั้นทุกสถาบันการศึกษาจึงปรารถนาให้ผู้เรียนมีความสุข สนุก
กับ การเรีย น มี ก ารส่ งเสริม สนั บ สนุ น ด้ านวิชาการ และตระหนั ก ถึ งการจั ด การบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี จึ งกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุนี้การที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีคุณภาพนั้นจึงต้องส่งเสริม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย สถาบันที่ทาหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติคือ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการอบรมด้านวิชาการให้กับเยาวชนของชาติ หรือที่เรียกว่า นิสิต
นักศึกษา ดังนั้นการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพจึงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของสถาบันอุดมศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นแหล่งศึกษาให้ความรู้แก่ประชาชนและได้มีการเปิดสอนใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร์ บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสต์บัณฑิต และปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ซึ่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีจานวนนัก ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จานวน ๖๖๙
คน ๓ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาระดับปริญ ญาตรีภาคปกติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เพราะการจัดการศึกษาปริญญาตรีก็เป็นรากฐานสาคัญที่ จะผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลว่านักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนมมีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
และเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนานักศึกษาต่อไปเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาคณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
๒.๒ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๓. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยเรื่องนี้นี้ ประชากรที่ใช้เป็นนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีภาคปกติ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จานวน ๖๖๙ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษา
ระดั บ ปริญ ญาตรีภ าคปกติ จานวน ๒๕๐ คน โดยใช้ เครื่อ งมื อ วิจั ยเป็ น แบบสอบถาม โดยแบ่ ง
ออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามเป็น
๓

งานทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ๒๕๕๙
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แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ๕ ระดั บ เพื่ อ ใช้ วั ด ค่ า ระดั บ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา คณะศิ ล ปศาสตร์แ ละวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
นครพนม โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์การสร้างแบบสอบถามใน ๔ ด้าน ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ าคปกติ คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านชีวิตการเรียน ด้านที่อยู่อาศัย ด้านความสัมพันธ์กับบุคคล
อื่น และด้านบริการที่ได้รับจากคณะ ส่วนที่ ๓ ข้อมูลคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และส่วนที่ ๔ เครื่องมือวิจัยแบบปลายเปิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
๔. ผลการวิจัย
๔.๑ สรุปผลปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จานวน ๑๕๙ คน คิดเป็ นร้อยละ
๖๓.๖๐ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จานวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๐ เป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ จานวน ๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๐ มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๕๑-๓.๐๐ จานวน
๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๐ พักอาศัยอยู่หอพัก จานวน ๑๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๐
รายรับ ที่ได้รับ โดยเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ ต่ากว่า ๓,๐๐๐ บาท จานวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๔.๐๐ และมีภูมิลาเนาอยู่จังหวัดนครพนม จานวน ๒๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๐
๔.๒ สรุปผลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ สูง
(𝑥𝑥̅ = ๓.๘๓) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านชีวิตการเรียน (𝑥𝑥̅ = ๓.๙๓) ด้านที่อยู่อาศัย
(𝑥𝑥̅ = ๓.๗๓) และด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (𝑥𝑥̅ = ๔.๒๔) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านบริการที่
ได้รับจากคณะ (𝑥𝑥̅ = ๓.๔๒) อยู่ในระดับปานกลาง
๔.๓ สรุ ป ผลคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาคณ ะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
พบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาคณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
นครพนมโดยภาพรวมอยู่ในระดับ สู ง (𝑥𝑥̅ = ๓.๘๒) และเมื่ อพิ จารณาเป็ น รายด้าน พบว่า ด้ าน
อารมณ์และจิตใจ (𝑥𝑥̅ = ๔.๐๖) ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ (𝑥𝑥̅ =๓.๘๒) ด้านสังคม (𝑥𝑥̅ = ๓.๗๗)
และด้านสภาพแวดล้อม (𝑥𝑥̅ = ๓.๖๒) อยู่ในระดับมาก
๕. อภิปรายผลการวิจัย
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

นครพนม

๕.๑ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั กศึ กษาคณะศิ ล ปศาสตร์และวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย

จากการวิจัย พบว่า นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ สูง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ๔ ได้
ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
องครักษ์ ที่พบว่า คุณภาพชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ผลการวิจัย๕ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี ราชบุรี ที่พบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับดี ผลการวิจัย๖ ได้ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง ที่พบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดี และผลการวิจัย ๗ ได้
ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ที่พบว่า คุณภาพชีวิต
ของนั ก ศึก ษาพยาบาลวิท ยาลั ยบรมราชชนนี ราชบุ รี โดยรวมอยู่ในระดั บดี แต่ ไม่ สอดคล้องกั บ
ผลการวิจัย๘ ได้ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี ที่ พบว่า คุ ณภาพชี วิตของนั กศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลการวิจัย๙ ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
๔

ธนิตา ชี้รัตน์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณ ภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ .
วิทยานิพนธ์ปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ม ง ค ล ธั ญ บุ รี , ป ทุ ม ธ า นี ค้ น เ มื่ อ ๔ พ ฤ ษ ภ า ค ม ๒ ๕ ๕ ๙ , จ า ก
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ / ๘ ๔ ๕ / ๑ ๒ ๔ ๓ ๗ ๙ .
pdf?sequence=๑
๕
พิชฌาย์วรี ์ สินสวัสดิ์, และเบญจวรรณ พิททาร์ด. (๒๕๕๙). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี. วารสารเกื้อการุณย์, ๒๓(๑), ๗-๒๐
๖

จันทรา อุ้ยเอ้ง. (ม.ป.ป.). คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร ฉบับพิเศษ การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๕, ๑๔๑-๑๔๘.
๗
พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, และเบญจวรรณ พิททาร์ด. (๒๕๕๙). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี. วารสารเกื้อการุณย์, ๒๓(๑), ๗-๒๐
๘
เจตนสฤษฎิ์ สังขพันธ์, และคณะ. (๒๕๕๕). คุณภาพชีวิตนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา, ๕(๒), ๗๘-๙๑.
๙
ภัทรพล มหาขันธ์. (๒๕๕๐). การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร. ค้นเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙, จาก
http://www.educ.su.ac.th/๒๐๑๓/images/stories/๑๐๐๗๕๕_๐๖.pdf.
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ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด และผลการวิจัย๑๐ ได้ทาการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ ที่พบว่าระดับคุณภาพชีวิต
ของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ ๑ ส่ วนใหญ่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านอารมณ์และจิตใจ อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย๑๑ ได้ทาการศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤษ์ : กรณีศึกษานักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่
พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์มีระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ อยู่ในระดับสูง
ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย๑๒ ได้ทาการศึกษา
เรื่อง คุณ ภาพชีวิตของนั กศึกษาเทคโนโลยีสุรนารี ที่ พ บว่า คุณ ภาพชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัย ๑๓ ได้
ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ที่พบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษามุสลิมด้านร่างกายอยู่ในระดับสูง
ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย๑๔ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ที่พบว่า คุณภาพชีวิตใน
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ องครั ก ษ์ ด้ า นสั ง คมอยู่ ใ นระดั บ สู ง และผลงานวิ จั ย ๑๕ ได้
ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตด้าน
สังคมอยู่ในระดับสูง
๑๐

วนิทรา นวลละออง. (๒๕๕๕). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑.
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ๕๗ (๒), ๒๒๕-๒๓๔
๑๑
สาราญ จูช่วย, และคณะ. (๒๕๕๖). คุณภาพชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์: กรณีนักศึกษาเข้าใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๕๕. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. ค้นเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙, จาก
http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/RC_RR/๒๕๕๕_GenEd_Sumran-Salakjit.pdf
๑๒
สาราญ จูช่วย, และคณะ. (๒๕๕๖). คุณภาพชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์: กรณีนักศึกษาเข้าใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๕๕. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. ค้นเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙, จาก
http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/RC_RR/๒๕๕๕_GenEd_Sumran-Salakjit.pdf
๑๓
สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล. (๒๕๕๐). การศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. กรุงเทพ: สานักวิจัย วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.๐๒-๐๒). นครราชสีมา: ส่วนกิจการนักศึกษา
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
๑๔
ธนิตา ชี้รัตน์. (๒๕๕๔). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครัก ษ์ . วิท ยานิ พ นธ์ป ริญ ญาธุรกิ จ มหาบั ณ ฑิ ต วิช าเอกการจั ดการทั่ วไป คณะบริห ารธุรกิ จ มหาวิท ยาลั ย
เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ธั ญ บุ รี , ป ทุ ม ธ า นี ค้ น เ มื่ อ ๔ พ ฤ ษ ภ า ค ม ๒ ๕ ๕ ๙ , จ า ก
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ / ๘ ๔ ๕ / ๑ ๒ ๔ ๓ ๗ ๙ .
pdf?sequence=๑
๑๕

พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, และเบญจวรรณ พิททาร์ด. (๒๕๕๙). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี. วารสารเกื้อการุณย์, ๒๓(๑), ๗-๒๐.
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับ สูง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ๑๖ ได้ทาการศึกษาเรื่อง
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต นั ก ศึ ก ษา: รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
กรุ ง เทพมหานคร ที่ พ บว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสภาพแวดล้ อ มอยู่ ในระดั บ ดี และสอดคล้ อ งกั บ
ความหมายคุณภาพชีวิต๑๗ กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิตที่เป็นสุข มีความ
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อยู่ในครอบครัวที่อ บอุ่นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมีชีวิตอยู่ใน
สังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพักผ่อนหย่อนใจที่เพียงพอ มีความพร้อมและสามารถที่จะดารง
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่สลับซับซ้อนได้และ
สามารถดาเนินชีวิตด้วยวิธีการที่ชอบธรรมเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนพึงประสงค์ภายใต้เครื่องมือและ
ทรัพยากรที่มีอยู่
๕.๒ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาคณะศิ ล ปศาสตร์แ ละ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ด้านชีวิตการ
เรียน ด้านที่อยู่อาศัย ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และด้านบริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อย่างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ ๐.๐๑ โดยมีระดับ ความสัมพั น ธ์อยู่ในระดับ สูง (r = ๐.๗๗๘)
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ๑๘ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยกับคุณ ภาพชีวิตของนิสิตโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน โดยค่า
สหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ ๐.๐๑ (r = ๐.๗๗๖) ผลการวิจัย๑๙ ได้ทาการศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี
ราชบุรี ที่พบว่า ปัจจัยคัดสรรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
๑๖

สุจิต บุญบงการ.การพัฒนาการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระว่างทหาร สถาบันการเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๓๔ : ๙-๑๐
๑๗
ไกรวฒุิ ช่วยสถิตย์. คณุภาพชีวิตด้านครอบครัวและชุมชนชาวไทยมุสลิมในชุมชนเมือง: ศึกษากรณีช
มุชนบ้านหัวสะพานสะเตงและชุมชนกาปงบาโงย. ภาคนิพนธ์ สาขาพัฒนาสงัคม.บัณฑิตวิทยาลัย พัฒนบริหาร
ศาสตร์มหาบณัฑิต.๒๕๔๑
๑๘
ธนิตา ชี้รัตน์. (๒๕๕๔). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครัก ษ์ . วิท ยานิ พ นธ์ป ริญ ญาธุรกิ จ มหาบั ณ ฑิ ต วิช าเอกการจั ดการทั่ วไป คณะบริห ารธุรกิ จ มหาวิท ยาลั ย
เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ธั ญ บุ รี , ป ทุ ม ธ า นี ค้ น เ มื่ อ ๔ พ ฤ ษ ภ า ค ม ๒ ๕ ๕ ๙ , จ า ก
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ / ๘ ๔ ๕ / ๑ ๒ ๔ ๓ ๗ ๙ .
pdf?sequence=๑
๑๙
พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, และเบญจวรรณ พิททาร์ด. (๒๕๕๙). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี. วารสารเกื้อการุณย์, ๒๓(๑), ๗-๒๐.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ผลการวิจัย๒๐ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวการศึกษา
จังหวัดหนองคาย ที่พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ทางการเรียน ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๑ ผลการวิจัย๒๑ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณ ภาพชีวิตของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกับคุณภาพชีวิตนิสิตมากที่สุดคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้ปกครอง บริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยด้านบริการเสริมการศึกษา
คุ ณ ลั ก ษณะของนิ สิ ต ที่ อ ยู่อ าศั ย โดยอาศั ยที่ ห อพั ก สถานภาพทางการเงิน บริก ารที่ ได้ รับ จาก
มหาวิทยาลัยด้านบริการกิจการนิสิตและสวัสดิการ ที่อยู่อาศัยโดยอาศัยอยู่ที่บ้าน และอาชีพของ
ผู้ปกครองนิสิตที่ทาธุรกิจส่วนตัว และผลการวิจัย ๒๒ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะ
สั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ ท รวิ โรฒ เขตวั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
มี ๕ ปัจจัย ได้แก่ บุคลิกภาพ การสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ปกครอง ลักษณะทางกายภาพใน
มหาวิทยาลัย สัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับอาจารย์ และการเลียนแบบเพื่อน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า
ด้านชีวิตการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย๒๓ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ องครักษ์ ที่พบว่า ด้านการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ด้านที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ผลการวิจัย ๒๔ ได้
ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และรู ป แบบที่ พั ก อาศั ย ของนั ก ศึ ก ษา

๒๐

กฤตธัช อันชื่น. (๒๕๕๗). คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รหัสโครงการ
๕๖-๐๒-๐๒). นครราชสีมา : ส่วนกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี.
๒๑
ชมพู นุ ช หิ ริโกกุ ล. (๒๕๕๐). ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ คุ ณ ภาพชี วิต ของนิ สิ ต ระดั บ ปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม.
๒๒
เพาพะงา จิตต์สวาสดิ์. (๒๕๕๓). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิ โรฒ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์การศึกษาดุษฎีฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บัณ ฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
๒๓
ธัญญรัศม์ เปรมาประยูรวงศา. (๒๕๕๖). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและรูปแบบที่พักอาศัย
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น . วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังนี้
ด้านที่อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการบริการพื้นฐาน โดยรวมมี
ความสาคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของยูเนสโก (Unesco. Population Education, ๑๙๘๑
อ้างถึงในวิภาพร มาพบสุข, ๒๕๕๐) ที่ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในข้อที่ ๕
คือ ที่อยู่อาศัย และการตั้งถิ่นฐาน
ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ๒๕ ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พบว่า ด้านสังคมในกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา ผลการวิจัย๒๖ ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี ราชบุรี ที่พบว่า ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชี วิต ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลวิท ยาลั ย พยาบาลบรม ราชชนนี ราชบุ รี ด้ านสั ม พั น ธภาพระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
กับผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ด้านบริการที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย๒๗
ของธนิ ต า ชี้ รั ต น์ (๒๕๕๔) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ที่ พ บว่า ด้านการให้ บริการแก่นิสิตมีความสัมพั นธ์กับ
คุณภาพชีวิต และสอดคล้องกับหลักการกิจการนักศึกษา
๒๔

ธัญญรัศม์ เปรมาประยูรวงศา. (๒๕๕๖). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและรูปแบบที่พักอาศัย
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น . วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
๒๕
ธนิตา ชี้รัตน์. (๒๕๕๔). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครัก ษ์ . วิท ยานิ พ นธ์ป ริญ ญาธุรกิ จ มหาบั ณ ฑิ ต วิช าเอกการจั ดการทั่ วไป คณะบริห ารธุรกิ จ มหาวิท ยาลั ย
เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ธั ญ บุ รี , ป ทุ ม ธ า นี ค้ น เ มื่ อ ๔ พ ฤ ษ ภ า ค ม ๒ ๕ ๕ ๙ , จ า ก
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ / ๘ ๔ ๕ / ๑ ๒ ๔ ๓ ๗ ๙ .
pdf?sequence=๑ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
๒๖

พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, และเบญจวรรณ พิททาร์ด. (๒๕๕๙). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี. วารสารเกื้อการุณย์, ๒๓(๑), ๗-๒๐.
๒๗
ธนิตา ชี้รัตน์. (๒๕๕๔). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครัก ษ์ . วิท ยานิ พ นธ์ป ริญ ญาธุรกิ จ มหาบั ณ ฑิ ต วิช าเอกการจั ดการทั่ วไป คณะบริห ารธุรกิ จ มหาวิท ยาลั ย
เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ธั ญ บุ รี , ป ทุ ม ธ า นี ค้ น เ มื่ อ ๔ พ ฤ ษ ภ า ค ม ๒ ๕ ๕ ๙ , จ า ก
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ / ๘ ๔ ๕ / ๑ ๒ ๔ ๓ ๗ ๙ .
pdf?sequence=๑ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 101

๖. ข้อเสนอแนะ
๖.๑ จากการวิจั ย พบว่า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ คุ ณ ภาพชี วิต ของนั ก ศึ ก ษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านชีวิตการเรียน ด้านที่อยู่อาศัย และด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น อยู่ในระดับมาก
แสดงว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้ง ๓ ด้านนี้ อยู่ในเกณฑ์ดี
ด้านบริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับปานกลาง จากข้อเสนอแนะที่ได้จาก
นั ก ศึ ก ษาในการวิจั ย จึ งควรมี ก ารพั ฒ นาส่ งเสริม ในด้ านการบริก ารนั ก ศึ ก ษา เช่ น มี ก ารพั ฒ นา
ปรับปรุงแอร์ในห้องเรียน อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการศึกษา ระบบอินเตอร์เน็ต กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
จัดให้มีการบริการทางด้านโรงอาหาร โรงจอดรถสาหรับจักรยานยนต์ที่มีหลังคากันแดด และควรมี
ม้าหินอ่อนไว้สาหรับนั่งพัก เพื่อความสะดวกสบายแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
๖.๒ จากการวิจัย พบว่า คุณภาพของชีวิตนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนมโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสภาพแวดล้อม
อยู่ในระดับมาก แสดงว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ในทุกด้านอยู่ในเกณฑ์สูง
๖.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(๑) ควรมีการศึกษาค้นคว้าหารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่พักอาศัยใน
หอพัก
(๒) ควรมีการศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
และแบบโลจิสติก
(๓) ควรมีการศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยใช้การวิเคราะห์เส้นตรง (Path Analysis)
๗. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัย ขอขอบคุณ ผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องในการรวบรวมข้อ มู ลคุ ณ ภาพชีวิต
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และทุกภาคส่วน
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Political Participation of Public Administration Students, Faculty of
Arts and Science, Nakhon Phanom University
สำรำญ วิเศษ
เขมิกำ ทองเรือง
พัฒนพงศ์ ติระ

บทคัดย่อ
กำรวิจัย เรื่องนี้ มี วัตถุป ระสงค์ ๑. เพื่ อ ศึกษำกำรมี ส่ วนร่วมทำงกำรเมืองของนั กศึกษำ
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม ๒. เพื่อเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมทำงกำร
เมืองของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นครพนม จำแนกตำมเพศ ชั้นปี และอำยุ ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมในกำรเก็บ
ข้อมูลของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นครพนม กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคือ ของนักศึกษำสำขำวิช ำรัฐประศำสนศำสตร์ ใช้วิธีกำรกำร
กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงตำมสูตรของ ทำโร ยำมำเน่ ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง ๑๖๕ คน เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำมี ๕ ระดับ เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ำกับ .๙๗ สถิติที่ ใช้ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่ำแจกแจงควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย
และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบสมมติฐำน t-test และ F-test (One-way ANOVA)
และทดสอบค่ำเฉลี่ยรำยคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ โดยกำหนดนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
ผลการวิจัย พบว่า
๑. กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ โดยภำพรวมอยู่
ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐ
ประศำสนศำสตร์ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร (𝑥𝑥̅ =
๔.๘๒) ด้ำนกำรตัดสินใจ (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๒) ด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๑) ด้ำนกำรแสดง
ควำมคิดเห็น (𝑥𝑥̅ = ๔.๔๙)


อำจำรย์ประจำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยนครพนม
อำจำรย์ประจำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยนครพนม

อำจำรย์ประจำหลักสูตรภำษำอังกฤษบัณฑิต มหำวิทยำลัยนครพนม
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๒. กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ที่มี เพศ ชั้นปี อำยุ
ต่ำงกัน มีส่วนร่วมทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ ๐.๐๕
คาสาคัญ : กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง, นักศึกษำ
Abstract
The purposes of this research were: (1) to study the political participation
of public administration students at Nakhon Phanom University, (2) to compare the
political participation of public administration students in the Faculty of Arts and
Science, Nakhon Phanom University classified by sex, age, years in the program, in
that the researcher collected the data by using a questionnaire for the collection of
data from public administration students in the Faculty of Arts and Science,
Nakhon Phanom University. The sample was taken from 165 public administration
students by determing the Sample group the Taro Yamane formula.The research
instrument was a five-rating scale questionnaire regarding the participation of public
administration students. The data was analyzed by using the computer program
with the reliability coefficient of .97. The statistics employed in data analysis were
the value of frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and
hypothesis test by using t-test and F-test (One-way ANOVA) and analysis of variance
by pair to Scheffé's test by determining what the statistical significance was at the
0.05 level.
The results of this study were as follows:
(1) The political participation of public administration students in overall
aspects were at the high level. When considering each aspect, it was found that the
political participation of public administration students was at the high level
overall. When considering each aspect, it was found that the information aspect
(x̅= 4.82), the decision (x̅= 4.52), the motoring and evaluation (x̅= 4.51),and the
comment aspect (x̅= 4.49).
(2) The comparison of political participation of public administration
students revealed that the political participation of students who were currently in
a different year of study, the age factor contributed to different political
participation and the statistical significance was at 0.05 level.
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๑. บทนา
ประเทศไทยมีกำรปกครองระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นเวลำนำน ตั้งแต่อดีตกำลมี
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองบ้ำงก็เป็นแต่เพียงกำรรัฐประหำร ที่มีลักษณะเพียงแค่เป็นกำรเปลี่ยน
ผู้ปกครองประเทศหรือรำชวงศ์ที่ปกครองประเทศ แต่ยังคงมีโครงสร้ำงกำรปกครองหรือมีกำรเมือง
เกือบจะเรียกได้ว่ำ ระบอบเดิมมำตลอด ซึ่งประชำชนแทบจะไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ในกำรเมืองกำร
ปกครองประเทศเลย หรือจะมีส่วนร่วมบ้ำงก็เป็นเพียงผู้รับกำรปฏิบัติเท่ำนั้น กำรเปลี่ยนแปลงกำร
ปกครองจำกระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นระบอบประชำธิปไตยเมื่อปี พุทธศักรำช ๒๔๗๕
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองจำกระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์เป็นระบอบประชำธิปไตย แต่
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงเฉพำะคณะผู้ปกครองประเทศเท่ำนั้น โครงสร้ำงทำงกำรเมืองและกำรบริหำร
ประเทศยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง นักวิชำกำรบำงคนมองว่ำกำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นกำรชิงสุกก่อน
ห่ำม ประชำชนยังไม่เข้ำใจและยังไม่พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกำรบริหำรประเทศตำมสิทธิและหน้ำที่
ที่ ระบอบประชำธิป ไตยก ำหนดให้ ตลอดระยะเวลำมำกกว่ำ ๖๐ ปี หลั งกำรเปลี่ ย นแปลงกำร
ปกครอง เกิดกำรรัฐประหำรมำกมำยหลำยครั้งที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมีถึง ๙ ครั้ง ๑
กำรเมืองไทยยังคงมิได้มีกำรพัฒนำเท่ำที่ควรดังจะเห็นได้จำกกำรรัฐประหำรซ้ำซำกและมี
ข้ออ้ำงเพื่อประชำชนทุกครั้ง กำรมีส่วนร่วมของประชำชนค่อนข้ำงน้อยและขำดควำมต่อเนื่อง กำร
รัฐประหำรเป็นไปโดยง่ำยปรำศจำกกำรต่อต้ำนจำกประชำชนโดยทั่วไป ก็เพรำะประชำชนส่วนใหญ่
มิได้รับกำรปลู กฝั งและอบรมหล่อหลอมให้ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมศรัท ธำต่อระบอบ
ประชำธิปไตยอย่ำงต่อเนื่องและจริงจังทำให้ประชำชนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักในคุณค่ำของระบอบ
ประชำธิปไตยที่จะส่งเสริมให้ประชำชนมีชีวิตที่ดีขึ้น มีเสรีภำพอย่ำงเสมอภำค และมีอำนำจในกำร
กำหนดชะตำชีวิตของตนเอง ในฐำนะที่ประชำชนเป็นเจ้ำของอำนำจอธิปไตย ๒
ประชำชนมีส่วนร่วมและมีควำมตื่นตัวทำงกำรเมือง จะมีบ้ำงก็เพียงระยะเวลำสั้น ๆ เท่ำนั้น
เช่น กรณี ๑๔ ตุลำคม ๒๕๑๖ กำรขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ทำให้เกิดควำมอ่อนแอทำง
กำรเมือง กล่ำวคือ ประชำชนเกิดควำมเบื่อหน่ำยและเกิดค่ำนิยมผิด ๆ ที่คิดว่ำกำรเมืองเป็นเรื่อง
ของนักกำรเมือง เป็นเรื่องสกปรก ประชำชนจะเกี่ยวข้องกับกำรเมืองเฉพำะกำรเลือกตั้ง และกำรฟัง
หรือ อ่ ำนข่ ำวเท่ ำนั้ น ซึ่ งนั บ เป็ น จุ ดอ่ อ นที่ มี ผ ลต่ อ เสถี ยรภำพของระบบกำรเมื อง กำรมี ส่ วนร่วม
๑

สุจิต บุญบงกำร.กำรพัฒนำกำรเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระว่ำงทหำร สถำบันกำรเมืองและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน.กรุงเทพฯ : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๓๔ : ๙-๑๐
๒
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. กำรบริหำรข้ำรำชกำรไทยในทศวรรษหน้ำ.วำรสำรกำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน,
๒๕๔๐ : ๓๕
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ทำงกำรเมือง จึงเป็นสิทธิทำงกำรเมืองของฝ่ำยที่จะอยู่ใต้กำรปกครอง ในกำรเข้ำร่วมในกระบวนกำร
ทำงกำรเมือง เพื่อแสดงเจตนำเกี่ยวกับอำนำจ ผลประโยชน์ต่อฝ่ำยผู้ปกครอง โดยให้ฝ่ำยผู้ปกครอง
ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไร ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชนผู้แสดงเจตนำนั้น ๓ กำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนเป็นเป้ำหมำยสำคั ญ ของสังคมประชำธิปไตยที่ยึดหลักกำรของประชำชนโดย
ประชำชนเพื่อประชำชน ซึ่งตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ เน้นกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน ดังจะเห็นได้จำกในหมวด ๔ ว่ำด้วยหน้ำที่ของ
ชำวไทย และหมวด ๕ แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ โดยเป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ทำงกำรเมืองมำกขึ้น ตำมมำตรำ ๗๒ คือ บุคคลมีหน้ำที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมำตรำ ๘๗ รัฐต้อง
ดำเนินกำรตำมแนวนโยบำยด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรกำหนดนโยบำยและวำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในระดับชำติและระดับท้องถิ่น ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตัดสินใจทำงกำรเมือง กำรวำงแผนพัฒนำทำง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กรทำงวิชำชีพหรือตำมสำขำ
อำชีพที่หลำกหลำยหรือรูปแบบอื่น ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมเข้มแข็งในทำงกำรเมือง และจัดให้
มีกฎหมำยจัดตั้งกองทุนพัฒนำกำรเมืองภำคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือกำรดำเนินกิจกรรมสำธำรณะของ
ชุมชน รวมทั้ งสนั บ สนุ น กำรดำเนิ น กำรของกลุ่ม ประชำชนที่ รวมตัวกัน ในลั กษณะเครือข่ำยทุ ก
รูปแบบให้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและเสนอควำมต้องกำรของชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมและให้
กำรศึกษำแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชำชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม ซึ่งทั้ง ๒ มำตรำ แสดงให้เห็นว่ำรัฐธรรมนูญมุ่งเน้นและให้ควำมสำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑. เพื่ อศึ กษำระดั บ กำรมี ส่ วนร่วมทำงกำรเมือ งของนั ก ศึกษำสำขำวิชำรัฐ ประศำสน
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
๒.๒. เพื่ อเปรียบเที ยบกำรมี ส่วนร่วมทำงกำรเมืองของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสน
ศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม จำแนกตำมเพศ ชั้นปี และอำยุ
๓. ระเบียบวิธีวิจัย

๓

เชำวนะ ไตรมำศ.กำรใชกลไกรัฐธรรมนูญสำหรับประชำชน. กรุงเทพฯ พีเพรส จำกัด, ๒๕๔๒ : ๖-๗

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 109

กำรวิจัยครั้งนี้ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ภำค
ปกติที่กำลังศึกษำในคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง
จำนวน ๑๖๕ คน โดยใช้เครือ่ งมือวิจัยเป็นแบบสอบถำม โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนที่ ๒ แบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating
Scale) ๕ ระดับ เพื่อใช้วัดค่ำระดับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสน
ศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม โดยผูว้ ิจัยใช้เกณฑ์กำรสร้ำง
แบบสอบถำมใน ๔ ด้ำน

๔. ผลการศึกษา

๒.๑ ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
๒.๒ ด้ำนกำรแสดงควำมคิดเห็น
๒.๓ ด้ำนกำรตัดสินใจ
๒.๔ ด้ำนกำรประเมินผล

จำกผลกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นครพนมสรุปผลได้ดังนี้
๑. ผลกำรวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ในกำรวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน ๑๖๕ คน พบว่ำ
๑.๑ เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจำนวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗ และเพศ
ชำย มีจำนวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓ ตำมลำดับ
๑.๒ ชั้นปี ส่วนใหญ่เป็นชั้นปีที่ ๓ มีจำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘
รองลงมำคือชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒ รองลงมำคือชั้นปีที่ ๒ มีจำนวน ๓๘
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐ ตำมลำดับ
๑.๓ อำยุ ส่วนใหญ่ มีอำยุระหว่ำง ๒๑-๓๐ ปี จำนวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ
๕๒.๗ และมีอำยุระหว่ำง ต่ำกว่ำ ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓ ตำมลำดับ
๒. ผลกำรวิจัยระดับกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
มหำวิทยำลัยนครพนมพบว่ำ
ระดับกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
พบว่ำโดยรวมนักศึกษำมีส่วนร่วมที่อยู่ในระดับมำก เมื่อจำแนกเป็นด้ำน จะสำมำรถเรียงลำดับกำรมี
ส่วนร่วมตำมลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้
๒.๑ ด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
มหำวิทยำลัยนครพนม ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรอยู่ในระดับมำก ข้อที่นักศึกษำที่มีส่วนร่วมในกำรติดตำม
ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรเมืองอยู่ในระดับมำก (𝑥𝑥̅ = ๔.๘๒) รองลงมำคือ ข้อที่นักศึกษำมีส่วนร่วมให้
คำแนะนำหรือให้คำปรึกษำเกี่ยวกั บข่ำวสำรทำงกำรเมืองแก่ผู้อื่น (𝑥𝑥̅ = ๔.๖๓) ข้อที่นักศึกษำมีส่วน
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ร่วมในกำรได้รับควำมสะดวกควำมรวดเร็วในกำรค้นข้อมูลข่ำวสำร (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๗) ข้อที่นักศึกษำมี
ส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคข่ำวสำรทำงกำรเมือง (𝑥𝑥̅ = ๔.๔๖)
และข้อที่นักศึกษำมีส่วนร่วมมีข้อมูลข่ำวสำรถูกต้องและปัจจุบัน (𝑥𝑥̅ = ๔.๒๔) ตำมลำดับ
๒.๒ ด้านการแสดงความคิดเห็น พบว่ำนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ได้แสดง
ควำมคิดเห็นกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมื อง โดยภำพรวมกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองของ
นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์อยู่ในระดับมำก (𝑥𝑥̅ = ๔.๔๙) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ
ข้อที่นักศึกษำที่มีส่วนร่วมจิตสำนึก ทัศนคติ ควำมตระหนัก ควำมในกำรยุติธรรมทำงกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำร อยู่ในระดับมำก (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๘) รองลงมำคือ ข้อที่นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรชักจูงให้ผู้อื่นหัน
มำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองเพิ่มมำกขึ้น (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๕) ข้อที่นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรเปิดโอกำสให้แก่
ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๒) ข้อที่นักศึกษำมีส่วนร่วมกำรจัดกิจกรรม
ทำงกำรเมืองในรูปแบบใด (𝑥𝑥̅ = ๔.๔๑) ข้อที่นักศึกษำมีส่วนร่วมด้ำนท่ำนมีกำรแสดงควำมคิดเห็ น
ทำงกำรเมืองผ่ำนเวทีสำธำรณะ (𝑥𝑥̅ = ๔.๓๙) ตำมลำดับ
๒.๓ ด้านการตัดสินใจ พบว่ำ นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์มีส่วนร่วมในกำร
ตั ด สิ น ใจ/กำรด ำเนิ น งำนทำงกำรเมื อ ง โดยภำพรวมกำรตั ด สิ น ใจ ทำงกำรเมื อ งของนั ก ศึ ก ษำ
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ที่อยู่ ในระดับมำก (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๒) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่
นั ก ศึ ก ษำที่ มี ส่ ว นร่ ว มในแผนกำรด ำเนิ น งำนกำรทำงกำรเมื อ ง อยู่ ในระดั บ มำก (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๔)
รองลงมำคือ ข้อที่นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดโครงกำรกิจกรรมทำงกำรเมือง (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๓) ข้อที่
นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำโครงกำรกำรมี ส่วนร่วมทำงกำรเมืองนำนหรือไม่ (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๓) ข้อที่
นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรได้เข้ำร่วมโครงกำรทำงกำรเมื องอย่ำงสม่ำเสมอมำกน้อยเพียงใด (𝑥𝑥̅ =
๔.๕๒) ข้ อ ที่ นั ก ศึ ก ษำมี ส่ วนร่ ว มด้ ำ นท่ ำนมี ลั ก ษณะกำรมี ส่ ว นร่ วมทำงกำรเมื อ ง (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๐)
ตำมลำดับ
๒.๔ ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่ำ นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์มีส่วน
ร่วมในกำรติดตำมและประเมินผลทำงกำรเมือง โดยภำพรวมกำรติดตำมและประเมินผลทำงกำร
เมืองของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์อยู่ในระดับมำก (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๑) เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ข้อ พบว่ำ ข้อที่นักศึกษำที่มีส่วนร่วมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชน
อยู่ ในระดั บ มำก (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๖) รองลงมำคื อ ข้ อ ที่ นั ก ศึ ก ษำมี ส่ ว นร่ ว มเปิ ด โอกำสให้ ป ระชำชน
ตรวจสอบกำรดำเนินงำน (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๓) ข้อที่ นักศึกษำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรประเมินผล
กิ จกรรมทำง (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๐) ข้ อ ที่ นั ก ศึ ก ษำมี ส่ วนร่วมเคยส ำรวจทำงกำรเมื อ ง (𝑥𝑥̅ = ๔.๕๐) ข้ อ ที่
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นั ก ศึ ก ษำมี ส่ ว นร่ ว มด้ ำ นติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนทำงกำรเมื อ งอย่ ำ งสม่ ำเสมอ (𝑥𝑥̅ = ๔.๔๕)
ตำมลำดับ
๕. อภิปรายผลการวิจัย
จำกผลกำรวิจัยเรื่องกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ผู้วิจัยได้
นำมำอภิปรำยผลดังนี้
สมมติฐานที่ ๑ นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ที่มี เพศ ชั้นปี อำยุ ที่มีส่วนร่วม
ทำงกำรเมืองแตกต่ำงกัน
จำกผลกำรวิ จั ย พบว่ ำ กำรมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ ก ษำสำขำวิ ช ำรั ฐ ประศำสนศำสตร์
มหำวิทยำลัยนครพนม นักศึกษำ ที่มี เพศ ชั้นปี อำยุ ต่ำงกันมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ ๐.๐๕
นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ที่มี เพศ ชั้นปี อำยุ ต่ำงกันมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองที่
แตกต่ำงกันซึ่งสอดคล้องกับแนวควำมคิดของ ๔ กำรที่ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดที่ไม่เคยได้เข้ำร่วมในกิจกรรม
ต่ำง ๆ หรือเข้ำ ร่วม กำรตัดสินใจหรือเคยมำเข้ำร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้ำร่วมด้วยมำกขึ้น เป็นไปอย่ำง
มี อิสรภำพ เสมอภำค มิใช่มีส่วนร่วมอย่ำงผิวเผินแต่เข้ำร่วมด้วยอย่ำงแท้จริงยิ่งขึ้นและ กำรเข้ำร่วม
นั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ำยของโครงกำร
สมมติฐานที่ ๒ กำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ผู้วิจัยได้กำหนด
กรอบกำรทำวิจัย ๔ ด้ำนด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ด้ำนแสดงควำมคิดเห็น ด้ำนกำรตัดสินใจ และด้ำนกำร
ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมำก
ผลกำรวิ จั ย กำรมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ ก ษำสำขำวิ ช ำรั ฐ ประศำสนศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย
นครพนม พบว่ำ
๑. ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรเมือง
๒. ด้ำนแสดงควำมคิดเห็นนักศึกษำมีจิตสำนึก มีทัศนคติ มีควำมตระหนัก ควำมยุติธรรม
ทำงกำรมีสำวนร่วมทำงกำรเมือง
๓. ด้ำนกำรตัดสินใจนักศึกษำมีแผนกำรดำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง
๔. ด้ำนกำรประเมิ น ผลนักศึกษำมี กำรรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนโครงกำร/กิจกรรมให้
ประชำชน
สมมติฐานที่ ๓ นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ที่มี ชั้นปี ต่ำงกันมีส่วนร่วมทำงกำร
เมืองแตกต่ำงกัน
๔

นรินทร์ชัย พัฒนพงศำ.กำรมีส่วนร่วม หลักกำรพื้นฐำน เทคนิคและกรณี ตัวอย่ำง. กรุงเทพมหำนคร:
๕๙๘ Print. ๒๕๔๖: ๔.
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

จำกผลกำรวิ จั ย พบว่ ำ กำรมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ ก ษำสำขำวิ ช ำรั ฐ ประศำสนศำสตร์
มหำวิทยำลัยนครพนม นักศึกษำ ที่มี ชั้นปี ต่ำงกันมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกัน อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ ๐.๐๕
นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ที่มี ชั้นปี ต่ำงกันมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองที่แตกต่ำง
กั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวควำมคิ ด ของ ๕ ได้ ศึ ก ษำเรื่ อ ง กำรมี ส่ ว นร่ ว มทำงกำรเมื อ งของนิ สิ ต
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พบว่ำ นิสิตมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอยู่ในระดับปำนกลำง ผลกำรทดสอบ
สมมติฐำนพบว่ำ ชั้นปีที่กำลังศึกษำต่ำงกันมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองแตกต่ำงกัน กำรรับรู้ข่ำวสำรทำง
กำรเมือง กำรกล่อมเกลำทำงกำรเมืองของนิสิตมีควำมสัมพันธ์กับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมื องอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .๐๕
สมมติฐานที่ ๔ นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ที่มี อำยุ ต่ำงกันมีส่วนร่วมทำงกำร
เมืองที่มีส่วนร่วมทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกัน
จำกผลกำรวิ จั ย พบว่ ำ กำรมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ ก ษำสำขำวิ ช ำรั ฐ ประศำสนศำสตร์
มหำวิท ยำลัยนครพนม นักศึกษำ ที่มี อำยุ ต่ำงกันมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกัน อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ ๐.๐๕
นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ที่มี อำยุ ต่ำงกันมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกันซึ่ง
สอดคล้องกับแนวควำมคิดของ ๖ กล่ำวถึง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้รับรู้ มีผลทำให้กำรรับรู้ของคนเรำแตกต่ำงกันไปที่สำคัญได้แก่ ควำม
ต้องกำร หรือแรงขับ (Need or Drive) ทั ศนคติ (Attitude) บุคลิกภำพ (Personality) และกำร
ปรับตัวส่วนบุคคล (Personal Adjustment)
๒. ควำมใส่ ใ จและกำรรั บ รู้ (Attention and Perception) ปกติ เ รำจะไม่ รั บ รู้ ห รื อ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำทั้งหมด จุดรวมของกำรรับรู้ต่อสิ่งเร้ำใดสิ่งเร้ำหนึ่ง คือ ควำมใส่ใจหรือควำมตั้งใจ
ซึ่งเรำจะเลือกเฟ้นเฉพำะที่ตรงกับควำมต้องกำรและควำมสนใจของเรำ
๓. กำรเตรียมพร้อมที่จะรับรู้ (Preparatory Set) เมื่อบุคคลอยู่ในสภำพกำรเตรียมพร้อม
จะช่วยให้บุคคลสำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และเตรียมพร้อมในกำรเตรียมตัวเอง
อย่ำงเต็มที่ ต่อกำรแสดงปฏิกิริยำตอบสนองออกมำให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ในสถำนกำรณ์นั้น ๆ
๕

จวนอรุณ อักษรเสือ กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของนิสิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม.วิทยำนิพ นธ์
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต กรุงเทพฯ : มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์,. ๒๕๔๙ : บทคัดย่อ.
๖

๔๘ .

จำเนียร ช่วงโชติ และคณะ.จิตวิทยำกำรเรียนรู้. กรุงเทพฯ : มหำวิทยำลัยรำมคำแหง. ๒๕๑๕ : ๔๕-
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๔. ควำมต้องกำรและแรงจูงใจ (Need and Motivation Factor) คนเรำมั กจะเลือกให้
ควำมสนใจต่อสิ่งเร้ำที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ หรือควำมต้องกำรของตนเองโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสิ่งที่
รับไม่ได้รับกำรตอบสนอง
๕. ควำมต้องกำรและคุณค่ำ (Need and Value) ซึ่งที่คนเรำรับรู้นั้นอำจถูกกำหนดขึ้นมำ
จำกควำมต้องกำรและคุณค่ำส่วนตัว เพือ่ ตีควำมหมำยของสิ่งของหรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่จะรับรู้
๖. บุคลิกภำพของบุคคลมีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ ลักษณะของบุคลิกภำพที่ไม่เหมือนกัน ย่อม
รับรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทัศนคติทำงสังคม และกำรรับรู้สิ่งเร้ำที่ปรำกฏไม่ชัดแจ้ง
แตกต่ำงกันเสมอ
๗. ประสบกำรณ์ เดิม (Early Experience) ประสบกำรณ์ เดิมหรือพื้ นฐำนควำมรู้เดิมใน
เรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์ ย่อมมีผลต่อกำรตีควำมของสิ่งที่เรำรับรู้
๗.กิตติกรรมประกาศ
กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรรวบรวมข้อมูลกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมืองของนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยนครพนมและทุกภำคส่วน
บรรณานุกรม
จวนอรุณ อักษรเสือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.วิทยำนิพนธ์
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
The Participation of the People in the Implementation Process
according to the Three-year Development Plan (๒๐๑๖-๒๐๑๘) of the
Saen Phan Sub-district Administrative Organization, That Phanom
District, Nakhon Phanom Province
อิทธิพงศ์ ทองไมล์
เขมิกา ทองเรือง
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) และเพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลโดยมี
ขอบเขตการวิจัยคือ ตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน ๓๖๐
ตัวอย่าง
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน ๒๒๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๒.๕ มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี จานวน ๑๒๙ คน ร้อยละ ๓๕.๘ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา,
ปวส. จานวน ๑๔๑ คน ร้อยละ ๓๙.๒ ประกอบอาชีพ ลูกจ้าง /รับจ้างทั่วไป จานวน ๑๑๐ คน
ร้อยละ ๓๐.๖ มีรายได้ ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน ร้อยละ ๓๐.๘ อาศัยในหมู่ ๓ บ้านหมัน
หย่อน จานวน ๗๖ คน ร้อยละ ๒๑.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามใน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มากทุ กด้ าน ( X = ๔.๒๙) ด้ านที่ มี ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด คื อ ด้านการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน ( X =๔.๓๕) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาแหล่งน้า ( X =
๔.๒๓) เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า ยอมรับสมมติฐาน คือ ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันทาให้
การมีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การ


นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
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บริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, กระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
Abstract
The purposes of this research were to study the participation of the
people in the implementation process according to the three-year development
plan (2016-2018) of the Saen Phan Sub-district Administrative Organization, That
Phanom District, Nakhon Phanom Province, to study the level of the participation of
the people in the implementation process according to the three-year
development plan (2 0 1 6 -2 0 1 8 ) and to study the suggestions for the
implementation process according to the three-year development plan (2016-2018)
of the Saen Phan Sub-district Administrative Organization, That Phanom District,
Nakhon Phanom Province. The researcher used the questionnaire to collect data by
having the scope of the research was at Saen Phan Sub-district, That Phanom
District, Nakhon Phanom Province by using 360 samples.
The research results were as follows: The majority of the 225 participants
were female (62.5%) had 18 to 30 years of age, 129 participants (35.8%) had the
level of education in diploma and high vocational certificate, 1 4 1 participants,
(39.2%) were employees/ general employee jobs, 110 participants (30.6%) had the
income between10,001-15,000 Thai baht / month, 30.8% lived in the village no. 3
of Manyon village, and 76 participants (21.1%) were the participation of participants
who answered the questionnaire. The overall image was at the high level in all
aspects ( X = 4.29). The highest average aspect was the infrastructure development
( X =4.35) and the lowest average aspect was the development of water resources (
X =4.23). When testing the hypothesis found that the accepted hypothesis was the
different personal characteristic making the participation of the people in the
implementation process according to the three-year development plan (2016-2018)
of the Saen Phan Sub- district Administrative Organization, That Phanom District,
Nakhon Phanom Province had the difference in the statistical significance at the .05
level.
Keywords: The Participation of the People, the Implementation Process according
to the Three-year Development Plan
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๑. บทนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
และเป็นองค์กรที่มีความสาคัญ เป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากส่วน
ราชการที่ถ่ายโอนมาให้ท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานต่อการพัฒนาในระดับประเทศ สามารถตรวจสอบ
ความต้องการพื้นฐาน ต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้ นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
มากกว่า หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะ
ทา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ “การวางแผน” จึง
เป็นการพิจารณาและกาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็น
สะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริห ารส่ วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้บั ญ ญั ติให้ สภาตาบลได้รับ การยกฐานะเป็ นองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อกระจายอานาจการปกครองให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นระดับตาบลที่เป็นเขตชนบท ได้มีโอกาสในการเรียนรู้การแก้ไขปัญหา และการสนองต่อความ
เดือดร้อนต้องการของตนเอง โดยการเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง หรือ
ที่เรียกว่าปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนตาบลจึงเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิด กับประชาชนมากที่สุด จึงมีภารกิจและหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามมาตรา ๖๖, ๖๗ และ ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) โดยภารกิจและ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลมีหลายภารกิจ แบ่งเป็นภารกิจและหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลต้องทา จานวน ๙ ภารกิจ ภารกิจและหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลอาจทา จานวน ๑๓
ภารกิจ และมาตรา ๖๙/๑ ให้ องค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการจัดทาแผนพัฒ นาองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสาคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์และสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ๑
ภายใต้ มาตรา ๖๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นจะประกอบไปด้วยแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น นาไปสู่การมีส่วนร่วมในกาหนดแผนของท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ร่วมกันบริหาร
ทรัพ ยากรที่ มีอยู่อย่างจากัดให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมปฏิ บัติตามแผนงาน/โครงการที่กาหนด
๑

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (๒๕๕๐). กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วน
ตาบล. กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
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พร้อมทั้งมีการร่วมติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ฉะนั้นจึงเกิดกระบวนการ
บริหารจัดการโดยประชาชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยประชาชนเอง๒
ผู้วิจัยซึ่งรับผิดชอบในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงสนใจที่จะศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
รวมทั้งเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผล
จากการศึกษาจะใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามแผนพั ฒ นาสามปี ในปี ต่อ ๆ ไป ยังผลให้ แผนพั ฒ นาสามปี ส อดคล้ องกับ ความต้อ งการของ
ประชาชนและสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนการด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
๒. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนการด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย
๓. เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
กระบวนการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๓. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนด ตัวแปรต้น เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย ตัวแปรตาม เป็น
ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ได้แก่
การมีส่วนร่วมคิด การมีส่วนร่วมตัดสินใจ การมีส่วนร่วมดาเนินการ การมีส่วนร่วมติดตามและ
ประเมินผล การมีส่วนร่วมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้า การมี
๒

พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 126 ตอน 84 ก ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
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ส่วนร่วมด้านการศึก ษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การมีส่วนร่วมด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข และการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการที่ดี ขอบเขต
ด้านพื้นที่ของการวิจัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากร คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลแสนพัน อาเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม จานวน ๓๖๐ คน
๔. ผลการวิจยั
๔.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จานวน ๒๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ มี
อายุ ๑๘ – ๓๐ ปี จานวน ๑๒๙ คน ร้อยละ ๓๕.๘ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ ปวส. จานวน
๑๔๑ คน ร้อยละ ๓๙.๒ ประกอบอาชีพ ลูกจ้าง /รับจ้างทั่วไป จานวน ๑๑๐ คน ร้อยละ ๓๐.๖
มีรายได้ ๑๐๐๐๑ – ๑๕๐๐๐ บาท/เดือน ร้อยละ ๓๐.๘ อาศัยในหมู่ ๓ บ้านหมันหย่อน จานวน
๗๖ คน ร้อยละ ๒๑.๑
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม โดยรวมทั้ง ๑๐ ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้ง ๑๐ ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐาน ด้ านการมี ส่ ว นร่ว มคิ ด ด้ า นการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ด้ า นการพั ฒ นาการศึ ก ษา ศาสนา
วัฒ นธรรมและนันทนาการ ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการ
พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข และด้านการพัฒนาแหล่งน้า ตามลาดับ
๔.๓ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมโดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้
สถิติการทดสอบค่าสถิติที (T-test) และ (F-test) ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชาชนที่มีลักษณะส่วน
บุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน จะส่วนร่วมใน
กระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม จากการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จานวน ๒๐ คน โดยผู้
ศึกษาได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม โดยเมื่อผู้ศึกษาทาการสัมภาษณ์แล้ว จึงสรุปประเด็ นส่วนร่วมในแต่ละด้าน สรุป
ได้ดังนี้
ด้ า นการพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐาน ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ที่ ให้ ก ารสั ม ภาษณ์ ต้ อ งการให้
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ซ่อมแซมถนนที่ชารุดและขยายผิวถนน รวมถึงการก่อสร้างถนนสู่พื้นที่ทาการเกษตร และทาการ
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน และปรับปรุงตรวจสอบระบบประปาโดยเฉพาะในช่ วงหน้าแล้งน้าไม่
ค่อยเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
ด้านการพัฒนาแหล่งน้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้การสัมภาษณ์ ต้องการให้ขุดลอกแหล่ง
น้าสาธารณะที่ตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้ และต้องการให้มีระบบท่อสงน้า
ไปสู่พื้นที่ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง
ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้
การสัมภาษณ์ ต้องการให้มีรถรับส่งเด็กไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้เพิ่มคุณภาพของการศึกษา
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยกระตุ้นพัฒ นาการของเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานบุญ
ประเพณีให้มากยิ่งขึ้น
ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้การสัมภาษณ์
ต้องการให้สอดส่องดูแลในเรื่องของยาเสพติด เนื่องจากเยาวชนมั่วสุมในเรื่องยาเสพติดกันมาก
และอยากให้ช่วยหาตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร และควรดาเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในตาบล เช่น มีกิจกรรมซ่อมแซมบ้านพัก หรือบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ และให้เพิ่ม
โครงการที่ส่งเสริมด้านอาชีพอย่างจริงจัง
ด้ า นการพั ฒ นาสาธารณสุ ข ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ให้ ก ารสั ม ภาษณ์ ต้ อ งการให้ ช่ ว ย
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานของ อสม. และบูรณาการการทางานร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลแสนพัน
ด้านการบริห ารจั ด การที่ ดี ผู้ มี ส่ วนได้ ส่วนเสีย ที่ ให้ การสัม ภาษณ์ ต้อ งการให้ เพิ่ ม การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น อยากให้มีการสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละปีที่องค์การ
บริห ารส่ วนต าบลแสนพั น อ าเภอธาตุ พ นม จั งหวั ด นครพนม ได้ ด าเนิ น การ และชี้ แ จงผลการ
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ให้ประชาชนรับทราบ
๕. อภิปรายผลการวิจัย
๕.๑ สมมติ ฐ านที่ ๑ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนการด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก
ผลการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการดาเนินงานตาม
แผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า ในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นไปตามที่ประชาชนเลือก
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด โดยอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่ประชาชนเลือกเข้ามามีประสิทธิภาพ
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ในการบริหารจัดการปัญ หาในตาบล ตลอดจนประชาชนและผู้นาในชุมชนมีความเข้มแข็งและ
สามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน และคอยดูแลในเรื่องของโครงการจากแผนพัฒนาไปสู่กระบวนการ
จั ด ท าข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ ให้ เป็ น ไปตามที่ ป ระชาชนต้ อ งการ โดยโครงการที่ บ รรจุ ไ ว้ ใ น
แผนพัฒนาสามปี เป็นโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วจากส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นโครงการที่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตามที่ประชาชนต้องการ และจานวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี มีจานวนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน
สามารถดาเนินการได้ จึงสามารถจัดทาและดาเนินการให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนมากที่สุด จาก
การที่ประชาชนเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการดังกล่าว จึงทาให้การมี
ส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการมีส่วนร่วมคิด ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านการมีส่วนร่วม
ดาเนินการ ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข และด้าน
การพั ฒ นาแหล่งน้า ตามลาดับ ทั้ งนี้เนื่องจาก อบต.แสนพั น มีนโยบายและวิธีป ฏิบั ติที่ ชัดเจน
เกี่ ย วกั บ การส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ เข้ า มามี ส่ ว นร่ว มในการด าเนิ น งาน หรือ ในเรื่อ งการ
ประชาคมรับฟังความคิดเห็น และประชาชนมีความตื่นตัวและเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พักอาศัยและดาเนินการโดย อบต.แสน
พัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านการศึกษาก็เป็นสิ่งที่จะต้องดาเนินการและ
มีตัวชี้วัดที่ต้องดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ในเรื่องของการจัดอาหารกลางวัน หรืออาหาร
เสริมนมให้เด็ก ซึ่งได้งบอุดหนุนมาโดยเฉพาะ จึงทาให้เห็นผลดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ จึงทา
ให้ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานในทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ๓ ที่ได้ทา
การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีข ององค์กรการบริหารส่วน
ตาบลหนองตอกแป้น อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์กรการบริหารส่วนตาบลหนองตอกแป้น อาเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด ทุ ก ด้ า น โดยเรี ย งล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย คื อ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มใน
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และด้านการ
๓

สถิตย์ เฉย์ไสย. (๒๕๕๕). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
การบริหารส่วนตาบลหนองตอกแป้น อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
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มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และสอดคล้องกับการวิจัยของ๔ ได้ทาการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง อาเภอผัก
ไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง อาเภอ
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ๒) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๗) จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ๑)
ระดั บ การมี ส่ วนร่วมของประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการร่วมคิดกาหนดความต้องการ ด้านการร่วม
จัดทาแผนพัฒนา ด้านการร่วมรับรู้ ตรวจสอบและเสนอแนะ ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล
อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการร่วมใช้แผนพัฒนาสามปี อยู่ในระดับมาก และ ๒) ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน ตามลาดับ
สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และหมู่บ้านที่อยู่
อาศัย แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่า
๑. การมี ส่ วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จาแนกตามเพศ
โดยรวมประชาชนเพศชายและเพศหญิง มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๕ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ๕ ที่ ได้ท าการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น อาเภอเพ็ญ จั งหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนเพศชายและเพศหญิง มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี โดย
ภาพรวมและรายด้าน ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมกาหนดปัญหาและ
ความต้องการที่เพศชายมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี อยู่ในระดับมาก เพศหญิงมีส่วน
ร่วมในระดับปานกลาง และด้านการติดตามและประเมินผลเพศชายมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย และ
ผลการเปรียบเทียบพบว่าทั้งสองเพศมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน
๔

ศิ ริ หอมวัฒ นา. (๒๕๕๖). การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๗)ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดงอาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การค้นคว้า
อิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
๕
สุลีพร เพียเพ็ง. (๒๕๕๒). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลสร้ างแป้ น อ าเภอเพ็ ญ จั งหวั ด อุ ด รธานี . วิท ยานิ พ นธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ คือ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ประชาชนที่เพศต่างกันมีส่วนร่วมการดาเนินงานตาม
แผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุ พนม
จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยเพศหญิงมีส่วนร่วมเฉลี่ยสูง
กว่าเพศชาย ทั้ งนี้ อาจเนื่ อ งจากว่า ประชาชนที่ เป็ น เพศชาย จะมี ส่ วนเข้ามาร่วมในการด าเนิ น
กิจกรรมที่เป็นส่วนรวม หรือร่วมในการทากิจกรรมทางสังคมบางอย่างน้อยกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการสาธารณสุขซึ่งเพศหญิงจะมีธรรมชาติของการชอบดูแลรักษาผู้อื่นมากกว่าเพศชาย จึง
ทาให้ส่วนร่วมของเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยการร่วมมือสูงกว่าเพศชาย ผลการวิจัยสอดคล้องกับ๖ ที่ได้
ศึกษาความคิดเห็น ของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย อาเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒ นาของเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย อาเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง คณะกรรมการ
ชุมชนที่มีเพศ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย อาเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จาแนก
ตามอายุ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้
อาจเนื่องจากว่าในช่วงอายุของประชาชนแต่ละวัย จะเป็นช่วงของการทางานที่แตกต่างกัน และ
ระดับความคิด ความรู้สึกของคนจะแตกต่างกัน เช่นในช่วงที่ อายุที่ เข้าสู่ช่วงกลางคน ความคิด
ความรู้สึก จะเกิดจากการคิด ไตร่ตรอง และใช้เหตุผลรวมทั้งประสบการณ์ มาประกอบในการคิด
และตัดสินใจ ซึ่งแตกต่างจากช่วงวัยรุ่นหรือเพิ่งเริ่มทางาน โดยประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐
ปี มีส่วนร่วมแตกต่างจากประชาชนทุกกลุ่มอายุ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ที่ได้ศึกษาเรื่องความ
คิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒ นาของเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย อาเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ตามความคิดเห็น ของคณะกรรมการชุมชนอยู่ในระดับ ปานกลาง คณะกรรมการชุม ชนที่ มี อายุ
แตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาของเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย อาเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวั ดนครพนม จาแนก
ตามระดับการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ แต่จะแตกต่างกัน
ในด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า
๖

ประมวล เภตรา. (๒๕๕๐). ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตาบล
เกษตรวิสัย อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. วิท ยานิพ นธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
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โดยส่วนใหญ่แล้ว ระดับของการศึกษาจะมีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพ รายได้ สถานะทาง
เศรษฐกิ จ และสั งคม รวมทั้ งการเข้ า ถึ งสวั ส ดิ ก ารหรื อ แหล่ งทุ น ต่ าง ๆ ดั งนั้ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
การศึกษาไม่สูงมากนักจึงให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่มุ่งเน้นทางด้านการ
พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ เป็นหลัก โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา
มีส่วนร่วมแตกต่างกับประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช., อนุปริญ ญา/ปวส. และ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป ผลการวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ ๗ ที่ ได้ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
คณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง คณะกรรมการชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
โดยรวมมีคิดเห็นต่อการพัฒนาของเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
แตกต่ า งกั น อย่ า งนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .๐๕ และสอดคล้ อ งกั บ ๘ ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
“ประสิทธิผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ามะคาบ
อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมต่อ
ระดับประสิทธิผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ามะ
คาบ อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน
๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จาแนก
ตามที่อยู่อาศัย โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ทุกด้าน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้ งนี้อาจเนื่องจากว่า องค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม ได้มีการดาเนินงานได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และมีความเท่าเทียมในการให้บริการ
หรือการดาเนินงานพัฒนาต่างๆ แต่อาจจะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเห็น
ความสาคัญของการเข้าร่วมหรือมีความรู้สึกการเป็นเจ้าของ จึงจะทาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบาง
หมู่บ้านที่มีการเข้าร่วมไม่มากนัก เกิดแรงจูงใจที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
การวิจั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ ทุ ก ท่ านในหลั ก สู ต รรัฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาต่างๆ
ขอขอบคุณประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่
ได้กรุณาเสียสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
๗

ประมวล เภตรา. (๒๕๕๐). ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตาบล
เกษตรวิสัย อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. วิท ยานิพ นธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
๘
พระทวีศักดิ์ ยรรยง. (๒๕๕๔). ประสิทธิผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ามะคาบ อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. การค้นคว้าแบบอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๔.
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๖. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่าง
สูงยิ่งจาก ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ ประธานกรรมการสอบ และ ดร.เขมิกา ทองเรือง กรรมการที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.ละมัย ร่มเย็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาเสียสละเวลาให้คาแนะนา
และให้คาปรึกษางานวิจัยจนสาเร็จลุล่วง จึงขอกราบของพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่
ให้ ความกรุณ าชี้แ นะเรื่องต่าง ๆ ในระยะเวลาที่ ผู้ วิจัยศึกษาอยู่ในมหาวิท ยาลัยนครพนมแห่ งนี้
ตลอดจนครูและอาจารย์ทุกท่านที่เคยอบรมสั่งสอน ให้ความรู้นานัปการแก่ผู้ศึกษาจากวันแรกของ
การศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนเป็นต้นมา
ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถามที่ ใ ช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ตลอดจนให้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ในการสั ม ภาษณ์
ประกอบการยกร่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ขอขอบพระคุณประชาชนตาบลแสนพัน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทุกท่านในการ
เอื้อเฟื้อสละเวลาให้ข้อมูลในการทาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวทองไมล์ ที่คอยให้กาลังใจแก่ผู้วิจัยตลอด
ระยะเวลาที่ทาการศึกษา และเพื่อนนิสิตทุกท่าน
คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบบูชาพระคุณบิดา
มารดา บูรพาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน
บรรณานุกรม
.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (๒๕๕๐). กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ องค์การ
บริหารส่วนตาบล. กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
ประมวล เภตรา. (๒๕๕๐). ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาล
ตาบลเกษตรวิสัย อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
พระทวีศักดิ์ ยรรยง. (๒๕๕๔). ประสิทธิผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ ามะคาบ อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. การค้นคว้าแบบ
อิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๔.
.พระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอน 84 ก ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
ศิริ หอมวัฒ นา. (๒๕๕๖). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.
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๒๕๕๕-๒๕๕๗)ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ดิ น แดงอ าเภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา. การค้นคว้าอิส ระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
สถิตย์ เฉย์ไสย. (๒๕๕๕). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
การบริหารส่วนตาบลหนองตอกแป้น อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ . วิทยานิพนธ์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
มหาสารคาม.
สุ ลีพ ร เพี ยเพ็ ง. (๒๕๕๒). การมี ส่ วนร่วมของประชาชนในการจัด ท าแผนพั ฒ นาสามปี ข อง
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุดรธานี
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Factors that have influence to the quality level of elderly life in the
senior school at Tumbol Naratkwai, Amphur Mueng, Nakhon Phanom
ธัญลักษณ์ ชาลุน
อภิกนิษฐา นาเลาห์
เขมิกา ทองเรือง
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ ๑. ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย ๒. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย และ ๓. ศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารวิ จั ย แบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณเป็นผู้สูงอายุ ๑๗๘ คน
และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเชิ ง คุ ณ ภาพเป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เป็ น
แบบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ แบบมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติทดสอบค่าที่ (t-test) และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ๑. ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับสูง ( X = ๔.๐๖) โดยด้านสังคมมีค่าสูงสุด ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือด้าน
ร่างกาย ๒. ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ( X = ๔.๐๖) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านบุคคล
(การศึกษา) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านรายได้ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัย
ด้านบุคคล ด้านเศรษฐกิจ ด้านความสัมพันธ์ (X) มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดย
ภาพรวม (Y) ของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลางค่อนข้างสูง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r มีค่าอยู่ระหว่าง ๐.๔๓๒ – ๐.๘๕๖) โดยปัจจัย
ด้านบุคคล (การศึกษา)มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและร่างกายมากที่สุด สาหรับปัจจัย
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ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้านบุคคล คือ ตนเองควรมีสติและปัญญา คิดให้รอบคอบก่อนพูดหรือทา
สิ่งใด และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง หมั่นฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการทางาน อดทน
อดออม สู้งาน ขยันหมั่นเพียร ด้านเศรษฐกิจ คือ รายได้ รู้จักประหยัดอดออมใช้จ่ายอย่ างพอเพียง
ไม่สร้างหนี้สิน และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หารายได้พิเศษ ด้านความสัมพันธ์ คือ การมีเพื่อนที่ดี
มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน กับคนในครอบครัว การมีลูกหลานที่ดี ทาให้ครอบครัวอบอุ่น และ
ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้ลูกหลานอยู่ใกล้ผู้สูงอายุไม่ทิ้งครอบครัว
ออกไปทางานนอกพื้นที่ รวมทั้งการมีเครือข่ายระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันหรือกลุ่มที่ทากิจกรรมร่วมกัน
ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การที่มีสภาพที่อยู่อาศัยมั่นคง แข็งแรง มีการคมนาคมที่สะดวก มีสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เพียบพร้อม ทุกอย่าง มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย พร้อมทั้งมีสถานบริการรักษาสุขภาพ
๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใส่ใจและดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจของตนเองให้มากขึ้น
และใช้ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่มีในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าครองชีพ
ในชีวิตประจาวัน ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบสวัสดิการ โดยเฉพาะสวัสดิการที่จะเกื้อหนุนให้สร้างรายได้
และการมีหลักประกันด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเพียงพอที่จะสร้างความอุ่น ใจและมั่นใจในการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
คาสาคัญ : คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ
Abstract
This research almed to study : 1. Study on influence factors to the level
of the quality of life of elders in the senior school at Tumbol Naratkwai, Amphur
Mueng, Nakhon Phanom. 2. Study on the influential factors associated with quality
of life of elders in senior school at Tumbol Naratkwai, Amphur Mueng, Nakhon
Phanom. And 3 . To study the suggestions to develop the performance of the
Quality of life of the elders in the senior school at Tumbol Naratkwai, Amphur
Mueng, Nakhon Phanom. This research is designed by using questionnaire in order
to collect independent variable of quality of life in many aspects which are
personal, economics and relationship and dependent variable of quality of life in
many aspects which are body, mentality, society and environment. The scope of
this research is in Senior School at Tumbol Naratkwai, Amphur Mueng, Nakhon
Phanom by using 1 7 8 samples selected from 3 2 1 people. The results from this
research found that most of respondents are women 8 7 .1 % with 4 7 .2 % of
population are 70 years old up, 52.8% of population is married, 86% of population
is graduated at primary school level, 47.5% of population lives with relatives, 84.8%
of population has income not over than 700Baht a month which most income are
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from the government subsidy. General opinion in aspect of personal factors are
high all around (x = 4 .0 6 ) with maximum average is education while minimum
average is income. For overall opinion of respondents to the level of quality of
elderly life, social factor is highest whereas body factor is lowest (x = 3.78). With the
assumption, it found that personal and economics and relationship factors are
related between (X) level of quality of elderly life and (Y) elder with statistical
significant at 0.01 level and fairly high in middle relation. With positive relation, r
value is between 0.432 and 0.856 For personal factor, income is most influent to
the quality of elderly life in aspect of mentality and body.
Keywords : Quality of life elderly, The elders in the senior school
๑. บทนา

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรโลก กล่าวคือ จานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
เพิ่ ม ขึ้น ทางส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ได้ค าดประมาณ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจานวนผู้สูงอายุทั้งของโลกและของประเทศไทยมีจานวนเพิ่มมากขึ้น อัน
เป็ น ผลมาจากความก้ า วหน้ า ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข รวมทั้ ง การกระจายบริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขและจากนโยบายการวางแผนครอบครัว ที่ส่งผลให้อัตราการเจริญพันธุ์ของประชากร
ลดลง จึงทาให้ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น
จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ ๔ ครั้งที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีจานวน
และสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๓๗ มีจานวนผู้สูงอายุคิดเป็น
ร้อยละ ๖.๘ ของประชากรทั้งหมด และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๙.๔ ร้อยละ ๑๐.๗ ร้อยละ ๑๒.๒ ในปี
พ.ศ. ๒๕๔๕ , ๒๕๕๐ และปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามลาดับ ผลการสารวจครั้งนี้ พบว่า มีจานวนผู้สูง อายุ
คิดเป็ น ร้อยละ ๑๔.๙ ของประชากรทั้ งหมด (ชายร้อยละ ๑๓.๘ และหญิ งร้อยละ ๑๖.๑) จาก
จานวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น ๑๐,๐๑๔,๗๐๕ คน เป็นชาย ๔,๕๑๔,๘๑๕ คน และหญิง ๕,๔๙๙,๘๙๐ คน
หรือคิดเป็นชายร้อยละ ๔๕.๑ และหญิงร้อยละ ๕๔.๙ ของผู้สูงอายุทั้งหมด๒ โดยทั่วไปผู้สูงอายุคือผู้ที่
มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป วัยนี้ถือเป็นระยะสุดท้ายของพัฒนาการแห่งชีวิตและมีปัญหาต่างๆ ทางร่างกายที่
เสื่อมสภาพและเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมทั้งมีปัญหาทางด้านจิตใจ สังคม ตามมาในอีกหลาย
ปัญหา การดูแลผู้สูงอายุ มีค่าใช้จ่ายสูงมาก เป็นภาระให้ผู้สูงอายุและลูกหลาน ดังนั้นการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุนับว่าเป็น ภารกิจที่ สาคัญ สาหรับ ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยรวม
เพื่อให้เกิดการดูแลเอื้ออาทรแก่ผู้สูงอายุซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่ทาคุณประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมมาก่อน จนถึงวัยที่ท่านสมควรได้รั บการตอบแทน โดยการดูแลห่วงใย ๓ เหตุผลที่ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ให้ความสนใจกับผู้สูงอายุ
ลดน้อยลง ทาให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งมากขึ้น และไม่สามารถดูแลตนเองได้ ไม่สามารถดาเนินชีวิต
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อย่างมี ค วามสุขได้ จึงท าให้ เกิด ปั ญ หาทางสั งคมเพิ่ ม มากขึ้น จึงต้อ งการศึก ษาคุ ณ ภาพชีวิต ของ
ผู้ สู งอายุ แ ละปั จ จั ย ใดที่ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ให้ ผู้ สู งอายุ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น จั งหวั ด นครพนมมี จ านวน
ประชากรทั้งสิ้นประมาณ ๗๑๖,๘๗๓ คน มีประชากรผู้สูงอายุ ๙๓,๑๔๑ คน หรือคิดเป็ นร้อยละ
๑๒.๙๙ ของประชากรทั้งจังหวัด และในตาบลนาราชควาย ปี ๒๕๕๙ มีประชากรจานวน ๗,๕๗๘ คน
มี ประชากรผู้ สูงอายุ ๙๕๑ คน หรือคิ ดเป็ น ร้อ ยละ ๑๒.๕๕ ๔ ดังนั้ น เพื่ อเตรีย มความพร้อมและ
ขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุ ทั้งประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน สังคม เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ
ได้มีโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะชีวิต มีกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชนท้องถิ่น เกิด
การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญ ญา และประสบการณ์ จึง
อาศัยอานาจตามนัยใบสาคัญ แสดงการจดทะเบียนสมาคม (ส.ค.๔) เลขที่ ๓/๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ และ
ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจาจังหวัดนครพนม เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ลงวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๕๘ ข้อ ๒.๑๐ ประกอบแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในโรงเรียน
ผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อน
สังคมผู้สูงอายุ ทั้งประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน สังคม และผู้วิจัยคาดว่าในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต อันจะนาไปสู่
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถดารงชีวิตอยู่
ในครอบครัวสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า ตลอดจนสามารถนามาปรับใช้กับประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่
อื่น ๆ ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๒.๒ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตาบลนาราชควาย
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๒.๓ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๓. สมมติฐานของการวิจัย
๓.๑. ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
๓.๒ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อระดับ
คุณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
จาแนกตาม แตกต่างกัน
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๔. ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณ ภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยกาหนด ตัวแปร
ต้น เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านเศรษฐกิจและด้านความสัมพันธ์ ตัว
แปรตาม เป็ น ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต ผู้ สู งอายุ ได้ แ ก่ ด้ านร่ างกาย ด้ า นจิ ต ใจ ด้ านสั งคม และด้ า น
สิ่งแวดล้อม ขอบเขตด้านพื้นที่ของการวิจัยอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากร คือ ผู้สูงอายุที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม จานวน ๓๒๑ คน
๖ วิธีดาเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
๖.๑ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม รวม ๓๒๑ คน
๖.๒ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการคานวณจากสูตร Yamane (๑๙๗๓) ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่ อ น ๐.๐๕ ได้ ข นาดตั วอย่ าง ๑๗๘ คน ด้ วยการสุ่ ม ตั วอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) จากกลุ่มผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ ให้ข้อมูล
สาคัญ จานวน ๒๐ คน จากกลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญ
๖.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยสร้างตามขอบเขตของ
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด และแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๖.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บจากแหล่งข้อมูล ๒ แหล่งคือ ๑) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม จานวน ๑๗๘
ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ๒๐ คน ๒) แหล่งข้อมูลทุติย
ภูมิ เก็บด้วยการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี ตลอดจนข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง
๖.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สาหรับวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้คือ ค่า One Sample TTest โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis)
๗. ผลการวิจัย
๗.๑ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ
๘๗.๑ มีอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๔๗.๒ ส่วนใหญ่ สมรสแล้ว ร้อยละ ๕๒.๘ จบการศึกษาระดับ
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ประถมศึกษา ร้อยละ ๘๖.๐ อาศัยอยู่กับบุตรหลาน ร้อยละ ๔๗.๕ มีรายได้ไม่เกิน ๗๐๐ บาท /
เดือน ร้อยละ ๘๔.๘ ส่วนใหญ่ได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ
๗.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านบุคคล ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
บุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ( X = ๔.๐๖) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การศึกษา ( X = ๔.๒๗) รองลงมาคือ ด้านครอบครัว ( X = ๔.๒๕) มี
คะแนนเฉลี่ยในระดับสูง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านรายได้ ( X = ๓.๖๘) มีคะแนน
เฉลี่ยในระดับสูง
H๐ : ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
H๑ : ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๗.๓ ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล (การศึ ก ษา) โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ สู ง ( X =๔.๒๗) เมื่ อ
พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ระดั บ การศึ ก ษาสู งสุ ด ในปั จ จุ บั น มี ค วาม
เหมาะสมในการดาเนิ น ชีวิตมาก ( X = ๔.๓๘) อยู่ในระดั บ สู ง รองลงมาคือ ระดั บ การศึ ก ษามี
อิทธิพลต่อประเภทของอาชีพมาก ( X = ๔.๒๖) อยู่ในระดับสูง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อรายได้มาก ( X = ๔.๑๙) อยู่ในระดับสูง
๗.๔ ปั จ จั ย ด้ านบุ ค คล (สุ ข ภาพ) โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ สู ง ( X = ๓.๙๘) มี เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินท่านคิดว่าจะได้รับการ
รักษาพยาบาลที่เหมาะสม ( X =๔.๒๕) อยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ มีการเตรียมความพร้อมในการ
ตรวจร่างกายประจาปีมาก ( X = ๔.๐๒) อยู่ในระดับสูง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สุขภาพ
ของท่านไม่เป็นอุปสรรคในการทางาน ( X = ๓.๗๙) อยู่ในระดับสูง
๗.๕ ปั จ จัย ด้ านบุ ค คล (ที่ อ ยู่ อ าศั ย ) โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ สู ง ( X = ๔.๒๑) เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านพอใจกับสภาพบ้านเรือนที่อยู่ตอนนี้มาก
น้อยเพียงใด เพื่อที่จะทางานหรือมีชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน ( X = ๔.๒๗) อยู่ในระดับสูง รองลงมา
คือ ที่อยู่อาศัยมีความปลอดภัย และมีความสะดวกสบาย ( X = ๔.๒๕) อยู่ในระดับสูง ส่วนข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ( X = ๔.๑๐) อยู่ใน
ระดับสูง
๗.๖ ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ (รายได้ ) โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บ สู ง ( X = ๓.๖๘) เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านพอใจกับความสามารถในการทางานของ
ท่านอย่างที่เคยทาเพียงใด ( X = ๓.๙๖) อยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ ท่านคิดจะทาอาชีพเสริมเพื่อ
หารายได้เพิ่มขึ้นเพียงใด ( X =๓.๗๔) อยู่ในระดับสูง ส่วนข้อที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีเงิน
ออมที่สามารถใช้จ่ายเมื่อจาเป็น เช่น เจ็บป่วย ( X = ๓.๔๙) อยู่ในระดับปานกลาง
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๗.๗ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (สวัสดิการ) โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง ( X = ๓.๙๐) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สวัสดิการเงินช่วยเหลือพิธีศพมีความเหมาะสม
( X =๔.๑๓) อยู่ในระดับ สู ง รองลงมาคือ สวัส ดิการด้านการพยาบาลมีความเหมาะสม ( X =
๔.๐๑) อยู่ ในระดั บ สู ง ส่ วนข้ อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี ทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ บุ ต รหลานอย่ าง
เพียงพอ ( X = ๓.๕๓) อยู่ในระดับปานกลาง
๗.๘ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ (ครอบครัว) โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง ( X = ๔.๒๕) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สมาชิกในครอบครัวของท่านไว้วางใจซึ่งกันและกัน
( X = ๔.๓๙) อยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัวของท่านปรองดองกัน ( X = ๔.๓๑)
อยู่ในระดับสูง ส่วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คนในครอบครัวของท่านมีการปรึกษาหารือกัน
( X = ๔.๐๗) อยู่ในระดับสูง
๗.๙ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ (ชุมชน) โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง ( X = ๔.๑๕) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับคนในชุมชนได้
( X = ๔.๓๐) อยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนได้ ( X = ๔.๒๐)
อยู่ในระดับสูง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านสามารถพูดคุย แนะนา ให้คาปรึกษากับคนใน
ชุมชนได้ ( X = ๓.๙๙) อยู่ในระดับสูง
๗.๑๐ ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ร่างกาย) โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง ( X = ๓.๗๘)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีความพอใจในสุขภาพร่างกายของท่าน
มากน้อยเพียงใด ( X = ๔.๐๖) อยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ ท่านสามารถทากิจกรรม/ไปไหนได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ( X = ๔.๐๓) อยู่ในระดับสูง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ในรอบ
ปีที่ผ่านมาท่านเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล ( X = ๓.๒๓) อยู่ในระดับ ปานกลาง
๗.๑๑ ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (จิตใจ) โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง ( X = ๓.๙๖) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านคิดว่าการมีความเชื่อความศรัทธาในศาสนา
ทาให้ท่านมีจิตใจที่เข้มแข็ง ( X = ๔.๓๙) อยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองมี
ความหมายและความส าคัญ ต่อตัวเองและครอบครัว ( X = ๔.๓๓) อยู่ในระดับ สูง ส่วนข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลาพัง ( X = ๓.๒๑) อยู่ในระดับปาน
กลาง
๗.๑๒ ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สังคม) โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง ( X = ๔.๑๗)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านเข้าร่วมการจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ
และกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนามากน้อยเพียงใด ( X =๔.๒๙) อยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ ท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมากน้อยเพียงใด ( X = ๔.๒๑) อยู่ในระดับสูง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ท่านสามารถสร้างกาลังใจให้กับผู้อื่น ( X = ๔.๐๓) อยู่ในระดับสูง
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๗.๑๓ ระดับ คุณ ภาพชีวิตผู้ สู งอายุ (สิ่งแวดล้อม) โดยภาพรวม อยู่ในระดับ สูง ( X =
๔.๐๙) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การดาเนินชีวิตประจาวันของท่านมี
การดาเนินอย่างปลอดภัย ( X = ๔.๑๙) อยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ ท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย มีความมั่นคง ( X = ๔.๑๘) อยู่ในระดับสูง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือมีสถานบริการ
ทางสังคมที่ดี ( X = ๓.๘๙) อยู่ในระดับสูง
๗.๑๔ ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เคราะห์ เปรี ย บเที ยบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล ด้ า น
เศรษฐกิ จและด้านความสั ม พั น ธ์ กับ ระดั บ คุณ ภาพชีวิต โดยใช้สถิติการทดสอบค่ าสัม ประสิท ธิ์
สหสัมพั น ธ์ (r) โดยวิธี Pearson’s coefficient correlation ผลการวิเคราะห์ พ บว่า ปั จจัยด้าน
บุคคล ด้านเศรษฐกิจ ด้านความสัมพันธ์ (X) มีความสัมพันธ์กับระดับคุณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย
ภาพรวม (Y) ของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปาน
กลางค่อนข้างสูง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r มีค่าอยู่ระหว่าง ๐.๔๓๒ – ๐.๘๕๖)
ปัจจัยด้านบุคคล (การศึกษา) มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจมากที่สุด (๐.๔๙๗)
(สุขภาพ) มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและร่างกายมากที่สุด (๐.๗๗๑ และ ๐.๗๓๘)และ
(ที่อยู่อาศัย) มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด (๐.๗๐๗) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
(รายได้) มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจแล ะร่างกายมากที่สุด (๐.๘๓๖ และ ๐.๘๑๙)
และ (สวัสดิการ) มีความสัมพันธ์กับคุณ ภาพชีวิตด้านจิตใจและร่างกายมากที่สุด (๐.๖๓๓ และ
๐.๖๘๔ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ (ครอบครัว) มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมมาก
ที่สุด (๐.๖๔๒) และ (ชุมชน) มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสังคมมากที่สุด (๐.๗๐๐)
๘. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้านบุคคล คือ ตัวเองสาคัญที่สุด จะกระทาสิ่งใด ควรมี
สติและปัญญา คิดให้รอบคอบก่อนพูดหรือทาสิ่งใด ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง หมั่น
ฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการทางาน อดทน อดออม สู้งาน ขยันหมั่นเพียร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ คือ การศึ กษา จะช่วยให้มีความรู้เท่าทัน
กับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หารายได้พิเศษ รู้จักประหยัดอด
ออมใช้จ่ายอย่างพอเพียงไม่สร้างหนี้สิน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ คือ การมีเพื่อนที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี
กับเพื่อนบ้าน กับคนในครอบครัว การมีลูกหลานที่ดี ทาให้ครอบครัวอบอุ่น และควรมีการส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้ลูกหลานอยู่ใกล้ผู้สูงอายุไม่ทิ้งครอบครัวออกไปทางาน
นอกพื้นที่ รวมทั้งการมีเครือข่ายระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันหรือกลุ่มที่ทากิจกรรมร่วมกัน
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ปัจจัยที่ มี อิท ธิพ ลต่อคุณ ภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม คือ การที่มีสภาพที่อยู่อาศัยมั่นคง
แข็งแรง มีการคมนาคมที่สะดวก มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียบพร้อมทุกอย่าง มีสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย พร้อมทั้งมีสถานบริการรักษาสุขภาพ
สรุ ป รวมทุ ก ด้ า นผู้ สู ง อายุ เห็ น ว่ า ตนเองเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จะพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หรื อ
เปลี่ยนแปลง โดยการศึกษาเพิ่มเติมให้มีความรู้เท่าทันกับภาวะที่เปลี่ยนแปลง อาจนาหลักเศรษฐกิจ
พอเพี ยง มาใช้ในชีวิตประจาวัน และการสร้างความสัม พั น ธ์ที่ ดี กับ คนในครอบครัว เพื่ อนบ้ าน
รวมทั้งการมีเครือข่ายระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันหรือกลุ่มที่ทากิ จกรรมร่วมกัน เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
๙. อภิปรายผลการวิจัย
๙.๑ ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (รายได้) โดยภาพรวม แม้จะอยู่ใน
ระดั บ สู ง ( X = ๓.๖๘) แต่ เมื่ อ เปรีย บเที ยบกั บ ปั จ จัย ด้ านบุ ค คลอื่ น ๆ พบว่า มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าที่ สุ ด
เช่นเดียวกันกับด้านสวัสดิการ ( X = ๓.๙๐) แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบล
นาราชควาย มีความเห็นว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันค่อนข้างสูง
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของวิ ไลพร ข าวงษ์ และคณะ (๒๕๕๔ : ๓๒) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นฐานะการเงิ น มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
๙.๒ ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุมีความเห็นว่าสุขภาพของตนเองไม่เป็น
อุปสรรคในการทางาน ( X = ๓.๗๙) ซึ่งมีคะแนนต่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออื่นๆ ในปัจจัยด้าน
สุขภาพ แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุยังมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองว่าอาจจะยังไม่พร้อมกับ
การทางานเท่าที่ควร สอดคล้องกับผลการศึกษาของพัชชานันท์ ผลทิม (๒๕๕๒. บทคัดย่อ) ศึกษา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตาคง อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านร่างกาย อยู่ในระดับน้อยที่สุด แต่ยังคงอยู่ในระดับ
ดี
๙.๓ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจ (รายได้) หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีเงิน
ออมที่สามารถใช้จ่ายเมื่อจาเป็น เช่น เจ็บป่วย ( X = ๓.๔๙) จัดอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็น
ว่า ผู้สูงอายุยังมีความกังวลเกี่ยวกับการมีเงินออมของตนเองที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายยาม
จาเป็น เช่น เวลาเจ็บป่วย เป็นต้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิไลพร ขาวงษ์ และคณะ (๒๕๕๔
: ๓๒) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชี วิตของผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
ฐานะการเงิน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
๑๐. ข้อเสนอแนะ
๑๐.๑ ควรมีนโยบายทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใส่ใจและ
ดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจของตนเองให้มากขึ้น
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๑๐.๒ ควรมี นโยบายทั้ งระดับท้ องถิ่น ภู มิภาค ระดั บชาติ เพื่ อส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุได้ใช้
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่มีในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าครองชีพ
๑๐.๓ ควรมีนโยบายด้านสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและครบวงจร เพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิการที่จะเกื้อหนุนให้สร้างรายได้ และการมี
หลักประกันด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเพียงพอที่จะสร้างความอุ่นใจและมั่นใจในการดาเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข
๑๑. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ สาเร็จได้ด้วยความกรุณาให้คาปรึกษาแนะนาและตรวจทานแก้ไขจาก
อาจารย์ ดร.เขมิกา ทองเรือง ผู้วิจัยขอกราบของพระคุณเป็นอย่างสูง พร้อมขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนครพนม ที่กรุณาให้ความรู้
และประสบการณ์ทางการบริหารงานภาครัฐให้แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาราชควายและผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ที่กรุณาอานวยความสะดวกและตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
บรรณานุกรม
สุนันทา คาบุญเรือง. ๒๕๕๙ : ๑ คุณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย. การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย
พะเยา
มยุรี ว่องไวรุด และสุนิตา ชูโชติ. ๒๕๕๔ : ๑ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของครู
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาของรัฐ เขตอ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ชุ ม พร. คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ระบบสถิติทางการทะเบียน . กรมการปกครอง . ๒๕๕๙ . จานวนประชากรแยกรายอายุตาบล
นาราชควาย อาเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม. เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม. ประกาศสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เรื่อง จัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (๕) ตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม. ลงวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ : ๑
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การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามหลักพรหมวิหารธรรม
ในจังหวัดนครพนม
The Sangha Administration of Sangha Administrators According to
Four Principles of Virtuous Existence in Nakhon Phanom
พระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ สุเมธี
วรวุฒิ อินทนนท์
คงฤทธิ์ กุลวงษ์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
ตามหลักพรหมวิหารธรรม ในจังหวัดนครพนม (๒) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนาหลักพรหม
วิห ารธรรม กับ การบริห ารกิจการคณะสงฆ์ ในจังหวัดนครพนมและ (๓) เสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรม ในจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส จานวน ๒๘๑ รูป โดยการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน และกลุ่มเป้าหมายการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน ๑๕ รูป/คน โดย
ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม การบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง ๐.๘๑-๐.๘๙ มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ ๐.๘๕ แบบสอบถามการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามหลักพรหม
วิหารธรรม มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง ๐.๘๐-๐.๘๗ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
๐.๘๒ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง๐.๖๐-๑.๐๐สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า (๑) ระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัด
นครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และส่วนที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
สาธารณูปการ ส่วนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามหลักพรหมวิหารธรรมในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านมุทิตา ส่วนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านกรุณา
(๒) การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการมีความสัมพันธ์กับการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ตามหลั ก พรหมวิ ห ารธรรมในจั ง หวั ด นครพนม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .๐๑ โดยมี


นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
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ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r มีค่าอยู่ระหว่าง ๐.๒๗๘ –
๐.๖๓๑) โดยด้านสาธารณสงเคราะห์มีความสัมพันธ์กับหลักพรหมวิหารธรรม (กรุณา) มากที่สุด (r
=๐.๖๓๑) (๓) แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรม ใน
จังหวัดนครพนม มีแนวทางดังนี้ ๑) ควรใช้หลักความเมตตาต่อผู้ถูกปกครอง ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
สร้างความสามัคคีปรองดองและมีประสิทธิภาพในการบริหารกิ จการคณะสงฆ์ ๒) ควรใช้หลักความ
กรุณาปราณี ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ให้โอกาสในการส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมและศาสน
ศึกษาให้กว้างขวาง ๓) ควรใช้หลักเมตตา กรุณา มุทิตาในด้านการศึกษาสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมและผู้ด้อยโอกาส ๔) ควรใช้หลักพรหมวิหารธรรมทั้ง ๔ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๕) ควรใช้หลักความกรุณาในการสงเคราะห์อนุเคราะห์พัฒนาด้านสาธารณูปการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนในด้านนี้ ๖) ควรใช้หลักความเมตตากรุณาใน
การพัฒนาในสิ่งที่ขาดของกิจการคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ
คาสาคัญ : การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ, การบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรม
Abstract
The purposes of this research were to (1) study the Sangha administration
of Shangha administrators according to four principles of virtuous existence in
Nakhon Phanom Province, (2 ) to study the relationship between taking four
principles of virtuous existence with the Sangha administration in Nakhon Phanom
Province and (3) to suggest the appropriate guidelines for the Sangha administration
according to four principles of virtuous existence in Nakhon Phanom Province. The
samples used in the quantitative research were 281 monks and 15 key informants.
The research instruments consisted of a questionnaire on the Sangha administration
of Shangha administrators according to four principles of virtuous existence in
Nakhon Phanom Province with the discrimination power is between 0.81—0.89 .
The reliability of 0 .8 5 and the questionnaire on the Sangha administration of
Shangha administrators according to four principles of virtuous existence in Nakhon
Phanom Province. The discrimination power was between 0 .8 0 —0 .8 7 , The
reliability of 0.82 and the questionnaire was and the form of structured interviews.
The statistics used in the analysis were percentage, mean, standard deviation, and
orcrelation coefficient.
The results of the study revealed that (1 ) the level of the Sangha
administration of Shangha administrators in Nakhon Phanom Province in overall
image was at a high level and the most average score was the aspect of public

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 139

assistance and the section with the lowest average score was the welfare education
and the Sangha administration of Shangha administrators in Nakhon Phanom
Province. The overall image was at the highest level that was the asspect of
rejoicing with others in their happiness or prosperity and the lowest average was
the mercy. (2 ) The Sangha administration of Shangha administrators had the
relationship with the Shangha administration according to four principles of virtuous
existence in Nakhon Phanom Province in the statistical significance at the .01 level.
and having relationship was at the moderate level and positive correlations (r
values between 0.278 - 0.631) and the aspect of the public welfare had the relation
with the concept of four principles of virtuous existence (mercy) most (r=0.631). (3)
The appropriate approaches in the Sangha administration according to four
principles of virtuous existence in Nakhon Phanom Province were as follows: (1 )
They should the principle of mercy for the person who was ruled and the
subordinates for creating the unity, harmony and efficiency in the the Sangha
administration. (2 ) They should be applying the mercy principle, giving the help,
providing opportunities to promote education, training and religious education
widely. (3) They should use the principle of mercy, sympathetic joy in the field of
education to benefit the public and the underprivileged. (4 ) They should use the
concept of four principles of virtuous existence in the propagation of Buddhism. (5)
They should use the principle of kindness in providing assistance in resolving the
problem quickly, in order to alleviate this problem (6 ) and they should use the
principle of mercy in the development of the lack of the Sangha administration of
Shangha administrators.
Keywords: The Sangha Administrationof Sangha Administrators, The Sangha
Administration according to Four Principles of Virtuous Existence
๑. บทนา

ปัจจุบันการบริหารงานคณะสงฆ์ ถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญเพราะถ้ามีระบบการบริหารที่ดี
นั้น พระพุทธศาสนาก็มีความเจริญมั่นคง การบริหารที่ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมี
แนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่งงานมอบอานาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่าง ๆ รับผิดชอบ
ตามความรู้ความสามารถของตน และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เพราะการปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบัน
นี้ มีอานาจรัฐและจารีตประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ เป็ น เกณฑ์ จั ด ระเบี ย บการปกครองคณะสงฆ์ คื อ ด้ านการปกครอง ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า น
การศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ต่างๆ ตลอด
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ถึงการแต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามข้อวัตรปฏิบัติของจริยาพระ
สังฆาธิการ๑ การบริหารกิจการคณะสงฆ์มีความสาคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและการดารงอยู่
อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา การเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมคาสอนนั้นถือเป็นภารกิจ
สาคัญที่คณะสงฆ์จะต้องปฏิบัติ นอกจากนั้นแล้วการปฏิบัติและการดารงชีวิตของพระสงฆ์ตามพระ
ธรรมวินัย จะเป็นการสร้างศรัทธา ความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชน และเป็นแรงจูงใจให้
พุ ท ธศาสนิ ก ชนให้ หั น มาเข้ า วั ด ปฏิ บั ติ ธ รรม เพิ่ ม พู น คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการพั ฒ นาจิ ต ใจเพื่ อ ให้
พุทธศาสนิกชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข๒
พระสังฆาธิการเป็นผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์ในระดับต่าง ๆ ที่มีทั้งภาระหน้าที่ทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมซึ่งต้องตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรม จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหาร และเป็นนักพัฒนาที่ดี
อีกทั้งจะช่วยดารงพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นพัฒนาสถาพร แม้ปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาจะมีหลาย
นิกาย แต่ก็คงยึดหลักธรรมอันเป็นแก่นแท้อย่างเดียวกั น คือ ถือว่าธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแต่เหตุ
เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผล ไม่มีสิ่งใดที่อยู่เหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยังต่างถือว่าหลักพรหมวิหาร คือ
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เป็นการสงเคราะห์ เกื้อหนุนกัน เป็นกรณีกิจสาคัญในการจรรโลง
ความสงบสุขของโลกอย่างแท้จริ ง ในปัจจุบันนี้ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่
สาคัญ เพราะถ้ามี ระบบการบริหารที่ ดีศาสนาก็มีความเจริญ มั่นคง การบริหารที่ดีนั้น จะต้องมี
รูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิด ซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่งงานมอบอานาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่าย
บริหารระดับต่าง ๆ รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของตน ปัจจุบันนี้ วิทยาการด้านการบริหาร
และการจัดการก้าวหน้าไปมาก คณะสงฆ์ควรจะได้ใช้วิทยาการเหล่านั้นมาช่วยเสริมการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์บางอย่างอาจอาศัยการบริหารแบบราชการของฝ่ายบ้านเมือง กิจการคณะสงฆ์
บางอย่างอาจอาศัยการบริหารที่คล่องตัวแบบภาคเอกชน และกิจการบางอย่างต้องบริหารตามหลัก
พระธรรมวินัย๓
จั งหวั ด นครพนมจั ด อยู่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภ าค ๑๐ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด
อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอานาจเจริญ และจังหวัด
นครพนม ซึ่งจังหวัดนครพนมแบ่งเขตปกครองขณะสงฆ์ เป็น ๑๒ อาเภอ มีวัดอยู่จานวน ๙๔๐ วัด
นั บ ได้ ว่ าเป็ น เขตปกครองคณะสงฆ์ ที่ ใหญ่ เพื่ อ ให้ ก ารปกครอง คณะสงฆ์ ด าเนิ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย เพื่อความชอบธรรมตามพระธรรมวินัย คณะสงฆ์จึงมีความจาเป็นที่จะต้องหาทางเลือกมา
ปรับประยุกต์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อให้เกิดความมั่นคงในพระพุทธศาสนา หลักพรหม
วิหารธรรมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการคณะส่งให้บรรลุ
เป้าหมายและนาไปสู่ความสั นติสุ ข ๔ หลั กธรรมที่ เป็ นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ ที่สามารถใช้เป็น หลัก
บริหารที่สาคัญ คือ หลักพรหมวิหารธรรม
๑

กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล)
๓
พระครูไพศาลสุทธานุรักษ์ จรณสมฺปนฺโน (เถาะรอด).
๔
พระครูไพศาลสุทธานุรักษ์ จรณสมฺปนฺโน (เถาะรอด).
๒
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จากปัญหาที่กล่าวแล้วข้างต้นทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในจังหวัดนครพนม โดยทาการศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน คือ
ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้าน
สาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามหลักพรหมวิหารธรรม
ในจังหวัดนครพนม
๒.๒ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนาหลักพรหมวิหารธรรมกับการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดนครพนม
๒.๓ เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหาร
ธรรมในจังหวัดนครพนม
๓. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methed Research) ระหว่างวิธี
วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Qualititive Research) และวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
ประชากรที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสใน เขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครพนม จานวน ๙๔๐ รูป
๔. ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามลาดับดังนี้
๔.๑ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามหลักพรหมวิหารธรรม ในจังหวัด
นครพนม ดังนี้
๔.๑.๑ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ พบว่า ระดับการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ของพระสั งฆาธิการในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากทุกด้าน ( X =
๓.๕๖) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๓.๔๔ - ๓.๗๐ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านการสาธารณู ปการ ( X = ๓.๗๐) รองลงมาคือ ด้านการปกครอง ( X = ๓.๖๖) มี
คะแนนเฉลี่ยในระดับ มาก ส่วนด้านที่ มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุดคือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ( X =
๓.๔๔) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากเช่นกัน และมีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่ระหว่าง ๓.๒๒-๔.๐๑ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดูแลสถานที่และก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดและที่ธรณีสงฆ์ให้เรียบร้อย ( X =
๔.๐๑ ) ด้านการสาธารณูปการ รองลงมาคือ จัดทาถนนภายในวัดให้สะดวกแก่การสัญจรไปมา( X
=๓.๙๔) ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ตั้ง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ( X =๓.๒๒) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับปาน
กลาง
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๔.๑.๒ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรม พบว่า ระดับการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับมาก (
X =๔.๐๖) มีค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ระหว่าง ๓.๙๙-๔.๑๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่า
เฉลี่มากที่สุดคือ ด้านมุทิตา ( X =๔.๑๕) รองลงมาคือ ด้านเมตตา ( X =๔.๑๐) ด้านที่มีค่าเฉลี่น้อย
ที่สุดคือด้านกรุณา ( X =๓.๙๙) และมีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่ระหว่าง ๓.๙๔-๔.๒๖ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ มีความยินดีในการปกครองต่อผู้ใต้ปกครองอย่างเสมอภาค ( X =๔.๒๓) ด้านเมตตา และ
ค่าที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่มีความกรุณาในการช่วยเหลือสงเคราะห์ชุมชน ( X =๓.๙๔) ด้าน
กรุณา และข้อที่มีน้าใจเป็นกลางในการพัฒนาวัดให้เอื้อประโยชน์ภารกิจของวัดในด้านอื่นๆ ( X
=๓.๙๔) ด้านอุเบกขา
๔.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมกับการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม พบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการมีความสัมพันธ์กับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรม ใน
จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r มีค่าอยู่ระหว่าง ๐.๒๗๘ – ๐.๖๓๑) มีรายละเอียด ดังนี้
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการด้านการปกครอง มีความสัมพันธ์กับหลัก
พรหมวิหารธรรม (ด้านกรุณา) มากที่สุด (r =๐.๔๓๑)
ก าร บ ริ ห าร กิ จ ก าร ค ณ ะ ส งฆ์ ข อ งพ ระ สั งฆ าธิ ก าร ด้ าน ก ารศ าส น ศึ ก ษ า
มีความสัมพันธ์กับหลักพรหมวิหารธรรม (ด้านเมตตา) มากที่สุด (r =๐.๔๘๔)
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีความสัมพันธ์
กับหลักพรหมวิหารธรรม (ด้านอุเบกขา) มากที่สุด (r =๐.๔๙๗)
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ด้านการเผยแผ่ มีความสัมพันธ์กับหลัก
พรหมวิหารธรรม (ด้านกรุณา) มากที่สุด (๐.๕๗๕)
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการด้านการสาธารณูปการ มีความสัมพันธ์กับ
หลักพรหมวิหารธรรม (ด้านกรุณา) มากที่สุด (r =๐.๕๘๙)
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการด้านสาธารณสงเคราะห์ มีความสัมพันธ์
กับหลักพรหมวิหารธรรม (ด้านกรุณา) มากที่สุด (r =๐.๖๓๑)
๔.๓ แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลัดพรหมวิหารธรรม ใน
จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้ศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดนครพนม จานวน ๑๕ รูป/คน ในประเด็นดังต่อไปนี้
๔.๓.๑.การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน มีแนวทางดังนี้
๑) ด้ า นการปกครอง ประกอบด้ ว ย (๑) ควรใช้ ห ลั ก ความเมตตาต่ อ ผู้ ถู ก ปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
(๒) ควรจัดให้มีการประชุมคณะเจ้าอาวาส เจ้าคณะตาบลประจาทุกวันศุกร์ ต้นเดือน และ(๓) ยึด
หลักการปกครองตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕
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๒) ด้ านการศาสนศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย (๑) ควรใช้ ห ลั ก ความกรุณ าปราณี ให้ ค วาม
อนุเคราะห์ช่วยเหลือ ให้โอกาสในการส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมและศาสนศึกษาให้กว้างขวาง (๒)
ส่งเสริมให้ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณร เข้าถึงการศึ กษาทุ กระดั บ และ(๓) ภาครัฐควรให้ การสนับ สนุ น
งบประมาณการเรียนการสอน
๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ประกอบด้วย (๑) ควรใช้หลักเมตตา กรุณา มุทิตาในด้าน
การศึก ษาสงเคราะห์ ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อ ส่วนรวมและผู้ด้ อยโอกาส และ(๒) จัดพระที่ มี ค วามรู้
ความสามารถไปสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ
๔) ด้านการเผยแผ่ ประกอบด้วย (๑) ควรใช้หลักพรหมวิหารธรรมทั้ง ๔ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (๒) จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจาตามตาบลต่างๆ อย่างทั่วถึง และ(๓) จัดหา
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างให้เพียงพอ
๕) ด้านการสาธารณูปการ ประกอบด้วย (๑) ควรใช้หลักความกรุณาในการสงเคราะห์
อนุเคราะห์พัฒ นาด้านสาธารณูปการช่วยเหลือแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อให้บรรเทาความ
เดือดร้อนในด้านนี้ และ(๒) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณ
๖) ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ประกอบด้วย (๑) ควรใช้หลักความเมตตากรุณาในการ
พัฒนาในสิ่งที่ขาดของกิจการคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ และ(๒) ควรจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์
๔.๓.๒ การบริห ารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ การตามหลั กพรหมวิห ารธรรม มี
แนวทางดังนี้
๑) เมตตา ประกอบด้วย (๑) เจ้าคณะพระสังฆาธิการมีกัลยาณมิตรมีความปรารถนาดีต่อ
กันต่อสถาบันพระพุทธศาสนา ต่อบุคลากรในระดับต่างๆ และ(๒) เป็นการบริหารงานแบบพ่อลูก
๒) กรุณา ประกอบด้วย (๑) มีความกรุณาสงเคราะห์อนุเคราะห์กันเกิดความศรัทธาและ
ให้ความร่วมมือในกิจการพระพุทธศาสนาของจังหวัด และ(๒) มีความเอื้อเฟือ้ ต่อประชาชน
๓) มุทิตา ประกอบด้วยมีความยินดีที่จะส่งเสริมคณะสงฆ์ได้อย่างเหมาะสม สร้างขวัญ
กาลังใจ
๔) อุเบกขา ประกอบด้วยคณะสงฆ์มีความยุติธรรมเที่ยงธรรม รับฟังเหตุผล ไม่ใช้อานาจ
ในทางมิชอบ มีความเป็นกลาง
๔.๓.๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามหลักพรหม
วิหารธรรมในจังหวัดนครพนม มีดังนี้
๑) ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมอย่างเป็นระบบที่จะนาหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
๒) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่พระสังฆาธิการ
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๕. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจและได้ นามาอภิปรายผล
ตามลาดับ ดังนี้
๕.๑ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม พบว่า ระดับการ
บริห ารกิจการคณะสงฆ์ ของพระสั งฆาธิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากทุ กด้าน และส่วนที่ มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการสาธารณูปการ ส่วนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ และการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามหลักพรหมวิหารธรรมในจังหวัด
นครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านมุทิตา ส่วนที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านกรุณา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ (๒๕๕๑ :
๔๕) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอาเภอในทัศนะ พระสังฆาธิ
การจังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมพระสังฆาธิการในจังหวัดขอนแก่นมีทัศนะต่อ
การบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอาเภออยู่ในระดับมาก พระครูสังฆรักษ์กฤษฎิ์ตภณ สุ
เมโธ (๒๕๕๓ : ข) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขต
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ” ผลวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส
ในเขตอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
๓.๔๕ และเมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปกครอง และด้านสาธารณูปการมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก พระครูพิศาลถิรธรรม (๒๕๕๓ : ข) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๒ และเมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปกครอง,ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ และด้านการสาธารณูปการ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
๕.๒ ระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ มีความสัมพันธ์กับการบริหาร
กิ จ การคณะสงฆ์ ต ามหลั ก พรหมวิ ห ารธรรม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ๐.๐๑ โดยมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ ปานกลาง และมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวก และด้ า นการปกครองมี
ความสัมพันธ์กับหลักพรหมวิหารธรรม (กรุณา) มากที่สุด รองลงมาคือ อุเบกขา เมตตา และมุทิตา
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า การปกครองนั้น สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการใช้ความกรุณากับผู้ใต้การปกครอง
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการด้านการสาธารณสงเคราะห์ มีความสัมพันธ์กับหลัก
พรหมวิหารธรรม (กรุณา) มากที่สุด สอดคล้องกับการวิจัยของ พระมหาสุทธิชัย ฐิตชโย (๒๕๔๖ : ข)
ได้ ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาเชิงวิเคราะห์ พ รหมวิห าร ๔ ในคัม ภี ร์ท างพระพุ ท ธศาสนา” จากการ
ศึกษาวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่า พรหมวิหาร ๔ มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่น ๆหลายแห่ง
ตามลักษณะของการจัดหมวดหมู่ทางหลักธรรม พรหมวิหาร ๔ จึงเป็นหลักธรรมที่มีความสาคัญมาก
ต่อวิถีชีวิตของมนุษ ย์ในสังคม เนื่องจากเป็นคุณ ธรรมอันดีงาม เป็นหลักปฏิบั ติที่มนุษ ย์พึงยึดไว้
ประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันเพื่อความสงบสุขของผู้ปฏิบัตแิ ละสังคมโดยส่วนรวม
๕.๓ แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมใน
จังหวัดนครพนม มีแนวทางดังนี้ ๑) ควรใช้หลักความเมตตาต่อผู้ถูกปกครอง ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
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สร้างความสามัคคีปรองดองและมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๒) ควรใช้หลักความ
กรุณาปราณี ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ให้โอกาสในการส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมและศาสน
ศึกษาให้กว้างขวาง ๓) ควรใช้หลักเมตตา กรุณา มุทิตาในด้านการศึกษาสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมและผู้ด้อยโอกาส ๔) ควรใช้หลักพรหมวิหารธรรมทั้ง ๔) ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๕) ควรใช้หลักความกรุณาในการสงเคราะห์อนุเคราะห์พัฒนาด้านสาธารณูปการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนในด้านนี้ ๖) ควรใช้หลักความเมตตากรุณาใน
การพัฒนาในสิ่งที่ขาดของกิจการคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุทธิ
ชัย ฐิตชโย (๒๕๔๖ : ข) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาเชิงวิเคราะห์พรหมวิหาร ๔ ในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา” จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่า พรหมวิหาร ๔ มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก
และคัมภีร์อื่น ๆหลายแห่ง ตามลักษณะของการจัดหมวดหมู่ทางหลักธรรม พรหมวิหาร ๔ จึงเป็น
หลักธรรมที่มีความสาคัญมากต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม เนื่องจากเป็นคุณธรรมอันดีงาม เป็น
หลักปฏิบัติที่มนุษย์พึงยึดไว้ประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันเพื่อความสงบสุขของผู้ปฏิบัติและสังคม
โดยส่วนรวม และพันตารวจตรี พรหม วุฒิวิวัฒน์ชัย (๒๕๕๔ : ข) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักพรหม
วิหาร ๔ กับหลักการปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมคติตารวจ: ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตารวจประจา
สถานี ต ารวจนครบาลดุ สิ ต ” จากการศึ ก ษาวิ จั ย ดั ง กล่ า ว สรุ ป ได้ ว่ า หลั ก พรหมวิ ห าร ๔ เป็ น
หลักธรรมที่มีความสัมพันธ์กับ หลักอุดมคติตารวจทั้ง ๙ ข้อเป็นอย่างดี สามารถใช้แทนกันได้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพียงแต่ควรจะเพิ่มเติมในด้านการอบรมในภาคปฏิบัติให้แก่ตารวจ เพื่อเป็นการซึมซับ
เอาหลักธรรมนี้ไประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
๖. ข้อเสนอแนะ
๖.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ส ามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะการสนับสนุน
ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพระสังฆาธิการ นอกจากนี้คณะสงฆ์ควรแสวงหาความร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน เพื่อก่อตั้งกองทุ นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา
ของพระภิ กษุ สามเณรในจังหวัดให้ ทั่ วถึ งครอบคลุ ม โดยเฉพาะการจัด นิ ต ยภั ต ถวายพระภิ ก ษุ
สามเณร ทุกเดือน
๖.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยการเปรียบเทียบระดับการการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครพนม จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ อายุ พรรษาการบวช ของพระ
สังฆาธิการ เป็นต้น
๒. ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยการเปรียบเทียบระดับการการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครพนม จาแนกตามตาแหน่งการบริหาร และการมีหรือไม่มีตาแหน่งการ
บริหาร เป็นต้น
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๗. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก ดร.
วรวุฒิ อินทนนท์ และดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนมที่
กรุณาเสียสละเวลาให้คาแนะนา และให้คาปรึกษางานวิจัยจนสาเร็จลุล่วง จึงขอบพระคุณมา ณ โอกาส
นี้ และขอขอบพระคุ ณ พระในเขตจั งหวั ดนครพนมจั ดอยู่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภ าค ๑๐ ซึ่ ง
ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อานาจเจริญ และจังหวัดนครพนมซึ่ง
แบ่งเขตปกครองเป็น ๑๒ อาเภอ ทุกท่านในการเอื้อเฟื้อสละเวลาให้ข้อมูลในการทาวิจัยครั้งนี้
บรรณานุกรม
กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๒) คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ
กฎ ระเบียบและคาสั่งของคณะสงฆ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา
ธงชัย สันติวงษ์. (๒๕๔๓) องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช
ธงชัย สันติวงษ์. (๒๕๓๗) องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช
พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โต). (๒๕๕๑) พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร์ ฉบั บ ประมวลธรรม.
กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร์พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จากัด
ปราโมทย์ ภูมิพันธ์. (๒๕๔๓) “การบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอาเภอใน ทัศนะพระสังฆาธิการ
จั งห วั ดขอน แก่ น ”, ป ริ ญ ญ านิ พ น ธ์ ศึ กษ าศาส ตรม ห าบั ณ ฑิ ต , ขอน แก่ น :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พระครูสังฆรักษ์กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ, (๒๕๕๓)“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้า อ าว าส ใน
เขตอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ ยุ ธ ย า :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูพิศาลถิรธรรม. (๒๕๕๓) “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสใน
เขตธน บุ รี
กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อยุทธยา : มหาวิ ท ยาลั ย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาสุทธิชัย ฐิตชโย (๒๕๔๖) ศึกษาเชิงวิเคราะห์พรหมวิหาร ๔ ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิ ท ยาลั ยมหามงกุ ฏ ราช
วิทยาลัย
สิรภพ เหล่าลาภะ. (๒๕๔๕) พุทธศาสตร์การเมือง. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก,
สุธี สุทธิสมบูรณ์. (๒๕๒๗) หลักการบริหาร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สวัสดิการสานักงาน.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, , ม.ป.ป.รสแห่ง เมตตาชุ่มเย็นยิ่งนัก,
กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.
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แนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สานักคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
Guidelines for Strategic Academic Administration in Schools of the
Office of Private Education Commission under Nakhon Phanom
Provincial Education Office

อนิรุจ อินทรเกษา
วรวุฒิ อินทนนท์
อภิกนิษฐา นาเลาห์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญ หาการบริหารงาน
วิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (๒) เปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์
จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และ(๓) ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนสานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึกษาเอกชน สังกั ดสานัก งานศึ กษาธิการจังหวัด
นครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จานวน
๒๗๘ คน และกลุ่ ม เป้ าหมายเป็ น ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ จ านวน ๒๓ คน เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย
ประกอบด้วย แบบสอบถามแนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ
อยู่ระหว่าง .๘๙ – .๙๗ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๙๒ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .๐๖ – ๑.๐๐ สถิติที่ ใช้ในการ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Arithmetic Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) สถิติทดสอบค่าที (t-test) สถิติทดสอบค่าเอฟ (f-test)
ผลการวิจัย พบว่า (๑) การบริหารโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ระดับการปฏิบัติในสถานศึกษามีสภาพการ
บริหารงานวิชาการทั้ง ๖ ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ การวัด
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ส่วนปัญ หาการบริหารโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัด
สานั กงานศึ ก ษาธิก ารจังหวัดนครพนม ระดั บ การปฏิ บั ติ ในสถานศึ กษามี ส ภาพการบริห ารงาน
วิชาการทั้ ง ๖ ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ น้ อ ย ด้ านที่ มีปั ญ หามากที่ สุด คื อ การพั ฒ นาหลั กสู ต ร


นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
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สถานศึกษา ด้านที่ มีปัญ หาน้อยที่สุด คือ การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน (๒)
เปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ การดารงตาแหน่ง กับ สภาพการบริหารงานวิชาการ
เชิงกลยุทธ์พบว่า บุคลากรที่มีเพศ และการดารงตาแหน่งที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
สภาพการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคคลที่มีช่วงอายุ ระดับการศึกษา และขนาดของ
โรงเรียนพบว่า บุคลากรที่มีช่วงอายุ ระดับการศึกษา และขนาดของโรงเรียนที่ต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒ นาสภาพการบริ หารงานวิชาการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๕ (๓) แนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนพบว่า ๑) แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึ กษา มี ขั้น ตอนคือ ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมู ลพื้ น ฐานของสถานศึกษา กาหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการเรียนการสอน ดาเนินการจัดทาหลักสูตรโดยยึดหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นาหลักสูตรไปใช้และประเมิน ๒) แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีขั้นตอนคือ
วิเคราะห์สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนา
นวัตกรรม สื่อเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้
และมีการวัดประเมินผลให้ทราบสภาพจริง ๓) แนวทางการนิเทศภายใน มีขั้นตอนคือ จัดทาแผน
โดยมี ก ารวิ เคราะห์ มี ก ารด าเนิ น งานนิ เทศตามแผนที่ ก าหนด และน าข้ อ มู ล มาวิ เคราะห์ เพื่ อ
พัฒนาการนิเทศต่อไป ๔) แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีขั้นตอนคือ วิเคราะห์
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ
มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพเพื่อพัฒนาต่อไป ๕) แนวทางการวัดผลประเมินผลและการเทียบ
โอนผลการเรียน มี ขั้นตอนคือ จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลตามหลักสู ตรสถานศึกษา และ
ประเมินผลจากหน่วยงานของรัฐตามระเบียบทางราชการทุกระดับชั้น ๖) แนวทางการวิจัยและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ขั้ น ตอนคื อ วิ เคราะห์ ปั ญ หาด้ า นการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น วางแผน
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และประเมินและสรุปผลการวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลและพั ฒนา
ต่อไป
ค าส าคั ญ : แนวทางการบริห ารงานวิชาการเชิงกลยุท ธ์ ; ส านั กงานคณะกรรมการการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชน
Abstract
This research has the objectives: 1) to study the current conditions and
problems of the management of the school’s academic strategy, the Office of the
Private Education Commission under the jurisdiction of Nakhon Phanom Provincial
Education Office, 2) to compare the differences in strategic academic administration
classified by personal characteristics, 3) to study the guidelines of the management
of the school’s academic strategy of the Office of the Private Education
Commission under the Jurisdiction of Nakhon Phanom Provincial Education Office.
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The sample used in the quantitative research was 278 of school administrators and
teachers and the 23 persons as a target group providing important information. The
research tools were the questionnaire, strategic management. There was a
discriminative power between .89 and .97 and the reliability of .92 and a structured
interview related to the guidelines of the management of the school’s academic
strategy and has the content validity index and the index of items between .06 1.00. The statistics used for analyzing data are the percentage arithmetic mean,
standard deviation, t-test and f-test.
The research’s result, it was found that (1) the management of the Office
of the Private Education Commission on the level of practice in the institution has a
very good level of overall (6) fields of academic management. The field that has
the most practice is the measurement, evaluation and transfer the academic results
and the least practical field is the development of the learning process. For the
problems on the managing the schools of the Office of the Private Education
Commission under the Jurisdiction of the Nakhon Phanom Provincial Education
Office, the level of practice in the institution has a low level of overall (6) fields of
academic management. The field which has the most problems is the
development of the curriculum and the field that has the least is the
measurement, transfer and academic results. (2) Comparison of the differences of
the management of the academic strategy categorized according to the personal
characteristics. The comparison between the gender, positioning, and conditions of
the management of the school’s academic strategy found the personnel with
different genders and positions will have no difference in the opinions about the
development of the academic management condition. For the personnel with the
different range of age, educational level and the size of the school, it will have
significantly different opinion on the development of the academic management
condition at the level of 0.05 and (3) the strategic management of the Office of the
Private Education Commission was found as follows: (1) The curriculum
development guidelines were the study and analysis of the basic information of the
school and determine objectives and scopes of teaching. It carries out the
curriculum based on basic education curriculum for using and evaluating. (2) The
guidelines of the learning process development have the process of analyzing the
general condition of the institution community and parents are involved in
educational management. The innovation and teaching tool are developed. The
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classrooms are changed to the rooms for learning, and it has an evaluation to
provide the result from the real condition. (3) The guideline to provide the internal
supervision has the process to prepare a plan by analyzing and the supervision is
performed according to the plan. Then the data is analyzed to develop the
supervision in the future.(4) The guideline to provide the quality assurance which
has the process to analyze the work performance of the institution and related
organizations and it has self-evaluation of the institution as well as following up the
checking on the quality for the future development. (5) The guideline of
measurement, evaluation and transfer of academic result which has the process by
arranging the result of measurement and evaluation according to the institutions
curriculum. After that, the evaluation will be performed by the government
organization according to the government regulation in all stages. (6) The guidelines
for research and development of education quality. The steps are to analyze the
learning problems of learners, plan for the research process to develop learners
and evaluate as well as summarize the research results to be used as information
and to be used for further development.
Keywords: Guidelines for Strategic Academic Administration in Schools, Office of
Private Education Commission
๑. บทนา

โลกาภิวัตน์ เป็นยุคที่ โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรงและกว้างขวาง ปัญ หาที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคใดในโลกย่อมส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางปัญหาต่าง ๆ ยุ่งยากสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
และยากที่จะแก้ไข จึงต้องเตรียมบุคลากรให้มีความสามารถรับมือได้กับปัญหาที่ยุ่งยากมากมาย
เหล่านั้น ดังนั้นการศึกษาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนคนไทยให้มีความคิดริเริ่ม
สร้ า งสรรค์ ( Creativity) คิ ด ระดั บ โลกได้ (Global Thinking) มี ค วามสามารถในการจู ง ใจ
(Influence) เปิดเผย (Openness) อุทิศตนให้แก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม (Dedication) มุ่งมั่น
บริหารจัดการองค์กรและประเทศชาติให้อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน (Focus on Sustainability)
นอบน้อมถ่อมตน (Humility) ยืดถือความเป็นธรรม (Fairness) มีความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
และจะต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายกับผู้อื่นได้ ๑ ซึ่งสอดคล้องกับ สังคมไทยใน
ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง นับวันจะทวีความ รุนแรงมากขึ้นประเทศ
ไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับผลกระทบ
๑

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ,ผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการการศึ ก ษา (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕).
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๕.
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ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อันจะเห็นได้ขัดจากปัญหาและสภาพของ วิกฤตการณ์ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปั จจุบัน และเพื่ อให้สามารถดารงอยู่ได้อย่าง สัน ติสุข
เอาชนะวิกฤตการณ์ด้านต่างๆ ได้ ประเทศไทยจึงแก้ปัญหาของชาติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคน
ไทยให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู รณ์ ทั้ งร่างกายจิต ใจ สติ ปั ญ ญา มี ค วามรู้ มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม และมี
วัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ๒ การจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ สาคัญ และคุณลักษณะอัน
พึ งประสงค์ตามที่ กาหนดไว้ในหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขึ้น พื้ น ฐาน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญ ที่ สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ยึดประโยชน์ที่เกิดกับ
ผู้เรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพั ฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศัก ยภาพ งานวิช าการเป็ น หั วใจส าคั ญ ของโรงเรีย น มี ข อบข่ายครอบคลุ ม หลายด้ าน ผู้บ ริห าร
โรงเรียนต้องกระจายอานาจในการบริหารงานวิชาการ มีการวางแผนการทางานที่เป็นระบบ มีความ
เป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการ สามารถปฏิ บั ติ ง านปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ ได้ ผ ลดี แ ละมี
ประสิทธิภาพที่สุด โดยมุ่งประโยชน์โดยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และสามารถปรั บ ตั ว ให้ อ ยู่ ในสั งคมได้ มี คุ ณ ธรรมมี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร มี ค วามรู้ ทั ก ษะตาม
ศักยภาพ และมีความเป็นพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตย ๓ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้กาหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ 17 ด้าน กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวคิดว่า การศึกษา
ไม่ว่ารูปแบบใดหรือใครจัดล้วนเป็นเรื่องของการสร้างคนให้มีกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญา
ให้สูงขึ้น เช่นเดียวกับกรมวิชาการที่กล่าวว่า การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญในการสร้างสรรค์ความ
เจริญความก้าวหน้าและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมตลอดจนเป็นกระบวนการ ที่ช่วยให้มนุ ษย์ได้
พัฒ นาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒ นาศักยภาพต่าง ๆ ทาให้
สามารถดารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข๔ การบริหารกลยุทธ์เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของ
การบริหาร ถ้าปราศจากแผนกลยุทธ์องค์กรจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการดาเนินงาน ไม่มีแผนที่ จะ
สามารถโต้ตอบหรือเอาชนะการแข่งขันและไม่มีแผนที่จะปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดกาหนดกลยุทธ์ที่แตกต่างจาก
คนอื่น แต่เป็นความแตกต่างเชิงสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้องค์กรปฏิบัติงานได้เหนือกว่า
คู่แข่งขัน และเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ การบริหารเชิ งกลยุทธ์จึงมีความ
จาเป็นต่อองค์กรในปัจจุบัน
๒

ศิราณี ปราบหลอด ๒๕๕๘. การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑๙. วิ ท ยานิ พ นธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม.
๓
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : สานักการศึกษา.
๔
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ. พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, ๒๕๔๕
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จากหลักการและข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าได้มีการนาเอาการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานในสถานศึกษา โดยเฉพาะด้านการบริห ารงานวิชาการ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เป็นการบริหารที่มีการวางแผนเชิงรุกและมีกระบวนการที่มี
การจัดทาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาแนวทางการ
บริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สานักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัด
สานักศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ซึ่ งมีโรงเรียนเอกชนในสังกัดจานวน ๒๓ โรงเรียน เพื่อนาไป
แก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพ
บรรลุต ามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๒ ให้ ผู้ เรียนมี
คุณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐานและเพื่ อ พั ฒ นาการบริห ารงานวิชาการให้ ป ระสบผลส าเร็จ และมี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต่อไป
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์จาแนกตาม
คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คล ของโรงเรียนส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึ ก ษาเอกชน สั งกั ด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๒.๓ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการเชิ งกลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๓. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานัก งานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็น
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research)
๔. ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารและครูผู้สอน จานวน ๑๖๔ คน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
โรงเรียนขนาดกลางมากที่สุด จานวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕ รองลงมาคือปฏิบัติหน้าที่อยู่
โรงเรียนขนาดใหญ่ คือ ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐ และน้อยที่สุดอยู่ที่ โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน
๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕ ดังนี้
การสรุปผลการวิจัย โดยการสรุปความได้ตามลาดับดังต่อไปนี้
๔.๑ สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
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(๑) สภาพการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน พบว่าการบริหารโรงเรียน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
ระดับการปฏิบัติในสถานศึกษามีสภาพการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ทั้ง ๖ ด้าน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลาดับดังนี้ ด้านที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด คือ การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมา คือ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ และด้านที่น้อยที่สุด คือ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(๒) ปั ญ หาการบริห ารงานวิชาการเชิงกลยุ ท ธ์ข องโรงเรียน พบว่า ปั ญ หาการบริห าร
โรงเรียนสานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึกษาเอกชน สังกั ดสานัก งานศึ กษาธิการจังหวัด
นครพนม ระดับการปฏิบัติในสถานศึกษามีสภาพการบริหารงานวิชาการที่ ๖ ด้าน โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย เมื่อพิจารณาตามรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลาดับดังนี้คือ ด้านที่มี
ปัญหามากที่สุด คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การนิเทศภายใน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
๔.๒ เปรีย บเที ย บความแตกต่ างของการบริห ารงานวิช าการเชิ งกลยุ ท ธ์จ าแนกตาม
คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คล ของโรงเรียนส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึ ก ษาเอกชน สั งกั ด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
(๑) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ กับ สภาพการบริหารงานวิชาการเชิงกล
ยุทธ์ของโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม พบว่า บุคลากรที่เป็นเพศชายและเพศหญิ ง มีความคิด เห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน
(๒) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง การดารงตาแหน่ง กับ สภาพการบริหารงาน
วิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พบว่า การตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน
(๓) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ กับ สภาพการบริหารงานวิชาการ
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พบว่า บุคลากรที่ช่วงอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
(๔) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ระดับการศึกษา กับ สภาพการบริหารงาน
วิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พบว่า บุคลากรที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
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(๕) การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า ง ขนาดของโรงเรี ย น กั บ สภาพการ
บริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พบว่า บุคลากรที่ ขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
นอกจากนี้มีข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม สรุป
ได้ดังนี้
(๑) สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พิจารณาเรียงตามลาดับได้
ดังนี้ ครูยังไม่ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องเมือในการพัฒนา ขาดสื่อเทคโนโลยีที่ไม่พร้อมหรือไม่
เพี ย งพอ ครูข าดความช านาญการจั ด กิ จกรรมไม่ ห ลากหลาย ความไม่ เข้ าใจในการบริห ารงาน
วิชาการ ขาดบุคลากรตรงตามวิชาที่สอน การเก็บรวบรวมเอกสาร ไม่รู้ถึงนโยบายและกลยุทธ์ของ
โรงเรียน ขาดแรงจูงใจ การนิเทศไม่เป็นระบบขาดผู้เชี่ยวชาญ เปลี่ยนบุคลากรบ่อย การทางาน
ซับซ้อน และปัญหาสิ่งแวดล้อม
(๒) แนวทางการแก้ ไขการบริ ห ารงานวิ ช าการเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พิจารณาเรียง
ตามลาดับได้ดังนี้ ควรมีการจัดพัฒนาอบรมสร้างจิตสานึก มีความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง ควรสนับสนุนทรัพยากรและการระดมทุนเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ
สนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพจัดครูให้ครบทุกชั้นและลดงานอื่นให้น้อยลง หน่วยงาน
ต้นสังกัดควรพัฒนาและสนับสนุนผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความสามารถใน
การผลิตการจัดสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริ มสนับสนุนด้านงบประมาณและเทคโนโลยีใน
การดาเนินการที่มีคุณภาพ หน่วยงานต้นสังกัดควรดาเนินการประชุม ชี้แจงแนวทางพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้บุคลากรได้รับทราบ หน่วยงานต้นสังกัดควรมีผู้เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ ดาเนินการ
นิเทศ กากับ ติดตามผล และดาเนินการให้ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างทั่วถึงและชัดเจน
๔.๓ ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม สรุปได้ดังนี้
แนวทางการพัฒนาหลั กสูตรสถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ ๑) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พืน้ ฐานในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ๒) กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการเรียนการสอน ๓)
ดาเนินการจัดทาหลักสูตรโดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔) นาหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลั ก สูต ร แนวทางการพั ฒ นากระบวนการเรีย นรู้ มี ขั้น ตอนดั งนี้ ๑) วิ เคราะห์ ส ภาพทั่ วไปของ
สถานศึกษา ๒) ให้ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ๓) พัฒ นานวัตกรรม สื่อ
เครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ ๔) ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้มีบ รรยากาศเป็นห้องแห่งการเรียนรู้
๕) มีการวัดประเมินผลทุกระยะเพื่อให้ทราบสภาพจริงแนวทางการนิเทศภายใน มีขั้นตอนดังนี้ ๑)
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จั ด ท าแผนโดยมี ก ารวิ เคราะห์ ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพบริ บ ทของสถานศึ ก ษา ๒) มี ก าร
ดาเนินงานนิเทศตามแผนที่กาหนด ๓) นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของผู้ถูกนิเทศ
เพื่ อ พั ฒ นาการนิ เทศต่ อ ไป แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา มี ขั้น ตอนดั งนี้ ๑)
วิเคราะห์การปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยร่วมมือระหว่างครู ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒)
มีการประเมินตนเองของสถานศึกษาโดยจัดทารายงานประจาปี ๓) มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อพัฒนาต่อไป แนวทางการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน มีขั้นตอนดังนี้ ๑) จัด
ให้มีการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา ๒) ประเมินผลจากหน่วยงานของรัฐตาม
ระเบียบทางราชการทุกระดับชั้น เช่น การวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยแบบทดสอบ
ของโรงเรียนและระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET , NT แนวทางการวิจัยและพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ ๑) วิเคราะห์ปญ
ั หาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ๒) วางแผนกระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ๓) ประเมินและสรุปผลการวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลและพัฒนาต่อไป
๕. อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นการอภิปรายผลของการวิจัย ตามวัตถุประสงค์วิจัยดังนี้ คือ
๕.๑ การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม การ
วิจัยพบว่าการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิก ารจังหวัดนครพนม มีการบริ หารงานวิชาการ
เชิงกลยุทธ์ ทั้ง ๖ ด้าน ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยมีการวัดประเมินผลและการเทียบโอนผลการ
เรียนมีสภาพการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศ
ภายใน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านที่น้อยที่สุด คือ การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มีการดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
สถานศึ ก ษาที่ เป็ น ระบบครบวงจร อย่างมี คุ ณ ภาพและพั ฒ นาคุณ ภาพอย่างต่อ เนื่ อ ง เนื่ องจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ได้กาหนด ในมาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงว่า ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก ารประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
๑) ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ สถานศึ ก ษา ๒) จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
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สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด การศึกษา ของสถานศึกษา ๕) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพ ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประจาปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ ๘) จัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สาหรับปัญหาการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการ
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พบว่ามีการบริ หารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ ทั้ง ๖ ด้าน โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย ซึ่งด้านที่มีปัญหามากที่สุดคือ การพัฒนาหลัก สูตรสถานศึกษา รองลงมาคือการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การนิเทศภายใน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผลการ
เรียน
๕.๒ เปรียบเที ยบความแตกต่ างของการบริห ารงานวิชาการเชิงกลยุท ธ์ของโรงเรียน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๑) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เพศ กับ สภาพการบริหารงานวิชาการเชิงกล
ยุทธ์ของโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนมพบว่า บุคลากรที่ เป็นเพศชายและเพศหญิ งที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริ ห ารงานวิ ช าการ ไม่ แ ตกต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ สุ เทพ ยั่ ง ยื น . (๒๕๔๗:๗๖) ได้ ศึ ก ษาพฤติ
กรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัย ศึกษาพบว่า พฤติกรรมการบริหาร
งานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี โดยภาพรวมพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก ความ
คิดเห็นของบุคลาการทางการศึกษาต่อพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บ ริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี จาแนกตามเพศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
๒) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการดารงตาแหน่ง กับ สภาพการบริหารงาน
วิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิ การจังหวัดนครพนม พบว่าการดารงตาแหน่งผู้บ ริหารสถานศึกษากับ ครูผู้สอน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
สอดคล้องกับสุเทพ ยั่งยืน. (๒๕๔๗:๗๖) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผลการวิจัยศึกษาพบว่า พฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี โดย
ภาพรวมพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก จาแนกตามตาแหน่งโดยภาพรวม มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๓) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ กับ สภาพการบริหารงานวิชาการ
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด ส านั ก งาน
ศึกษาธิการ จังหวัดนครพนมพบว่า บุคลากรที่ช่วงอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับสภาพ
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การบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ บรรจบ ศรีประภาพงศ์. (๒๕๔๗:๗๕) ได้ศึกษา
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
๒ ผลการวิจัยได้ศึกษาพบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง ด้านการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมาก
ด้ านวินั ย และการรัก ษาวินั ยอยู่ ในระดั บ ปานกลาง และด้ านออกจากราชการ อยู่ในระดั บ น้ อ ย
เปรียบเทียบความคิด เห็นของผู้บริหารและครูที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จาแนกตามอายุราชการ ไม่แตกต่างกัน
๔) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษา กับ สภาพการบริหารงาน
วิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานั กงาน
ศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด นครพนม พบว่า บุ ค ลากรที่ ระดั บ การศึ ก ษาแตกต่ างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ด้ วย
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ สอดคล้องกับ
จัน ทิ มา เหลี่ ยมวงค์ (๒๕๕๘ :บทความวิชาการ) ได้ท าการวิจัยเรื่อ ง สมรรถนะการบริห ารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔ พบว่า บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๕) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ขนาดของโรงเรียน กับ สภาพการบริหารงาน
วิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พบว่า บุคลากรที่ขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ สอดคล้องกับ
จันทิมา เหลี่ยมวงค์ (๒๕๕๘ : บทความวิชาการ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง สมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔ พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๕.๓ ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
ผลการศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ ๖ ด้าน ได้แก่
๑) การพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์ สรุปผลแนวทางการพัฒ นา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี ขั้ น ตอนดั งนี้ (๑) ศึ ก ษาและวิเคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในด้ านต่ าง ๆ ของ
สถานศึ ก ษา (๒) ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ แ ละขอบเขตในการเรียนการสอน (๓) ดาเนิ น การจัด ท า
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หลั ก สู ต รโดยยึ ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (๔) น าหลั ก สู ต รไปใช้ และประเมิ น หลั ก สู ต ร
สอดคล้องกับ ดอกฝ้าย ทัศเกตุ (๒๕๕๓ : ๕๓) พบว่าแนวทางการบริหารวิชาการด้านหลักสู ตรและ
การน าหลั ก สู ต รไปใช้ สถานศึ ก ษาต้ อ งมี ก ารอบรมเกี่ ย วกั บ การบริห ารงานวิชาการในโรงเรีย น
เกี่ยวกับ การบริหาร หลั กสู ตร ต้องส่ งเสริม การมีส่วนร่วมและสถานศึกษาต้องเน้น การกระจาย
อานาจการจัดการศึกษา โดยต้องมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมให้มีการปรับปรุง
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับ สภาพของสถานศึกษา สอดคล้องกับ ศิราณี ปราบหลอด (๒๕๕๘ :
๑๒๖) พบว่า (๑)ภารกิ จ ด้ านการพั ฒ นาหลั ก สู ต รประกอบด้ ว ย การศึ ก ษานโยบายการพั ฒ นา
หลัก สู ต รของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มและ
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา(SWOT) การประชุมระดมความคิด ฝึกอบรมครูให้ครูเข้าใจ
หลักสูตรและแนวทางการใช้หลักสูตร การกาหนดนโยบายวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
๒) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผลจากการสัมภาษณ์สรุปผลแนวทางการพัฒนากระ
บวกการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้ (๑) วิเคราะห์สภาพทั่วไปของสถานศึกษา (๒) ให้ชุมชนและผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (๓) พั ฒ นานวัตกรรม สื่อเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ (๔)
ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้มีบรรยากาศเป็นห้องแห่งการเรียนรู้ (๕) มีการวัดประเมินผลทุกระยะเพื่อให้
ทราบสภาพจริ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ศิ ร าณี ปราบหลอด (๒๕๕๘ : ๑๒๗) พบว่ า การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้มีแนวทางดังนี้ (๑) การสารวจสภาพและความต้องการของครูในการพัฒ นา
กระบวนการเรี ย นรู้ (๒) การวิ เคราะห์ ผ ลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นมาเป็ น ฐานในการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ (๓) การจัดหา จัดทา ผลิตสื่อ การใช้และบารุงรักษาสื่อ (๔) การปรับปรุงและ
พัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๓) การนิเทศภายใน ผลจากการสัมภาษณ์สรุปผลแนวทางการนิเทศภายใน มีขั้นตอน
ดังนี้ (๑) จัดทาแผนโดยมีการวิเคราะห์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา (๒) มี
การดาเนินงานนิเทศตามแผนที่กาหนด (๓) นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของผู้ถูก
นิเทศ เพื่อพัฒนาการนิเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ ถิ่นไทย แก้วสาโรง (๒๕๕๐ : ๑๗๙) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาการดาเนินงานวิชาการ ด้านการนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ
อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีม า พบว่า การดาเนินการในวงรอบที่ ๑ นั้นใช้กลยุทธ์ ได้แก่
การศึกษาดูงาน ทาให้กลุ่ม ผู้ร่วมวิจัยเกิดความสนใจกระตือรือร้น และตระหนักเห็นความสาคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาการดาเนินงาน วิชาการด้านการนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน การประชุม
ปฏิบัติการ ทาให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพั ฒนาการดาเนินงานวิชาการ
ด้านการนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอนในทิศทางที่ดีขึ้น และการนิเทศภายใน ทาให้กลุ่มผู้ร่วม
วิจัยดาเนินการพัฒนาการดาเนินงานวิชาการด้านการนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง และสอดคล้อ งกับ กัมพล ชันทะวงษ์ (๒๕๕๕ : ๑๑๓) พบว่าแนวทางการนิเทศ
ภายในประกอบด้วย (๑) สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ
กระบวนการนิเทศ (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดหน้าที่ในกระบวนการนิเทศอย่างชัดเจน (๓)
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ดาเนินการนิเทศภายในให้มีคุณภาพทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบและมีกระบวนการ (๔) สรุปผลการ
นิเทศไปวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (๕) กากับติดตามความก้าวหน้าหลังการนิเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
๔) การประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์ สรุปผลแนวทางการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ (๑) วิเคราะห์การปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดย
ร่วมมือระหว่างครู ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒) มีการประเมินตนเองของสถานศึกษาโดย
จัดทารายงานประจาปี ๓) มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพเพื่อพัฒนาต่อไป สอดคล้องกับ ประยูร
เจริญสุข (๒๕๕๓ : ๒๑๘) ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มี
ข้อค้ นพบคื อ การประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษาพิ จารณาตามลาดับ ดังนี้ (๑) การวัดและ
ประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุมทุกมาตรฐาน (๒) คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพได้มาตรฐาน (๓) การกาหนดกรอบ แนวทางและรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (๔) การทาและใช้เครื่องมือในการ ประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จากสภาพจริง (๕) การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึงทุกคน
๕) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ผลจากการสัมภาษณ์สรุปผลแนว
ทางการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน มีขั้นตอน ดังนี้ (๑) จัดให้มีการวัดผลและ
ประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา (๒) ประเมินผลจากหน่วยงานของรัฐตามระเบียบทางราชการ
ทุกระดับชั้น เช่น การวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยแบบทดสอบของโรงเรียนและระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET , NT สอดคล้องกับ สาเริง ทองศรี (๒๕๕๐ : ๗๙) ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาแนวทางปฏิบัติการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ได้มีข้อค้นพบคือ การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผล
การเรียน พิจารณาตามลาดับดังนี้ (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน (๒) กาหนดแนว
ปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน (๓) ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน (๔) แจ้งผล
การเที ย บโอนให้ แ ก่ ผู้ เรีย น ผู้ ป กครอง และผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งทางการศึ ก ษาทราบ (๕) นิ เทศ ก ากั บ
ติดตามการดาเนินการเทียบ โอน (๖) พัฒนา ปรับปรุงวิธีการ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
๖) การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์สรุปผลแนวทางการวิจัย
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้ (๑) วิเคราะห์ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (๒)
วางแผนกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน (๓) ประเมินและสรุปผลการวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลและ
พัฒนาต่อไป สอดคล้องกับ เรืองรอง สุศิลา (๒๕๕๓ : ๑๐๘) ศึกษาเรื่อง การดาเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินภายนอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มีข้อค้นพบคือ การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมีลาดับขั้นตอน
ดังนี้ (๑) สถานศึ กษาให้ นั กเรียนมี ส่ วนร่วมในการวางแผนการสอน (๒) วิเคราะห์ นั ก เรียนเป็ น
รายบุคคล (๓) เลือกวิธีการให้เหมาะสม (๔) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ (๕) รายงานผลการพัฒนาด้านการเรียนของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ
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๖.ข้อเสนอแนะ
๖.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป
๑) ด้านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมีการนาผลการเรียนรู้ในสาระต่างๆ
มาวิเคราะห์และส่งเสริมให้ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒) ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ทั้งผู้บริหาร ครู และชุมชน ควรมีบทบาทใน
การเสนอแนะในการบริหารหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนสถานศึกษา
๓) สถานศึกษาควรที่จะมีแนวทางการบริหารงานวิชาการทั้งแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
และสามารถประเมินได้
๖.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรศึ ก ษาและด าเนิ น การวิจั ยในหลากหลายรูป แบบ เพื่ อ ที่ จะได้ ก ารบริห ารงาน
วิชาการที่เหมาะสมและเกิดความหลากหลาย
๒) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ ข้อมูลเชิงรุกเฉพาะโรงเรียนที่มีลักษณะแตกต่าง
กัน
๓) ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่โรงเรียนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
รูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างประสิทธิผลเพิ่มขึ้นในสถานศึกษาทุกระดับ
๗. กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก ดร.วรวุฒิ
อินทนนท์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์ ประธานกรรมการสอบ
ดร.อภิ กนิ ษ ฐา นาเลาห์ กรรมการที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่กรุณาเสียสละเวลาให้คาแนะนา และให้คาปรึกษางานวิจัยจนสาเร็จลุล่วง จึงขอ
กราบของพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ทุกท่านในการเอื้อเฟื้อสละเวลาให้ข้อมูลในการทาวิจัยครั้งนี้
บรรณานุกรม
กัมพล ขันทะวงษ์ ๒๕๕๕. แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สหวิทยาเขตปราสาท
พญาไผ่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๕ วารสารคณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ ฉบั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หน่ ว ยงานเจ้ า ของวารสาร คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, ๒๕๔๕
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กระทรวงศึก ษาธิการ ,ผลการดาเนิ น งานของคณะกรรมการการศึ กษา (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕).
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๕
จันทิ มา เหลี่ ยมวงค์. ๒๕๕๘ บทคัดย่อ. การศึกษาระดับ สมรรถนะการบริห ารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔ ในด้านบริหารจัดการเรียนรู้. ด้านพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และด้านส่งเสริมให้มีการวิจัย.
ดอกฝ้าย ทัศเกตุ ๒๕๕๓. แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชีย งใหม่ . วิท ยานิ พ นธ์ ปริญ ญาครุศ าสตรมกาบั ณ ฑิ ต. สาขาวิชาการบริห าร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย
บรรจบ ศรีป ระภาพงศ์. ๒๕๔๗. ศึก ษาการบริห ารงานบุ คคลในสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน. สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณ ฑิต ,.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประยู ร เจริ ญ สุ ข . ๒๕๕๓. การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ง านวิ ช าการของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศิราณี ปราบหลอด ๒๕๕๘. การพัฒ นาแนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑๙. วิ ท ยานิ พ นธ์ กศ.ม.
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : สานักการศึกษา.
สาเริง ทองศรี. ๒๕๕๐ การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการ
เรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก . มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา.
สุเทพ ยั่งยืน. ๒๕๔๗.พฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี . วิ ท ยานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สถาบั น ราชภั ฏ
อุบลราชธานี.
ถิ่นไทย แก้วสาโรง. ๒๕๕๐.ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมและประสิทธิผลของโปรแกรม
พัฒ นาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรืองรอง สุศิลา.๒๕๕๓. การดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการ
ประเมินภายนอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ อุบลราชธานี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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การศึกษาวิเคราะห์อภิปรัชญาในคัมภีร์ภควัทคีตา
An Analytical Study of Metaphysic in Bhagavagita
พระวันดี กนฺตวีโร (ปะวะเส)
ผจรัส ลีกา
สุวิน ทองปั้น
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอภิปรัชญาในปรัชญาอินเดีย 2) เพื่อศึกษา
อภิปรัชญาในคัม ภีร์ภควัทคีตาและ 3) เพื่อวิเคราะห์อภิปรัชญาในคัมภีร์ภควัทคีตาการวิจัย
ดังกล่าวนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย จะได้ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล แบบวิ เคราะห์ เชิ งพรรณาวิ ธี (Descriptive Ananlysis) ตาม
หลักการของอุปนัยวิธี (Inductive Method)โดยยึดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นแนว
ผลการวิจัยพบว่า
1) อภิปรัชญาในปรัชญาอินเดียพบว่า ปรัชญาอินเดียสายอาสติกะทั้ง 6 สานักในเรื่อง
กรรมและการเกิดใหม่ แบ่งกลุ่มได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่กล่าวว่ามีอานาจลึกลับจากพระเจ้าที่ดล
บันดาลให้เกิดอวิชชาหรือมายาที่ทาให้กิเลสครอบงา เกิดการกระทาที่หลงผิด ทาให้ต้องติดข้อง
เวียนว่ายตาย คือปรัชญาเวทานตะ ปรัชญาไวเศษิกะ นยายะ เชื่อว่ากรรมและการเกิดใหม่
ได้รับอานาจจากพระเจ้า ในกลุ่มที่ไม่ได้กล่าวถึงพระเจ้า คือในปรัชญาสางขยะ ปรัชญาโยคะ
และปรัชญามีมามสา เกิดจากการที่เราแยกประกฤติออกจากปุรุษะไม่ได้ทาให้เราหลงผิดคิดว่า
เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยึดมั่นถือมั่น ทาให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ
เรื่องโมกษะหรือการหลุดพ้น มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เชื่อในพระเจ้าช่วยหรือนาทางสู่การ
หลุดพ้น พบในปรัชญานยายะ ปรัชญาโยคะ ปรัชญาเวทานตะ ปรัชญาสางขยะ กล่าวว่าการรู้
แจ้ งแยกอาตมั น ออกจากรูป ออกจากคุ ณ สมบั ติ ทั้ งปวง เช่ น ทุ ก ข์ สุข โลภ หลง อาตมั น ก็
กลับคืนสู่สภาพเดิมคือคุณสมบัติที่ว่างไม่ต้องอาศัยร่าง พระเจ้าเป็นผู้นาทางสู่โมกษะ ในกลุ่มที่
ไม่ ได้ก ล่าวเรื่องของพระเจ้าในการหลุ ด พ้ น พบใน ปรัชญาไวเศษิ ก ะ ปรัชญามี มางสาหรือ มี



วัดบ้านโสกเชือก ตาบลโพธิ์สัย อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
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มามสา คลายกับปรัชญาระบบอื่นในปรัชญาฮินดูก็คือ การทาลายอวิทยา ดวยวิทยาหรือวิชชา
การรูแจมแจงในสัจธรรม
2) อภิปรัชญาในคัมภีร์ภควัทคีตาในเรื่องกรรมและการเกิดใหม่
คัมภีร์ภควัทคีตา เป็นปรัชญาที่ประสานความรู้ กรรมและความภักดีเข้าด้วยกัน เชื่อ
ว่ามนุ ษ ย์ ป ระกอบด้ วย สติ ปั ญ ญา เจตจ านงและอารมณ์ โดยที่ สติ ปั ญ ญาก่ อ ให้ เกิ ด ความรู้
เจตจานงก่อให้เกิดกรรมและอารมณ์ก่อให้เกิดความภักดี ทุกคนต้องผูกพันการกระทาหรือกรรม
ตลอดเวลา ส่วนวิธีการปฏิบัติเข้าสู่โมกษะ ใช้วิธีของโยคะ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็เข้าสู่โมกษะได้
คือ ชญาณโยคะ (ทางแห่งความรู้) กรรมโยคะ (ทางแห่งการกระทา) และภักติโยคะ (ทางแห่ง
ความภักดี) ในบรรดาทั้ง 3 นี้ ชญาณโยคะ สาคัญและเป็นพื้นฐานในการเข้าสู่กรรมโยคะและ
ภักติโยคะได้ ดังนั้น กรรมหรือการกระทาที่ตั้งอยู่บนความรู้และสนับสนุนการภักดีต่อพระเจ้า
3) วิเคราะห์อภิปรัชญาในคัมภีร์ภควัทคีตา พบว่า
ทุกคนจาเป็นจะต้องมี การกระท าและทุ กการกระท าย่อมส่งผลกรรมต่อผู้กระท า
ดังนั้น คัมภีร์ภควัทคีตาจึงสอนให้กระทากรรมดี ตราบใดที่ยังไม่บรรลุถึงเป้าหมายคือโมกษะ
บุคคลผู้ทากรรมจึงต้องเวียนว่ายตายเกิด ลักษณะการเกิดการตายท่านเปรียบได้กับการเปลี่ยน
เสื้อผ้าที่เก่าแล้วไปสวมเสื้อผ้าใหม่ของบุคคล นั่นคือชีวาตมันจะละทิ้งร่างเก่าไปสู่ร่างใหม่นั่นเอง
ซึ่งเป็นกระบวนการตายแล้วเกิดใหม่ ถ้ารู้แจ้งในพรหมันก็จะไม่กลับมาเกิดอีก มีแนวคิดที่ตรงกัน
ในสานักที่กล่าวถึงอานาจแห่งพระเจ้าที่สามารถดลบันดาลสรรพสิ่งในโลกและจักรวาลได้ คล้าย
กับอภิปรัชญาในสานักสานักปรัชญาเวทานตะ ปรัชญาไวเศษิกะ นยายะ ถึงอานาจลึกลับของ
พระเจ้าที่ดลบันดาลให้เกิดอวิชชาหรือเกิดมายาครอบงา ทาให้เ กิดการกระทาที่เป็นกรรมและ
รับผลกรรม ทาให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ
คาสาคัญ :ปรัชญาอินเดีย, กรรมและการเกิดใหม่, การหลุดพ้น, โมกษะ, อาสติกะ, ภควัทคีตา
ABSTRACT
The objects of this research were 1 ) To study the metaphysics of
Indian philosophy 2 ) An Analytical Study of Metaphysic In Bhagavagita
philosophy and 3 ) To analyze the metaphysics in the Book of Virtue.This
research is a qualitative research. find out.
1 ) Metaphysics in Indian philosophy. The 6 Indian Institutes of the
Divine Principles of Karma and Reincarnation are divided into two groups,
namely, the mysterious powers of God, the ignorance of ignorance, or the
illusion that overwhelms them. Doing the wrong thing I need to stick to death. Is
a profound philosophy PhilosophyVijayakaya Yaya believes that Karma and
rebirth Get the power of God. In a group that does not mention God. It is in the
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philosophy of waste, philosophy, yoga and philosophy. It's not that we do not
think we are wrong, we think so. The circulatory death occurs in the
transmission.faith in the matterhere are two groups of people who believe in
God or lead them to liberation. In the philosophy of yaya, philosophy of yoga,
philosophic philosophy, philosophy of waste, said that the separation of
consciousness from the image. From all the qualities such as happiness, greed,
passion, rejoicing, it is restored to its original condition. God is leading the way.
In a group that did not address the issue of God in solitude found in Vedic
philosophy The Philosophy of Manga or Mamma Like other philosophical
philosophies in Hindu philosophy, it is the degradation of theology with the
teachings of Hinduism. To know the truth.
2 ) Metaphysics in the Book of Bhaktivedanta in Karma and
Reincarnation. The Bible It is a philosophy that coordinates knowledge. Karma
and loyalty together. Believe that human beings are composed of intellect, will,
and emotion. The intellect produces knowledge. Intent to cause fate and
emotion creates loyalty. Everybody must commit to action or action at all
times. The way to practice the mote. Use the method of yoga. One way is to
enter the muck. Yoga (way of knowledge), yoga karma (way of doing things) and
bhakti yoga In these three instances, yoga is an important and fundamental way
to enter into yoga and Bhakti Yoga. Thus, karma or actions are based on
knowledge and support for the loyalty of the Lord.
3) Analyze the metaphysics in the Book of Bhutan. Everyone needs to
be done, and every action will affect the person doing the action. So the
scriptures teach that good deeds. As long as the goal is not mimic. The person
who has to do is swallow the dead. Death is like changing old clothes and
wearing new clothes. That is how it is to abandon the old body into a new
body. The process is dead and reborn. If you know, I will not be born again.
There is a parallel concept in the bible that speaks of the power of God that
can inspire all things in the world and the universe. It is similar to metaphysics
in the Bureau of the Divine Office. Vedic philosophy of the mystical power of
God to encourage ignorance or drug possession. The action is a fateful and
rewarding action. The cause of death occurs in thetransmission.
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บทนา

ปรั ช ญาอิ น เดี ย ถื อ ว่ า เป็ น ปรั ช ญาชี วิ ต ที่ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มี
วิวัฒ นาการมาหลายพั น ปี ที่ สื บ ทอดกั น มาหลายชั่ วอายุ ค นในสังคมคนอิ น เดี ยกระบวนการ
พัฒนาการของปรัชญาอินเดียเกิดจากการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดการเคลื่อนไหว
แนวความคิดและรักษาพัฒนาวงการปรัชญาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันปรัชญาอินเดียส่วนใหญ่
ล้วนได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์พระเวททั้งสิ้นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแบ่งออกเป็นสาย 2 สาย
ใหญ่ๆ คือ อาสติกะ (Orthodox) และ นาสติกะ (Heterodox) สายอาสติกะ ที่มีความเชื่อถือใน
ความมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด เรื่องกรรมการเกิดใหม่และการหลุดพ้น แต่เพราะระบบ
เหล่านี้ยอมรับนับถือความขลังความถูกต้องสมบูรณ์และความศักดิ์สิทธิ์ของพระเวท สายนาสติ
กะ เป็นกลุ่มที่ไม่เชื่อความขลังของพระเวท
สายอาสติกะมี 6 สานักประกอบด้วย ปรัชญานยายะ, ปรัชญาไวเศษิกะ,ปรัชญาสาง
ขยะ, ปรัชญาโยคะ, ปรัชญามีมางสาหรือ มีมามสาและปรัชญาเวทานตะ เป็นสายที่มีความ
เชื่อถือในความมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด เรื่องกรรมการเกิดใหม่และการหลุดพ้นส่วนคัมภีร์
ภควัทคีตา เป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์มหาภารตะ เป็นคาสอนที่เกี่ยวกับปรัชญา ศาสนาและจ
ริยศาสตร์ เน้นเรื่องกรรมหรือการกระทา ที่ตั้งอยู่บนชฺญาญหรือความรู้ สนับสนุนความภักดีที่มี
ต่อพระเจ้าสูงสุด เป็นบทร้อยกรองที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของชาวอินเดียมากที่สุดเช่นกัน
ในปรัชญาอินเดียทั้ง 6 สานักและในคัมภีร์ภควัทคีตา ที่มีความเชื่อที่คล้ายกันในเรื่อง
กฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่รวมทั้ง การบรรลุโมกษะที่เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันใน
วิธีการหรือความเชื่อต่างๆ ในการเข้าสู่โมกษะ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การศึกษา
วิ เ ค ราะห์ อภิ ป รั ช ญ าใน คั ม ภี ร์ ภ ค วั ท คี ตา (An Analytical Study of Metaphysic in
Bhagavagita)”เพื่อเป็นประโยชน์แก่เหล่ามวลมนุษย์ชาติสืบต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาอภิปรัชญาในปรัชญาอินเดีย
๒. เพื่อศึกษาอภิปรัชญาในคัมภีร์ภควัทคีตา
๓. เพื่อวิเคราะห์อภิปรัชญาในคัมภีร์ภควัทคีตา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิจัย
จากเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยเรื่อง “การศึกษา
วิ เ ค ราะห์ อภิ ป รั ช ญ าใน คั ม ภี ร์ ภ ค วั ท คี ตา (An Analytical Study of Metaphysic in
Bhagavagita)” ได้แก่
1.ด้านเอกสาร
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1.1 เอกสารชั้ น ปฐมภู มิ (Primary Sources) ได้ แ ก่ The Bhagavad Gita:
The Original Sanskrit and English Translation/Lars Martin Fosse, Outline of Indian
Philosophy (M.Hirianna), A Critrical Survey of Indian Phiolsophy,
IndiandPhiolsophy Vol 1-2
1.2 เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่หนังสือศรีภควัทคีตา
(แสง มนวิทูร), ภควัทคีตา (วิโรจน์ ถิรคุณ), ภควัทคีตา (สมภาร พรมทา), ภควัทคีตา (เกียรติ
ขจร ชัยเธียร) และ ปรัชญาอินเดีย (อดิศักดิ์ ทองบุญ), ปรัชญาอินเดีย (สุนทร ณ. รังสี), ปรัชญา
อิ น เดี ย (ประยงค์ แสนบุ ร าณ) และเอกสารงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อภิ ป รั ช ญาอิ น เดี ย และ
อภิปรัชญาภควัทคีตา
1.3 ด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน คือ
1) ศึกษาแนวคิดอภิปรัชญาของอินเดียในเรื่องกรรม การเกิดใหม่และการหลุดพ้น
โดยการศึกษาข้อมูลจากหนังสือและตาราต่างๆ
2) ศึกษาแนวคิดของอภิปรัชญาเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ การหลุดพ้นในคัมภีร์
ภควัทคีตา
3) วิเคราะห์แนวคิดทางอภิปรัชญาเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ การหลุดพ้นที่ปรากฏ
ในคาสอนของคัมภีร์ภควัทคีตา
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้แยกวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้
1) อภิปรัชญาในปรัชญาอินเดีย
จากการศึกษาปรัชญาอินเดียสายอาสติกะทั้ง 6 สานักในเรื่องกรรมและการเกิดใหม่
ซึ่งเป็นอภิปรัชญา ถ้าแบ่งกลุ่มโดยอานาจลึกลับจากพระเจ้าพบว่ามี 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่กล่าวว่ามี
อานาจลึกลับที่ดลบันดาลให้เกิดอวิชชาหรือมายาที่ทาให้กิเลสครอบงา เกิดการกระทาที่หลงผิด
ท าให้ ต้อ งติด ข้อ งเวียนว่ายตายเกิด จนกว่าจะเกิด วิท ยาถึงจะหลุ ดพ้ น คื อ ปรัช ญาเวทานตะ
ปรั ช ญาไวเศษิ ก ะ นยายะ เชื่ อ ว่ า กรรมและการเกิ ด ใหม่ ได้ รั บ อ านาจจากพระเจ้ า เช่ น ใน
ปรัชญานยายะกล่าวว่า พระเจ้าอาศัยอทฤษฏะ (unseen power ทรงนาปรมาณูของธาตุทั้ง 5
มารวมกันและแยกจากกัน ถือว่าเป็นการสร้างและทาลายโลก ในแต่ละบุคลมีชีวาตมันหรือ
วิญญาณของแต่ละบุคคลเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเองและดารงอยู่นิรันดร ชีวาตมันเป็นที่รับรู้อารมณ์
เสวยอารมณ์ผู้กระทากรรมและเสวยผลกรรม ถ้าชีวาตมันสาคัญผิดคิดว่า ร่างกายที่ตนเองอาศัย
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อยู่เป็นของตน ยึดมั่นถือมั่น เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทาให้ ชีวาตมันยังเวียนว่ายตายเกิดใน
สังสารวัฏ การดารงอยู่หรือการแตกสลายของโลกมาจากพระประสงค์ของพระเจ้า1 เป็นต้น
ในกลุ่มที่ไม่ได้กล่าวถึงพระเจ้า ว่ามีผลต่อเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ คือในปรัชญา
สางขยะ ปรัชญาโยคะ และปรัชญามีมามสา เกิดจากการที่เราแยกประกฤติออกจากปุรุษะไม่ได้
ทาให้เราหลงผิดคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยึดมั่นถือมั่น ทาให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ
เช่นในปรัชญาโยคะ กล่าวว่า เมื่อประกฤติสัมพันธ์กับปุรุษะ สิ่งแรกที่วั ฒนาการคือจิต โดยจิต
จาแนกเป็น 2 พวกสถานะที่เป็นเหตุ คือ การณจิต แผ่ซ่านอยู่ทั่วไป มีจานวนไม่จากัด ส่วน
สถานะที่เป็นผล คือ การยจิต หรือชีวะ จิตในสภาพนี้สามารถหดขยายได้ ขึ้นอยู่กับร่างกายที่ไป
อาศัยอยู่ เมื่อจิตไปสิงสถิตที่ใดพลอยมีรูปร่างตามนั้น ถ้าปุรุษะสาคัญผิดคิดว่าตัวเองเป็นสิ่งต่างๆ
ตามการสะท้อนของจิต ทาให้ปุรุษะสาคัญผิดว่าตนเองเป็นผู้ทากรรมและเสวยผลกรรม จึงต้อง
เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ2 เป็นต้น
เรื่องโมกษะหรือการหลุดพ้น
ในกลุ่มที่เชื่อในพระเจ้าช่วยหรือนาทางสู่การหลุดพ้น พบในปรัชญานยายะ ได้กล่าว
ว่า การรู้แจ้งแยกอาตมันออกจากรูป ออกจากคุณสมบัติทั้งปวง เช่น ทุกข์ สุข โลภ หลง อาตมัน
ก็กลับคืนสู่สภาพเดิมคือคุณสมบัติที่ว่างไม่ต้องอาศัยร่าง พระเจ้าเป็นผู้นาทางสู่โมกษะ3ส่วน
ทรรศนะของปรัชญาโยคะ จากการมีอยูของพระเปนเจ้ามีประโยชนเพียงอยางเดียวก็คือ ชวยให
ผูปฏิบัติหลุดพนจากทุกขทั้งปวง การภักดีต อพระเปนเจาจะไดรับความสะดวกในการปฏิบัติ
ธรรมและเขาถึงโมกษะไดงายขึ้นโดยอาศัยพระองคชวยขจัดปดเปาอุปสรรคตางๆ ใหหมดไปเท
านั้น4 ปรัชญาเวทานตะ กล่าวว่าการที่จะบรรลุถึงโมกษะได้ ชีวาตมันและจะต้องมีการทาลาย
อวิชชาและอกุศลกรรมให้หมดไป โดยอาศัยความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม ความรู้ในการ
เข้าถึงโมกษะแล้วจะมีความภักดีต่อพระเจ้า มอบกายถวายชีวิตและจงรักภักดี ระลึกถึงพระเจ้า
ตลอดเวลาเป็น การเข้า ถึงพรหมเป็นหนึ่งเดียวกับ พระเจ้า5 ปรัชญาสางขยะ การที่จะเข้าถึง
โมกษะหรื อ การหลุ ด พ้ น คื อ การที่ ปุ รุษ ะรู้ สั จ ธรรมคื อ รู้ ว่ าตั ว เองคื อ ปุ รุ ษ ะ ไม่ ถู ก ปิ ด บั งด้ ว ย
ประกฤติ อวิทยาหายไปมีวิทยาเกิดขึ้น ทาให้ปุรุษะกลายเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ดังเดิม สางขยะถือ
ว่า โมกษะไม่มีนิรามิสสุ ขใดๆ ไม่มีความสนุกสนาน ไม่มีความสุข ใดๆ การเข้าถึงความหลุดพ้น
หรือโมกษะของปุรุษะคือการเข้าสู่สภาวะวิญญาณที่บริสุทธิ์ 6 ในกลุ่มที่ไม่ได้กล่าวเรื่องของพระ
1

ทองหลอ วงษธรรมมา, ปรัชญาตะวันออก, (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2536).
ประยงค์ แสนบุราณ, ปรัชญาอินเดีย, , (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพโอเดียนสโตร, 2547),
หน้า 106-7.
3
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาตะวันออก, หน้า 87-88.
4
ฟน ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพศยาม, 2545), หน้า 207.
5ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาตะวันออก, หนา 162-6.
6
ฟื้น ดอกบัว, ปางอินเดีย, หน้า 169.
2
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เจ้าในการหลุดพ้นพบใน ปรัชญาไวเศษิกะ คลายกับปรัชญาระบบอื่นในปรัชญาฮินดูก็คือ การ
ทาลายอวิทยา ดวยวิทยาหรือวิชชา การรูแจมแจงในสัจธรรม ในปรัชญามีมางสาหรือมีมามสา
การที่จะบรรลุโมกษะต้องทากรรมดีในชาตินี้ส่งผลต่อชาติหน้า การที่จะสามารถหลุดพ้นได้ไม่มา
เวียนว่ายตายเกิดอีก จะต้องงดเว้นกรรมต้องห้าม ก็ไม่เกิดผลกรรมเมื่อไม่มีผลกรรม ละกรรมเก่า
ในอดีต ทากรรมดี ฝึกกาย วาจา และจิตให้บริสุทธ์ ที่อยู่เหนือความสุขและทุกข์ เมื่อตายไปจะ
ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกหลุดพ้นจากสังสารวัฏเป็นวิญญาณ 7 บริสุทธ์ตางกับปรัชญาสางขยะ
พระเปนเจาจะ มีหรือไม ไมมีความหมายในทางปฏิบัติของสางขยะ
2) อภิปรัชญาในคัมภีร์ภควัทคีตา
คัมภีร์ภควัทคีตา เป็นปรัชญาที่ประสานความรู้ กรรมและความภักดีเข้าด้วยกัน เชื่อ
ว่ามนุ ษ ย์ ป ระกอบด้ วย สติ ปั ญ ญา เจตจ านงและอารมณ์ โดยที่ สติ ปั ญ ญาก่ อ ให้ เกิ ด ความรู้
เจตจานงก่อให้ เกิดกรรมและอารมณ์ ก่อให้ เกิดความภั กดี 8 ทุ กคนต้องผูกพั น การกระทาหรื
อกรรมตลอดเวลาจากการที่คุณะทั้ง 3 คือ สัตตวะ รชะและตมัส ทาให้เกิดการกระทา รับผล
กรรมทุกการกระทา ถ้าสละผลกรรมหมายถึงการกระทาใดๆ จะต้องไม่หวังผลกรรมหรือการ
กระทาให้ทาตามหน้าที่ การเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเป็นการเปลี่ยนชุดเก่าไปใส่ชุดใหม่เหมือน
การเปลี่ยนเสื้อผ้า ร่างใหม่ที่ไปอยู่จะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับการกระทาที่ติดตัวไป เมื่อใดก็ตามที่มี
ปัญญาโดยที่ชีวาตมันเห็นตนเองเป็นสิ่งเดียวกับพรหมมันโดยไม่มีการแบ่งแยก หยุดการยึดมั่น
ถือมั่นในอุปาทาน จะทาให้จิตเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมจะทาให้
บรรลุโมกษะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
ในเรื่องการบรรลุโมกษะหรือการหลุดพ้น ในภควัทคีตากล่าวว่าการกระทาการหน้าที่
ใดๆ อย่าทาไปด้วยการหวังผลลาภ ยศ สรรเสริญ ให้ทาด้วยใจอิสระตามหน้าที่ของตนเองหรือ
ทากรรมในอกรรม ทาโดยไม่ได้ทาดังในโศลกที่ 1 อัยยายะที่ 6 ที่กล่าวว่า ผู้ใดไม่อาศัยผลของ
กรรม (ไม่หวังผล) ทากรรมไปตามหน้ าที่ ผู้นั้นเป็นทั้งสันยาสี (ผู้เสียสละ) และเป็นทั้งโยคี (ผู้
บาเพ็ญพรต) ทุกคนมีหน้าที่ของตนเองตามหน้าที่ที่ควรกระทาและหน้าที่ที่สาคัญคือการมอบใจ
ต่อพระเจ้า โยการฝึกยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจนเข้าสู่โมกษะจากกิเลสทั้งปวงไม่ต้องมาเวียนว่าย
ตายเกิดอีกต่อไป
ส่วนวิธีการปฎิบัติเข้าสู่โมกษะ ใช้วิธีของโยคะ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็เข้าสู่โมกษะได้คือ
ชญาณโยคะ(ทางแห่งความรู้) กรรมโยคะ (ทางแห่งการกระทา) และภักติโยคะ (ทางแห่งความ
ภักดี) ในบรรดาทั้ง 3 นี้ ชญาณโยคะ สาคัญและเป็นพื้นฐานในการเข้าสู่กรรมโยคะและภักติ
7

ประยงค์ แสนบุราณ, ปรัชญาอินเดีย, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพโอเดียนส
โตร, 2547),
หนา 122.
8
สุนทร ณ รังสี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, (กรุงเทพ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530), หน้า
51.
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โยคะได้ ดังนั้น กรรมหรือการกระทาที่ตั้งอยู่บนความรู้และสนับสนุนการภักดีต่อพระเจ้า ดังนั้น
จะเห็ น ได้ ว่ า ในภควั ท คี ต า ได้ ผ สานกรรม ความภั ก ดี แ ละความรู้ เข้ า ด้ ว ยกั น เพราะมนุ ษ ย์
ประกอบด้วย ปัญญา เจตจานงและอารมณ์ ทาให้มนุษย์มีจิตใจ มีเจตนาและความรู้สึก ส่งผล
ดังนี้ปัญ ญาทาให้เกิดความรู้ เจตจานงทาให้เกิดการกระทาและอารมณ์ ทาให้เกิดความภักดี
ดังนั้นการเข้สู่โมกษะขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยพื้นฐานของแต่ละบุคคล บางคนอาจใช้แห่งความรู้
อีกคนอาจจะใช้ทางแห่งการกระทา ส่วนอีกคนอาจใช้ความภักดี ทั้ง 3 ทางนี้สุดท้ายรวมเป็น
โยคะหมายถึงการรวมกัน คือรวมชีวาตมันเข้ากับปรมาตมันส่งผลทาให้เกิดความสมดุลต่อจิตใจ
ทาให้ไม่หวั่นไหวเอนเอียงทั้งในอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์
3) วิเคราะห์อภิปรัชญาในคัมภีร์ภควัทคีตา
ทรรศนะเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ในคัมภี ร์ภควัทคีตานี้ พบว่าทุกคนจาเป็นจะต้อง
มีการกระทาและทุกการกระทาย่อมส่งผลกรรมต่อผู้กระทา ดังนั้น คัมภีร์ภควัทคีตาจึงสอนให้
กระทากรรมดี ตราบใดที่ยังไม่บรรลุถึงเป้าหมายคือโมกษะ บุคคลผู้ทากรรมจึงต้องเวียนว่ายตาย
เกิด ลักษณะการเกิดการตายท่านเปรียบได้กับการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เก่าแล้วไปสวมเสื้อผ้าใหม่ของ
บุคคล นั่นคือชีวาตมันจะละทิ้งร่างเก่าไปสู่ร่างใหม่นั่นเอง 9 ซึ่งเป็นกระบวนการตายแล้วเกิดใหม่
ส่วนสถานะที่ไปเกิดล้วนขึ้นอยู่กับการกระทาของผู้นั้นว่าดีหรือชั่วอย่างไร ถ้าทาดีก็ไปเกิดในที่ดี
ถ้าทาชั่วก็ไปเกิดในที่ชั่ว และถ้ารู้แจ้งในพรหมันก็จะไม่กลับมาเกิดอีก มีแนวคิดที่ตรงกันในสานัก
ที่กล่าวถึงอานาจแห่งพระเจ้าที่ สามารถดลบันดาลสรรพสิ่งในโลกและจักรวาลได้ คล้ายกับ
อภิปรัชญาในสานักปรัชญาเวทานตะ ปรัชญาไวเศษิกะ นยายะ ถึงอานาจลึกลับของพระเจ้าที่
ดลบันดาลให้เกิดอวิชชาหรือเกิดมายาครอบงา ทาให้เกิดการกระทาที่เป็นเกิดกรรมและและรับ
ผลกรรม ทาให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ เช่น เดียวกับภคัวทคีตาที่พระเจ้าทาให้
เกิดมายาหรืออานาจของพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้ดลบันดาลให้โลกเป็นไปตามความประสงค์ของ
พระองค์
ส่ วนในกลุ่ ม ที่ ไม่ ได้ ก ล่ าวถึ งอิ ท ธิพ ลของพระเจ้ าที่ มี ต่ อ กรรมและการเกิ ด ใหม่ คื อ
ปรัชญาสางขยะ ปรัชญาโยคะ และปรัชญามีมามสา เกิดจากการที่เราแยกประกฤติออกจากปุ
รุษะไม่ได้ทาให้เราหลงผิดคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยึดมั่นถือมั่น ทาให้เวียนว่ายตายเกิดใน
สังสารวัฏ
เรื่องโมกษะหรือการหลุดพ้น ในกลุ่มที่เชื่อในพระเจ้าช่วยหรือนาทางสู่การหลุดพ้น
พบในปรัชญานยายะ ปรัชญาโยคะ ปรัชญาเวทานตะ ว่าการที่จะบรรลุถึงโมกษะได้ ชีวาตมัน
และจะต้องมีการทาลายอวิชชาและอกุศลกรรมให้หมดไป โดยอาศัยความรู้และการปฏิบัติที่
ถูกต้องดีงาม ความรู้ในการเข้าถึงโมกษะแล้วจะมีความภักดีต่อพระเจ้า มอบกายถวายชีวิตและ
จงรักภักดี ระลึกถึงพระเจ้าตลอดเวลาเป็นการเข้าถึงพรหมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า
9

อ้างแล้วหน้า 51.
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ในกลุ่มที่ไม่ได้กล่าวเรื่องของพระเจ้าหรือไม่ได้มีความหมาย พบใน ปรัชญาไวเศษิกะ
ปรัชญาสางขยะ มีแนวคิดว่า พระเปนเจาจะ มีหรือไม ไมมีความหมายในทางปฏิบัติของสางขยะ
แนวทางในการหลุดพ้นคลายกับปรัชญาระบบอื่นในปรัชญาฮินดูก็คือ การทาลายอวิทยา ดวย
วิทยาหรือวิชชา การรูแจมแจงในสัจธรรม คือการที่ปุรุษะรู้สัจธรรมคือรู้ว่าตัวเองคือปุรุษะ ไม่ถูก
ปิดบังด้วยประกฤติ อวิทยาหายไปมีวิทยาเกิดขึ้น ทาให้ปุรุษะกลายเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ดังเดิม
ในปรัชญาสางขยะถือว่า โมกษะไม่มีนิรามิสสุขใดๆ ไม่มีความสนุกสนาน ไม่มีความสุข ใดๆ การ
เข้าถึงความหลุดพ้นหรือโมกษะของปุรุษะคือการเข้าสู่สภาวะวิญญาณที่บริสุทธิ์
ซึ่งในภควัทคีตาได้รับอิทธิพลจากปรัชญาสางขยะ ในเรื่องประกฤติกับปุรุษะ มีคุณะ
3 ประการที่มาจากพระเจ้าคือ สัตตวะหรือความดีงาม รชัช หรือพลังงาน และตมะคือความ
เฉื่อย การกระทาต่างๆ คุณะทั้ง 3 จะเป็นผู้กระทา ผู้ที่รู้ความจริงข้อนี้กระทาการใดจะต้องไม่
ผูกพันกับการกระทาของตนเอง หมายความว่า กระทากรรมไม่หวังผลในการกระทานั้นๆ
การหลุ ดพ้ นหรือวิธีการเข้าสู่ โมกษะ น าแนวคิดมาจากปรัชญาโยคะ กล่าวว่า ใช้
หลักชญาณโยคะ กรรมโยคะและภั กติโยค่ะ จิตมนุษย์มีคุณสมบั ติ 3 อย่าง คือมีปัญญาให้เกิด
ความรู้ มีเจตนจึงต้องมีการกระทาและมีอารมณ์จึงมีความภักดี ความรู้เรียกว่าชญาณโยคะ การ
กระทาเรียกว่ากรรมโยคะ และความภักดีเรียกว่าภักติโยคะ หากบุคคลได้ปฏิบัติตามโยคะทั้ง 3
นี้ก็จะบรรลุถึงโมกษะได้อย่างแน่นอน และเป็นที่น่าสังเกตว่าคัม ภีร์ภควัทคีตาเน้นหนทางที่จะ
นาไปสู่โมกษะโดยถือเอาความรู้เป็นแกนกลางที่สาคัญ กรรมและความภักดีเป็นการแสดงออก
ตามความรู้ ถ้าปราศจากความรู้เสียแล้ว การสละความยึดมั่นถือมั่นในการกระทากรรมก็ดี การ
ภักดีต่อพรหมันโดยปราศจากผลใดๆ ก็ดี ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ แต่อาศัยความรู้จึงปฏิบัติถูกต้อง
ที่สุด
ในปรัชญาทั้ง 6 สานักและภควัทคีตา มีแนวคิดที่คล้ายกันในเรื่อง เรื่องกฎธรรมชาติ
วิธีการเข้าถึงโมกษะและความเชื่อในเรื่อกฎแห่งกรรมดังนี้
1. ความเชื่อ ในวิธีการเข้าถึงโมกษะ การปฏิ บั ติที่ จะเข้าถึงโมกษะหรือ พรหมโลก
เรียกวา ชญาณโยคะ คือ การบาเพ็ญสมาธิ เพื่อใหเกิดญาณ หรือความรูแจงตน หมายถึงรูแจ
งสภาพอันแทจริงของอาตมัน เมื่อรู้แจ้งมีปัญญาจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการเข้าสู่โมกษะเท่านั้นที่
มีเป้าหมายเดียวกัน
2. วิธีการเข้าถึงโมกษะทุกสานักมีความเชื่อว่า บุคคลใดกระทากรรมใด ย่อมได้ได้ผล
กรรมนั้น คือ ทากรรมดีย่อมได้ดี กรรมชั่วย่อมได้ชั่ว ตามกฎแห่งกรรม
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์อภิปรัชญาในคัมภีร์
ภควั ท คี ต า (an analytical study of metaphysic in bhagavagita) ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) ได้พบเห็นประเด็นที่น่าสนใจ จึงได้นามาอภิปรายผลดังนี้
อภิ ปรัชญาในปรัชญาอิน เดียเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ในปรัชญาอินเดีย พบว่า
อานาจลึกลับของพระเจ้าที่ดลบันดาลให้เกิดอวิชชาหรือเกิดมายาครอบงา ทาให้เกิดการกระทา
ที่เป็นเกิดกรรมและและรับผลกรรม ทาให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ สอดคล้องกับ
พระชาติชาย ชาตวิฑฺโฒ (สุขเอก)10 ได้ทาวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏใน
ปรัชญาฮินดู พบว่า อาตมันหรืออัตตาที่แทของมนุษยเปนสวนหนึ่งของพรหมัน จึงมีสภาพเป
นอมตะ อยางเดียวกับพรหมันแตที่ตองมีทุกขคือเกิด แก เจ็บ ตาย เพราะไมรูแจงความจริง
อาตมันจึงออกจากรางเกาไปเกิดในรางใหมเรื่อยไปจนกวาจะรูแจงตน
อภิปรัชญาเรื่องโมกษะหรือการหลุดพ้น พบว่าหนทางการสู่โมกษะคือได้กล่าวว่า การ
รู้แจ้งแยกอาตมันออกจากรูป ออกจากคุณ สมบัติทั้งปวง เช่น ทุกข์ สุข โลภ หลง อาตมันก็
กลั บ คื น สู่ ส ภาพเดิ ม คื อ คุ ณ สมบั ติ ที่ ว่างไม่ ต้ อ งอาศั ย ร่าง การที่ จ ะให้ ปุ รุษ ะแยกตั วออกจาก
ประกฤติกลับคืนสู่สภาวะบริสุทธิ์โดยใช้วิธีการควบคุม กาย วาจา ใจ เพื่อใหปุรุษเขาไปสูโมกษะ
หรือการหลุดพนจากทุกข์ สอดคล้องกับ สุนทร ณ รังสี11 กล่าวไว้ในหนังสือ “ปรัชญาอินเดีย
ประวัติและลัทธิ” ว่า การขจัดความเห็นที่แตกต่างของชีวาตมันและพรหมมันจะทาให้บรรลุ
โมกษะหรือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทาให้ดารงอยู่มีความสุขชั่วนิรันดร และ แสง
มนวิทูร12 กล่าวไว้ในหนังสือศรีมัทภควัทคีตา ว่าการบรรลุถึงโมกษะหรือนิพพาน ก็อาศัยญาน
การบรรลุญานต้องอาศัยกรรมหรือการปฎิบัติทาให้จิตบริสุทธ์ย่อมเข้าถึงญานได้ง่าย
อภิปรัชญาในภควัทคีตาเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ พบว่ากรรมและการเกิดใหม่ใน
คัมภีร์ภควัทคีตานี้ เห็นว่ากรรมหรือการกระทาเป็นสิ่งจาเป็น ทุกคนจะต้องมีการกระทา แต่ใน
การกระทานั้นจะต้องสละผลของการกระทาจึงจะเป็นทางที่ถูกต้อง กรรมนั้นโดยปกติมีผลต่อ
ผู้กระทาด้วยบุคคลผู้ทากรรมจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบนั้น ลักษณะการเกิดการตายท่าน
เปรียบได้กับการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เก่าแล้วไปสวมเสื้อผ้าใหม่ของบุคคล นั่นคือชีวาตมั นจะละทิ้ง
ร่างเก่าไปสู่ร่างใหม่นั่นเอง ซึ่งเป็นกระบวนการตายแล้วเกิดใหม่ ส่วนสถานะที่ไปเกิดล้วนขึ้นอยู่
10

พระชาติชาย ชาตวุฑฺโฒ (สุขเอก), “การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏในปรัชญาฮินดู”,
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยา), 2550.
11
สุนทร ณ รังสี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 58-60.
12ฤษีกฤษณะไทวปรายาสวยาสะ,ศรีภควัทคีตา ,พิมพ์ครั้งที่ 2, แปลโดย แสง มนวิทูร,
(กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, 2515), หน้า 7.
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กับการกระทาของผู้นั้นว่าดีหรือชั่วอย่างไร ถ้าทาดีก็ไปเกิดในที่ดี ถ้าทาชั่วก็ไปเกิดในที่ชั่ว และ
ถ้ารู้แจ้งในพรหมันก็จะไม่กลับมาเกิดอีก สอดคล้องกับ ทองหล่อ วงษ์ธรรมา13 กล่าวไว้ใน
หนังสือ “ปรัชญาอินเดียว่า อาตมันอาศัยร่างกาย แต่เมื่อร่างกายเสื่อมสลาย หรือแตกดับไปด้วย
มันจะเคลื่อนออกจากร่างกายเก่าที่แตกดับไปอาศัยอยู่กับร่างกายใหม่ เปรียบเสมือนคนเราถอด
เสื้อผ้าชุดเก่าออกแล้วสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่
อภิปรัชญาในภควัทคีตาเรื่องโมกษะหรือความหลุดพ้นพบว่าคัมภีร์ภควัทคีตาเน้น
หนทางที่จะนาไปสู่โมกษะโดยถือเอาความรู้เป็นแกนกลางที่สาคัญ กรรมและความภักดีเป็นการ
แสดงออกตามความรู้ ถ้าปราศจากความรู้เสียแล้ว การสละความยึดมั่นถือมั่นในการกระทา
กรรมก็ดี การภักดีต่อพรหมันโดยปราศจากผลใดๆ ก็ดี ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ แต่อาศัยความรู้จึง
ปฏิบัติถูกต้องที่สุด สอดคล้องกับ ทองหล่อ วงษ์ธรรมา14 กล่าวไว้ในหนังสือ “ปรัชญาอินเดีย”
ความว่า ความรู้เป็นสิ่งสาคัญที่สุด ส่วนกรรมและความภักดีนั้นมีความสาคัญรองลงมา ทั้งสอง
อย่างนี้เป็นเพียงการแสดงออกของความรู้ถ้าปราศจากความรู้แล้ว การหลุดพ้น (โมกษะ) การละ
ความยึดมั่นถือมั่นในการกระทา และการจงรักภักดีต่อพระเจ้าโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน ก็ย่อม
เกิดขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับที่มาหรือบ่อเกิดของความรู้
ข้อเสนอแนะ
ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ อ ภิ ป รั ช ญ าในคั มภี ร์ ภ ควั ท คี ต า (AN
ANALYTICAL STUDY OF METAPHYSIC IN BHAGAVAGITA) ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research ) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ข้อ จึงได้นามาเป็นข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
1) ในการปฏิบัติตนเองในชีวิตประจาวันควรกระทาแต่กรรมดีเพราะผลกรรมย่อม
ส่งผลต่อทุกการกระทา หมายความว่าทาดี ย่อมได้ดี ทาชั่ว ย่อมได้ชั่ว หลักการนี้ยังสอดคล้อง
กับหลักเหตุและผลในศาสนาพุทธอีกด้วย
2) การกระทาทุกอย่างควรทาตามหน้าที่ของตนเอง ให้ดีที่สุด ไม่หวังผลประโยชน์ใน
การกระทา ควรกระทาเพื่อปวงชนหรือประโยชน์ส่วนใหญ่ของสังคม
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก ารก าเนิ ด ของโลกและจั ก รวาลในภควัท คี ต ากั บ ปรั ช ญา
อุปนิษัท
2. การศึกษาจริยศาสตร์ในคัมภีร์ภควัทคีตา
13ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพ: โอเดียนสโตร์, 2535), หน้า 75.
14อ้างแล้ว,หน้า 75.
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3. ศึกษาคุณค่าของคัมภีร์ภควัทคีตาต่อสังคมไทย
กิตกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณผศ.ดร.จรัส ลีกา และ ผศ ดร.สุวิน ทองปั้น อาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์เจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยา
เขตขอนแก่น ในการเอื้อเฟื้อข้อมูลต่างๆ
เอกสารอ้างอิง
Lars Martin Fosse .The Bhagavad Gita: The Original Sanskrit and English
Translation.34Th India:The Bhaktivedanta book trust,2008.
ฤษี ก ฤษณะไทวปรายาสวยาสะ. ศรี ภ ควั ท คี ต า.พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2. แปลโดย แสง มนวิ ทู ร .
กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, 2515),
ทองหลอ วงษธรรมมา. ปรัชญาตะวันออก. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2536.
ฟน ดอกบัว. ปวงปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพฯ : ศยาม, 2545.
สุนทร ณ รังสี.ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545.
แสง มนวิทูร.ศรีภควัทคีตา .กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, 2515.
พระชาติช าย ชาตวุฑฺ โฒ (สุ ข เอก). “การศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ยวกับ สั งสารวัฏ ในปรัช ญาฮิน ดู ”.
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยา, 2550.
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กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาด้วยการ
ปฏิบัตติ ามแนวสติปัฏฐาน ๔

THE EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT PROCESS FOR
VOCATIONAL STUDENTS BY THE FOUR FOUNDATIONS OF MINDFULNESS
พระมหาคณิตศาสตร์ คเวสโก (มั่นในบุญธรรม)
สุทธิพงษ์ ศรีวชิ ัย
อินถา ศิริวรรณ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษาอาชีวศึกษา ๒) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลัก
พุทธบูรณาการด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ ของนักศึกษาวิท ยาลัยอาชีวศึกษา และ๓) เพื่อเสนอ
กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ ของ
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ๓๙๒ รูป/
คน สัมภาษณ์ ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด
รองเจ้าคณะจังหวัด ๑๒ รูป/คนและสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๐ รูป/คน
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่า E.F.A. วิเคราะห์ปัจจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า :
๑. หลักการและทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา ทั้ง ๕ ด้าน
ได้แก่ ๑) การตระหนักรู้ในตนเอง ๒) การควบคุมตนเอง ๓) การสร้างจูงใจในตนเอง ๔) การ
เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ๕) ทักษะทางสังคม
๒.กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติปัฏ
ฐาน ๔ ของนั กศึ กษาวิท ยาลั ยอาชีวศึ กษา การกระบวนการพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์


นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

อาจารย์ประจาหลักสูตร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร, สาขาวิช าการบริห ารศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย
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ประกอบด้วย องค์ประกอบ ทั้ ง ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การตระหนักรู้ในตนเอง ๒) การควบคุม
ตนเอง ๓) การสร้างจูงใจในตนเอง ๔) การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ๕) ทักษะทางสังคม
ออกแบบกระบวนการประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ ๑) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของความฉลาดทาง
อารมณ์ ๒) กระบวนการพัฒนา ๓) การตรวจสอบ และ ๔) การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ โดย
ได้ผลกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาด้วยการปฎิบัติตาม
แนว สติ ปั ฏ ฐาน ๔ คื อ ๑) ส่ ว นบทน าประกอบด้ ว ย หลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละบริ บ ท
สถานศึกษา ๒)ส่วนกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และหลักสติปัฎฐาน ๔ ที่มา
สนับสนุน ประกอบด้วย องค์ประกอบของวุฒิทางอารมณ์และกิ จกรรมพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ตามองค์ประกอบของสติปัฎฐาน ๔ การวัดประเมินผลวุฒิภาวะทางอารมณ์ แนวทาง
พัฒนาและปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา ๓) ส่วนการนากระบวนการไป
ใช้ ๔) ส่วนเงื่อนไขในการนากระบวนการไปใช้
๓.กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ตามหลัก พุทธบูรณาการด้วยหลักสติ
ปัฏฐาน ๔ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นการนาหลักพุทธธรรมคือ หลักสติปัฏฐาน ๔
ประกอบด้วย 1) กายานุ ปัส สนา 2) เวทนานุปัสสนา 3) จิตตานุปั สสนา 4) ธัมมานุปั สสนา
บู ร ณาการกั บ กระบวนการพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ ทั้ ง ๕ ด้ า น ได้ แ ก่ ๑) ด้ า นการ
ตระหนักรู้ในตนเอง มีสติระลึกในกายรู้จักใช้สติมั่นในการพิจารณาเวทนา อดทน พิจารณา
ตนเองโดยใช้ปัญญาไตร่ตรอง ตัดสินใจในการแก้ปัญหาจนตนเองมีคุณค่า ๒) ด้านการจัดการกับ
อารมณ์ตนเอง มีสติระลึกอยู่ในกายรู้จักข่มใจให้อภัยและมองโลกในแง่ดีโดยการมีสติพิจารณา
จิตใจของตนเอง รู้ จักพอดีละอิจฉาริษยาและการมองมุ่มใหม่ๆด้วยปัญ ญา ๓) ด้านการสร้าง
แรงจูงใจกับตนเอง มีสติระลึกอยู่ในกายพัฒนาจิตใจด้วยการเปลี่ยนวิธีการคิดทางลบให้เป็น
บวก ให้กาลังใจตนเองทาจิตใจให้มั่นคง ด้วยการสร้างกาลังใจจนเกิดแรงผลักดันในตนเอง ๔)
ด้านการรู้สึกและเข้าใจผู้อื่น การเจริญสติมีกัลยาณมิตร สร้างอารมณ์ความรู้สึกต่อผู้อื่น ให้ความ
สนใจการแสดงออกของผู้อื่น เอาใจมาใส่ใจเราจนเกิดการสร้างความผูกพันและมิตรภาพ ๕)
ด้านการมีทักษะทางสังคม มีความมุ่งมั่นในตนเอง มีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกันใน
สังคมโดยการเริ่มผูกมิตรและหยิบยืน่ ไมตรีจิต และเคารพระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม

Abstract

This research aims to 1) study the principles and theories of emotional
intelligence of vocational students; 2) to study the development of emotional intelligence
based on Buddhist principles, 4) to develop vocational education and 3) to propose the
development process. Emotional Intelligence According to the Buddhist principle, it is
integrated into the four disciplines of vocational colleges students using the method of
integrated research method is quantitative research. And qualitative research. The research
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instruments were 392 questionnaires / interviews, executive officers, administrators,
consultants, princes, princes, provincial princes. 12 provincial princes / people and group
discussion 10 persons / person Quantitative data were analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation and E.F.A. Descriptive analysis with content analysis.
The research found that :
1. The principles and theories of emotional intelligence of vocational students in
5 aspects: 1) self-awareness 2) self-control 3) self-motivation 4) understanding of others 5)
social skills
2. The Emotional Intelligence Development Process Based on Buddhist Principle
Integrating with the Fourth Mindset of Vocational College Students Emotional intelligence
development consists of 5 components: 1) Self-awareness 2) Self-control 3) Self-motivation
4) Understanding others 5) Social skills The process design consists of 4 steps: 1) to study
the theories of emotional intelligence; 2) to develop the process; 3) to monitor; and 4) to
improve the process. The process of developing emotional intelligence for vocational
students through the practice of the 4 sts is 1) The introduction consists of the principles,
the objectives and the context of the school. 2) Emotional Intelligence and Emotional
Intelligence 4: Supported by Emotional Intelligence and Emotional Intelligence
Development, 4 Emotional Intelligence Measurement The development and the factors
that affect the emotional intelligence of the students. 3) The implementation of the
process. 4) The conditions for implementing the process.
3. Emotional Development Process According to the Buddhist principle, it is
based on the principle of four attainments of students of vocational colleges. 1)
Ganapasipasana 2) Vedus Nusasasana 3) Jittananpasana 4) Dharmanapasna Integration with
the development of emotional intelligence in five aspects: 1) self-awareness. In
consciousness, in consciousness, in consciousness. 2) Self-management. Mindfulness in the
body, mindfulness, forgiveness, and optimism by mindfulness of their own minds. 3) Selfmotivation and self-motivation. Mindfulness in the mind develops the mind by changing
the way negative thinking is positive. Encourage self to keep the mind stable. 4) The feeling
and understanding of others. Mindfulness Emotions to other people. Pay attention to the
expression of others. 5) The social skills. Have self-determination Interact and communicate
with each other in society by initiating friendship and goodwill. And respect the discipline of
self and society.
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๑. บทนา

สภาวการณ์โลกปัจจุบันกาลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยคุสังคมใหม่เรียกว่าโลกที่ใช้ความรู้
เป็นฐาน หรือยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งบุคคลสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกด้วย
ความเจริญ ทาง เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร ๑ จึ งมี เพี ย งการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ โดยใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญเพื่อพัฒนาคน ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ สะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเอง พัฒนา
ประเทศให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง๒
ปัจจุบันและอนาคตเป็นยุคของการแสวงหาความรู้ และใช้ความรู้เป็นฐานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและยั่งยืน ของแต่ล ะประเทศ โดยในรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ทั้งฉบับพุทธศักราช ๒๕๔o และฉบับพุทธศักราช ๒๕๕o ให้ความสาคัญกับ
การศึกษามากกว่าในอดีต๓และเป็นกฎหมายที่ให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการศีกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต ในการสร้างสรรค์ความเจริญ ก้าวหน้าและแก้ไข
ปัญ หาต่างๆ ในสังคมได้ ๔ ซึ่ง องค์ประกอบสาคัญของความสาเร็จในอันดับต้นๆ คือผู้บริหาร
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ ยิ่งในการบริหารและจัดการงานต่างๆ ของสถานศึกษาให้มี
คุ ณ ภาพ และจ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามฉลาดทางอารมณ์ ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ผู้ น าสามารถรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถบริหารจัดการตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี ๕โดยมีความ
ฉลาดทางอารมณ์เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็น
เรื่องที่สาคัญและจาเป็นต่ อบุคคลในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง สร้างสรรค์ มีความสุข
จากการศึ ก ษาเรื่อ งความฉลาดทางอารมณ์ พ บว่า อารมณ์ มี บ ทบาทส าคั ญ อย่ างยิ่ งต่ อ การ
ปฏิบัติงานของคนในองค์การ๖เนื่องจากความสาเร็จในการทางาน ลาพังผู้บริหารแม้จะมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ขาดความสามารถในการเข้ากับคนและไม่สามารถจูงใจ
ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานให้ได้ผลดีแล้ว ย่อมไม่สามารถบริหารงานให้องค์การนั้นดาเนินการไปด้วยดี
๑

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย เรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต ๑o-๒
o ปี (กรงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๒), ๑๙.
๒
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.๒๕๕๑ (กรงเทพ
ฯ: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๑), ๑-๓.
๓
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย เรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต ๑o-๒
o ปี (กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๒), ๑-๓.
๔
จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรงเทพฯ: บุ๊คพอยท์,
๒๕๕๑), ๑๒๑.
๕
Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence (New York: Bantam Books,
๑๙๙๘), ๓๘.
๖
จิล แดนน์, EQ ดีใน ๗ วัน, แปลโดย ธนะ เอี่ยมอนันต์ (กรุงเทพฯ: บิสคิต, ๒๕๔๙), ๑๒.
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หรือมีประสิทธิภาพได้๗จากผลงานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าองค์ประกอบสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จ
เกิดจากความฉลาดทางอารมณ์ ประมาณ ๗๕-๘o เปอร์เซนต์ ขณะที่เป็นส่วนของสติปัญ ญา
เพียงส่วนน้อย๘ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศที่พัฒนาแล้วว่า การพัฒนาความรู้หรือ
เชาว์ปั ญ ญาเพี ยงอย่างเดียวไม่ ส ามารถท าให้ค นเป็ น คนดีได้ จึงจาเป็ นต้องพั ฒ นาจิตใจให้ มี
คุณธรรมหรือมีความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่กันไปด้วย จึงจะทาให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข
ทาประโยชน์ให้กับสังคมและชาติบ้านเมือง ๙ การจะมีจิตใจที่เป็นสุขหรือมีสุขภาพจิตที่ดีนั้นมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์และ
ความต้องการในชีวิตตนเอง เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่ืนแลสามารถแสดงออกมาได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้นจากความขัดแย้งในใจหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจาการ
ขัดแย้งกับผู้อื่น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง กระบวนการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔ เพื่อเป็นการฝึกสติ
เป็นวิธีการที่ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต หากจิตไม่เศร้า หมอง จิตผ่องใส กายก็
จะผ่องใสตาม การฝึกสติจึงทาให้เรามีจิตใจที่สงบ แน่วแน่ อยู่กับตัวเอง รู้จักการควบคุมอารมณ์
ของตนเอง มีสติคิดไตร่ตรอง ทาให้เกิดอารมณ์ที่สบาย เมื่อมีจิตใจสบาย จะทาให้บุคคลใจเย็น
รู้จักควบคุมอารมณ์ มีความอดทน มีความเพียรพยายาม ซึ่งจะทาไปสู่การเป็นบุคคลที่มีเชาวน์
อารมณ์ดี มีจริยธรรมที่งดงาม และมีความเพียรพยายามในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ส่งผล
ให้บุคคลและสังคมสงบสุข
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา
๒. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติ
ปัฏฐาน ๔ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
๓. เพื่อเสนอกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติ
ปัฏฐาน ๔ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

๗

จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบิตัในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์,
๒๕๕๑), ๒๖๓.
๘
เทอดศักดิ์ เดชคง, ความฉลาดทางอารมณ์ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕),
๑๗.
๙
เอกชัย จุละจาริตต์, EQ แนวภูมิปัญญาไทย (กรุงเทพฯ: สามลดา, ๒๕๔๘), ๑๒.
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “กระบวนการพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาหลักการ
และทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา ๒) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ ของนักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษา และ๓) เพื่อเสนอกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ตามหลักพุทธบูรณา
การด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี
(Mixed-Method Research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก เอกสาร ตารา ข้อมูล สถิติ รายงาน
การวิจัย รายงานของหน่วยงานต่างๆ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และการสัมภาษณ์ (interview) และแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้
กาหนดวิธีดาเนินการวิจัย
๔. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔” การวิจัยแบบผสมผสานวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎีความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา ๒) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ๓) เพื่อเสนอ
กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ ของ
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ประชากร ๒๑,๕๘๐ คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จานวน
๓๙๒รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นต้นแบบ จานวน
๑๒ รูป/คน ด้วย, แบบประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์ และแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เป็นการ
ซักถามพู ดคุยกันระหว่างผู้ สัม ภาษณ์ แ ละผู้ให้สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ ม ผู้ทรงคุณ วุฒิ
จานวน ๑๐ รูป/คน
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลและทาการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่า C.F.A. วิเคราะห์
ปัจจัย และการวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์เอกสาร ใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปผลตามแบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
และสรุปผลการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยขอนาเสนอสรุปผลการวิจัยตามลาดับ ดังนี้
๔.๑.ผลการศึ ก ษาหลั ก การและทฤษฎี ค วามฉลาดทางอารมณ์ ข องนั ก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษา ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
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๑. การตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) คือ ความสามารถในการตะหนักรู้
และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและแรงผลักดันของตนเอง รู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวเอง มี
ความเชื่อมั่นในคุณค่าของตน รับรู้ผลกระทบที่จะเกิดต่อความรู้สึกของคนอื่น เป็นต้น
๒. การควบคุ ม ตนเอง (self-regulation) คื อ ความสามารถในการควบคุ ม และ
เปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์และการกระทาของตนเอง เพื่อมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ที่ดี รวมทั้งความเอน
เอียงที่จะชะลอการตัดสินใจเพื่อคิดพิจารณาก่อนดาเนินการ เป็นต้น
๓. การจูงใจในตนเอง (motivation) คือ ความรู้สึกที่ต้องการประสบความสาเร็จ มี
ความมุ่งมั่นในการทางาน มีความตั้งใจปฏิบัติตามเป้าหมายด้วยความกระตือรือร้น และความ
เพียรพยายามมองอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการแก้ปัญหา มองว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้
เป็นต้น
๔. การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (empathy) คือ ความสามารถในการเข้าใจที่มา
หรือสาเหตุของอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลอื่น มีทักษะในการปฏิบัติต่อบุคคลตามการ
ตอบสนองทางอารมณ์ ขนั กศึกษามี ค วามเข้าใจและยอมรับ ในอารมณ์ ความรู้สึกของเพื่ อ น
ร่วมงาน เป็นต้น
๕. ทักษะทางสังคม (social skills) คือ ความสามารถในการจัดการกับความสัมพันธ์
และการสร้างเครือข่าย มีการติดต่อสื่อสารด้วยความชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งกระตุ้น
จูงใจบุคคลให้เกิดความร่วมมือกัน สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลทุกประเภทได้ เป็นต้น
๔.๒ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธบูรณา
การด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธ
บูรณาการด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้ง ๕ ด้าน พบว่า มีความคิดเห็น
ด้านความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียง
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการรู้สึกและเข้าใจผู้อื่น ด้านการมีทักษะทางสังคม ด้าน
การสร้างแรงจูงใจกับตนเอง ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง และด้านการสร้างแรงจูงใจกับตนเอง
ตามลาดับ
๑. ด้ า นการตระหนั ก รู้ ใ นตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนว สติปัฎฐาน ๔ ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง อยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ เรียนรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นได้เช่น รู้ว่าอารมณ์รู้สึก
โกรธเกิดจากอะไรเป็นสาเหตุ ควบคุมการแผ่ขยายของอารมณ์ได้ เช่น โกรธ เดือนดาล รุ่มร้อม
และ รู้ว่าจะต้องทาอะไร และจะแสดงออกอย่างไรได้อย่างพอเหมาะพอสม สวนข้อที่นักเรียนมี
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ความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ เข้าใจความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ตามสภาพที่เป็นจริงอย่างมี
สติเป็นเหตุ เป็นผล
๒. ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง อยู่ใน
ระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ รู้จักสงบนิ่งกับสิ่งที่สุดวิสัยจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ ผ่อนคลายอารมณ์อย่างสงบเยือกเย็น ไม่วู่วาม และ ตัดสินข้อขัดแย้งด้วยความ
ใจเย็นและมีสติ สวนข้อที่นักเรียนมีความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ สามารถอดทนต่อความหว้า
เหว่ ใฝ่หาความสุขได้ด้วยตนเอง
๓. ด้ านการสร้างแรงจูงใจกับ ตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ สาหรับ นั กศึกษา
อาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ด้านการสร้างแรงจูงใจกับตนเอง อยู่ในระดับ
มาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ เข้าใจและรู้คุณค่าของผู้อื่นไม่คาดหวังมาก
จนเกิดไปไม่เหยียดหยามและประณามความออนแอ่หรือข้อบกพร่องของผู้อื่น มีความเห็นอก
เห็นใจช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น และ ไม่ชอบใจผู้อื่นที่กระทาต่ อเรา เราก็จะไม่กระทาต่อผู้อื่น
เช่นนั้นสวนข้อที่นักเรียนมีความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ มีความเมตตา กรุณา ปรารถนาดี และ
ชื่นชมผู้ทาความดี
๔. ด้านการรู้สึกและเข้าใจผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา
ด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ด้านการรู้สึกและเข้าใจผู้อื่น อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ การมีน้าใจ เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ รับผิดชอบงานที่
ทีมงานมอบหมาย และ รู้จักรักษาน้าใจทีมงานมอบหมาย สวนข้อที่นักเรียนมีความคิดเห็นน้อย
ที่สุด ได้แก่ ให้การแบ่งปันสิ่งต่างๆอย่างเท่าเทียม
๕. ด้านการมีทักษะทางสังคม ความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา
ด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ด้านการมีทักษะทางสังคมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาชุมชน การให้ความร่วมมือต่อ
กฎระเบียบสังคม และ นักศึ กษามีความสามารถในการสร้างเครือข่าย สัมพันธภาพกับหน่อย
งานภายนอกโรงเรียน สวนข้อที่นักเรียนมีความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ นักศึกษามีความสามารถ
ในการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานภายในโรงเรียน
๖. กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลัก
สติปัฏฐาน ๔ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
๑. ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness)
๑.๑.กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑) การมีสติระลึกรู้กายเป็นฐานนั้นทาให้การเข้าใจ
ตนเองในความต้องการ ความปรารถนา พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ สิ่งที่
กระตุ้นทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิสัย ความต้องการ ๒)การมีสติระลึกรู้กายเป็นฐานนั้นทา
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ให้การพัฒนาการของตนเอง ความเป็นมาของตนเอง สิ่งที่ ทาให้ตนเองแตกต่าง หรือ ไม่เหมือน
คนอื่น อย่างไร
๑.๒ เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑)การใช้สติตั้งมั่นในการพิจารณาเวทนา อนทน
และมีวิริยะในการปฏิบัติก็จะสามารถให้ผู้ปฏิบัติตระหนักในตนเองในอิริยาบถต่างๆได้ หรือใน
สถานการณ์ต่างได้ ๒)การจดจาตนเองจะเกิดขึ้นตามมาจากการตระหนักรู้ในตนเองการจดจาว่า
ฉั น เป็ น ใครคื อ การพั ฒ นาความสามารถที่ จ ะรั ก ษาส านึ ก เป็ น ดวงวิ ญ ญาณ ขณะที่ ฉั น คิ ด
เคลื่อนไหวและมีปฎิสัมพันธ์
๑.๓ จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑)การพิจารณาตนเอง และตัณ หา (ความอยาก)
การใช้ปัญญาไตร่ตรองทุกสิ่งที่เข้ามากระทบ ๒) ความเชื่อว่า ตนเองสามารถ คิด เข้าใจ เรียนรู้
ตัดสินใจในการแก้ปัญหา การเผชิญหน้ากับความท้าทาย หรืออุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้ ไว้วางใจ
ตนเอง ว่ามีความสามารถ มีพลัง มีประสิทธิภาพ และพึ่งพาตนเองได้
๑.๔ ธัม มานุ ปั ส สนา สติ ปั ฏ ฐาน ๑)น าความคิ ด หรือ ความเชื่ อ ที่ บั่ น ทอนอารมณ์
ความรู้สึกของตนเองมาแยกออกเป็น 2 ส่วนที่สาคัญ คือ ความคิดที่เป็นการตีความเหตุการณ์
และความคิดที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ๒) ตนเองมีคุณค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรีเท่าเทียม
ผู้อื่น มีสิทธิ มีโอกาสที่จะสาเร็จ ได้รับสิ่งที่มุ่งหวัง มีสุขได้ เช่นเดียวกับผู้อื่น ชีวิตมีค่า สมควร
ได้รับการดูแลปกป้องให้ดี การได้รับการยอมรับจากคนอื่น
๒. ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (self-regulation)
๑.๑. กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑)มนุษย์เป็นสัตว์ที่แสดงอารมณ์ การมีสติระลึกรู้
กายเป็ นฐานนั้นจะท าให้ล ะงับ หรือลดการแสดงอารมณ์ โมโห ไม่พึงพอใจอย่างรุนแรง หรือ
สามารถ ควบคุมตนเองได้ ๒) การมีสติระลึกรู้กายอยู่ตลอดเวลานั้น ย่อมทาให้เรามีการพัฒนา
ไปตามเป้าหมายที่เราต้องการได้มากและเกิดประสิทธิภาพมาก
๑.๒ เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑)ให้มีสติอยู่เสมอเพื่อควบคุมอารมณ์ที่รุนแรงให้
คลายลงเช่น อารมณ์วิตกกังวล อารมณ์โกรธ อิจฉาริษยา การใช้อารมณ์ของคน หากใช้เพียง
เล็กน้อยแล้วพยายามควบคุมมันให้ได้โดยใช้ “สติ” ๒)การข่มใจ การให้อภัยและมองโลกในแง่
ดี ให้คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราแสดงอะไรออกไปด้วยอารมณ์ที่รุนแรงรู้จักให้อภัยและพยายาม
ฝึกมองสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆ ในด้านดีเสมอถ้าทาได้ จะทาให้เรามีอารมณ์ที่เป็นสุขมากยิ่งขึ้น
๑.๓ จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑)การดารงชีวิตด้วยความยืดหยุ่น เป็นการรู้จักผ่อน
ปรน ไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
๒)การมีสติพิจารณาจิตใจ เป็นการช่วยให้จิตใจที่มีความสับสน วุ่นวาย เกิดความสงบและคลาย
ความตึงเครียดลง
๑.๔ ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑)การรู้จักความพอดี ไม่โลภ ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น
ย่อมทาให้เรามีจิตใจที่สงบ ไม่มีความวิตกกังวลและคลายความเครียดได้ ๒)การมองมุมใหม่มอง
ด้วยปํญญา เป็นวิธีการเปลี่ยนความคิดโดยการหาแง่มุมมองทางบวกที่เป็นไปได้ในเหตุการณ์
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หรือข้อมูลทางลบ หรือการมองหาผลทางบวกที่เราอาจได้รับ จากเหตุการณ์ร้ายที่เรากาลังเผชิญ
อยู่
๓. ด้านการสร้างแรงจูงใจกับตนเอง (motivation)
๑.๑.กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑)การมีสติระลึกรู้กายอยู่ตลอดเวลานั้นจะทาให้ผู้
ปฏิบัติเกิดความมั่นใจในตนเอง และสามารถทาให้ตัวเองข้ามพ้นความกลัวต่างๆได้ ๒)การมีสติ
ระลึกรู้กายเป็นฐานสามารถ เป็นการพัฒนาฝีมือของเราขึ้นมาก และเป็นแรงบันดาลใจในการ
ต่อสู้
๑.๒ เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑)การปรับเปลี่ยนวิธีการคิดทางลบให้เป็นทางบวก
เช่น การคิดว่าการทางานที่หนักและยากเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเอง ๒)นักศึกษา
ควรแบ่ งขอบเขตให้ ชั ดเจนเกี่ย วกับ ท างาน เวลาพั ก เวลาส่ วนตั ว รวมถึงเวลาสาหรั บ สร้าง
สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้วย คนที่จะเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นได้นั้นต้องเข้าใจว่า ทุกคนในทีม
ล้วนมีความสาคัญ
๑.๓ จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑)การสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่อง
ง่าย แต่หากทาได้นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน องค์กรจะได้คนที่ มี “ใจ” ให้กับองค์กรอย่าง
แท้จริง ๒.แม้บางเวลาอาจรู้สึกท้อถอย แต่หากเรายังมีฝัน มีจิตใจที่มั่นคง มีสติอยู่ทุกเมื่อเราก็
ยังมีพลังที่จะทาฝันให้เป็นจริง ปลุกไฟฝันในตัวคุณขึ้นมาอีกขึ้น เพื่อความสาเร็จที่รอคุณอยู่ ณ
ปลายทาง
๑.๔ ธัม มานุ ปัส สนา สติปั ฏฐาน ๑)แรงจูงใจภายในเป็น สิ่งผลักดัน จากภายในตัว
บุคคลซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจความตั้งใจการมองเห็นคุณค่าความพอใจ
ความต้องการ ล้วนแล้วต้องมีสติในการพัฒนาทั้งสิ้น ๒)ถ้าเป้าหมายของนักศึกษาเป็นเรื่องใหญ่
ที่คุณรู้สึกกลัวและเป็นห่วงว่าจะทาไม่สาเร็จ สิ่งที่ คุณควรทาก็คือ จงแตกเป้าหมายให้เป็นชิ้น
เล็ ก ๆ เป้ าหมายย่ อ ยที่ คุ ณ วางไว้ ควรเป็ น สิ่ งที่ คุ ณ ภู มิ ใจเมื่ อ ท าส าเร็จ และสามารถพาไปสู่
เป้าหมายใหญ่ได้และพิจารณาด้วยปัญญาอย่างมีสติ
๔. ด้านการรู้สึกและเข้าใจผู้อื่น (empathy)
๑.๑.กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑)การเจริญสติระลึกทางกายเป็นฐานตลอดถึงปฏิบัติ
ตามหลักพรหมวิหารเพื่อเข้าถึงจิตใจของผู้อื่นได้ง่าย. ๒)การมีกัลยาณมิตรต่อผู้อื่นและระลึกรู้
ตนเองตลอดและคอยช่วยเหลือ ตักเตือน และชักนาไปในทางที่ถูกต้อง
๑.๒ เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑)ให้ความสนใจการแสดงออกของผู้อื่น โดยการ
สังเกตสีหน้า แววตา ท่าทาง การพูด น้าเสียง ตลอดจนการแสดงออกอื่นๆ โดยเฉพาะการออก
ด้านร่างกายมักบอกอารมณ์ได้โดยตรง เพราะบางครั้งเขาอาจไม่พูดบอกความรู้สึกของตนเอง
๒)อารมณ์ความรู้สึกผู้อื่น จากการสังเกตสนใจแสดงออกของผู้อื่นจะทาให้พอทราบว่าเขารู้สึก
อย่างไรแต่บางสถานการณ์อาจต้องถามเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราคิดตรงกับ ความรู้สึกจริงของเขา
หรือไม่
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๑.๓ จิ ต ตานุ ปั ส สนา สติ ปั ฏ ฐาน ๑)ความกลั ว หรื อ ความโกรธ เรารู้ ตั ว ว่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายควรกาหนดพิจารณาให้เกิความเคยชินและสามารถเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขั้น ๒)การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจซึ่งกันและกัน รับฟังปัญหาต่างๆ ซึ่งกันและกัน อย่างมี
สติ ก็จะทาใหเข้าใจผู้อื่นและเข้าสังคมได้
๑.๔ ธั ม มานุ ปั ส สนา สติ ปั ฏ ฐาน ๑)ปั จ จั ย ด้ า นสภาวะจิ ต เช่ น ความเหนี่ ย วรั้ ง
คุณธรรม จริยธรรม มาประกอบด้วย ซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่ามีการกากับด้วย "ปัญ ญา" ๒)
การสร้า งความผู ก พั น และมิ ต รภาพ ต้ อ งพิ จ ารณาการกระท า ค าพู ด และเรีย นรู้ ที่ จ ะสร้า ง
มิตรภาพ สามารถส่งเสริมได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งที่บ้านและสถานศึกษา
๕. ด้านการมีทักษะทางสังคม (social skills)
๑.๑.กายานุ ปั สสนา สติปัฏ ฐาน ๑)การมีความมุ่งมั่นในตนเอง ส่งเสริมและสร้าง
แรงผลักดันสู่ ความสาเร็จที่ไม่หยุดหย่อนและดาเนินอย่างมีสติ ๒)ต้องรู้จักปฏิบัติตามหลักอิธิ
บาท ๔ คือมีความพอใจ มีความเพียร มีความคิด และรู้จักไตร่ตรอง และระลึกในตนเองอย่างมี
สติ
๑.๒ เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑)การขอโทษ และการให้อภัย ควรฝึกให้นักศึกษา
รู้จักขอโทษและการให้อภัยเพื่อนในชั้นเรียน โดยการพูดคุยเชื่อมโยงจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไปสู่
การปฏิบัติตนในชั้นเรียน ๒)การปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกันในสังคม อันได้แก่ ทักษะ
การสื่อสาร การพูด การฟัง การทางานร่วมกันเป็นทีม ต้องมีสติทุกขณะในการพูด ฟัง คิด ตลอด
ถึงการทางานร่วมกับผู้อื่น
๑.๓ จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑)การริเริ่มผูกมิตรและหยิบยื่นไมตรีจิตให้กับผู้อื่น
ก่อนเสมอทั้งต่อเพื่อนฝูง ครูอาจารย์เช่น การยิ้มอย่างจริงใจเข้าไปแนะนาตัวแสดงความรู้จักกับ
ผู้อื่นการเรียนรู้จักการเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับฝ่ายเดียว ๒)ส่งเสริมให้ลูกแสดงออกถึง
ความคิดเห็นที่ลูกมีหรือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของลูก อย่าเก็บไว้คนเดียว
๑.๔ ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน ๑)การมีระเบียบวินัยในตนเองอยู่เสมอสามารถช่วย
ให้นักเรียนประสบความสาเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ๒)เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ
ตั้งแต่อายุยังน้อย นักเรียนจะได้พบเจอกับผู้คนมากมายและจะพัฒนาทักษะที่จาเป็นต้องใช้ใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
๔.๒.๒ เสนอกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการ
ด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
(๑) หลักสติปัฏฐาน ๔
1. กาย
= กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณาตามกาย
2. เวทนา= เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณาตามเวทนา
3. จิต
= จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณาตามจิต
4. ธรรม
= ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณาในธรรม
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(๒) องค์ประกอบของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ทั้ง ๕ ด้าน
๑. ด้ านการตระหนั กรู้ในตนเอง มี สติ ระลึก ในกายรู้จัก ใช้สติมั่ น ในการพิ จารณา
เวทนา อดทน พิจารณาตนเองโดยใช้ปัญ ญาไตร่ตรอง ตัดสินใจในการแก้ปัญ หาจนตนเองมี
คุณค่า
๒. ด้านการจัดการกับอารมณ์ตนเอง มีสติระลึกอยู่ในกายรู้จักข่มใจให้อภัยและมอง
โลกในแง่ดีโดยการมีสติพิจารณาจิตใจของตนเอง รู้จักพอดีละอิจฉาริษยาและการมองมุ่มใหม่ๆ
ด้วยปัญญา
๓.ด้านการสร้างแรงจูงใจกับตนเอง มีสติระลึกอยู่ในกายพัฒนาจิตใจด้วยการเปลี่ยน
วิธีการคิดทางลบให้เป็นบวก ให้กาลังใจตนเองทาจิตใจให้มั่นคง ด้วยการสร้างกาลังใจจนเกิด
แรงผลักดันในตนเอง
๔. ด้านการรู้สึกและเข้าใจผู้อื่น การเจริญสติมีกัลยาณมิตร สร้างอารมณ์ความรู้สึกต่อ
ผู้อื่น ให้ความสนใจการแสดงออกของผู้อื่น เอาใจมาใส่ใจเราจนเกิดการสร้างความผูกพันและ
มิตรภาพ
๕. ด้านการมีทักษะทางสังคม มีความมุ่งมั่นในตนเอง มีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร
ระหว่างกันในสังคมโดยการเริ่มผูกมิตรและหยิบยื่นไมตรีจิต และเคารพระเบียบวินัยต่อตนเอง
และสังคม
(๓) ขั้นตอนของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา
ด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ได้แก่
(๑) = หลักสติปัฎฐาน ๔
(๒)= การจัดกิจกรรมฝึกอบรม
(๓) = การสัมมนา
(๔)= การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(๕)= การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (๖)= การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๔.๒.๓ ผลการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ “กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔”
จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า ความเห็นจากการสัมภาษณ์ที่แตกต่างกัน โดยบางท่าน
อาจจะเน้นไปที่นักเรียน และบางท่านเน้นไปที่ครูผู้สอน แต่หลักๆ คือ ผู้บริหารและครูต้องมี
จุ ด หมายไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เกี่ ย วกั บ แนวทางในการพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่ ง
ผู้บริหารและครูควรมุ่งมั่นในการจัดการกับอารมณ์ของนักศึกษา โดยเริ่มที่ตัวผู้บริหารและครู
ควรมีการจัดอบรมอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการจัดอบรม
สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนโดยนาหลักพุทธธรรมไปสอดแทรก ตลอดถึงการ
สอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละรายวิชา การวัดและประเมินผลทางการ
เรียนควรอบรม อาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการทาการวิจัยในชั้นเรียนด้วยหลัก
พุทธธรรม เพื่อนามาพัฒนาผู้เรียน
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๕. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องกระบวนการพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ สาหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ มีประเด็นที่สาคัญน่าสนใจควรแก่การนามา
อภิปราย ดังต่อไปนี้
๕.๑ อภิ ป รายผลการศึ ก ษาหลั ก การและทฤษฎี ค วามฉลาดทางอารมณ์ ข อง
นักศึกษาอาชีวศึกษา ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การตระหนักรู้ในตนเอง ๒) การควบคุมตนเอง
๓) การสร้างจูงใจในตนเอง ๔) การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ๕) ทักษะทางสังคม
(๑) การตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) คือ ความสามารถในการตะหนักรู้
และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและแรงผลักดันของตนเอง รู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งใน เป็นต้น
(๒) การควบคุ ม ตนเอง (self-regulation) คื อ ความสามารถในการควบคุ ม และ
เปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์และการกระทาของตนเอง เพื่อมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ที่ดี รวมทั้งความเอน
เอียงที่จะชะลอการตัดสินใจเพื่อคิดพิจารณาก่อนดาเนินการเป็นต้น
(๓) การจูงใจในตนเอง (motivation) คือ ความรู้สึกที่ต้องการประสบความสาเร็จ
มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีความตั้งใจปฏิบัติตามเป้าหมายด้วยความกระตือรือร้น และความ
เพียรพยายามมองอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการแก้ปัญหา เป็นต้น
(๔) การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (empathy) คือ ความสามารถในการเข้าใจที่มา
หรือสาเหตุของอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลอื่น มีทักษะในการปฏิบัติต่อบุคคลตามการ
ตอบสนองทางอารมณ์ขนักศึกษามีความเข้าใจและยอมรับในอารมณ์เป็นต้น
(๕) ทั ก ษะทางสั ง คม (social skills) คื อ ความสามารถในการจั ด การกั บ
ความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย มีการติดต่อสื่อสารด้วยความชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือ
รวมทั้งกระตุ้นจูงใจบุคคลให้เกิดความร่วมมือกัน เป็นต้น
๕.๒ อภิปรายผลการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ต าม
หลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้ง ๕ ด้าน พบว่า มีความคิดเห็น
ด้านความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียง
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการรู้สึกและเข้าใจผู้อื่น ด้านการมีทักษะทางสังคม ด้าน
การสร้างแรงจูงใจกับตนเอง ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง และด้านการสร้างแรงจูงใจกับตนเอง
ตามลาดับ
๑. ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา
ด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ด้านการจัดการกั บอารมณ์ของตนเอง อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ รู้จักสงบนิ่งกับสิ่งที่สุดวิสัยจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ผ่อนคลายอารมณ์อย่างสงบเยือกเย็น
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ไม่วู่วาม และ ตัดสินข้อขัดแย้งด้วยความใจเย็นและมีสติ สวนข้อที่นักเรียนมีความคิดเห็นน้อย
ที่สุด ได้แก่ สามารถอดทนต่อความหว้าเหว่ ใฝ่หาความสุขได้ด้วยตนเอง
๒. ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง อยู่ใน
ระดับมากได้แก่ นักศึกษานักศึกษาคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจกระทาสิ่งต่างๆ
นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึกทางลบให้เป็นทางบวกได้ และ นักศึกษาควบคุมอารมณ์
ตนเองได้อย่างมั่นคง เมื่อเกิดปัญหาในการทางาน สวนข้อที่ นักเรียนมีความคิดเห็นน้อยที่สุด
ได้แก่ นักศึกษาไม่แสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ เมื่อ โกรธ ชอบ ไม่ชอบ เป็นต้น
๓. ด้ า นการสร้ า งแรงจู ง ใจกั บ ตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ด้านการสร้างแรงจูงใจกับตนเอง อยู่ในระดับ
ได้แก่ เข้าใจและรู้คุณค่าของผู้อื่นไม่คาดหวังมากจนเกิดไปไม่เหยียดหยามและประณามความ
ออนแอ่หรือข้อบกพร่องของผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น และ ไม่ชอบใจ
ผู้อื่นที่กระทาต่อเรา เราก็จะไม่กระทาต่อผู้อื่นเช่นนั้นสวนข้อที่นักเรียนมีความคิดเห็นน้อยที่ สุด
ได้แก่ มีความเมตตา กรุณา ปรารถนาดี และชื่นชมผู้ทาความดี
๔. ด้านการรู้สึกและเข้าใจผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา
ด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ด้านการรู้สึกและเข้าใจผู้อื่น อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การมี
น้าใจ เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ รับผิดชอบงานที่ทีมงานมอบหมาย และ รู้จักรักษาน้าใจ
ทีมงานมอบหมาย สวนข้อที่นักเรียนมีความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ ให้การแบ่งปันสิ่งต่างๆอย่าง
เท่าเทียม
๕. ด้านการมีทักษะทางสังคม ความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา
ด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ด้านการมีทักษะทางสังคมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ให้การ
สนั บ สนุ น และร่วมพั ฒ นาชุม ชน การให้ ค วามร่วมมื อ ต่อ กฎระเบี ย บสั งคม และ นั กศึ ก ษามี
ความสามารถในการสร้างเครือข่าย สั ม พัน ธภาพกับหน่ อยงานภายนอกโรงเรียน สวนข้อที่
นักเรียนมีความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ นักศึกษามีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับ
เพื่อนร่วมงานภายในโรงเรียน
๕.๓ เสนอกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา
ด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔
(๑) หลักสติปัฏฐาน๔
1. กาย
= กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณาตามกาย
เวทนา

2. เวทนา

= เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณาตาม

3. จิต

= จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณาตามจิต
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ธรรม

4. ธรรม

= ธัม มานุ ปั ส สนา สติ ปั ฏ ฐาน คื อ การมี ส ติ พิ จ ารณาใน

(๒) องค์ประกอบของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ทั้ง ๕ ด้าน
๑. ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง มีสติระลึกในกายรู้จักใช้สติมั่นในการพิจารณา
เวทนา อดทน พิจารณาตนเองโดยใช้ปัญ ญาไตร่ตรอง ตัดสินใจในการแก้ปัญ หาจนตนเองมี
คุณค่า
๒. ด้านการจัดการกับอารมณ์ ตนเอง มีสติระลึกอยู่ในกายรู้จักข่มใจให้อภัย
และมองโลกในแง่ดีโดยการมีสติพิจารณาจิตใจของตนเอง รู้จักพอดีละอิจฉาริษยาและการมอง
มุ่มใหม่ๆด้วยปัญญา
๓.ด้านการสร้างแรงจูงใจกับตนเอง มีสติระลึกอยู่ในกายพัฒนาจิตใจด้วยการ
เปลี่ยนวิธีการคิดทางลบให้เป็นบวก ให้กาลังใจตนเองทาจิตใจให้มั่นคง ด้วยการสร้างกาลังใจจน
เกิดแรงผลักดันในตนเอง
๔. ด้ านการรู้สึ ก และเข้ าใจผู้ อื่ น การเจริญ สติ มี กั ล ยาณมิ ต ร สร้างอารมณ์
ความรู้สึกต่อผู้อื่น ให้ความสนใจการแสดงออกของผู้อื่น เอาใจมาใส่ใจเราจนเกิดการสร้างความ
ผูกพันและมิตรภาพ
๕. ด้านการมีทักษะทางสังคม มีความมุ่งมั่นในตนเอง มีปฏิสัมพันธ์และการ
สื่อสารระหว่างกันในสังคมโดยการเริ่มผูกมิตรและหยิบยื่นไมตรีจิต และเคารพระเบี ยบวินัยต่อ
ตนเองและสังคม
(๓) ขั้นตอนของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาด้วย
การปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ได้แก่
(๑) = หลักสติปัฎฐาน ๔
(๒)= การจัดกิจกรรมฝึกอบรม
(๓) = การสัมมนา
(๔)= การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(๕)= การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (๖)= การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๖. ข้อเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “กระบวนการพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ ส าหรั บ
นักศึกษาอาชีวศึกษาด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน ๔” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๖.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาควรนากระบวนการพัฒ นาความฉลาดทางอารมณ์
สาหรับ นักศึกษาอาชีวศึก ษาด้วยการปฏิบั ติตามแนวสติปั ฎ ฐาน ๔ ไปพั ฒ นานั กศึกษาโดย
พัฒนาให้นักศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้ และดารงชีวิตในสังคมอย่างสันติสุขได้
๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษา ควรมีการประเมิน ติดตามผล และนาผลมาปรับปรุง
และรายงานผลการปรับปรุงให้ทางผู้บริหารได้รับทราบและพัฒนาอารมณ์และการศึกษาต่อไป
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๓. วิท ยาลั ยอาชีวศึ กษาควรจัด ท าความร่วมมื อ กั บ วัด หรือ วิท ยาลั ยชั้ น น า
ร่วมกันเพื่อพัฒนาอารมณ์นักศึกษาให้มีความกระตือรือร้นในสังคมและการศึกษาในระดับโลก
ต่อไป
๖.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรจัดทารูปแบบในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สาหรับวิทยาลัย
อาชีวศึกษา
๒. ควรจัดทารูปแบบในการพัฒนา ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา
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ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตารวจชั้นประทวน
ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรณีศึกษา : สถานีตารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตารวจภูธรกาญจนดิษฐ์
และสถานีตารวจภูธรขุนทะเล
PROBLEMS AND OBSTACLES OF THE COMMUNITY AND MASS RELATIONS
OF THE NON-COMMISSIONED POLICE OFFICERS IN THE SURATTHANI
PROVINCIAL POLICE CASE STUDY : SURATTHANI POLICE STATION,
KANCHANADIT POLICE STATION AND KHUNTHALE POLICE STATION

วิโรจน์ บำรุง*
บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษำปัญ หำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญ
จนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ปั ญ หำและอุ ป สรรคงำนชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ของข้ ำรำชกำรต ำรวจชั้ น ประทวน สถำนี
ตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัด
ตำรวจภู ธรจั งหวัด สุ รำษฎร์ธำนี ที่ มี อำยุ ระดั บ กำรศึ ก ษำ ตำแหน่ ง และประสบกำรณ์ ก ำรรับ
รำชกำรต่ำงกัน 3) เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญ หำและแนวทำงกำรแก้ไขงำนชุม ชนและ
มวลชนสัม พั น ธ์ ของข้ำรำชกำรต ำรวจชั้ น ประทวนสถำนี ต ำรวจภู ธรเมื อ งสุ รำษฎร์ธำนี สถำนี
ตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนสถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี
สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี จำนวน 235 ตัวอย่ำง ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และสถิติเชิงอนุมำน ได้แก่ Independent Sample t-test, One-way ANOVA)
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มีกำรศึกษำ
ระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี มีตำแหน่งผู้บังคับหมู่งำนป้องกันปรำบปรำม มีประสบกำรณ์กำรรับรำชกำร
มำกกว่ ำ 20 ปี ควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หำและอุ ป สรรคงำนชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ข อง
ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก
เมื่อจำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีปัญ หำและอุปสรรคอันดับที่ 1 คือ ด้ำนปัจจัยสนับสนุน
อันดับที่ 2 คือ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนที่มีปัญหำและอุปสรรคอันดับสุดท้ำย คือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
ตำมลำดับ ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและ
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มวลขนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำแนก
ตำมอำยุ ไม่ แ ตกต่ำงกั น อย่ำงมี นั ยส ำคั ญ ทำงสถิติ ที่ ระดั บ 0.05 ส ำหรับ ตั วแปรอื่น ๆ คื อ ระดั บ
กำรศึกษำ ตำแหน่ง และประสบกำรณ์กำรรับรำชกำร มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ปัญหำและอุปสรรค, งำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, ข้ำรำชกำรตำรวจ
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study problems and obstacles
of the community and mass relations of the non-commissioned police officers
Suratthani Police Station, Kanchanadit Police Station and Khunthale Police Station
in the Suratthani Provincial Police. 2) compare problems and obstacles of the
community and mass relations of the non-commissioned police officers Suratthani
Police Station, Kanchanadit Police Station and Khunthale Police Station in the
Suratthani Provincial Police classified by age, education, position and experienced in
police performance 3) to study suggestions on problems and solutions of the
community and mass relations of the the non-commissioned police officers
Suratthani Police Station, Kanchanadit Police Station and Khunthale Police Station
in the Suratthani Provincial Police. The samples consisted of 235 participants who
was the non-commissioned police officers Suratthani Police Station, Kanchanadit
Police Station and Khunthale Police Station in the Suratthani Provincial.
Questionnaires were used to collect data. Statistics used to analyze data were
descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation
and inferential statistics, including Independent Samples T-test, One-Way ANOVA.
The results found that most of the respondents were aged more 35 years
old, graduate degree, squad leader of criminal prevention and suppression,
experienced in police performance 20 years or above. The overall opinion on
problems and obstacles of the community and mass relations of the noncommissioned police officers in the Suratthani Provincial Police at a high level. For
considering each aspect, the aspect of support factor was at first sequence. The
second was the aspect of personnel and the last sequence was the aspect of
operation
The hypothesis testing, the results showed that the opinion of the
problems and obstacles of the community and mass relations the noncommissioned police officers in the Suratthani Provincial Police classified by age
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was no significant difference at the 0.05 level. The other factors, namely, education,
position and experienced in police performance the opinion was no significant
difference at the 0.05 level
Keywords : problems and obstacles, the community and mass relations, police
officer
บทนา

ตำรวจเป็นกลไกหนึ่งของรัฐบำลในกำรควบคุมดูแลสังคมให้สงบสุข โดยสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ ถือเป็นหน่วยงำนที่สำคัญ เป็นหน่วยงำนหลัก หน่วยงำนหนึ่งของรัฐบำลมีหน้ำที่ในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม ประกอบกับเป็นองค์กำรหนึ่งในกระบวนกำรยุติธรรมและเป็น
หน่วยงำนแรกที่มีหน้ำที่ในกำรหำมำตรกำรป้องกันก่อนเกิดเหตุและเป็นหน่วยงำนแรกอีกเช่นกันที่
จะต้องถึงที่เกิดเหตุเมื่อมีเหตุกำรณ์อำชญำกรรมเกิดขึ้น สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ จึงได้ตระหนักถึง
ปัญหำดังกล่ำว และได้มอบหมำยหน่วยงำนในควำมรับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรแสวงหำควำมรู้และ
หำมำตรกำรต่ำงๆจำกทุกวิถีทำง ที่จะนำมำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมให้กับ
ประชำชน ซึ่ งมำตรกำรต่ำง ๆ ที่ น ำมำใช้มีห ลำยรูปแบบ ทั้ งมำตรกำรป้องกัน ก่อนเกิดเหตุเป็ น
มำตรกำรเชิงรุกงำนสืบสวนหำข่ำว เช่น โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสำยตรวจ โครงกำร
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ โครงกำรฝำกบ้ำนไว้กับตำรวจ และมำตรกำรรุนแรงโดยกำรปรำบปรำมอย่ำง
จริงจังเด็ดขำด เช่น โครงกำรสืบสวนและปรำบปรำมอบำยมุขอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง เป็นต้น
ไม่ ว่ำจะเป็ น จ ำนวนก ำลั งพลของเจ้ำหน้ ำที่ ต ำรวจที่ มี น้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ประชำกรทั่ ง
ประเทศ ควำมด้อยประสิทธิภำพของกำลังพลในกำรทำงำน กำรขำดแคลนด้ำนงบประมำณในกำร
จัดหำวัสดุอุปกรณ์ ที่ จำเป็นในกำรท ำงำน สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่
จะต้องพัฒนำควำมรู้ แสวงหำควำมร่วมมือจำกประชำชน ค้นหำแนวทำงสมัยใหม่ตำมหลักสำกล
เพื่ อ น ำมำทดลอง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไข และปรั บ ใช้ ท ำงำนในระบบกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำม
อำชญำกรรมที่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบันของประเทศ อย่ำงเหมำะสมและเป็นที่ยอมรับ
สำมำรถทำงำนร่วมกับประชำชนในเขตชุมชนเมือง และสังคมชนบทได้ หำไม่แล้วสภำพกำรณ์ของ
กำรเกิดปัญหำอำชญำกรรมก็จะยังคงเกิดขึ้นและทวีควำมรุนแรงเพิ่มมำกยิ่งขึ้นต่อไป
งำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เป็นโครงกำรหนึ่งของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ได้ริเริ่ม
ปฏิบัติกันมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 และปฏิบัติต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน
ในกรณีนี้ ผู้วิจัยประสงค์จะทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภู ธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรณี ศึกษำเฉพำะ
สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล
ซึ่งผลที่ได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้ นอกจำกจะทำให้ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีแล้ว ยังทำให้ทรำบ
ถึงข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ให้มีควำม

194

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ทันสมัยสอดคล้องกับภำรกิจหลักของตำรวจ อันจะส่งผลให้ข้ำรำชกำรตำรวจระดับชั้นประทวนที่
ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สำมำรถทำงำนร่วมกับประชำชนให้เกิดประสิทธิผล
เป็ น ที่ ย อมรับ ของประชำชนผู้ รับ บริก ำร ซึ่ งจะส่ งผลให้ สั งคมมี ค วำมสงบสุ ข ประชำชนมี ค วำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องกำรศึกษำถึงปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของ
ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรณีศึกษำเฉพำะ สถำนี
ตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล เพื่อจัก
ได้ทรำบควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ที่
ปฏิบัติงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ว่ำมีควำมคิดเห็นต่อปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์เป็น เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนำงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของตำรวจภูธรจังหวัด
สุรำษฏร์ธำนี และเป็นกรณีศึกษำสำหรับพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรนักเรียนนำยสิบตำรวจ
ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 8 ต่อไป ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษำปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กรณีศึกษำเฉพำะ สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนี
ตำรวจภูธรขุนทะเล จำนวน 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนบุคลำกร และด้ำนปัจจัยสนับสนุน
มำเพื่ อสร้ำงเป็ น กรอบแนวคิดของกำรวิจัย แยกเป็ น ตั วแปรอิส ระและตัวแปรตำม เพื่ อจะน ำ
ผลกำรวิ จั ย ที่ ได้ ไปปรั บ ปรุ งพั ฒ นำงำนชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเกิ ด
ประสิทธิผลในด้ำนกำรทำงำนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์ที่ดีกับประชำชน สำมำรถ
ทำงำนร่วมกับประชำชนเพื่อป้องกันปัญ หำอำชญำกรรมและสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน
สังคม ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้น
ประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุน
ทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
2.เพื่ อเปรียบเทียบปัญ หำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพั นธ์ของข้ำรำชกำร
ตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนี
ต ำรวจภู ธ รขุ น ทะเล ในสั ง กั ด ต ำรวจภู ธ รจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ที่ มี อำยุ ระดั บ กำรศึ ก ษำ
ตำแหน่ง และประสบกำรณ์รับรำชกำร ต่ำงกัน
3. เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญ หำและแนวทำงกำรแก้ไขปัญ หำงำนชุมชนและ
มวลชนสัมพั น ธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภู ธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนี
ตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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สมมุติฐานการวิจัย
1. ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธร
กำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเลในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ที่มีอำยุต่ำงกัน
มีปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่ำงกัน
2. ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธร
กำญจนดิ ษ ฐ์ และสถำนี ต ำรวจภู ธรขุ น ทะเลในสังกั ด ตำรวจภู ธรจั งหวัด สุ รำษฎร์ธำนี ที่ มี ระดั บ
กำรศึกษำต่ำงกัน มีปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่ำงกัน
3. ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธร
กำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเลในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ที่มีตำแหน่ง
ต่ำงกัน มีปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่ำงกัน
4. ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธร
กำญจนดิ ษ ฐ์ และสถำนี ต ำรวจภู ธ รขุ น ทะเลในสั ง กั ด ต ำรวจภู ธ รจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ที่ มี
ประสบกำรณ์รับรำชกำรต่ำงกัน มีปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่ำงกัน
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนผู้ปฏิบัติงำนในสถำนี
ตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 396 คน
กลุ่มตัวอย่าง กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้กำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง เป็นข้ำรำชกำร
ตำรวจชั้นประทวนผู้ปฏิบัติงำนในสถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์
และสถำนี ตำรวจภู ธรขุน ทะเล ในสั งกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กำหนดขนำดของกลุ่ม
ตัวอย่ ำงโดยใช้ ตำรำงส ำเร็จ ของ เครซี่ แ ละมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W.Morgan) ได้ก ลุ่ ม
ตัวอย่ำง จำนวน 235 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็น แบบสอบถำม (Questionnaire) ที่วัดปัญหำและอุปสรรค
งำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี กรณี ศึกษำเฉพำะ สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และ
สถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล ซึ่งผู้วิจัยได้สร้ำง โดยทำกำรศึกษำจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่ำงๆ มำเป็นแนวทำงในกำรจัดทำแบบสอบถำม แบ่งโครงสร้ำงของแบบสอบถำมออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบ ด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ตำแหน่ง และประสบกำรณ์กำรรับรำชกำ
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ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับ ปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของ
ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิ ษฐ์
และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ตอนที่ 3 คำถำมแบบปลำยเปิด (Open Ended Question) ซึ่งเป็นคำถำมที่ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถำมแสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหำและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่จะเป็นประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำปรับปรุงงำนชุมชนและมวลชุนสัมพันธ์ ของตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) เป็ น กำรบรรยำยของข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ
เบื้ องต้ น ได้ แก่ ค่ำร้อ ยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมำตรฐำน (Standard
Deviation : SD) ซึ่งผู้วิจัยใช้ในกำรวิเครำะห์ วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ตำแหน่ง และประสบกำรณ์กำรรับรำชกำร ข้อมูล
เกี่ยวกับควำมคิดเห็นต่อปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ระดับข้ำรำชกำรตำรวจ
ชั้ น ประทวนสถำนี ต ำรวจภู ธ รเมื อ งสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี สถำนี ต ำรวจภู ธ รกำญจนดิ ษ ฐ์ และสถำนี
ตำรวจภูธรขุนทะเล โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแบบสอบถำมตอนที่ 2
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นกำรใช้ค่ำสถิติวิเครำะห์ข้อมูลระหว่ำงตัว
แปรต้นและตัวแปรตำม ในกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระดับควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรตำรวจ
ชั้ น ประทวนสถำนี ต ำรวจภู ธ รเมื อ งสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี สถำนี ต ำรวจภู ธ รกำญจนดิ ษ ฐ์ และสถำนี
ต ำรวจภู ธ รขุ น ทะเล ที่ มี ต่ อ ปั ญ หำและอุ ป สรรคด้ ำ นงำนชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ในสั ง กั ด
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำแนกตำม อำยุ ระดับกำรศึกษำ ตำแหน่ง และประสบกำรณ์กำร
รับรำชกำร เพื่อทดสอบสมมติฐำน
ผลการศึกษา
ผลกำรศึกษำปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้น
ประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรณีศึกษำเฉพำะ สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์
ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล สรุปสำระสำคัญของผลกำรวิจัย
สรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำกกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 235 คน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีอำยุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 202
คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 มี กำรศึกษำระดับต่ำกว่ำปริญ ญำตรี จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ
48.50 มี ต ำแหน่ งผู้ บั งคั บ หมู่ งำนป้ อ งกั น ปรำบปรำม จ ำนวน 136 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 57.90 มี
ประสบกำรณ์กำรรับรำชกำรมำกกว่ำ 20 ปี จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 77.90
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ตารางที่ 1 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับปัญหำและอุปสรรคงำน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยรวมและรำยด้ำน
ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของ
ข้าราชการตารวจชั้นประทวน
1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
2. ด้ำนบุคลำกร
3. ด้ำนปัจจัยสนับสนุน

ระดับปัญหาและอุปสรรค
แปลผล
S.D.
X
3.27
3.80
3.92

0.67
0.49
0.38

ปำนกลำง
มำก
มำก

รวม
3.66
0.48
มาก
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนสถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี
สถำนี ต ำรวจภู ธ รกำญจนดิ ษ ฐ์ และสถำนี ต ำรวจภู ธ รขุ น ทะเล ในสั ง กั ด ต ำรวจภู ธ รจั ง หวั ด
สุรำษฏร์ธำนี มีปัญ หำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยรวมทั้ง 3 ด้ำน มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.66 อยู่ในระดับมำก
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนโดยเรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย พบว่ำ ด้ำนปัจจัย
สนับสนุน มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ 3.92 อยู่ในระดับมำก รองลงมำ คือด้ำนบุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
3.80 อยู่ระดับมำก และด้ำนกำรปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุด เท่ำกับ 3.27 อยู่ในระดับปำนกลำง
ตำมลำดับ
3. ผลการวิเคราะห์ระดับปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ จาแนก
ตาม อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และประสบการณ์การรับราชการ
ตารางที่ 2 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับปัญ หำและอุปสรรคงำน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยรวม จำแนกตำมอำยุ
ปัญหาและอุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ของข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน
1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
2. ด้ำนบุคลำกร
3. ด้ำนปัจจัยสนับสนุน
รวม

ระดับปัญหาและอุปสรรค
ต่ากว่า 35 ปี
ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป


S.D.

แปลผล



S.D.

แปลผล

3.43
3.92
4.08
3.81

0.65
0.52
0.42
0.51

ปำนกลำง
มำก
มำก
มาก

3.24
3.78
3.90
3.64

0.67
0.49
0.37
0.47

ปำนกลำง
มำก
มำก
มาก
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จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำร
ตำรวจชั้นประทวนสถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนี
ตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฏร์ธำนีโดยรวมทั้ง 3 ด้ำน จำแนกตำมอำยุ
เป็นดังนี้ อำยุต่ำกว่ำ 35 ปี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.81 อยูใ่ นระดับมำก และอำยุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.64 อยู่ในระดับมำก
เมื่อพิจำรณำปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้น
ประทวนเป็นรำยด้ำนโดยเรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย พบว่ำ อำยุต่ำกว่ำ 35 ปี ด้ำนปัจจัย
สนับสนุน มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ 4.08 อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ ด้ำนบุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
3.92 อยู่ ในระดั บ มำก และด้ ำ นกำรปฏิ บั ติ งำน มี ค่ ำ เฉลี่ ย ต่ ำสุ ด เท่ ำ กั บ 3.43 อยู่ ในระดั บ มำก
ตำมลำดับ
อำยุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป พบว่ำ ด้ำนปัจจัยสนับสนุน มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ 3.90 อยู่ใน
ระดั บ มำก รองลงมำคื อ ด้ ำ นบุ ค ลำกร มี ค่ ำ เฉลี่ ย เท่ ำ กั บ 3.78 อยู่ ในระดั บ มำก และด้ ำ นกำร
ปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุดเท่ำกับ 3.24 อยู่ในระดับมำก ตำมลำดับ
ตารางที่ 3 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับปัญ หำและอุปสรรคงำน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยรวม จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ปัญหาและอุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ของข้าราชการตารวจ
ชั้นประทวน

ระดับปัญหาและอุปสรรค
ต่ากว่าปริญญาตรี


1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน

3.29

2. ด้ำนบุคลำกร
3. ด้ำนปัจจัยสนับสนุน
รวม

3.80
3.94
3.68

S.D. แปลผล
0.72 ปำน
กลำง
0.51 มำก
0.37 มำก
0.50 มาก

ปริญญาตรี
3.18

S.D.
0.61

3.77
3.88
3.61

0.46
0.38
0.44



สูงกว่าปริญญาตรี
แปลผล
ปำน
กลำง
มำก
มำก
มาก

3.71

S.D.
0.55

4.08
4.10
3.96

0.53
0.46
0.44



จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำร
ตำรวจชั้นประทวนสถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนี
ตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฏร์ธำนีโดยรวม ทั้ง 3 ด้ำน จำแนกตำมระดับ
กำรศึกษำ เป็น ดังนี้ ระดับกำรศึกษำต่ำกว่ำปริญ ญำตรี มีค่ำเฉลี่ยเท่ ำกับ 3.68 อยู่ในระดับ มำก
ระดับปริญญำตรี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.61 อยู่ในระดับมำก และระดับสูงกว่ำปริญญำตรี มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.96 อยู่ในระดับมำก
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เมื่อพิจำรณำปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้น
ประทวน เป็น รำยด้ำนโดยเรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย พบว่ำระดับ กำรศึกษำต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี ด้ำนปัจจัยสนับสนุน มีค่ ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ 3.94 อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ ด้ำน
บุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.80 อยู่ในระดับมำก และด้ำนกำรปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุดเท่ำกับ
3.29 อยู่ในระดับปำนกลำง ตำมลำดับ
ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี ด้ำนปัจจัยสนับสนุน มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ 3.88 อยู่ในระดับ
มำก รองลงมำคือ ด้ำนบุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.77 อยู่ในระดับมำก และด้ำนกำรปฏิบัติงำน มี
ค่ำเฉลี่ยต่ำสุดเท่ำกับ 3.18 อยู่ในระดับปำนกลำง ตำมลำดับ
ระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี ด้ำนปัจจัยสนับสนุน มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ 4.10 อยู่
ในระดับ มำก รองลงมำคือ ด้ำนบุ คลำกร มี ค่ำเฉลี่ยเท่ ำกับ 4.08 อยู่ในระดับมำก และด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุดเท่ำกับ 3.71 อยู่ในระดับมำก ตำมลำดับ
ตารางที่ 4 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ โดยรวม จำแนกตำมตำแหน่ง
ปัญหาและ
อุปสรรคงาน
ชุมชนและ
มวลชน
สัมพันธ์ของ
ข้าราชการ
ตารวจ
ชั้นประทวน
1. ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน
2. ด้ำน
บุคลำกร
3. ด้ำนปัจจัย
สนับสนุน
รวม

ระดับปัญหาและอุปสรรค
ผู้บังคับหมู่งานป้องกัน
ปราบปราม

ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน



S.D.

แปลผล



S.D. แปลผล

3.31

0.67

3.12

0.68

3.80

0.51

ปำน
กลำง
มำก

3.73

3.91
3.67

0.42
0.50

มำก
มาก

3.91
3.59

ตาแหน่งอืน่ ๆ ได้แก่ ผู้
บังคับหมู่ฝ่ายอานวยการ ผู้
บังคับหมู่งานสอบสวน ผู้
บังคับหมู่งานจราจร


S.D.

แปล
ผล

3.56

0.48

มำก

0.47

ปำน
กลำง
มำก

4.12

0.36

มำก

0.32
0.45

มำก
มาก

4.06
3.91

0.35
0.36

มำก
มาก

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำร
ตำรวจชั้นประทวนสถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนี
ตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฏร์ธำนีโดยรวมทั้ง 3 ด้ำน จำแนกตำม
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ตำแหน่ง เป็นดังนี้ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งำนป้องกันปรำบปรำม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 อยู่ในระดับ
มำก ผู้บังคับหมู่งำนสืบสวน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.59 อยู่ในระดับมำก และตำแหน่งอื่นๆ ได้แก่ ผู้
บังคับหมู่ฝ่ำยอำนวยกำร ผู้บังคับหมู่งำนสอบสวน ผู้บังคับหมู่งำนจรำจร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.91 อยู่
ในระดับมำก
เมื่อพิจำรณำปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้น
ประทวน เป็ น รำยด้ ำน โดยเรีย งล ำดั บ ค่ ำเฉลี่ ย จำกมำกไปหำน้ อ ย พบว่ำข้ ำรำชกำรต ำรวจชั้ น
ประทวนที่มีตำแหน่งผู้บังคับหมู่ปกครองป้องกัน ด้ำนปัจจัยสนับสนุน มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ 3.91
อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ ด้ำนบุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.80 อยู่ในระดับมำก และด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุดเท่ำกับ 3.31 อยู่ในระดับปำนกลำง ตำมลำดับ
ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนที่มีตำแหน่งผู้บังคับหมู่งำนสืบสวน ด้ำนปัจจัยสนับสนุน มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ 3.91 อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ ด้ำนบุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.73 อยู่ใน
ระดับมำก และด้ำนกำรปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุดเท่ำกับ 3.12 อยู่ในระดับปำนกลำง ตำมลำดับ
ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนที่มีตำแหน่งอื่นๆ ได้แก่ ผู้บังคับหมู่ฝ่ำยอำนวยกำร งำน
สอบสวน ผู้ บั งคั บ หมู่ งำนจรำจร ด้ ำนบุ ค ลำกร มี ค่ ำเฉลี่ ย สู งสุ ด เท่ ำกั บ 4.12 อยู่ ในระดั บ มำก
รองลงมำคือ ด้ำนปัจจัยสนับสนุน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.06 อยู่ในระดับมำก และด้ำนกำรปฏิบัติงำน มี
ค่ำเฉลี่ยต่ำสุดเท่ำกับ 3.56 อยู่ในระดับมำก ตำมลำดับ
ตารางที่ 5 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ โดยรวม จำแนกตำมประสบกำรณ์กำรรับรำชกำรต่ำงกัน
ปัญหาและ
อุปสรรคงาน
ชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของ
ข้าราชการตารวจ
ชั้นประทวน
1. ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน
2. ด้ำนบุคลำกร
3. ด้ำนปัจจัย
สนับสนุน
รวม

ต่ากว่า 10 ปี


S.D. แปลผล

ระดับปัญหาและอุปสรรค
10 – 20 ปี


S.D. แปลผล

3.54 0.68

มำก

3.14

0.40

3.95 0.53
4.09 0.44

มำก
มำก

3.73
3.95

3.86 0.52

มาก

3.61

มากกว่า 20 ปี


S.D. แปลผล

0.31
0.21

ปำน
กลำง
มำก
มำก

3.23 0.68

ปำน
กลำง
3.79 0.50 มำก
3.89 0.38 มำก

0.27

มาก

3.6
๔

0.48

มาก
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จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำร
ตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนี
ต ำรวจภู ธ รขุ น ทะเล ในสั งกั ด ต ำรวจภู ธรจั งหวัด สุ รำษฏร์ ธำนี โดยรวมทั้ ง 3 ด้ ำน จ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์กำรรับรำชกำร เป็นดังนี้ ประสบกำรณ์กำรรับรำชกำรต่ำกว่ำ 10 ปี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
3.86 อยู่ในระดับมำก ประสบกำรณ์กำรรับรำชกำร 10 - 20 ปี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.61 อยู่ในระดับ
มำก และประสบกำรณ์กำรรับรำชกำรมำกกว่ำ 25 ปี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.64 อยู่ในระดับมำก
เมื่อพิจำรณำปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้น
ประทวน เป็นรำยด้ำนโดยเรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย พบว่ำประสบกำรณ์กำรรับรำชกำร
ต่ำกว่ำ 10 ปี ด้ำนปัจจัยสนับสนุน มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ 3.95 อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ ด้ำน
บุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.73 อยู่ในระดับมำก และด้ำนกำรปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุดเท่ำกับ
3.54 อยูใ่ นระดับมำก ตำมลำดับ
ประสบกำรณ์กำรรับรำชกำร 10 - 20 ปี ด้ำนปัจจัยสนับสนุน มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ
4.09 อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ ด้ำนบุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 อยู่ในระดับมำก และด้ำน
กำรปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุดเท่ำกับ 3.14 อยู่ในระดับปำนกลำง ตำมลำดับ
ประสบกำรณ์กำรรับรำชกำรมำกกว่ำ 20 ปี ด้ำนปัจจัยสนับสนุน มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ
3.89 อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ ด้ำนบุคลำกร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.79 อยู่ในระดับมำก และด้ำน
กำรปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุดเท่ำกับ 3.23 อยู่ในระดับปำนกลำง ตำมลำดับ
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี
สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี ที่มีอำยุต่ำงกัน มีปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่ำงกัน
ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุต่ำงกันมีปัญ หำและอุปสรรคงำนชุมชนและ
มวลชนสั มพั น ธ์ของข้ำรำชกำรต ำรวจชั้น ประทวน ในสังกั ดต ำรวจภู ธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ใน
ภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน และด้ำนบุคลำกร มี
ปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ไม่แตกต่ำงกัน สำหรับด้ำนปัจจัยสนับสนุน มี
ปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่ำงกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี
สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี ที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่ำงกัน
ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีปัญหำและอุปสรรคงำน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ในภำพรวมแตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน มีปัญหำและอุปสรรค
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งำนชุมชนและมวลขนสัมพันธ์ แตกต่ำงกัน สำหรับด้ำนบุคลำกร และด้ำนปัจจัยสนับสนุน มีปัญหำ
และอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ไม่แตกต่ำงกัน
สมมติฐานข้อที่ 3 ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี
สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี ที่มีตำแหน่งต่ำงกัน มีปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่ำงกัน
ผลกำรเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำงที่มีตำแหน่งต่ำงกันมีปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและ
มวลชนสั มพั น ธ์ของข้ำรำชกำรต ำรวจชั้น ประทวน ในสังกั ดต ำรวจภู ธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ใน
ภำพรวมแตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน และด้ำนบุคลำกร มี
ปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่ำงกัน สำหรับด้ำนปัจจัยสนับสนุน มีปัญหำ
และอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ไม่แตกต่ำงกัน
สมมติฐานข้อที่ 4 ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี
สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี ที่มีประสบกำรณ์กำรรับรำชกำรต่ำงกัน มีปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
แตกต่ำงกัน
ผลกำรเปรียบเที ยบกลุ่มตัวอย่ำงที่ มีประสบกำรณ์ กำรรับรำชกำรต่ำงกันมีปัญ หำและ
อุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี ในภำพรวมแตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรปฎิบัติงำน และด้ำน
ปั จจัยสนั บ สนุ น มี ปั ญ หำและอุ ป สรรคงำนชุม ชนและมวลชนสัม พั น ธ์ แตกต่ำงกัน สำหรับ ด้ำน
บุคลำกร มีปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ไม่แตกต่ำงกัน
5. ผลการรวบรวมข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไขงานชุ ม ชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตารวจชั้นประทวน ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดังนี้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ กำรปฏิบัติงำนบำงโครงกำรยังไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
แผนงำน บำงชุมชนยังให้ ควำมร่วมมื อในกำรปฏิบัติงำนน้อย กำรดำเนินงำนบำงครั้งขำดควำม
ต่อเนื่อง
2. ด้ำนบุคลำกร ได้แก่ ไม่เหมำะสมกับงำน ขำดควำมรู้ที่จะนำไปใช้ในกำรปฏิบัติง ำน
ไม่เข้ำใจในงำนอย่ำงแท้จริง ขำดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และไม่มีใจรักในงำน
3. ด้ำนปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ งบประมำณมีน้อยไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ไม่ทันสมัย ยำนพำหนะไม่เพียงพอ เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ และขำดบุคลำกรที่มีควำม
เชี่ยวชำญ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการ
ตารวจชั้นประทวน ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดังนี้
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1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ได้แ ก่ ควรจัดโครงสร้ำงให้ตรงกับควำมต้องกำรของแต่ละ
ชุมชน และกำหนดโครงกำรที่เป็นระบบและชัดเจนและเป็นแนวทำงเดียวกัน
2. ด้ำนบุคลำกร ได้แก่ ควรจัดผู้ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับงำน ควรจัดอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ควรคัดเลือกผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติงำน และควรปรับทัศนคติ
และจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงำน
3. ด้ ำนปั จ จั ย สนั บ สนุ น ได้ แ ก่ ควรจัด สรรงบประมำณเพิ่ ม ขึ้ น ให้ เพี ย งพอต่ อ กำร
ปฏิบัติงำน และควรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ และทันสมัยต่อกำรปฏิบัติงำน
อภิปรายผล
ผลกำรศึกษำวิจัยปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจ
ชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรณีศึกษำเฉพำะ สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุ
รำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล มีประเด็นที่สำคัญที่ได้พบ
จำกผลกำรวิจัยในครั้งนี้สำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี้
1. ปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน
ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ระดับปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ ในภำพรวมทั้ง 3 ด้ำน อยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก
คือด้ำนปัจจัยสนับสนุนและด้ำนบุคลำกร ทั้ งนี้เพรำะว่ำข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติงำน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ยังเห็นว่ำปัจจัยสนับสนุนในส่วน
ของงบประมำณยังมี น้ อยไม่ เพี ยงพอ วัส ดุอุป กรณ์ ที่ ใช้ในกำรท ำงำนไม่ เพี ยงพอและไม่ ทั น สมั ย
อัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ตำรวจในกำรปฏิ บัติงำนชุมชนสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ไม่เพียงพอ และ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต ำรวจในกำรปฏิ บั ติ ง ำนชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ แ ละมวลชนสั ม พั น ธ์ บ ำงคนยั ง ขำดควำมรู้
ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ประจวบ โสดำบัน ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง
บทบำทของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่มีต่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในเขตพื้นที่ของสถำนี
ตำรวจภูธรบ้ำนเป้ำ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรขำดแคลนบุคลำกร
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนชุมชนสัมพันธ์มีมำกที่สุด เนื่องจำกขำดเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่เพียงพอใน
กำรเข้ำถึงประชำชนในพื้ นที่ ท ำให้กำรปฏิบั ติห น้ำที่ ของเจ้ำหน้ำที่ ตำรวจในด้ำนต่ำง ๆ มีภำระ
เพิ่มขึ้นมำกกว่ำเดิม
2. ผลกำรเปรียบเทียบปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำร
ตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ที่มี อำยุ ระดับกำรศึกษำ ตำแหน่ง
และประสบกำรณ์กำรรับรำชกำรต่ำงกัน ดังนี้
ผลกำรเปรียบเทียบปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของข้ำรำชกำร
ตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนี
ตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ำ อำยุ ซึ่งผู้ที่
มีอำยุต่ำกว่ำ 35 ปี มีระดับปัญหำและอุปสรรคมำกกว่ำผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ระดับกำรศึกษำ
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ซึ่งผู้ที่มีระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี มีระดับปัญหำและอุปสรรคมำกกว่ำผู้ที่มีระดับกำรศึกษำ
ต่ำกว่ำปริญญำตรีและระดับปริญญำตรี ตำแหน่ง ซึ่งผู้ที่มีตำแหน่งอื่นๆ มีระดับปัญหำและอุปสรรค
มำกกว่ ำผู้ ที่ มี ต ำแหน่ งผู้ บั งคั บ หมู่ งำนป้ อ งกั น ปรำบปรำมและต ำแหน่ งผู้ บั งคั บ หมู่ งำนสื บ สวน
ประสบกำรณ์กำรรับรำชกำร ซึ่งผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรรับรำชกำรต่ำกว่ำ 10 ปี มีระดับปัญหำและ
อุปสรรคมำกกว่ำผู้มีประสบกำรณ์กำรรับรำชกำร 10 – 20 ปี และ มำกว่ำ 20 ปี ขึ้นไป
3. ผลกำรทดสอบสมมุติฐำน ดังนี้
ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธร
กำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ที่มี อำยุ และ
ประสบกำรณ์ ก ำรรับ รำชกำร ต่ ำงกั น มี ปั ญ หำและอุ ป สรรคงำนชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ไม่
แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ร.ต.อ.อำนนท์ แก้วเขียว
(2553) ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนของตำรวจชุมชนและมวลชน
สัมพั นธ์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปั จจัยที่ มี ควำมสัมพันธ์กับผลกำรปฏิบัติงำนของตำรวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ระยะเวลำในกำรรับรำชกำร
ส่วนข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน สถำนีตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธร
กำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล ในสังกัดตำรวจภู ธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ที่มี ระดับ
กำรศึกษำ และตำแหน่ง ต่ำงกัน มีปัญหำและอุปสรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แตกต่ำงกัน ซึ่ง
เป็ น ไปตำมสมมติ ฐ ำนที่ ตั้ งไว้ สอดคล้ อ งกั บ งำนวิ จั ย ของ ร.ต.อ.อำนนท์ แก้ ว เขี ย ว (2553) ได้
ศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติ งำนของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ผล
กำรศึกษำพบว่ำ วุฒิกำรศึกษำ ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฎิบัติงำน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จำกกำรศึกษำวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอแนะถึงแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงำนและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
1. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรให้ควำมสำคัญกับงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ให้มำกขึ้น
และจัดสรรงบประมำณมำใช้ในกำรดำเนินงำนให้มำกขึ้น
2. บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ต้องมีควำมพร้อม และเพียงพอต่อ
กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนต้องมีกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
3. จัดสรรบุคลำกรและมอบหมำยหน้ำที่ให้สอดคล้องกับงำนที่ได้รับผิดชอบในงำน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ผลจำกกำรศึ กษำวิจัยเรื่อง “ปั ญ หำและอุป สรรคงำนชุมชนและมวลชนสัมพั นธ์ของ
ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรณีศึกษำเฉพำะ สถำนี
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ตำรวจภูธรเมืองสุรำษฎร์ธำนี สถำนีตำรวจภูธรกำญจนดิษฐ์ และสถำนีตำรวจภูธรขุนทะเล” ยังมี
ประเด็นที่น่ำสนใจอีกมำก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรศึกษำ เช่น เรื่อง “ควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตรที่มีต่อกำร
จัดโครงสร้ำงงำนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของตำรวจภูธรภำค 8”
2. ควรศึกษำ เช่น เรื่อง “แรงจูงใจของข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนที่มีต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร”
3. ควรศึกษำ เช่น เรื่อง “ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่องำนชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของตำรวจภูธรภำค 8”
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ภาวะหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26
ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

THE DEBT CONDITION OF MILITARY OFFICERS AFFILIATED WITH THE 26 TH
MILITARY CIRCLE, SOMDETCH CHAO PHRAYA MAHA KASHATRIYA SUK CAMP,
SAMET SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, BURIRAM PROVINCE
วิเชียร เดชบุญ
คงฤทธิ์ กุลวงษ์
วรวุฒิ อินทนนท์
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาภาวะหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัด
มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
(2) ศึกษาความแตกต่างในภาวะหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26
จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล , ปั จ จั ย ด้ า นฐานะทางเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว และปั จ จั ย ด้ า น
พฤติกรรมการบริโภค (3) ศึกษาแนวทางการแก้ไขภาวะหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัด
มณฑลทหารบกที่ 26 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ กาลังพลข้าราชการทหาร
สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 จานวน 186 นาย และกลุ่มเป้าหมายการวิจัยเชิงคุณภาพ จานวน 30
นาย เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ เป็ น แบบสอบถามภาวะหนี้ สิ น ของก าลั งพลข้ าราชการทหาร สั งกั ด มณฑล
ทหารบกที่ 26 และแบบสัมภาษณ์ แนวทางการแก้ไขภาวะหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหาร
สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .601.00 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล กาลังพลข้าราชการทหารที่มีภาวะหนี้สินส่วนใหญ่
จะมี ชั้ น ยศ ส.ต.-ส.อ. มี อ ายุ น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 30 ปี รั บ ราชการมาแล้ ว น้ อ ยกว่ า 10 ปี
สถานะภาพครอบครัวจะสมรสและมีบุตรแล้ว มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท ภรรยาไม่มีงานทาไม่มี
รายได้พิเศษ และรายได้สุทธิที่ได้รับจะอยู่ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการบริโภค
ดังนี้
(1.1) การบริโภคเพื่อดารงชีพ พบว่า มีค่าใช้จ่ายอยู่เป็นประจา (1.2) การบริโภคเพื่อความมั่นคง
พบว่า มีค่าใช้จ่ายเป็นบางครั้งบางคราว (1.3) การบริโภคในทางอบายมุข พบว่า มีค่าใช้จ่ายเป็นบาง
กลุ่ม (1.4) การบริโภคในด้านอื่น ๆ พบว่า มีค่าใช้จ่ายตามโอกาส (2) ความแตกต่างในภาวะหนี้สิน


นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
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ของกาลังพลข้าราชการทหาร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กาลังพลข้าราชการทหารที่มี
หนี้สินมากที่สุดมีชั้นยศ ส.ต.-ส.อ. จานวน 98 นาย ปัจจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
พบว่า กาลังพลข้ าราชการทหารที่มีหนี้สินมากที่สุด คือ มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท
จานวน 87 นาย และปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายตามการบริโภค
เพื่อดารงชีพจะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ส่วนค่าใช้จ่ายตามการบริโภคเพื่อความมั่นคง การบริโภค
ในทางอบายมุข และการบริโภคในด้านอื่น ๆ จะมีค่าใช้จ่ายไม่เป็นรายเดือนแต่อาจจะมีค่าใช้จ่าย
บ้างเป็นครั้งคราวและตามโอกาส (3) แนวทางการแก้ไขภาวะหนี้สินแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้ (3.1)
แนวทางระยะสั้น พบว่า ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายแบบประหยัด หารายได้
เพิ่ม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายในครอบครัว แยกแยะค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นออกไป เช่น การ
สังสรรค์กับเพื่อน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ท่องเที่ยวกลางคืน เป็นต้น (3.2) แนวทาง
ระยะยาว พบว่า มีมาตรการในการกู้ หาแนวทางที่จะไม่ก่อหนี้สินเพิ่ม หารายได้ เพิ่มประกอบอาชีพ
เสริม รู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด คุ้มค่า รู้จักวางแผนการใช้จ่าย สร้างวินัยทางการเงิน โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คาสาคัญ: (1) ภาวะหนี้สิน (2) ข้าราชการทหาร (3) ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
Abstract
The purposes of this research were : (1 ) to study the debt condition of
Military Officers affiliated with the 26 th Military Circle, Somdetch Chao Phraya Maha
Kashatriya Suk Camp, Samet Sub-district, Muang District, Buriram Province, ( 2 ) to
investigate the differences in the debt condition of Military Officers affiliated with
the 2 6 th Military Circle classified by factors of personality, economic status of the
family and the consumption behavior, (3) to study guidelines of solutions in the
debt condition of Military Officers affiliated with the 26th Military Circle. The samples
used in the quantitative research were 1 8 6 Military Officers affiliated with
the 2 6 th Military Circle and 3 0 Military Officers of the targeted qualitative
research.The research tools were the questionnaire of the debt condition of Military
Officers affiliated with the 2 6 th Military Circle and interview questions for being
guidelines of solutions in the debt condition of Military Officers affiliated with
the 26 th Military Circle. having the content validity and consistency index between
.60-1.00 Statistics used were frequency and percentage,
The research results were as follows: (1 ) the factor of personality of
Military Officers had the most debt condition in the rank of Pfc. - Sgt. They were
less than or equal 30 years of age and had been working for less than 10 years. The
family status was married and had children. The income was less than 15,000 baht,
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wife had no work, no extra income and the net income received between 5,00110 ,000 baht. The consumption costs were as follows: (1.1) The consumption for
living found regular expenses. (1.2) The consumption for stability found occasional
expenses. (1.3) The consumption for all vices found some groups of expenses. (1.4)
The consumption for other areas found some opportunities of expenses. (2 )
Differences in the debt condition of Military Officers classified by the personal factor
found that 98 Military Officers who had the most debt in the rank of Pfc.-Sgt. The
economic status factor of the family found that 87 Military Officers had the most
debt in the monthly income was less than 1 5 ,0 0 0 baht and the factor of
consumption behavior found that most of the various expenses according to
consumption for living on a monthly basis. But, expenses of the consumption for
stability, the consumption for all vices, and the consumption for other areas,
expenses could not be paid on a monthly basis, but might be available from time
to time and occasionally. (3) Guidelines of solutions of the debt condition divided
into 2 stages as follows: (3 .1 ) The short-term guideline found that reducing
expenses was not necessary, did not spend money extravagantly, spent money
with savings, earned extra income, modified spending habits in the family, identified
unnecessary expenses, such as a party with friends, drinking alcoholic beverages,
smoking, nightlife, etc. (3.2) The long-term guideline found that having measures in
loaning money, found the way to avoid creating more debt, earned more income
opportunities, knew how to save money and worth , knew how to plan expenses,
and established the financial discipline based on sufficiency economy philosophy.
Keywords: (1) Debt Condition (2) Military Officers
(3) Somdetch Chao Phraya Maha Kashatriya Suk Camp
1. บทนา

สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ค่าครองชีพสูงขึ้น
เครื่องอุปโภคและบริโภคมีราคาแพงขึ้น เมื่อเทียบกับเงินเดือนที่ได้รับ ดังนั้น หนทางที่จะทาให้
สามารถดารงชีวิตให้อยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ก็คือการกู้เงินมาใช้ซึ่งการกู้เงินมาแล้วผ่อน
ชาระใช้ในอนาคตนี้ มีผลกระทบต่อภาระหนี้สินมากขึ้น ก็ต้องพยายามทุกวิธีทางที่จะหาเงินมา
ชดใช้หนี้สินที่กู้มาให้หมดโดยเร็ว ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานและต่อหน่วยงานได้อีกด้วย ๑
๑

นฤมล อินทะโสม, การศึกษาผลกระทบต่อภาระหนี้สินของนายทหารประทวน สังกัดกรมสนับสนุน
กรมทหารราบที่ ๙. วิทยานิพนธ์ รปม. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔).

210

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

จากปัญหาดังกล่าวหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้พยายามรณรงค์ ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคที่ฟุ่มเฟือยมาสร้างนิสัยการใช้จ่ายอย่างประหยัดลดการบริโภคที่ไม่จาเป็นลงและเก็บออมไว้
ใช้ยามเดือ ดร้อนหรือเหลื อเก็บ ไว้ใช้ในอนาคต เพื่ อความมั่น คงของชีวิตข้าราชการกลาโหม จึง
น่ า สนใจในการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการออมในรู ป แบบต่ า ง ๆ การประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยใน
ชีวิตประจาวัน จานวนเงิน ที่ เหลื อจากรายรับ เพื่ อนาข้อมู ลที่ได้ไปใช้เป็ น แนวทางสาคัญ ในการ
ส่งเสริมการวางแผนการออมให้กับข้าราชการ รวมไปถึงการนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ แก้ไขปัญหารายได้ ๒ ส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
กองทัพบกในปัจจุบัน ได้มีการแก้ไขปั ญหาภาระหนี้สินเป็นบางส่วนแล้ว แต่ยังมี กาลังพลอีกเป็น
จานวนมากที่มีปัญหาภาระหนี้สินอยู่ จะทาให้ กาลังพลขาดคุณภาพ ศักยภาพ และประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริงต่อการปฏิบัติหน้าที่๓ ยังมีกาลังพลนายทหารชั้นประทวนและลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งล้วน
แต่มีรายได้น้อยส่วนใหญ่มีภาวะหนี้ สินค่อนข้างสูง ซึ่งต่างกับกาลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่ง
อาจมีภาวะหนี้สินอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในวิสัยที่ชาระหนี้สินได้โดยไม่เดือดร้อน ปัญหาและสาเหตุของการ
ก่อหนี้ของบุคคลากรกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ส่วนกลาง) ส่วนมาก
เกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ที่มักจะยึดถือ
และให้ความสาคัญต่อวัตถุนิยม ทาให้เกิดการใช้จ่ายเกินกว่าความจาเป็นเมื่อค่าใช้จ่ายมีมากแต่
รายได้ มี ไม่ เพี ย งพอ จึ งจ าเป็ น ต้ อ งแสวงหาแหล่ งเงิน กู้ มาใช้ จ่ ายในส่ ว นที่ ไม่ เพี ย งพอกั บ ความ
ต้องการ๔ สาหรับปัญหาภาวะหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 นั้น
จะมีรายได้ตอบแทนที่ได้รับต่อเดือนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือน ทาให้จะต้องหาแหล่งเงินกู้ทั้ง
ในระบบและนอกระบบมาเพื่อดารงชีพ นอกจากนั้นยังมีค่านิยมความต้องการในวัตถุสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันทาให้การหาอาชีพเสริมยากขึ้น การว่างงาน
ของคู่สมรส ส่วนใหญ่ มีรายได้ด้านเดียวจากอัตราเงินเดือน ซึ่งมีอัตราที่น้อยอยู่แล้วยังต้องแบก
รับภาระหนี้สินที่ได้ไปกู้ยืมมา ดังนั้น กาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 จะต้อง
ได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างเป็นระบบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจาเป็นต้องให้ความสนใจเข้าถึง
ปัญ หาอย่างถ่องแท้ เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกาลังพล หาแนวทางในการแก้ไขภาวะหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑล
ทหารบกที่ 26 ต่อไป
๒

ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์, การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของข้ าราชการกองทัพอากาศ.
วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, (ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, ๒๕๕๘).
๓
เจริญ ภูวิจิตร์, ปัญ หาหนี้สินของข้าราชการครูกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพฯ : วารสาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ๒๕๕๐).
๔
มนไท จั น ทร์ ท อง, ภาวะหนี้ สิ น ของบุ ค ลากรในกองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร (ส่วนกลาง). วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต , (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .
๒๕๕๖).
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาภาวะหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26
ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2.2 เพื่อศึกษาความแตกต่างในภาวะหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑล
ทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ า นฐานะทางเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว และปั จ จั ย ด้ า น
พฤติกรรมการบริโภค
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขภาวะหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑล
ทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3.ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ทั้งเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และเชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ศึ ก ษาข้ อ มู ล โดยการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ในช่วงเวลาที่กาหนด แล้วนามาประมวลผล
ด้วยสถิติที่เหมาะสมเพื่อหาข้อสรุปตามกรอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าความถี่และค่าร้อยล่ะ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
สรุปเนื้อหา (Content Analysis)
4. ผลการวิจัย
4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑล
ทหารบกที่ 26 จานวน 186 นาย สรุปได้ดังนี้
(1) ผลการวิจัยภาวะหนี้สิน พบว่า กาลังพลข้าราชการทหารที่มีภาวะหนี้ สินส่วนใหญ่
จะมีชั้นยศ ส.ต.-ส.อ. มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี รับราชการมาแล้วน้อยกว่า 10 ปี สภาพ
ครอบครัวจะสมรสและมีบุตรแล้ว มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คู่สมรถไม่มีงานทา ไม่
ค่อยมีรายได้พิเศษ รายได้สุทธิที่ได้รับจะอยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ส่วนพฤติกรรมการบริโภค
เพื่อการดารงชีพมีค่าใช้จ่ายเป็นประจา พฤติกรรมการบริโภคเพื่อความมั่นคงมีค่าใช้จ่ายเป็นบางครั้ง
บางคราว พฤติกรรมการบริโภคในทางอบายมุขมีค่าใช้จ่ายเป็น บางกลุ่ม และมีพ ฤติกรรมการ
บริโภคในด้านอื่น ๆ มีค่าใช้จ่ายจ่ายนาน ๆ ครั้ง โดยมีหนี้สินอยู่ระหว่าง 100,001–500,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 96.77 ส่วนใหญ่จะกู้จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อยล่ะ 57.22 มีวัตถุประสงค์การกู้
เพื่อซื้อสิ่งอานวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 52.43 ใช้ระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน 1 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 66.99
(2) ผลการวิจัยหาความแตกต่างในภาวะหนี้ สิน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล , ปัจจัย
ด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค สามารถอธิบายได้ดังนี้
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(2.1) ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า มีชั้นยศ ส.ต.-ส.อ. มีหนี้สินมากกว่ากาลังพล
ข้าราชการทหารชั้นยศอื่น ๆ นั้น อาจเป็นเพราะว่าเป็นกลุ่มชั้นยศที่มีอัตราเงินเดือนน้อยกว่ากลุ่มชั้น
ยศอื่น ๆ จึงทาให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่ต้องใช้ กาลังพลข้าราชการทหาร ที่มีอายุน้อยกว่า
30 ปี และรับราชการมาน้อยกว่า 10 ปีจะมีหนี้สินมาก อาจเป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่กาลังสร้างเนื้อ
สร้างตัว ทั้งการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ของใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ เป็นต้น และส่วนใหญ่จะมีสถานภาพ
ครอบครัวที่สมรสและมีบุตรแล้ว
(2.2) ด้านฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว กาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑล
ทหารบกที่ 26 ส่วนใหญ่จะไม่มีอาชีพเสริมหรือรายได้เสริม อาจจะเป็นเพราะอาชีพทหารมีเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตายตั ว ทั้งการปฏิบัติหน้าที่นอกหน่วยตามแนวชายแดน ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ตลอดเวลาที่ออกแนวชายแดน หากอยู่หน่วยปกติก็จะมีการเข้าเวรรักษาการณ์อีก ทาให้ไม่สามารถ
หากอาชีพเสริมหรือประกอบกิจการได้ ประกอบกับรายได้ที่มาจากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
ส่งผลให้มีเงินเหลือ สุทธิรายเดือนไม่ถึง 10,000 บาท จึงทาให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการ
ดารงชีพ
(2.3) ด้ านพฤติ ก รรมการบริโภค ของก าลั งพลข้ าราชการทหาร สั งกั ด มณฑล
ทหารบกที่ 26 ส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไปในด้านการผ่อนชาระสินค้า ด้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป
ด้านเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ด้านเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ด้านการเดินทางและการสื่อสาร อาจเป็น
เพราะว่า กาลังพลข้าราชการทหาร มีความจาเป็นที่จะต้องผ่อนสินค้า ผ่อนบ้าน ผ่อนรถยนต์ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป อีกทั้งการ
กินอยู่ เครื่องประกอบการแต่งการก็จะต้องดูดีอยู่เสมอ ให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่การทางาน
ของตน แต่ก็จะต้องมีการเดินทางอยู่สม่าเสมอ เนื่องจากข้าราชการทหาร ส่วนมากมีภูมิลาเนาอยู่
ห่างไกลจากที่พักในค่ายทหาร ทาให้จะต้องเดินทางไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องอยู่เป็นประจา
4.2 การวิจัยเชิงคุณ ภาพ ผู้ให้ข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ เป็นกาลังพลข้าราชการทหาร
สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 จานวน 30 นาย สรุปผลการวิจัยแนวทางการแก้ไขภาวะหนี้สินสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
(1) แนวทางระยะสั้น พบว่า เห็นควรจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่าให้กู้ยืม เพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกหนี้สามารถชาระหนี้ได้ อบรมหาแนวทางลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
ออกจากการใช้ชีวิตประจาวัน โดยใช้จ่ายเท่าที่จาเป็น ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายแบบประหยัด หา
รายได้เพิ่ม ระมัดระวังในการสร้างหนี้ ทุกคนในครอบครัวจะต้องปรึกษากันในวางแผนการใช้เงินอยู่
เสมอ ว่าสิ่งไหนจาเป็นมากหรือสิ่งไหนจาเป็นน้อย ๆ ควรลด รายจ่ายที่ไม่จาเป็นภายในครอบครัว
ลง เช่น ลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน ลดค่าน้าค่าไฟในบ้าน เป็นต้น ใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน
ทาการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประกอบ เพื่อเป็นการบริโภคภายในครัวเรือน ส่งเสริมให้กาลังพลและครอบครัวรู้จักคิด รู้จัก
วางแผนการใช้จ่ายต่อการอุปโภคบริโภค ตัดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไป เช่น การสังสรรค์กับเพื่อน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ท่องเที่ยวกลางคืน ฯลฯ เพื่อให้เหลือเฉพาะรายจ่ายที่จาเป็น
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ในชีวิตประจาวันเท่านั้น เปลี่ยนพฤติกรรมการเลียนแบบตามสื่อโฆษณา หาความรู้ด้านการบริโภค
ตลอดจนการเลือกซื้อสินค้าในราคาประหยัด ไม่ใช้สินค้าที่แพงเกินตัว ใช้สินค้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
(2) แนวทางระยะยาว พบว่า เห็นควรจัดตั้งคณะทางานขึ้นมา เพื่อทาการศึกษาถึง
ภาวะหนี้สินของกาลังพลอย่างละเอียด เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่แท้จริง ตรงตาม
เหตุของการเกิดหนี้สิน ตลอดจนการออกมาตรการในการกู้หรือสิ่งที่ ทาให้ก่อหนี้ของกาลังพลลดลง
ให้ได้แนวทางที่จะไม่ก่อหนี้สินเพิ่ม ผลักดันส่งเสริมให้กาลังพลได้ศึกษาต่อในคุณวุฒิที่สูงขึ้น เมื่อ
สาเร็จการศึกษาแล้ว จะได้นาคุณ วุฒิ ที่ได้มาเพื่อปรับตาแหน่งงานให้สูงขึ้น และจะทาให้มีอัตรา
เงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วย ให้ความรู้ในด้านอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ช่างตัดผม เป็ นต้น แสวงหาอาชีพเสริม ที่สุจริต และถูกกฎหมาย ปรับ
แนวคิดใหม่พร้อมปลูกฝังกาลังพลตั้งแต่เริ่มรับราชการให้ดารงตนใช้ชีวิตโดยไม่ต้องก่อหนี้สิน ให้
การอบรมกล่อมเกลากาลังพลและครอบครัว ให้รู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด คุ้มค่า แสวงหาการ
สร้างรายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ ทางราชการจ่ายให้ รู้จักหาความรู้พร้อมวางแผนเกี่ยวกับการใช้
จ่าย เมื่อได้แนวทางการใช้เงินที่เหมาะสมแล้ว หารายได้เสริมร่วมกันกับคู่สมรส เช่น การขาย
เสื้อผ้ามือสองที่ตลาดนัดในวันหยุดราชการ ทาขนมขาย เปิดร้านกาแฟ รับจ้างซักรีด เป็นต้น ทา
บัญชีการใช้จ่ายภายในครัวเรือน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลดูว่าการใช้จ่ายเป็นอย่างไร ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพี ยง และการเลือกซื้ อสิ น ค้าที่ มี คุณ ภาพดีราคาถูก ตรงตามความต้องการใช้จริง หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมการเลียนแบบ ปลูกจิตสานึกในการบริโภค สร้างวินัยการใช้จ่ายปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ไม่ก่อภาระหนี้สินเพิ่มเติม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่กินอาหารนอกบ้านหรูหรา ไม่
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาแพง ไม่นาเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุขได้แก่ การดื่มเหล้า
และการเที่ยวเตร่
5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 ผลของการวิเคราะห์ภาวะหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบก
ที่ 26 สามารถอธิบายได้ดังนี้
(1) ด้ านปั จ จั ยส่ วนบุ ค คลและฐานะทางเศรษฐกิ จ ของครอบครัว พบว่า ก าลั งพล
ข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 ทุกชั้นยศมีหนี้สินกันแทบจะทุกคน ไม่ว่าจะมีอายุมาก
หรือน้อย รับราชการมานานแล้วหรือพึ่งบรรจุ เข้ามาก็ตาม ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีรายได้พิเศษเพิ่ม
และคู่สมรสไม่มีรายได้ช่วยครอบครัว แสดงให้เห็นว่าเงินรายได้ที่ได้รับเฉพาะเงินเดือนนั้นไม่เพียงพอ
กับสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของนุกูล ตรีเจริญ ๕ ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาภาวะหนี้สิน ของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้
๕

นุกูล ตรีเจริญ, ภาวะหนี้สินของนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยาน. วิทยานิพนธ์ รปม. (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗).
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

อากาศยาน พบว่า นายทหารชั้นประทวนทุกชั้นยศมีหนี้สินกันทุกคน ไม่ว่าจะรับราชการมาเป็นเวลา
มาก หรือน้อยก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีรายได้พิเศษเพิ่ม หรือภรรยามีรายได้ช่วยครอบครัวก็ยังไม่พอ
แสดงให้ เห็นว่าเงินรายได้ที่ได้รับแต่ละเดือนนั้นไม่พอเพียงกับสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน
(2) ด้ านพฤติ ก รรมในการบริโภค พบว่ า ก าลั งพลข้ าราชการทหาร สั งกั ด มณฑล
ทหารบกที่ 26 มีการบริโภคสินค้าในประเภทต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับการดารงชีพ คุณภาพชีวิต
ของกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 สามารถแยกตามการบริโภคได้ดังนี้
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเพื่ อการดารงชีวิต ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ทั่ ว ไป ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและการสื่อสาร ล้วนก็เป็นความต้องการของมนุษย์เรา
ทุกคน ซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ได้อธิบายไว้ว่า รากฐานของชีวิตมนุษย์
มี ค วามต้ อ งการที่ ไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด และที่ ข าดไม่ ได้ คื อ ความต้ อ งการที่ จ าเป็ น ซึ่ งจะเรีย งล าดั บ ตาม
ความสาคัญ อันประกอบด้วย ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความ
ต้องการความรักและเป็นเจ้าของ และความต้องการจะเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อง
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเพื่อความมั่นคง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
ค่าการศึกษา ค่าใช้จ่ายเพื่อตอบแทนในอนาคต และค่าใช้จ่ ายในการประกอบอาชีพเสริม ล้วนแต่
เป็นค่านิยมของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีค่านิยมของ สแปรงเกอร์ (Spranger) นักปรัชญาชาว
เยอรมันได้อธิบายจาแนกลักษณะค่านิยม แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมทางทฤษฎีหรือวิชาการ
ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสุนทรียภาพ ค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางการเมือง ค่านิยมทาง
ศาสนา
(2.3) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคในทางอบายมุข ได้แก่ ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และค่าใช้จ่ายในทางที่มิชอบ เป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น
ความ อยากลอง อยากท า อยากได้ อยากเป็ น ปัจจัยทางสังคม เช่น การคบคนพาล ทาให้ เกิด
พฤติ ก รรมในทางที่ ผิ ด ต่ อ บรรทั ด ฐานของสั งคม รวมไปถึ งปั จ จัย สิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพ เช่ น
สถานที่เสี่ยง สิ่งเสพติดต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขของ
นันทรัตน์ สุขศรี๖ ที่เห็นว่าแม้ว่ามนุษย์จะมีความต้ องการไม่จากัด แต่ก็มนุษย์สามารถฝึกฝนได้
อบายมุ ข ที่ พ บเห็ น อยู่ทั่ วไปในสั งคมปั จจุ บั น เช่ น ติด สุราและของมึน เมา ผลเสียคื อ เสียทรัพ ย์
ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ติดการพนัน ผลที่ตามมาคือ ผู้ชนะย่อมก่อเวร
ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป การพูดจาที่ไม่เหมาะสมในสถานที่เล่นการพนัน เช่น การพนันบอล
การพนันเกม

๖

นั น ทรัต น์ สุ ขศรี. ปั จจั ยที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ การควบคุ ม ตนเองให้ ป ลอดจากอบายมุ ข ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดอาเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, (ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553).
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(2.4) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคในด้านอื่น ๆ ได้แก่ ค่าการบันเทิงและนันทนาการ ค่า
การจัดงานในโอกาสพิเศษ และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอีก
ประเภทหนึ่ งไม่ ว่าจะเป็ น การพั ก ผ่ อ น การจั ด งานทางสั งคม เป็ น ต้ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของ ศุภวัฒ น์ ศุภเมธานนท์ ๗ ซึ่งทุกคนจะต้องมีรายจ่ายในด้านที่แตกต่างกัน
ออกไปตามความจาเป็นของแต่ล่ะบุคคล
(3) ด้านภาวะหนี้สิน พบว่า กาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 มี
หนี้สินอยู่ระหว่าง 100,001–500,000 บาท จาแนกตามแหล่งเงินกู้ 9 แหล่ง ส่วนใหญ่กู้เงินจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ จาแนกตามวัตถุประสงค์การกู้ 8 วัตถุประสงค์ ส่วนใหญ่กู้เพื่อซื้อสิ่งอานวย
ความสะดวก จาแนกตามระยะเวลาผ่อนชาระ 7 ช่วงระยะเวลา ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาผ่อนชาระ
ไม่เกิน 5 ปี และจาแนกตามจานวนเงินที่กู้ 5 ระดับ ส่วนใหญ่จะมีจานวนเงินที่กู้ไม่เกิน 500,000
บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ของนุกูล ตรีเจริญ ๘ ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะหนี้สิน
ของนายทหารชั้ น ประทวน สั งกั ด กองบั ญ ชาการกองพลทหารปื น ใหญ่ ต่ อ สู้ อ ากาศยาน พบว่ า
นายทหารชั้ น ประทวนส่ ว นใหญ่ มี ห นี้ สิ น อยู่ ร ะหว่ า ง 100,000–500,000 บาท มี ห นี้ สิ น เฉลี่ ย
281,552.89 บาท แหล่งเงินกู้ในระบบที่นายทหารชั้นประทวนส่วนใหญ่กู้คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ มี
วัตถุประสงค์ของการกู้เพื่อซื้อบ้าน และใช้ระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 10 ปี วงเงินที่กู้ส่วนใหญ่ไม่เกิน
500,000 บาท ส่วนแหล่งเงินกู้นอกระบบที่นายทหารชั้นประทวนส่วนใหญ่กู้คือ ญาติพี่น้อง/เพื่อน
มีวัตถุประสงค์ของการกู้เพื่อใช้จ่ายทั่วไปและใช้ระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 1 ปี วงเงินที่กู้ส่วนใหญ่ไม่เกิน
10,000 บาท
5.2 ผลของการวิเคราะห์ความแตกต่างในภาวะหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัด
มณฑลทหารบกที่ 26 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล , ปัจจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
และปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค สามารถอธิบายได้ดังนี้
(1) ด้านปัจจัยส่วนบุคคล กาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 ชั้นยศ
ส.ต.-ส.อ. มีหนี้สินมากกว่ากาลังพลข้าราชการทหารชั้นยศอื่น ๆ นั้น อาจเป็นเพราะว่าเป็นกลุ่มชั้น
ยศที่มีอัตราเงินเดือนน้อยกว่ากลุ่มชั้นยศอื่น ๆ จึงทาให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่ต้องใช้ กาลัง
พลข้าราชการทหาร ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี และรับราชการมาน้อยกว่า 10 ปีจะมีหนี้สินมาก อาจ
เป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่กาลังสร้างเนื้อสร้างตัว ทั้งการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ของใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ
เป็นต้น และส่วนใหญ่จะมีสถานภาพครอบครัวที่สมรสและมีบุตรแล้ว
(2) ด้ า นฐานะเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว ก าลั ง พลข้ า ราชการทหาร สั ง กั ด มณฑล
ทหารบกที่ 26 ส่วนใหญ่จะไม่มีอาชีพเสริมหรือรายได้เสริม อาจจะเป็นเพราะอาชีพทหารมีเวลา
๗

ศุภวัฒน์ ศุภเมธานนท์. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการนายทหารประทวนสังกัด
กองทัพ ภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต, (นครราชสีมา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. ๒๕๕๓).
๘
นุกูล ตรีเจริญ. ภาวะหนี้สินของนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยาน. วิทยานิพนธ์ รปม. (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๕๔๗).

216

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตายตัว ทั้งการปฏิบัติหน้าที่นอกหน่วยตามแนวชายแดน ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ตลอดเวลาที่ออกแนวชายแดน หากอยู่หน่วยปกติก็จะมีการเข้าเวรรักษาการณ์อีก ทาให้ไม่สามารถ
หากอาชีพเสริมหรือประกอบกิจการได้ ประกอบกับรายได้ที่มาจากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
ส่งผลให้มีเงินเหลือสุทธิรายเดือนไม่ถึง 10,000 บาท จึงทาให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการ
ดารงชีพ
(3) ด้านพฤติกรรมการบริโภค ของกาลังพลข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่
26 ส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไปในด้านการผ่อนชาระสินค้า ด้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป ด้านเกี่ยวกับ
ที่อยู่อาศัย ด้านเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ด้านการเดินทางและการสื่อสาร อาจเป็นเพราะว่า กาลัง
พลข้าราชการทหาร มีความจาเป็นที่จะต้องผ่อนสินค้า ผ่อนบ้าน ผ่อนรถยนต์ เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป อีกทั้งการกินอยู่ เครื่อง
ประกอบการแต่งการก็จะต้องดูดีอยู่เสมอ ให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่การทางานของตน แต่ก็
จะต้องมีการเดินทางอยู่สม่าเสมอ เนื่องจากข้าราชการทหาร ส่วนมากมีภูมิลาเนาอยู่ห่างไกลจากที่
พักในค่ายทหาร ทาให้จะต้องเดินทางไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องอยู่เป็นประจา
5.3 ผลของการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขภาวะหนี้สิน ของกาลังพลข้าราชการทหาร
สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 สามารถอธิบายได้ดังนี้
(1) แนวทางการแก้ไขภาวะหนี้สิน ในระยะสั้น กาลังข้าราชการทหาร จะต้องมีความ
เอาใจใส่ในเรื่องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง เช่น ลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไป หางาน
เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ลด ละ เลิก ดื่มกินเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบ ไม่นาเงินไปใช้จ่ายเกี่ยว
อบายมุขได้แก่ การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ และการเที่ยวเตร่ หาเวลาว่างหลังเลิกงานทาการเกษตร
เช่ น ปลู ก พื ช ผั ก สวนครัว เลี้ ย งสั ต ว์ เพื่ อ น ามาประกอบอาหารรับ ประทานเองที่ บ้ าน ท าให้ ล ด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวค่าอาหารลงได้
(2) แนวทางการแก้ไขภาวะหนี้สินในระยะยาว ผู้บังคับบัญชาควรออกมาตรการใน
การกู้หรือสิ่งที่ทาให้ก่อหนี้ของกาลังพลลดลง หาแหล่งเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ามาให้กู้เพื่อปรับโครงสร้าง
หนี้ ส่ งเสริม ให้ กาลั งพลได้ศึ ก ษาต่อ ในคุ ณ วุฒิ ที่ สู งขึ้ น อบรมให้ ค วามรู้ในด้านอาชี พ เสริม รู้จั ก
วางแผนเกี่ยวกับการใช้จ่าย สร้างงานสร้างรายได้เสริมให้กับกาลังพลและครอบครัว นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นตัวช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหารต่อไป
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
(1) เนื่องจากกาลังพลข้าราชการทหารส่วนหนึ่งมีปัญ หาเรื่องภาวะหนี้สิน จึงส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและการทางานด้วย ผู้บังคับบัญชาควรจัดหาแหล่งเงินทุน และสินเชื่อที่มี
ดอกเบี้ยต่ามาให้กาลังพลข้าราชการทหารได้กู้ยืม เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และจัดตั้งคณะกรรมการ
มาให้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 217

(2) ควรจัดหาสวัสดิการให้กับกาลังพลข้าราชการทหาร เพื่อเพิ่มขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ และสามรถช่วยเหลือครอบครัวของกาลังพลที่ประสบกับภาวะหนี้สินได้ในระดับ
หนึ่ง เช่น การซื้อข้าวสารให้ จัดหาเครื่องแต่งกายให้ เป็นต้น
(3) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในหน่วย จะต้องกาหนดมาตรการในการช่วยเหลือกาลัง
พลข้าราชการทหารด้านการเงิน สามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลือ หาหนทางแก้ไข และมีแนวทาง
จัดทาโครงการสร้างเสริมอาชีพให้กับกาลังพลและครอบครัวแบบครบวงจรและยั่งยืน
6.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
(1) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยภาวะหนี้สินของกาลังพลข้าราชการทหาร
สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 โดยใช้แ นวทางการศึกษา เชิงปริม าณและเชิงคุ ณ ภาพ แต่ ยังขาด
รายละเอียดในด้านของสาเหตุแรงจูงใจที่ทาให้กาลังพลข้าราชการกู้หนี้มาใช้ การวิจัยครั้งต่อไปเห็น
ควรศึกษาในด้านสาเหตุของการเป็นหนี้ และจะได้แก้ไขให้ตรงจุดต่อไป
(2) ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของข้าราชการ
ทหาร ในแต่ละพื้นที่/บริบท โดยเฉพาะอย่ างยิ่งกับข้าราชการที่บรรจุใหม่ เพื่อให้สามารถมีรายได้
เสริมและไม่ต้องก่อหนี้ขึ้นในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง
7. กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก ดร.คง
ฤทธิ์ กุลวงษ์ ประธานกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ ประธานกรรมการสอบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย
ร่มเย็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาเสียสละเวลาให้คาแนะนา และให้คาปรึกษางานวิจัยจนสาเร็จลุล่วง
จึ งขอขอบพระคุ ณ มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ น และก าลั งพล
ข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 ทุกท่านที่ได้เอื้อเฟื้อสละเวลา
บรรณานุกรม
จริศักดิ์ ประดิษฐ์ผล. ภาวะหนี้สินนายทหารประทวนมณฑลทหารบกที่ 23. ขอนแก่น : วิทยาลัย
การทัพบก รุ่นที่ 51. 2549.
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เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้า. 2550.
นฤมล อิ น ทะโสม. การศึ กษาผลกระทบต่อ ภาระหนี้ สิ น ของนายทหารประทวน สั ง กั ดกรม
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นัน ทรัตน์ สุขศรี. ปั จจัยที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กับ การควบคุม ตนเองให้ ป ลอดจากอบายมุข ของ
นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ร้ อ ยเอ็ ด อ าเภอธวั ช บุ รี จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด .
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2553.
นาวิกศาสตร์. การขาดวินัยทางการเงิน มหันตภัยใกล้ตัว. ชลบุรี : กองทัพเรือ. 2557.
นุกูล ตรีเจริญ. ภาวะหนี้สินของนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ
ในการปฏิบตั ิตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง

DEVELOPMENT OF COOPERATIVE LEARNING ACTIVITIES FOR THE BUDDHIST
DUTIES LEARNING UNIT ON THE FIVE PRECEPTS PRACTICE OF THE 1ST
SECONDARY SCHOOL STUDENTS, SATREE RANONG SCHOOL
พระมหาโยธิน มหาวีโร (มาศสุข)
อังคณา ใจเหิม
บทคัดย่อ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ ในการปฏิบัติ
ตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๔ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
หน้าที่ชาวพุทธ ในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้ าที่ ชาวพุ ทธ ในการปฏิ บั ติตามหลักศีล ๕ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง
ผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า
๑. ผลการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ ใน
การปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง ที่สร้างขึ้นนั้น พบว่า มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1) ๘๔.๗๒ / (E2) ๘๓.๑๑ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๑
๒. ผลการผลการเปรียบเที ยบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้หลังใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การพั ฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ ในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนมีอัตรา
สูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย (x̅) ก่อนการใช้ เท่ากับ ๑๘ หลังการใช้ เท่ากับ ๓๓ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่


นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๐.

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. Faculty of Social Science School
of Liberal Arts Siam University, Thailand.
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คาดไว้ระดับ .๐๕ และค่าเฉลี่ยร้อยละหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เท่ากับ ๘๓.๑๑ พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่
คาดหวังไว้ คือ ร้อยละ ๘๐ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๒
Abstract
Development of cooperative learning activities for the buddhist duties learning unit
on the five precepts practice of the 1st secondary school students, Satree Ranong school, The
Secondary Educational Service Area Office14. The main objectives of this research are 1. To
development of cooperative learning activities for the buddhist duties learning unit on the five
precepts practice of the 1st secondary school students, Satree Ranong school has the
efficiency to standard 80/80. 2. To compare the learning achievement of cooperative learning
activities for the buddhist duties learning unit on the five precepts practice of the 1st
secondary school students, Satree Ranong school
The Findings of the study were concluded as follows:
1. The result of development of cooperative learning activities for the buddhist
duties learning unit on the five precepts practice of the 1st secondary school students, Satree
Ranong school found that the efficiency was (E1) = 84.72 / (E2) = 83.11 which according to
higher than standard 80/80 and according to the hypothesis that one.
2. The result of compare the learning achievement after using learning set of
development of cooperative learning activities for the buddhist duties learning unit on the five
precepts practice of the 1st secondary school students, Satree Ranong school found that the
learning achievement of learners was higher. The mean of score before using learning set was
18 and after using learning set was 33, with significant statistical significance at .05. The mean
percentage after using learning set was 83.11. It was higher than expected by 80% and
according to the hypothesis that second.
บทนา

เนื่ องจากความเจริญ ก้าวหน้ าของวิท ยาการด้านต่าง ๆ ในสังคมปั จจุบั น มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นทางหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งถือว่าเป็น
กลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข การจัดการศึกษามุ่งเน้นความสาคัญ ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาให้มีความสมดุลยึดหลักผู้เรียน เป็นสาคัญ
ที่สุดส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพใน
สังคมไทยให้ มี คุณ ธรรมและมี ความรอบรู้อย่างเท่ ากัน ให้ มีความพร้อม ทั้ งร่างกาย สติปั ญ ญา
อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่าง มั่นคง
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แนวการพัฒนาคนดังกล่าว มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงามมีจิตสาธารณะพร้อม
ทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ได้กาหนดคุณ ภาพของผู้เรียนไว้ว่า ผู้เรียนมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
ตนเองและผู้ อื่ น ที่ อ ยู่ ร อบข้ า ง ตลอดจนสภาพแวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง มีทักษะกระบวนการ และมีข้อมูลที่จาเป็นต่อการพัฒนาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคาสอนของตน เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบการอยู่ร่วมกัน
และการทางานกับผู้อื่น มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของห้องเรียน และได้ฝึกการตัดสินใจ มีความรู้
เรื่องตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง รู้และ
เข้ าใจเกี่ ย วกั บ ศาสนา ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม หน้ าที่ พ ลเมื อ ง เศรษฐศาสตร์ ประวัติ ศ าสตร์ และ
ภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาทาความเข้าใจที่สูงยิ่งขึ้นไป๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะเป็น
แกนในการพัฒนาคนเพื่อไปพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างมาก สาระการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา
ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง วั ฒ นธรรมและการด ารงชี วิ ต ในสั ง คม เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในแต่
ละสาระการเรียนรู้ดั งกล่ าว ตลอดจนยึ ดมั่ น และ ปฏิ บั ติต นเพื่ อการอยู่ร่วมกัน ในสังคม อย่างมี
ความสุขตามระบอบการปกครองที่สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทั้งทาง
สังคมและทางธรรมชาติ๒
การสอนแบบร่วมมือจึงเป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนสามรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ ได้ข้อมูลได้องค์ความรู้ที่
เป็ น ประโยชน์ เป็ น วิธีห นึ่ งที่ ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนได้ เรียนรู้แบบมี ส่ วนร่วมซึ่ งจะช่ วยให้ ผู้เรีย นได้ รับ
ประสบการณ์ที่สัมพันธ์ กับชีวิตจริงได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการ
บันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออกทักษะการสร้างความรู้
ใหม่และทักษะการทางานเป็นกลุ่มจัดว่า เป็นวิธีเรียนที่สามารถนามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ ในการเรียนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็
ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ความสาเร็จของตนเองก็คือความสาเร็จ
๑

กระทรวงศึกษาธิการ,หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. (กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑), หน้า ๔.
๒
กรมวิชาการ. คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ . (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๕), หน้า ก. ๒๐ - ๒๑.
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ของกลุ่มด้วย การสอนจะมีหลักการดีแค่ไหนก็ตามหากการสอนนั้นไม่มีการวางแผนก็ไม่อาจสอนให้
บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ศีล ๕ ในที่ นี้หมายถึง การตั้งใจงดเว้นจากความชั่วทั้งปวง ความทุ จริต และสิ่งที่ไม่ดี
ทุกประการ จึงเป็นมนุษย์ที่ปกติ ความเป็นผู้ปกตินั้นถือว่าเป็นพื้นฐานความร่มเย็นของทุกสิ่งทุก
อย่าง ทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิต แต่เมื่อใดที่มนุษย์ไม่ปกติขึ้น ความวุ่นวายความเดือนร้อนย่อมเสียหาย
ตามมาเป็นแน่แท้ จึงถือว่า ศีล ๕ เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต เป็นผู้ปกติในสังคมเพราะว่าด้วยการ
ที่มีศีลครบถ้วนบริบูรณ์ เพราะศีลเกิดจากสามัญสานึกของมนุษย์ที่สาคัญเพื่อที่จะอยู่ในสังคมอย่าง
สงบสุข ปลอดภัยไม่ต้องกลัวภัยอันตรายจากใด ๆ หรือเป็นผู้ที่ถูกเบียดเบียนหรือถูกกระทาจากใคร
ๆ
ศีลในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอานิ สงค์มาก ผู้ใดมีศีลผู้นั้นชื่อว่าเป็น
ผู้ ป กติ ก ารน าหลั ก ศี ล ๕ เพื่ อ น าไปใช่ ในการด ารงชี วิ ต ประจ าวั น ตามลั ก ษณะของปั ญ หา ตาม
สติปัญญาและความประสงค์ของแต่ละบุคคลคาสอนทั้งหมดเป็นระบบการปฏิบัติคาสอนจะให้ผล
อย่างแท้จริงเฉพาะผู้ที่นาไปปฏิบัติเท่านั้น ศีลก็อยู่ในลักษณะเดียวกัน นับว่าเป็นหลักปฏิบัติที่สาคัญ
สาหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะในบ้านเรา หรือแม้แต่ประเทศที่มี การนับถือศาสนาพุทธเป็น
ส่ ว นใหญ่ โดยที่ ศี ล ๕ นั้ น ถื อ เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ขั้ น พื้ น ฐานที่ สุ ด พระพุ ท ธศาสนาได้ อุ บั ติ ขึ้ น
พระพุ ทธเจ้าจึงทรงนาบทบัญ ญั ติเหล่านี้มาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัท โดย
เริ่มต้นจากอุบาสก อุบาสิกา นับว่าศีล ๕ นั้นเป็นเรื่อง่ายที่ยากต่อการปฏิบัติในหมู่ ชาวไทย อาจเป็น
เพราะว่าคนไทยนั้นมีความคุ้นเคยกับการปฏิบัติในทางตรงกันข้ามกับศีล ๕ ในชีวิตประจาวัน เป็นสิ่ง
ที่ทาต่อเนื่องมาจนเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิต ทาให้เมื่อมายึดถือศีล ๕ ก็ไม่สามารถทาได้ทุก
ข้อ หรืออาจทาไม่ได้เลยดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
“ศีลมีลักษณะอย่างนี้ สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ ปัญญามีลักษณะอย่างนี้ สมาธิอันบุคคล
อบรมโดยมีศีลเป็นฐาน ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาอัน บุคคลอบรมโดยมี
สมาธิเป็นฐาน ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐาน
ย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ”๓
จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหามากมาย เช่น
ปัญหาการกระทาผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การทาลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การ
ระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม และการจ้วงจาบจริยธรรม อันส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง๔
การนาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมตลอดถึงความสนใจของนักเรียนในการเข้าร่วมทากิจกรรมและกิจกรรมที่
๓

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๒/๘๙.
กองพุทธศาสนศึกษา ส่วนงานศึกษาสงเคราะห์ , คู่มือการดาเนินงาน โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ”หมูบ้านรักษาศีล ๕”,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,๒๕๕๗), หน้า ๗.
๔
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ผ่านการทากิจกรรมโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องศีล ๕ เป็นเครื่องมือในการศึกษา
กิจกรรมของนักเรียน ซึ่งศีล ๕ นั้นมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ อีกทั้งบัญญัติในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขและเป็นข้อบัญญัติในการสานึกตนเอง เมื่อเราต้องการความสุขในการดาเนินในชีวิต
และคนอื่น ๆ ก็ยอมรู้ความรู้นึกของเรา เหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล ๕ ในการดาเนิน
ชีวิตของเรา ฉะนั้น มนุษย์จึงได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ รู้จักเหตุ รู้จักผล เห็นได้ว่า เมื่อใดมนุษย์มีศีล
๕ อย่างครบถ้วน จึงได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ กายปกติ วาจาปกติ และใจปกติ
ผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการพัฒ นากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
หน้าที่ชาวพุทธ ในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง มีความ
สนใจมีแนวคิดว่าวิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือจะสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญญาหลาย ๆ ด้านที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักศีล
๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ ในการ
ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรียนและหลังเรียนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ ในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนสตรีระนอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาว
พุทธ ในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง ซึ่งมี
รายละเอียดและขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๔๑๙ คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรีย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ห้ อ ง ๑/๒ โรงเรี ย นสตรีร ะนอง
จังหวัดระนอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๐ จานวน ๔๕ คน
๒. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการ
เรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ ในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ โรงเรียน
สตรีระนอง จานวน ๕ กิจกรรมการเรียนรู้
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุ ทธ ในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง
๓. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาโดยการศึกษาทบทวนเอกสารการ
วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ ใน
การปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง โดยแบ่งออกเป็น
๕ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑. การปฏิบัติตามหลักศีลข้อที่ ๑ (เว้นจากการฆ่าสัตว์)
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๒. การปฏิบัติตามหลักศีลข้อที่ ๒ (เว้นจากการรักทรัพย์)
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๓. การปฏิบัติตามหลักศีลข้อที่ ๓ (เว้นจากการประพฤติผิดในกาม)
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๔. การปฏิบัติตามหลักศีลข้อที่ ๔ (เว้นจากการพูดเท็จ)
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๕. การปฏิบัติตามหลักศีลข้อที่ ๕ (เว้นจากการดื่มสุราเมรัย)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ได้นาเสนอนั้นปรากฏผลการวิจัยเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ดังนี้
๑.ผลการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ
ในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง ที่สร้างขึ้นนั้น
พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1) ๘๔.๗๒ / (E2) ๘๓.๑๑ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ๘๐/
๘๐ ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๑
๒. ผลการผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ ในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนมี
อั ต ราสู งขึ้ น โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย (x̅) ก่ อ นการใช้ เท่ า กั บ ๑๘ หลั งการใช้ เท่ ากั บ ๓๓ อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่คาดไว้ระดับ .๐๕ และค่าเฉลี่ยร้อยละหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เท่ากับ ๘๓.๑๑
พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังไว้ คือ ร้อยละ ๘๐ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๒
อภิปรายผลการวิจัย
๑. ผลการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาว
พุทธ ในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง ที่สร้างขึ้น
นั้น พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1) ๘๔.๗๒ / (E2) ๘๓.๑๑ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติ
๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๑
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐมพงษ์ พืชสิงห์ ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียน!โดยวิธีการ
สอน แบบร่วมมื อ กลุ่ ม สาระการเรียน!สั งคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม เรื่อ ง วัน ส าคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษารอย
เอ็ด เขต ๑ พบว่า แผนการจัดการเรียน!โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระ การเรียน!สังคม
ศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม เรื่อ ง วั น ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๕ มี
ประสิทธิภาพ ๘๑.๑๗/๘๗.๒๙ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้๕
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาพร ศรีสุภาพ ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมื อ เรื่อ ง พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี ป ระชาธิป ไตยกลุ่ ม สาระสั งคมศึ ก ษาศาสนาและวัฒ นธรรม ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ พบว่ า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เรื่ อ ง พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตย กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่พัฒนาขึ้นมามี
ประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๕.๓๑/๘๓.๔ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้๖
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พุทธพร มอญขาม ได้ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เรื่องพลเมืองดีกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ๘๒.๗๒.๘๓.๐๗ แสดงว่า
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ที่ตั้งไว้๗ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อาภรณ์ ใจเที่ยง ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันทางานกลุ่มด้วยความ
ตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่ มของตน ทาให้งานของกลุ่มดาเนินไปสู่เป้าหมาย
ของงานได้๘ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ประกายแก้ว แปรโคกสูง ได้สรุปไว้ว่าการเรียนแบบ
ร่วมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละ ๓๖ คน ภายในกลุ่ม ผู้เรียนจะมีระดับความสามารถที่ แตกต่างกันทางด้านการเรียน ผู้เรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น สมาชิ ก ทุ ก คนจะต้ อ ง

๕

ปฐมพงษ์ พืชสิงห์, “การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วันสาคัญ ทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕” ,
(ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น),๒๕๕๓,หน้า ๙๕.
๖
นิ ภ าพร ศรี สุ ภ าพ,“การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เรื่ อ งพลเมื อ งดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตยกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓”, การค้นคว้าแบบอิสระ
การศึกษามหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐ ), หน้า ๗๐-๗๑
๗
พุทธพร มอญขาม, “การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องพลเมืองดีกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔”, การค้นคว้าแบบอิสระการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๕) หน้า ๙๕.
๘
อาภรณ์ ใจเที่ยง, หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง), (พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์
,พ.ศ.๒๕๕๐),หน้า ๑๒๑.
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน และรับผิดชอบของกลุ่มโดยที่สมาชิกกลุ่มจะได้รับผลประโยชน์
จากการทางานร่วมกันเท่าๆ กัน๙
๒. ผลการผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ ในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนมี
อั ต ราสู งขึ้ น โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย (x̅) ก่ อ นการใช้ เท่ า กั บ ๑๘ หลั งการใช้ เท่ ากั บ ๓๓ อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่คาดไว้ระดับ .๐๕ และค่าเฉลี่ยร้อยละหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เท่ากับ ๘๓.๑๑
พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังไว้ คือ ร้อยละ ๘๐ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๒ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อานวย แน่นอุดร ได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียน!สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือแบบ STAD โรงเรียน บ้านกุดจิก อาเภอกุมภวาปี จั งหวัด
อุดรธานี พบว่า ทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้น ประถมศึกษา'ปีที่ ๖ โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบร่วมมือแบบ STAD โดยภาพรวมและรายขอ อยู่ในระดับมาก รายชื่อด้านบทบาทการเป็ น
สมาชิกกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยสูงสูด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อย
ละ ๗๐ คิดเป็นรอยละ ๘๑.๒๕ ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่กาหนดไว้๑๐และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภา
พร ศรีสุภาพ ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๕.๓๑/๘๓.๔ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ ๐.๖๑๔๕ แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๕๑๑

๙

ประกายแก้ ว แปรโคกสู ง ,ประสิ ท ธิภ าพการสอนสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา, (บุ รีรัม ย : บุ รีรัม ย
การพิมพ, ๒๕๔๑), หน้า ๓๓.
๑๐
อานวย แน่นอุดร, “การศึกษากระบวนการกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
ร่ ว มมื อ STAD โรงเรี ย นบ้ า นกุ ด จิ ก อ าเภอกุ ม ภวาปี จั งหวั ด อุ ด รธานี ” ,(ปริญ ญานิ พ นธ์ ศษ.ม.ขอนแก่ น :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น),๒๕๕๓,หน้า ๑๒๔.
๑๑
นิ ภ าพร ศรี สุ ภ าพ,“การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ เรื่ อ งพลเมื อ งดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตยกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓”, การค้นคว้าแบบอิสระ
การศึกษามหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐ ), หน้า ๗๐-๗๑

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 227

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อาภาพร สิงหราช ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน๑๒ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ ได้กล่าวถึง หลักการสร้าง
แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดังนี้ ๑. วิเคราะห์หลักสูตร และทาตารางวิเคราะห์หลักสูตร
เพื่อกาหนดเนื้อหาพฤติกรรม หรือสมรรถนะภาพที่ต้องการจะวัดและจานวนข้อสอบที่จะสร้างในแต่
ละเนื้ อหาและแต่ล ะพฤติก รรมที่ จะวัด ๒. กาหนดรูป แบบของแบบทดสอบ โดยมี ห ลั กในการ
พิจารณาเลือกรูปแบบของ แบบทดสอบ ประกอบด้วย จุดประสงค์ของการสอบ เวลาที่ใช้ในการ
สร้างแบบทดสอบและการตรวจให้คะแนน แบบทดสอบ จานวนนักเรียนที่จะทดสอบเครื่องอานวย
ความสะดวกในการจัดทาแบบทดสอบแบบทดสอบปรนัยค่อนข้างจะใช้ทักษะในการสร้างมากกว่า
แบบทดสอบอัตนัย ขอบเขตของเนื้อหาสาระ ๓. เขียนข้อสอบโดยใช้วิธีการประกอบด้วย เขียน
ข้อสอบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดตามตารางวิเคราะห์ หลักสูตร เขียนข้อคาถามให้
ชั ด เจน สั้ น กะทั ด รั ด และควรถามในเรื่ อ งที่ ผู้ เรี ย นควร ต้ อ งรู้ใช้ ภ าษาให้ เหมาะสมกั บ วั ย และ
ความสามารถของผู้เรียน ควรเขียนข้อคาถามให้มีจานวนมากกว่าจานวนที่จะใช้จริง ประมาณร้อย
ละ ๕-๑๕ สาหรับไว้คัดเลือกหลังการตรวจสอบคุณภาพขอบแบบทดสอบแล้ว ควรเขียนข้อคาถาม
ทัน ที เมื่ อเสร็จสิ้ น การสอนในแต่ล ะเรื่อง หรือแต่ ละบท ควรหลีกเลี่ยงการเขียนข้อสอบที่ ชี้แนะ
คาตอบ เพื่อจะให้ได้ข้อสอบที่วัด ความสามารถที่แท้จริงของผู้สอบ เมื่อเขียนคาถามเสร็จแล้วควรมี
การตรวจสอบ โดยตรวจสอบกับหลักเกณฑ์ การเขียนข้อสอบแต่ละแบบที่ใช้ รวมทั้งตรวจสอบความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการจะวั ด ๔.พิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับทดลอง โดยนาข้อสอบที่
เขียนไว้แล้วมาพิมพ์เป็น แบบทดสอบมีคาชี้แจง คาอธิบายวิธีทาข้อสอบ หรือรายละเอียดอื่นๆ ตาม
ความจาเป็น ๕. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ โดยหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งอาจใช้
วิธีการหาดัชนีความสอดคล้ องของข้อคาถามกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ๖. ทดลองสอบและหา
คุณภาพรายข้อและคุณภาพทั้งฉบับ โดยนาไปทดลองสอบ กับกลุ่มที่คล้ายคลึงกับกลุ่มที่ต้องการ
ทดสอบจริง แล้ววิเคราะห์หาค่าความยาก ค่าอานาจ จาแนก เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่ดีไว้ และ
ปรับปรุงข้อสอบที่มีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ เพื่ อนาไป ทดลองอีกครั้งและหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เพื่อนาไปใช้จริงต่อไป๑๓

๑๒

อาภาพร สิงหราช, “การศึกษาผลการเรียนวิชาวิ ทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบการใช้ห้องเรียนจาลองธรรมชาติ
กับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,๒๕๔๕),หน้า ๖.
๑๓
พิชิต ฤทธิ์จรูญ,การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน, พิมพ์ครั้งที่ ๔.(คณะ
ครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร,พ.ศ.๒๕๔๗),หน้า๒๑๕-๒๑๗.
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ข้อเสนอแนะ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ ในการ
ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง
๑. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
๑. ผู้สอนควรจัดเตรียมเนื้อหาที่จะสอนในหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้ดีครบถ้วนก่อนนาไปใช้
งานจริงเพื่อป้องความผิดพลาดในการสอน
๒. รูปแบบภาพประกอบควรมีความชัดเจน ดึงดูดนักเรียน ให้นักเรียนอยากที่จะศึกษา
๓. ควรส่งเสริมให้นักเรียนสรุปใจความและค้นคว้าด้วยตนเอง จากชุดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้น
๔. แบบทดสอบหรือแบบฝึ ก หั ด ควรจัดท าให้ มี ค วามหลากหลาย เพื่ อให้ นั กเรียนได้
พัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะต่าง ๆ ที่จะมีในแบบฝึกหัด
๒. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๑. การสร้างชุดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ควร สร้างชุดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
๒. ควรศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก เรีย นในแต่ ล ะช่ วงชั้ น ต่ อ การสร้างชุ ด การเรีย นรู้
เพื่อเรียนรู้ความชอบความสนใจของนักเรียนในชั้นนั้น ๆ ด้วย
๓. การสร้างชุดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ควรมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน
เพื่อทดสอบความรู้ว่าในการเรียนการสอนนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่
บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑.
กรมวิชาการ. คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๕.
กองพุทธศาสนศึกษา ส่วนงานศึกษาสงเคราะห์. คู่มือการดาเนินงาน โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ”หมูบ้านรักษาศีล ๕”,กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗.
นิภาพร ศรีสุภาพ.“การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓”, การค้นคว้าแบบ
อิสระการศึกษามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.
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แนวทางการดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการใช้ระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกองทัพไทย
Guideline to Increase The Effectiveness of The Government Fiscal
Management Information System (GFMIS) in The Royal Thai Armed
Forces
ศิลัท เหรียญมณี
ตระกูล จิตวัฒนากร
สมยศ อวเกียรติ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลของการใช้ระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพไทย (ระบบ GFMIS 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพไทยและ
3) ศึกษาแนวทางในการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพไทย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรกองทัพไทยที่ทา
หน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS จานวน 220 คน และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS จานวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบเชิงชั้นและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึ ก ษาพบว่า ประสิ ทธิ ผลของการใช้ ระบบ GFMIS ของกองทั พไทยอยู่ ใน
ระดับสูง ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS คือ ปัจจัยด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ ส่วน ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการใช้
ระบบ GFMIS คือ ปัจจัยด้านการเมือง และด้านบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ยังพบว่า
ปัญหาอุปสรรคในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน ที่ล่าช้ามีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิผลของการใช้ ระบบ
GFMIS โดยทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และปัญหาอุปสรรค ร่วมกันอธิบายความผันแปร
ของประสิทธิผลการใช้ระบบ GFMIS ได้ร้อยละ 71.1
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คาสาคัญ : ประสิทธิผล ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพ
ไทย
ABSTRACT
This study aimed to 1) examine the effectiveness of the Government
Fiscal Management Information System (GFMIS) in The Royal Thai Armed Forces,
2) explore factors affecting the effectiveness of the Government Fiscal
Management Information System (GFMIS) in The Royal Thai Armed Forces, and
3) suggest a guideline on the system operation to increase the effectiveness of
the Government Fiscal Management Information System (GFMIS) in The Royal
Thai Armed Forces. The study adopted the mixed research method using both
quantitative and qualitative research methods to collect data from a sampling
group of 220 Thai Army personnel in charge of the GFMIS plus an in-depth
interview with the 10 executives and operating staff of the GFMIS. The obtained
data was later analyzed using Hierarchical Regression Analysis and content
analysis. The findings reveal that the effectiveness of the GFMIS in The Royal
Thai Armed Forces is considered high and the internal factors affecting the
effectiveness of GFMIS are material and administrative factors. The external
factors affecting the effectiveness of GFMIS are political and state administrative
factors. Moreover, the study indicates that problems regarding payment delays
have negative impacts on the effectiveness of the GFMIS. The internal and
external factors including the problems all explain 71.1% of the variance in the
effectiveness of the GFMIS.
Keywords: Effectiveness, Government Fiscal Management Information System,
Royal Thai Armed Forces.
บทนา

รัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูประบบริหารงานภาครัฐเข้าสู่รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government) เพื่ อ ปรั บ ปรุงการบริห ารงานการคลั งของภาครั ฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทั นสมัยมาแประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการ
ปฏิรูประบบราชการที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดาเนินงาน ด้วยการจัดทา
โครงการปฏิ รู ป ระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
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( Government Fiscal Management Information System: GFMIS) โ ด ย ใ ห้ มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารอย่างคุ้มค่าและได้ข้อมูลสถานะทางการคลังของรัฐแบบถูกต้อง
รวดเร็ว ทันต่อการบริหารประเทศ (Ministry of Finance, 2017).
กองทัพไทยเป็นหน่วยงานสาคัญต่อความมั่นคงของประเทศชาติ การบริหารงานด้าน
การเงิน การคลัง มีขั้นตอนการปฏิบั ติงานที่ละเอียดอ่อน และต้องดาเนินการด้วยความถูกต้อง
รวดเร็ ว ทั น ตามก าหนดเวลา ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องทางราชการ การ
บริหารงานจึงต้องมีความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดผลเสียหาย กองทัพไทยตระหนักถึง
ความสาคัญของการใช้ระบบ และตระหนักถึงความจาเป็นในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการเงินการบัญ ชี ดังที่ ได้มี การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบ
การเงินตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ
บุคคลากรของกองทัพไทยเพื่อให้สามารถบริหารงานด้านการเงินภาครัฐของกองทัพไทยมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จากการตระหนักถึงความสาคัญ
ของการใช้ ระบบ GFMIS ดั งกล่ าวข้ างต้ น ท าให้ ผู้ วิจั ย มองเห็ น ความส าคั ญ ของการศึ ก ษา
ประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS เพื่อให้ทราบว่า การใช้ระบบ GFMIS ของกองทัพไทยมี
ประสิทธิผลเพียงใด และมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานการบริหารการเงินการ
คลั งภาครัฐ ด้ ว ยระบบ GFMIS ของกองทั พ ไทยได้ อ ย่ างไรบ้ าง ทั้ งนี้ เพื่ อ น าผลการวิ จั ย เป็ น
แนวทางในการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการเงินการคลังภาครัฐของกองทัพไทยให้
ดียิ่งขึ้นต่อไป
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้ ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั งภาครั ฐด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกองทัพไทย
2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกองทัพไทย
3. ศึกษาแนวทางในการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกองทัพไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population): บุคลากรกองทัพไทยที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
ของกองทัพไทย ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีจานวนบุคลากรทั้งสิ้น 456 คน
กลุ่มตัวอย่าง (Sample): บุคคลากรกองทัพไทยที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
ของกองทัพไทย ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการที่สุ่มมาเป็นตัวอย่าง หาขนาดของกลุ่ม
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ตั วอย่ างโดยใช้ ต าราง Taro Yamane (1973) ได้ จ านวนตั วอย่ าง 222 คน สุ่ ม ตั วอย่ างด้ ว ย
วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยให้ประเภทของเหล่าทัพแทนชั้นภูมิในการสุ่ม
สุ่มตัวอย่างจากทั้ง 3 เหล่าทัพ จากนั้นจึงกาหนดจานวนบุคลากรที่จะสุ่มตัวอย่างจากแต่ละเหล่า
ทัพ ด้วยวิธี Proportional to Size
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ให้บุคคลากรในกลุ่มตัวอย่างตอบด้วย
ตนเอง
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุ แ บบเชิ ง ชั้ น (Heirarchical Multiple Regression Analysis) เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS ของกองทัพไทย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับระบบ GFMIS ในกองทัพไทยจานวน 10 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประเด็น
การสัมภาษณ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิผลระบบ GFMIS ของ
กองทัพไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั
ประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้ ร ะบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกองทัพไทย
จากการสอบถามความคิดเห็นบุคคลากรในกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
ใช้ระบบ GFMIS ของหน่วยงานที่ตนเองสังกัด โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะคาตอบเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งระดับประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS แต่ละด้านโดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS ของกองทัพ
ไทย ตามความคิดเห็นบุคคลากรแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการใช้ระบบ GFMIS ของ
กองทัพไทย
ประสิทธิผล
1)
2)
3)
4)

X

S.D.

ระดับ

ด้านความถูกต้องแม่นยา
ด้านความโปร่งใสตรวจสอบ

3.79
3.77

0.66
0.64

สูง
สูง

ด้านความประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านความรวดเร็วทัน
เหตุการณ์
รวม

3.65
3.75

0.65
0.59

สูง
สูง

3.74

0.55

สูง

ได้

บุคลากรในกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า หน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ มีประสิทธิผล
โดยรวมของการใช้ระบบ GFMIS อยู่ในระดั บ สูง ( X = 3.74) เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ยของ
ประสิทธิผลเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านมีค่าอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกัน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS ของกองทัพไทย
จากการใช้การถดถอยพหุแบบเชิงชั้น (Heirarchical Multiple Regression Analysis)
เพื่อทดสอบว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของระบบ GFMIS ของกองทัพไทย โดย
มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องดังนี้
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS ของกองทัพไทย
ตัวแปรอิสระ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ปั จจั ย ภ าย ใน ที่ มี ผ ล ต่ อ ป ระสิ ท ธิ ผ ล ขอ งการใช้ ร ะบ บ GFMIS
ประกอบด้วย
- ปัจจัยด้านบุคลากร
- ปัจจัยด้านงบประมาณ
- ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์
- ปัจจัยด้านการจัดการ
2. ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS
ประกอบด้วย
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- ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
- ปัจจัยด้านสังคม
- ปัจจัยด้านบริหารราชการแผ่นดิน
- ปัจจัยด้านการเมือง
3. ปัญหาและอุปสรรคในการนาระบบ GFMIS มาใช้ ประกอบด้วย
- ด้านบริหารงบประมาณ
- ด้านจัดซื้อจัดจ้าง
- ด้านการเงินและบัญชี
- ด้านการเบิกจ่ายเงิน
- ด้านจัดเก็บและนาส่งรายได้
การจัดลาดับตัวแปรอิสระที่จะนาเข้าสมการถดถอยตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ 1 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS
ลาดับที่ 2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS
ลาดับที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการนาระบบ GFMIS มาใช้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชั้นประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS
ตัวแปร

(Constant)
ปัจจัยภายในด้านบุคคลากร

model 1
model 2
model 3
t
sig
t
sig
t
sig
β
β
β
- 7.597 .000
- 2.630 .009
- 4.384 .000
-.009 -.128 .898 .000 .008 .994 -.020 -.330 .741

ปัจจัยภายในด้านงบประมาณ
ปัจจัยภายในด้านวัสดุอุปกรณ์

.096
.256

1.366 .173
3.844 .000

.006 .106
.283 5.109

.916
.000

.051 .882 .379
.257 4.933 .000

ปัจจัยภายในด้านการจัดการ

.449

6.676 .000

.160 2.513

.013

.185 3.059 .003

.121
.082
.263
.164

.052
.214
.000
.005

.116
.122
.217
.153
.017
.026
-.081
-.185
-.007

ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยภายนอกด้านสังคม
ปัจจัยภายนอกด้านบริหารราชการ
ปัจจัยภายนอกด้านการเมือง
ปัญหาบริหารงบประมาณ
ปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหาการเงินและบัญชี
ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน
ปัญหาจัดเก็บและนาส่งรายได้

1.957
1.247
3.780
2.839

1.994
1.941
3.189
2.707
.226
.363
-.942
-2.365
-.086

.048
.054
.002
.007
.821
.717
.348
.019
.932
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชั้นประสิทธิผลของการใช้ระบบ
GFMIS ของกองทั พ ไทย ที่ ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 ตาม Model 1 พบว่ า ปั จ จั ย ภายในที่ มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS ได้แก่ ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
ปัจจัยด้านการจัดการ โดยปัจจัยด้านการจัดการ มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของการใช้ระบบ
GFMIS มากกว่าปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β = 0.449,
sig = 0.000) ปัจจัยภายในด้านบุคลากรและด้านงบประมาณไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
การใช้ระบบ GFMIS ทั้งนี้ ตัวแปรอิสระกลุ่มปัจจัยภายในสามารถอธิบายความผันแปรของตัว
แปรตามประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS ได้ร้อยละ 48.0
เมื่อนาตัวแปรอิสระกลุ่มที่ 2 คือ ปัจจัยภายนอกเข้ามาร่วมวิเคราะห์ในสมการด้วย
ตาม Model 2 พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS ได้แก่ ปัจจัย
ภายนอกด้านการเมือง และปัจจัยด้านบริหารราชการแผ่นดิน โดย ปัจจัยภายนอกด้านบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS มากกว่าปัจจัย
ด้านการเมื อง ด้ วยค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β = 0.263, sig = 0.000) ส่วน
ปั จ จั ย ภายนอกด้ านเศรษฐกิ จ และด้ านสั งคมไม่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลของการใช้ ระบบ
GFMIS ทั้งนี้ ตัวแปรอิสระกลุ่ม ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกร่วมกันอธิบายความผันแปร
ของตัวแปรตามประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS ได้ร้อยละ 65.8 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ
17.8
เมื่อนาตัวแปรปัญหาอุปสรรคในการใช้ระบบ GFMIS เข้ามาร่วมวิเคราะห์ด้วยตาม
Model 3 พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS มีเพียงตัวแปร
เดียวคือ ปัญหาอุปสรรคด้านการเบิกจ่ายเงิน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β = 0.185, sig = 0.019) หมายถึง การที่หน่วยงานมีปัญหาอุป สรรคด้านการเบิกจ่ายเงินมากทาให้
การใช้ระบบ GFMIS เกิดประสิทธิผลลดน้อยลง ส่วนปัญหาอุปสรรคในการใช้ระบบ GFMIS
ด้านงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และปัญหาอุปสรรคด้านการจัดเก็บและนาส่งรายได้ ไม่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS ทั้งนี้ ตัวแปรอิสระกลุ่ม ปัจจัยภายใน กลุ่ม
ปัจจัยภายนอก และกลุ่มปัญหาอุปสรรคในการใช้ระบบ GFMIS ร่วมกันอธิบายความผันแปร
ของตัวแปรตามประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS ของกองทัพไทยได้ร้อยละ 71.1 เพิ่มขึ้น
จากเดิมร้อยละ 5.3
กล่ าวโดยสรุปคือ ปัจจัยที่ มี อิท ธิพ ลต่อประสิท ธิผลของการใช้ระบบ GFMIS ของ
กองทัพไทย ประกอบด้วยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยด้านวัสดุ
อุปกรณ์ (หน่วยงานมีคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Software พร้อมใช้งาน) และด้านการบริหารจัดการ
(หน่วยงานมีการกาหนดภารกิจขององค์กรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของระบบ GFMIS ไว้
ชัดเจน มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบระบบ GFMIS และมีการกาหนดสายการบังคับ
บัญชาไว้ในโครงสร้างของระบบ GFMIS อย่างชัดเจน) สาหรับปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ

238

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS ประกอบด้วยปัจจัยด้านการเมือง (GFMIS ช่วยนานโยบาย
ของฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้จริงตามวัตถุประสงค์) และด้านบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น ระบบ GFMIS ช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารจั ด การภาครัฐ เป็ น ไปด้ วยความถู ก ต้ อ ง โปร่ งใส
ตรวจสอบได้, ระบบ GFMIS เป็นระบบที่ช่วยให้ข้าราชการฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาลใช้บริหาร
หรือ ควบคุ ม กากั บ ข้าราชการประจาเพื่ อ ให้ มี ก ารเบิ กจ่ายงบประมาณเป็ น ไปตามนโยบาย)
นอกจากนี้ ปั ญ หาอุ ป สรรคในเรื่องการเบิ ก จ่ายเงิน (การเบิ ก จ่ายเงิน ที่ มี ขั้ น ตอนไม่ ชัด เจน
ก่ อ ให้ เกิ ด ความสั บ สน ท าให้ ก ารเบิ ก จ่ ายเงิน ล่ าช้ า) มี อิ ท ธิพ ลทางลบต่ อ ประสิ ท ธิผ ลระบบ
GFMIS
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ใน
กองทัพไทยจานวน 10 คน เกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิผลระบบ GFMIS ของ
กองทั พ ไทย วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ เนื้ อ หา ได้ แ นวทางในการด าเนิ นงานเพิ่ ม
ประสิทธิผลระบบ GFMIS ดังนี้
1. ควรมี การปรับ ปรุงระบบด้านเว็ บไซต์ของกรมบั ญ ชีกลางที่ เกี่ยวข้องกั บระบบ
GFMIS เพื่ อ ให้ เชื่ อ มโยงกั บ ระบบการเบิ ก จ่ ายของกองทั พ ไทยให้ เกิ ด ความคล่ อ งตั วในการ
ปฏิบัติงาน
2. กองทัพไทยควรจัดการอบรม จัดทาคู่มือประกอบเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ของกองทัพไทยได้รับทราบ
และปฏิบัติงานได้ตรงกัน
3. กองทั พ ไทยควรสนั บ สนุ น งบประมาณให้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น GFMIS อย่ า ง
เพียงพอในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
4. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงให้สมบรูณ์สามารถเรีย กข้อมูลหรือรายงานต่างๆทาง
การเงิน ได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่ออานวยความสะดวกในด้านการ
ทางาน
5. ควรมี ก ารจัด อบรมให้ กับ เจ้าหน้ าที่ ของกองทั พ ไทย และควรมีก ารจัดท าคู่ มื อ
เกี่ยวกับ ขั้น ตอนการปฏิ บั ติงานที่ ส ามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิ บั ติงานสาหรับ
เจ้าหน้าที่ของกองทัพไทยได้รับทราบและปฏิบัติงานได้ตรงกัน
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบ
GFMIS คื อ ปั จ จั ย ด้ านวัส ดุ อุ ป กรณ์ หมายถึ ง การวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เช่ น มี ค อมพิ ว เตอร์ที่ ติ ด ตั้ ง
Software พร้อมใช้งาน จะทาให้การใช้ระบบ GFMIS ของกองทัพไทยมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่ง
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สอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการนาระบบ GFMIS มา
ใช้ในกรมทางหลวง พบว่า ความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีที่นามาใช้ มีส่วนในการสนับสนุน
การใช้ระบบ GFMIS ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (Naka, Montriwat & Boonparod, 2012)
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้ขัดแย้งกับผลการศึกษาประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่พบว่า
ขี ด ความสามารถของเทคโนโลยี ไม่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้ ร ะบบ GFMIS
(Phompingka, 2017).
2. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบ
GFMIS คือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ กล่าวคือ หน่วยงานมีการกาหนดภารกิจขององค์กร
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของระบบ GFMIS ไว้ชัดเจน มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบ
ระบบ GFMIS และมีการกาหนดสายการบังคับบัญชาไว้ในโครงสร้างของระบบ GFMIS อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับผลการศึกษาประสิทธิผลของการนาระบบ GFMIS มาใช้ในกรมทางหลวง
พบว่า การอานวยการ การบริหารจัดการใช้ระบบ GFMIS ที่ดีมีผลช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการ
ใช้ระบบ GFMIS (Naka, Montriwat & Boonparod, 2012) และสอดคล้องกับผลการศึกษา
การใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของหน่วยงานที่เบิก
จ่ายเงิน กั บ ส านั กงานคลั งจังหวัดระนอง พบว่า ปั จจั ยด้ านแรงสนั บ สนุ น จากองค์ การ หรือ
หน่วยงานของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยระบบ
GFMIS ในสานักงานคลังจังหวัดระนอง (Pornthon, Tubhirunruk, & Kruenamkum, 2017)
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจาก ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบ GFMIS คือ
ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software พร้อม
ใช้งานกับระบบ GFMIS ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กองทัพ
ไทยควรปรับปรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. ปัจจัยภายในด้านการบริหารจัดการมีอิทธิพลต่อประสิท ธิผลของการใช้ระบบ
GFMIS ดั ง นั้ น กองทั พ ไทยควรมี ก ารประชุ ม เพื่ อ วางแผนงานร่ ว มกั น ทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารและผู้
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อให้แผนงานการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
จะส่งผลให้การใช้ระบบ GFMIS ของกองทัพไทยมีประสิทธิผล มากขึ้น
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การบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Academic Administration In Accordance With
Gharavasa -Dhamma 4 of Administrators In Secondary
Schools Wangnoi District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
พระสมชาย เตชปญฺโญ (เตชะ)
สุทธิพงษ์ ศรีวชิ ัย
สิน งามประโคน
อานาจ บัวศิร
ิ
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑)เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหารโรงเรียน ๒. เพื่อเสนอแนะแนวทาง การพั ฒ นาการ
บริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น การวิ จั ย แบบพรรณนา ระหว่ า งการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ด้ ว ยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิ จั ย เชิ ง
คุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยท าการ สัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) เก็บ
แบบสอบถามจากผู้บริหารและครูใช้ประชากร จานวน ๑๘๓ คน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ
หาค่าร้อยละ และหาค่า (S.D) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique)
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาจากรายด้านแล้วทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการวัดผล
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และประเมินผล ๓.๘๖ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ๓.๘๔ ด้านสื่อการเรียนการสอน
๓.๘๒ ด้านการเรียนการสอน ๓.๘๐ ด้านหลักสูตร ๓.๗๙ ตามลาดับ
๒. ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาการศึกษาการบริหารงานวิชาการตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ต้องมีการพัฒนาใน ๕ ด้าน คือ ๑)ด้านหลักสูตร ๒)ด้านการเรียนการสอน ๓)ด้านสื่อการเรียน
การสอน ๔)ด้านกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ๕)ด้านการวัดผลและประเมินผล เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Abstract
The objectives of this Thesis are 1. to study the condition of an
academicadministration using Gharavasa-dhamma 4 for management in the
secondary school. 2. to provide a guidance for develop an academic
administration using Gharavasa-dhamma 4 for management of the secondary
school in Wangnoi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.The thesis using 2
techniques integrated between quantitative research by using questionnaire and
qualitative research by using In-depth interview from totally 183 persons of
management level and instructors. The statistics used in the test were
percentage, standard deviation and content analysis technique.
The research finding found that :
1 .The result of studying the condition of an academic administration
using Gharavasa-dhamma 4 for in the secondary schools Wangnoi District, Phra
Nakhon Si Ayutthaya Province. show good result on overall. The best result
reflect on course assessment with 3.86 points, for supplementary course is 3.84
points, the media for learning an teaching is 3.82 points, for learning and
teaching is 3.80 points and 3.79 points for Syllabus.
2 .The way to develop an academic administration using Gharavasadhamma 4 for management of the secondary school, Wangnoi District, Phra
Nakhon Si Ayutthaya Province. is in 5 aspects that are 1. Syllabus 2. Learning
and teaching 3. The media for learning and teaching 4. Supplementary course
and 5. Course assessment in order to increase an efficiency.
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๑. ความเป็นมาและความสาคัญ
การพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา ในด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ การจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอานาจการบริหารและการจัด การศึกษาจากส่วนกลางสู่เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา แม้จะได้มีการออกกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจ่ายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาแล้ว แต่หน่วย ปฏิบัติยังไม่มีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานและจัด
การศึกษาเท่าที่ควร ส่วนการ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พบว่า มีการถ่ายโอนสถานศึกษาไปองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นแล้ว ๓๘๑ แห่ง การจัดการศึกษาของเอกชนยังไม่มีการขยายตัวเท่าที่ควร เนื่องจาก
นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐมีผลกระทบต่อ การรับนักเรียน นักศึกษาของ สถานศึกษาเอกชน
ส่วนสถานประกอบการและสถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ยังมีสัดส่วนน้อยมาก อีกทั้ง
ขาดแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ๑
ส านั ก งานปฏิ รู ป การศึ ก ษา ( องค์ ก ารมหาชนเฉพาะกิ จ ) ได้ ด าเนิ น การจั ด พิ ม พ์
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕๒
ขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการศึกษาตัวบทกฎหมายดังกล่าว จึงได้นาบทบัญญัติเฉพาะมาตรา
ที่ ได้ รับ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม แล้ ว มาจั ด พิ ม พ์ ไว้แ ทนบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้งยังได้นาบทบัญญัติเดิมของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วจัดพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ อันจะสู่ประโยชน์ในการใช้และการ
ตีความกฎหมายได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือเนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยให้แยกภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับสมควร ให้มีคณะกรรมการอาชีวศึกษาทาหน้าที่พิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และเครื่องมือสาคัญในการปฏิรูปการศึกษาของไทยคือ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ นับเป็นครัง้ แรกที่นโยบายการศึกษา
ของชาติมีสถานภาพเป็นพระราชบัญญัติเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งสาคัญทั้งแนวคิดโครงสร้างและ

๑

ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , แผนพั ฒนาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่
๑
๑
,(ก
รุ ง เ ท
พ
ม
ห
า น
ค
ร :
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑.
๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , สานักนายกรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕.
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

กระบวนการ ด้วยความมุ่ งมั่ นที่ จะยกระดับคุณ ภาพการศึกษาไทยและคุณ ภาพของคนไทย
โดยรวมให้สูงขึ้น๓
สถานศึกษามีฐานะทางสังคมมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก
ทางสังคมโดยการใช้ทรัพยากรการบริหารในการดาเนินการ ซึ่งโดยทั่วไปมีอยู่ ๔ ปัจจัย ด้วยกัน
คื อ คน เงิน วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และการบริห ารจั ด การทรัพ ยากร ทั้ งนี้ ท รัพ ยากรในการบริห าร
ดังกล่าวถือว่า คนเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุด แม้แต่ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจจะกาหนดแผนงาน
โครงการหรื อ ระบบงานไว้ ดี อ ย่ างไรก็ ต าม ถ้ าหากขาดคนรับ ผิ ด ชอบงาน ไม่ มี ค วามรู้ ไม่ มี
วิสัยทัศน์ กับงานที่ทาอยู่ก็จะทาให้แผนงานโครงการของงานที่กาหนดไว้ดาเนินการได้อย่างล่าช้า
หรือไม่สาเร็จ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรที่จะให้ความสาคัญต่อการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นพิเศษ เมื่อคนเป็นบุคลากรที่สาคัญที่สุด จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาจะต้ อ งหั น มาดู แ ลเอาใจใส่ ช่ วยเหลื อ กระตุ้ นให้ บุ คลากรที่ มี อยู่ ในสถานศึ กษาได้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจน
บุคลากรในสถานศึกษาเกิดมีพลัง มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานย่อมที่จะส่งผลให้งานใน
สถานศึกษาสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้๔
องค์ประกอบตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กาหนดไว้
๕ ประการ คือการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่งสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการแต่
ละองค์ประกอบเป็นงานที่ซับซ้อนยุ่ งยากเพราะเกี่ยวข้องกับคนการบริหารงานในปัจจุบันผู้ที่มี
ความรู้ ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ย่อม
ต้องการผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นทุนเดิมนั่นหมายความว่าบุคคลนั้น
ๆ เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่ นในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสานึกมุ่งมั่นในการ
เสริมสร้างคุณงามความดี มีความรับผิดชอบ ที่จะนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตามเจตนารมณ์
วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ อีกทั้งรวมไปถึงทาให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะผู้ปฏิบัติ
ตามในองค์ ก าร ๕หรื อ ผู้ ใ ต้ บั งคั บ บั ญ ชาผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจั ด เป็ น บุ ค คลส าคั ญ ที่ สุ ด ของ
สถานศึ กษา เพราะมี ห น้ าที่ แ ละความรับ ผิ ดชอบในการเป็ น ผู้น าให้ บุ ค ลากรในสถานศึก ษา
ร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุตามจุดหมายของการจัด
๓

กระทรวงศึกษาธิการกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การ
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, ๒๕๔๒),
๔
รุ่ง แก้วแดง, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช ,
๒๕๔๔),หน้า ๘.
๕
กระทรวงศึ กษาธิก าร, พระราชบั ญ ญั ติ ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ.
๒๕๔๗.สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, พ.ศ. ๒๕๔๗), หน้า ๓๐-๓๖.
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การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่พัฒ นาผู้ เรียน
และสังคมภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตและอยู่
ในสังคม
การบริหารงานวิชาการจะประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้ คือ การพัฒนาหลักสูตรและ
การนา หลักสูตรไปใช้ การดาเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดตารางสอน การจัดชั้น
เรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การจัด ห้องสมุดเป็นที่รวมหนังสือ
เอกสารสิ่งพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งวิทยาการ ให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม
การนิเทศภายในเป็นการช่วยเหลือแนะแนวครูให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการเรียน๖
คุณ ธรรมที่ ชี้ให้เห็นว่าการพัฒ นาคุณ ภาพของผู้นาให้มีความรู้ ทักษะความสามารถทั้งจิตใจ
ร่างกาย ซึ่งจะนาไปสู่ความเป็นผู้นามีการคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” รอบคอบ ทุกมิติอย่าง
สมดุลเพียบพร้อมทั้งด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู้” ด้วยจิตสานึกรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และสามารถตัดสินใจในการดาเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตอดทนขยันหมั่นเพียร อัน
จะเป็น “ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดารงชีวิตอย่าง
มีศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัว ที่อบอุ่นและสังคมที่สงบ
สันติสุข มีเสถียรภาพและเป็นธรรม ในการดารงชีวิตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นาไปสู่
สังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข จึงทาให้การดาเนินชีวิตมีความสุข การดารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมให้มี
ความสุขควรต้องยึดหลักพุทธธรรมสาหรับการครองชีวิตของคฤหัสถ์ ที่เรีย กว่า หลักฆราวาส
ธรรม ๔ ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ในการพัฒนาผู้บริหารมีอยู่ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านคุณวุฒิ
คือให้มีความรู้ความฉลาด-เฉลียวทางปัญญา ๒. ด้านคุณภาพ คือให้มีความสามารถทางด้าน
คุณภาพและประสิทธิภาพของการทางาน ๓. ด้านคุณธรรม คือ ให้มีคุณธรรมทาความดีประจา
ใจ
ดังนั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยสนใจทาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการตาม
ห ลั ก ฆราวาสธรรม ๔ ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษ า อ าเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อจะได้นาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้พัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

๖

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพ: พิมพ์ดีด), ๒๕๕๓ หน้า ๓
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๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาหลักการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
๑.๒.๒ เพื่อเสนอแนะแนวทาง การพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาส
ธรรม ๔ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อ
ศึ ก ษาหลั ก การบริ ห ารงานวิ ช าการตามหลั ก ฆราวาสธรรม ๔ ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา (๒) เพื่อเสนอแนะแนวทาง การพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาส
ธรรม ๔ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัย
แบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก เอกสาร ตารา
ข้อมูล สถิติ รายงานการวิจัย รายงานของหน่วยงานต่างๆ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์
ตลอดจนงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งในและต่ า งประเทศ และการสั ม ภาษณ์ (interview) และ
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
๓.๑ รูปแบบการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การบริห ารงานวิ ช าการตามหลั ก ฆราวาสธรรม ๔ ของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed Method Research) ระหว่างการวิจั ยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) จากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และ
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยท าการ สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
๓.๒ ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีจานวนทั้งหมด ๘ โรงเรียน ได้แก่ ๑)โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์
อุปถัมภ์ ๒) โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์ ๓) โรงเรียนวัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) ๔) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๕) โรงเรียนวัดธรรมจริยา ๖) โรงเรียนวัดลาพระยา ๗)โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์๘) โรงเรียน จรูญกิม
ลี้กิจจาทรอนุสรณ์ รวมทั้งหมด ๑๘๓ คน
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจั ย ได้ศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนาแนวคิดทฤษฎีมาสร้างเครื่องมือในการเก็บขอ
มูลภาคสนามดังนี้
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๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
๑) ขอหนั ง สื อ จากผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้อานวยการ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากประชากรในพื้นที่
๒) นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล กับ ครูและผู้บริหารจานวน ๑๘๓ ชุด
และเก็บ แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วนามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
ทั้งหมดจานวน ๑๘๓ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนแบบสอบถามทั้งหมด
๓) นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ต่อไป
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมเป็นขั้นตอน คือ หลังจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามเรียบร้อย แล้วนาข้อมูลที่ได้มาเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเลขบันทึกลง ในโปรแกรมการ
วิจัยทางสถิติ
๔. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งศึกษา “การบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา อ าเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ มี
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาหลักการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๒. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตาม
หลั ก ฆราวาสธรรม ๔ ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา อ าเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาการบริหารงาน
วิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้บริหาร
และครูจานวน ๑๘๓ ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วนามาตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ทั้งหมดจานวน ๑๘๓ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนแบบสอบถาม
ทั้งหมดวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
สามารถสรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้
จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ผลการวิจัยดังนี้
๔.๑.ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
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๑) ผู้บริหารและครูที่มีสถานภาพทางเพศ ที่มากที่สุดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔
๒) ผู้บริหารและครูที่มีอายุ ที่มากที่สุดส่วนใหญ่ ประกอบด้วย อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี มี
จานวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒
๓) ผู้ บ ริ ห ารและครู ที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ที่ ม ากที่ สุ ด ส่ ว นใหญ่ ประกอบด้ ว ย วุ ฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗
๔) ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน ที่มากที่สุดส่วนใหญ่ ประกอบด้วย
ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน ต่ากว่า ๕ ปี จานวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๗.๙
๕) ผู้ บ ริ ห ารและครู ที่ มี ต าแหน่ ง ที่ ม ากที่ สุ ด ส่ ว นใหญ่ ประกอบด้ ว ยต าแหน่ ง
ครูผู้สอน จานวน ๑๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.
๔.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อดูจากราย
ด้านแล้วทุ กด้ านอยู่ในระดับ มาก ด้านที่ ม ากที่ สุ ด คือ ด้านกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
รองลงมา คือ ด้านสื่อการเรียนการสอน น้อยที่สุด คือ ด้านหลักสูตร
๑. ด้านหลักสูตร
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก เมื่อดูจาก
รายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มากที่สุด คือสถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ เข้าใจหลักสูต
การศึกษาขั้นพื้นฐานและทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน รองลงมา คือ ผู้บริหาร
มีการจัดการงานหลักสูตรตามหลักฆราวาสธรรม คือ การให้ การเสียสละน้อยที่สุด คือบุคลากร
ในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการคัดเลือกครูเข้ามาสอน
๒. ด้านการเรียนการสอน
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
เมื่อดูจากรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มากที่สุด คือผู้บริหารจัดครูสอนให้ตรงตามสายวิชา
ที่ถนัดและมีความรู้ทาอย่างจริงจัง รองลงมา คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเรียนการสอนทุกคน น้อยที่สุด คือผู้บริหารและครูมีส่วนในการผลิตสื่อการสอน
๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
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มาก เมื่อดูจากรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มากที่สุด คือผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเรียนตรง
ตามสายที่ขาดแคลนแล้วมาพัฒนาการสอนและเสียสละเพื่อส่วนรวม รองลงมา คือ เปิดโอกาส
ให้ครูประจาชั้น ครูประจาวิชามีส่วนร่วมในการเลือกหรือพิจารณาจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ตามความต้องการ น้อยที่สุด คือผู้บริหารมีการส่งเสริมและติดตามผลการใช้สื่อในการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน
๔. ด้านกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านกิจ กรรมเสริมการเรียนการสอนอยู่
ในระดับมาก เมื่อดูจากรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มากที่สุด คือผู้บริหารพร้อมให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมในการจัดกิจกรรมเสริมในการเรียนการสอนสอดคล้องกับการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลาการเรียนรู้ รองลงมา คือผู้บริหารมีการจัดกิจกรรรมเสริมในการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่เรียนอย่างเหมาะสมด้วยความมีเมตตาและความจริงใจ น้อยที่สุด คือ
ผู้บริหารมีการแสวงหาความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมอยู่เสมอ ตั้งใจ
ทางานด้วยความอดทน วิริยะพากเพียร
๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวัดผลและประเมินผลอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อดูจากรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มากที่สุด คือผู้บริหารมีวิธีแก้ปัญหาการ
ใช้เครื่องมือวัดผลหลากหลายสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดในโรงเรียน รองลงมา คือผู้บริหารได้
กาหนดปฏิทินการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนไว้อย่างชัดเจนในแต่ละภาคเรียน
ของทุกปีการศึกษา มีความเป็นกลางเสมอ น้อยที่สุด คือ ครูมีวิธีการวัดผลและประเมินผลอย่าง
หลากหลายวิธีที่เหมาะสม และมีความซื่อตรง
๔.๓ ผลกฝารวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ตามหลั ก ฆราวาสธรรม ๔ ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา อ าเภอวั งน้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ตามหลั ก ฆราวาสธรรม ๔ ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา อ าเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได้ดังนี้
๑. ด้านหลักสูตร
ด้ านหลั ก สู ต ร พบว่ า ผู้ บ ริห ารและครู แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะ
แนวทางพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการตามหลั ก ฆราวาสธรรม ๔ ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านหลักสูตร ภาพรวมที่มากที่สุด คือ
ควรมีการท าวิจัยควบคู่กับการใช้หลักสูตรเพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น -จุดด้อยในการพัฒ นาด้าน
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

หลักสูตร จานวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๒ รองลงมา คือ การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับ
เนื้อหาของหลักสูตรควรมีความชัดเจนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ จานวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๒.๙๕ น้อยที่สุด คือ ควรปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน บุคลากรและ
ความต้องการของท้องถิ่น จานวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๔
๒. ด้านการเรียนการสอน
ด้ า นการเรี ย นการสอน พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารและครู แ ส ดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการเรียนการสอนภาพรวม
ที่มากที่สุด ครูควรมีการวางแผนการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอมีความจริงใจต่อการสอนคือ
จ านวน ๖๐ คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๓๒.๗๙ รองลงมา คื อ ครู ค วรมี เทคนิ ค และวิ ธีก ารสอนที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ร่าเริงแจ่มใส จานวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๑.๘๖ น้อยที่สุด คือควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนร่วมกับ
ครู จานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๑
๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน
ด้ า นสื่ อ การเรี ย นการสอน พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารและครู แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึ กษา อาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสื่ อการเรีย นการสอน
ภาพรวมที่มากที่สุด คือ ควรมีความโปร่งใสในการใช้งบประมาณจัดทาสื่อการเรียนการสอน
พยายามพัฒนาทั้งความรู้ ความสามารถให้งานประสบความสาเร็จและแบ่งปันสู่องค์กรภายนอก
จานวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๖ รองลงมา คือ สื่อการสอนครูผู้สอนควรเตรียมให้
พร้อมก่อนสอนจริงและต้องเสียสละเวลาในการเตรียมพร้อมและทุ่มเทเพื่อให้ได้ผลจริง จานวน
๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๓ น้อยที่สุด คือผู้บริหารควรติดตามประเมินผลในการใช้สื่อการ
สอนของครูที่จัดทาขึ้นอย่างสม่าเสมอเพื่อนาไปพัฒนาแล้วนากลับมาใช้ในการสอนครั้งต่อไป
จานวน ๑๙ คน คดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๘
๔. ด้านกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
ด้ านกิ จ กรรมเสริม การเรีย นการสอน พบว่า ผู้ บ ริห ารและครูแ สดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางพัฒ นาการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จงหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้า นกิจกรรมเสริมการ
เรียนการสอนภาพรวมที่มากที่สุด คือครูควรเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการสังเกต คิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์มีการแลกเปลี่ยนคาถามและการเดาคาตอบ จานวน๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๖
รองลงมา คือ ในการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนควรให้มีความหลากหลายให้สอดคล้อง
กับศักยภาพของนักเรียนเน้นความสนใจของนักเรียนหรือหลักในการดาเนินชีวิต เน้นเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ เรื่องใกล้ตัวในชุมชน จานวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๙ น้อยที่สุด คือ
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ควรเน้นถึงความสอดคล้องหรือต่อยอดจากการเรียนในห้องเรียน ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ
ตามความถนัดและความชอบ จานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๐
๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล
ด้ านกิ จ กรรมเสริม การเรีย นการสอน พบว่า ผู้ บ ริห ารและครูแ สดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางพัฒ นาการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสื่อการเรียนการ
สอนภาพรวมที่มากที่สุด คือควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้และมีการ
ติดตามผลการประเมินผลอย่างสม่าเสมอ จานวน๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๘ รองลงมา คือ
การพัฒนาด้านการวัดผลและประเมินผลควรให้ครูสร้างเครื่องมือวั ดผลให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๓ น้อยที่สุด คือครูควร
แจ้งการวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละครั้งให้ผู้เรียนได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ นักเรียนได้มีความ
เตรียมพร้อม จานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๖
๕. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่สาคัญน่าสนใจควร
แก่การนามาอภิปราย ดังต่อไปนี้
๕.๑ อภิปรายผลสภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อดูจาก
รายด้านแล้วทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่ มากที่สุด คือ ด้านกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
รองลงมา คื อ ด้ า นสื่ อ การเรี ย นการสอน น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ผลวิ จั ย ดั งกล่ า ว
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พระสรรชั ย ชยธมฺ โม (นิ ล เจี ย รนั ย ) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การ
บริห ารงานวิชาการด้ านการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึ กษาขนาดเล็ ก อ าเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นในการดาเนินงาน การ
บริหารงานวิชาการดาเนินการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก อาเภอไทรโยค
จังหวัด กาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ บริหารและ
ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน๗
๗

พระสรรชัย ชยธมฺโม (นิลเจียรนัย), “การบริหารงานวิชาการด้านการเรียนการสอนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
การ บริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).
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๑. ด้านหลักสูตร
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก เมื่อดูจาก
รายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มากที่สุด คือสถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ เข้าใจหลักสูต
การศึกษาขั้นพื้นฐานและทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน รองลงมา คือ ผู้บริหาร
มีการจัดการงานหลักสูตรตามหลักฆราวาสธรรม คือ การให้ การเสียสละน้อยที่สุด คือบุคลากร
ในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการคัดเลือกครูเข้ามาสอน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา
ภู่ภัคดี ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา เขต ๖ ผลวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา เขต ๖ ด้านการบริหารหลักสูตรมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง๘
๒. ด้านการเรียนการสอน
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
เมื่อดูจากรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มากที่สุด คือผู้บริหารจัดครูสอนให้ตรงตามสายวิชา
ที่ถนัดและมีความรู้ทาอย่างจริงจัง รองลงมา คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเรียนการสอนทุกคน น้อยที่สุด คือผู้บริหารและครูมีส่วนในการผลิตสื่อการสอน
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระวัชรินทร์ ชินวโร (ยิ้มย่อง) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บริหารงาน
วิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช” ผลการศึกษา
พบว่า ระดับ การบริห ารงานวิช าการตามหลั กอิท ธิบ าท ๔ ของโรงเรียนสั งกัด เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ทั้ง ๕ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณารายด้าน พบว่า การ
บริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช อยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรียน การสอนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านการจัดการหลักสูตรแผนการเรียนรู้ และด้านการวัดผล และ
ประเมินผล ด้านการนิเทศ และด้านการจัดสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อยที่สุด๙
๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มาก เมื่อดูจากรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มากที่สุด คือผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเรียนตรง
ตามสายที่ขาดแคลนแล้วมาพัฒนาการสอนและเสียสละเพื่อส่วนรวม รองลงมา คือ เปิดโอกาส
๘

ปัญญญา ภู่ภัคดี,อ้างแล้ว
พระวั ช ริ น ทร์ ชิ น วโร (ยิ้ ม ย่ อ ง), “บริ ห ารงานวิ ช าการตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ ของ
โรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช”, วิ ท ยานิ พ นธ์ พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (สาขาวิ ช า
พระพุ ท ธศาสนา), (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย : มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย , ๒๕๕๖).
๙
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ให้ครูประจาชั้น ครูประจาวิชามีส่วนร่วมในการเลือกหรือพิจารณาจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ตามความต้องการ น้อยที่สุด คือผู้บริหารมีการส่งเสริมและติดตามผลการใช้สื่อในการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล สิทธิหลอ
ที่ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน
จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบว่าด้านสื่อการเรียนละนวัตกรรมโรงเรียนดาเนินการน้อย ได้แก่
การใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย๑๐
๔. ด้านกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนอยู่
ในระดับมาก เมื่อดูจากรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มากที่สุด คือผู้บริหารพร้อมให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมในการจัดกิจกรรมเสริมในการเรียนการสอนสอดคล้องกับการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลาการเรียนรู้ รองลงมา คือผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมเสริมในการเรียนการสอน ที่
สอดคล้องกับรายวิชาที่เรียนอย่างเหมาะสมด้วยความมีเมตตาและความจริงใจ น้อยที่สุด คือ
ผู้บริหารมีการแสวงหาความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมอยู่เสมอ ตั้งใจ
ทางานด้วยความอดทน วิริยะพากเพียร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษร ทิทา ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “ศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒ นา คุณ ธรรม
จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ” ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชา พระพุทธศาสนาในแต่ละระดับได้กาหนดหลักสูตรรายวิชา หน่วยการเรี ยนรู้ไว้
อย่างชัดเจน โดยเป็นไป ตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระสาคัญในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน
รวมทั้งการบูรณาการทางด้าน ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมไว้ในวิชาพระพุทธศาสนาและวิชา
อื่นๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักไตรสิ กขาโดยบู รณาการ เชื่อมโยงกับ ศาสตร์ต่างๆหลากหลาย เน้ น การปฏิ บั ติ พั ฒ นา
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน สาระสาคัญในการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญา
มากขึ้น ให้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล เป็นการศึกษาหลักพุทธธรรมโดยบูรณาการความรู้
เข้ากับกลุ่มสาระอื่นๆด้วยการ ปลูกฝังให้มีจิตสานึกว่า ศาสนาเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ทาตัวเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน
และ ชุมชนได้เป็นอย่างดี ชุมชนมีสายสัมพันธ์ที่ดี และโรงเรียนได้จัดให้มีห้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน อย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมผลักดัน หรือขับเคลื่อนระบบการเรียนการสอนให้
๑๐

มงคล สิ ท ธิ ห ลอ, “การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ
ศึ ก ษ า ใน จั ง ห วั ด เชี ย งราย ” ,วิ ท ยานิ พ น ธ์ ศ ึ ก ษ าศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ , ๒๕๔๕), หน้ า ๑
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เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และเป็นการศึกษาที่ยั่งยืน ช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นคน
ที่มี คุณภาพตามเจตนารมณ์ของของหลักสูตรตลอดจนนาคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ผลการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพบว่า
โดยภาพรวม ผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสร้าง
แป้นดอนนาแพงมี การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตลอดจนกาหนดเวลา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้และน้าหนักการให้คะแนนอย่างชัดเจน
รวมทั้งการบูรณาการทางด้าน ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมไว้ในทุกวิชาอย่างได้สัดส่วนสมดุล
กัน ดังนั้นโรงเรียนจึงสามารถจั ดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหา และการปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
ไตรสิกขาโดยบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ จากการ จัดการศึกษาที่ผ่านมามีการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาในทางที่ดีขึ้นจากการ สัมภาษณ์ผู้บริหารครูผู้สอนและผู้ปกครอง
นักเรียนพบว่า ผลที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนพบว่านักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียนรู้
สามารถ การพึ่งตนเองตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบรู้จักประหยัดอดออมซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย
ประพฤติปฏิบัติตาม ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและครอบครัวดาเนิน
ชีวิตอย่างพอประมาณ มี เหตุผล รอบคอบ ปรับตัวเพื่ ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตั้งใจและ
รับผิดชอบในหน้าที่การงาน มี ความพยายาม อดทนในการทางานเพื่อให้สาเร็จตามเป้าหมาย
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่า
และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมนักเรียนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทนมีสัมมาคารวะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์การรู้จักให้อภัยรู้จักแบ่งปันความรู้
ความดีความชอบและเสียสละเพื่อส่วนร่วมได้เป็น อย่างดี๑๑
๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล
ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวัดผลและประเมินผลอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อดูจากรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มากที่สุด คือผู้บริหารมีวิธีแก้ปัญหาการ
ใช้เครื่องมือวัดผลหลากหลายสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดในโรงเรียน รองลงมา คือผู้บริหารได้
กาหนดปฏิทินการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนไว้อย่างชัดเจนในแต่ละภาคเรียน
ของทุกปีการศึกษา มีความเป็นกลางเสมอ น้อยที่สุด คือ ครูมีวิธีการวัดผลและประเมินผลอย่าง
หลากหลายวิธีที่เหมาะสม และมีความซื่อตรง ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระครูนิวาตปิยสวัสดิ์ ปิยวณฺโณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ ครูพระสอนศีลธรรมที่
มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน: ศึกษากรณี ครูพระสอนศีลธรรมใน โรงเรียน จังหวัด
๑๑

เกษร ทิทา, “ศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณ ฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), (บัณ ฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
๒๕๕๖).
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นครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนทั้ง ๗ ด้าน คือ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านจัดการเรียนการสอน ด้านจัดการสื่อ
ทางการเรียนการสอน ด้านจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผลผู้บริหาร
๖. ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการตามหลัก ฆราวาสธรรม ๔ ของ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา อ าเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ” ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๖.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ผู้บริหารควรมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงความคิดเห็น ที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทุกฝ่ายต่างและมีส่วนส่วนรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ที่ได้รับ
มอบหมาย ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. ในสถานศึกษา ควรทาการศึกษา และวิจัย ถึงระบบการจัดการเรียนการสอน
ภายใน และภายนอก ว่ามี ความเหมาะสมกับผู้เรียนเป็นเช่นไร และควรมีการปรับปรุงหรือ
พัฒนาไปใน ด้านใด
๓. สถานศึ ก ษาต้ อ งมี การก าหนดเป้ าหมายที่ ชัด เจนในการบริห ารงานวิช าการที่
ต้องการเห็นผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และเติบโตเป็นคนดีของสังคม
๖.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
๒. ควรศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗.
สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, พ.ศ. ๒๕๔๗.
กระทรวงศึกษาธิการกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การ
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, ๒๕๔๒
ปรียพร วงศ์อนุตรโรจน์. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ,
๒๕๔๖.
พระวัชรินทร์ ชินวโร (ยิ้มย่อง). “บริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนสังกัด
เทศ บาลนครนครศรี ธ รรมราช”.วิ ท ยานิ พ นธ์ พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
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(สาขาวิชาพระพุท ธศาสนา). บัณ ฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖.
พระสรรชัย ชยธมฺโม (นิลเจียรนัย).“การบริหารงานวิชาการด้านการเรียนการสอนโรงเรียน
ประถมศึกษา ขนาดเล็ ก อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุ รี ”. วิท ยานิ พ นธ์พุ ท ธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๔.
มงคล สิทธิหลอ. "การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
เชียง ราย”.วิ ท ยานิ พ นธ์ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต . บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕.
รุ่ง แก้วแดง. องค์การและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร:ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๔.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่๑๑. กรุงเทพมหานคร :
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๐.
_________. สานักนายกรัฐมนตรี . พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕.
เกษร ทิ ท า. “ศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าพระพุ ท ธศาสนาตามหลั ก ไตรสิ ก ขาเพื่ อ พั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง”. วิทยานิพนธ์
ปริญ ญาพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต . สาขาวิชาพระพุ ท ธศาสนา. บั ณ ฑิ ตวิท ยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
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ภาคผนวก
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ขั้นตอนการดาเนินงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ประกาศรับบทความ
รับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน

ผ่าน
ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ไม่ผา่ น

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1 ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่าน

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาอ่านบทความ

ไม่ผา่ น

แจ้งผู้เขียน

ผ่านโดยมีการแก้ไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อส่งคืนผู้เขียน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข
ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย

ไม่ผา่ น

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข

ผ่าน
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ
จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์

คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ

ออกแบบตอบรับ
ส่งวารสารให้แก่สมาชิก
เผยแพร่วารสารสู่
สาธารณะ

ส่งวารสารให้แก่สมาชิก
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สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ
สานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
๙๙๙ หมู่ ๖ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘
๑. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และ
ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ
๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป
๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน
๑.๔ บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตารา หนังสือ
และวารสารใหม่ หรือ จากผลงานและประสบการณ์ ข องผู้นิ พ นธ์ม าเรีย บเรีย งขึ้ น โดยมี ก ารวิเคราะห์
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน
๑.๕ ปกิ ณ กะ (Miscellany) ได้ แก่บ ทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนาเครื่องมือใหม่ ตาราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ หรือ
ข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การส่งบทความ
บทความที่ จ ะตี พิ ม พ์ ในวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปริ ท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครสวรรค์ จ ะต้ อ งส่ ง
จดหมายนาส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการ
พิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม
(CD ROM) ๑ แผ่นที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมี
สาเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่
วารสารกาหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสารจะทาให้การพิจารณาตีพิมพ์มี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสาร
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การเตรียมบทความ
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK)
ขนาดอั ก ษร ๑๖ จั ด กั้ น หลั งตรง และมี ระยะห่ า งระหว่ างบรรทั ด หนึ่ งช่ อ ง (double spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพ์ หน้ าเดียวลงบนกระดาษพิ มพ์ สั้นขนาดบีห้ า (B๕) พิ มพ์ ให้ห่ างจากขอบกระดาษซ้ายกับ
ด้านบน ๑ นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง ๐.๕ นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้ากากับทางมุมขวาบนทุกหน้า
บทความไม่ควรยาวเกิน ๑๕ หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer
Review ) ๒ ท่ า น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากกอง
บรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือ
ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ ( Double – blind peer
review )
๒. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)
บทคั ด ย่ อควรมี ความยาวไม่ เกิน ๓๕๐ คา โดยแยกต่ างหากจากเนื้ อ เรื่อ ง บทความวิจัย และ
บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเรื่อง ไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคา
สาคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามลาดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้
- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่นามาศึกษา สถิติที่นามาใช้
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา และผลของค่าสถิติ (ในกรณีมี
การวิเคราะห์)
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา
- คาสาคัญ ควรมีคาสาคัญ ๓-๖ คา ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย
ของบทคั ด ย่ อ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยต้ อ งจั ด เรี ย งค าส าคั ญ ตามตั ว อั ก ษร และคั่ น ด้ ว ย
เครื่องหมายอัฒภาค (;)
๓. ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย
๓.๑ บทนา (Introduction) เป็นส่วนกล่าวนาโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก
รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความสาคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน
๓.๒ วิ ธี ก ารศึ ก ษา (methods) กล่ า วถึ ง รายละเอี ย ดของวิ ธี ก ารศึ ก ษาประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
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๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ ๓.๒ ควร
จาแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม
๓.๔ การอภิ ป รายผล (Discussion) เป็น การน าข้อมูลที่ ได้ม าจากการวิเคราะห์ ของผู้นิพ นธ์
นามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
๓.๕ ข้อเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน
หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุน
วิจัย
๓.๗ เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการ
ทารายการเอกสารอ้างอิงหรือคาอธิบายเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้
การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
๑. หนังสือ
๑.๑ คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือสาคัญพิมพ์เป็นชุด
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคาวา (บาลี) ไว้หลังคายอในกรณีที่ใช้พระไตรป
ฎกฉบั บ ภาษาบาลี ห รื อ วงเล็ บ ค าว่ า (ไทย) ไวหลั ง ค ายอในกรณี ที่ ใ ช้ พ ระไตรปิ ฎ กฉบั บ ภาษาไทย
ตัวอย่างเช่น ๑ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑.
๑.๒ หนังสือทั่วไป
ผูแตง, ชื่อเรื่อง , (สถานที่พิมพ: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปที่พิมพ), หนา. ตังอย่างเช่น
พระเทพ โสภณ (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต), ปรั ช ญ ากรี ก : บ อเกิ ด ภู มิ ป ญ ญ าตะวั น ตก ,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๘.
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Printing,
๒๐๐๔), p.๖๙.
๒. วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอย่างเช่น
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร, “การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
และชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ”, บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ,ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๑-๑๒.
K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. ๗๗ No.
๑: ๑๐-๑๕.
๓. วิทยานิพนธ์
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ชื่ อ ผู้ วิ จั ย , “ชื่ อ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ”, ระดั บ ของวิ ท ยานิ พ นธ์ , (ชื่ อ แผนกวิ ช าหรื อ คณะและ
มหาวิทยาลัย), ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น
อนุวัต กระสังข์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗.
๔. สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตาแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕. เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth. com/index.php?lay=show&ac=article&Id= ๕๓๘๙๗๐๕๗๒&Ntype=
๙ [๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๖. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row
Publishers, ๑๙๗๐.
การเขียนบรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรราชวิ ท ยาลั ย .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ
๑) หนังสือ
จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
๒) วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอย่างเช่น
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การกาหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘.
๓) วิทยานิพนธ์
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”. ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐.
๔) สัมภาษณ์
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สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตาแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕) เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= ๕๓๘๙๗๐๕๗๒&Ntype=
๙ [๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๒. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham. Motivation and Personnality. New York : Harper and Row
Publishers, ๑๙๗๐.
๔. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จาเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง สาหรับคา
บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง ส่วนคาอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง
๕.ลิขสิทธิ์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์
บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืน ยั น ว่าบทความต้ น ฉบั บ ที่ ส่งมาตี พิ ม พ์ นั้ น ได้ ส่งมาตี พิ ม พ์ เฉพาะในวารสารบั ณ ฑิ ต ศึก ษาปริท รรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่ง
ตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อ
บรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์
๖. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์ น ครสวรรค์ กรุ ณ าติ ด ต่ อ “ผู้ ช่ ว ยบรรณาธิ ก ารวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปริ ท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์
นครสวรรค์” สานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครสวรรค์ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ อ อก อ าเภอเมื อ งฯ จั งหวั ด
นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘
๑) ............................
๒) ............................
๓) ............................
๘. อัตราค่าวารสาร
กาหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จาหน่ายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไม่รวมค่าส่ง
๙. อัตราค่าสมาชิก
ปีละ ๓๐๐ บาท
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หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
เขียนที่.................................................................
………………...............................................
.................................................................
วันที่................ เดือน..................................... พ.ศ. ....................................
ข้าพเจ้าชื่อ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล...............................................
ที่ อ ยู่ ............................................................................................................................. ......
....................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................. E-mail: …….…………...………………………………………………………………...…
มีความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความ ( ) บทความวิจัย ( ) บทความวิชาการ เรื่อง:
(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ซึ่งดาเนินการโดยบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา............................................................................. สาขาวิชา....................................................................
จาก (ชื่อสถาบัน)................................................................................... ปีการศึกษา........................ หรือได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก .................................................................................................................................................
เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ )
( ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
( ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
( ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน
( ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ชาระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ตามอัตราที่ได้กาหนดไว้ คือ
( ) บทความวิชาการ
๓,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก ๔,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ๕,๐๐๐ บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่ได้รับการให้การลงตีพิมพ์ ข้าพเจ้าไม่ติด
ใจเอาความใดๆ ทั้งสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นที่สุด
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ผู้นิพนธ์บทความ
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก
ที่........................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ..........
กราบนมัสการ/เรียน
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)............................................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................................
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่ได้)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
E – Mail.........................................................................เบอร์โทรศัพ ท์ .........................................................
โทรสาร...................................................................................................... มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็น
สมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
( ) สมาชิกประเภทรายปี ๓๐๐ บาท (จานวน ๓ เล่ม)
( ) เล่มละ ๑๙๙ บาท
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง
( ) เงินสด
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................)
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม..............................................................................
โปรดนาส่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
สถานที่ติดต่อ  ที่บ้าน
 ที่ทางาน
เลขที่.................ถนน......................................หมู่ที่...........ตาบล/แขวง......................
อาเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..............................................
โทรสาร.......................................................E-Mail.....................................................
(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ค่าบารุงปี พ.ศ.......................................
เลขที่ใบเสร็จ..........................................
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ............
ลงบัญชีแล้ว.......................................................

ลงชื่อ.......................................................
(

)
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