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 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่ได้ด�าเนินการมาแล้วเสร็จเป็นเวลา 

4 ปี และมวีารสารทีล่งตพิีมพ์อย่างต่อเนือ่งรวม 9 ฉบบั ตามรายละเอยีดทราบแล้วในฉบบัก่อน ซึง่ทางวารสาร
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ทางด้านพระพทุธศาสนาผ่านกระบวนการวจิยั ตามลกัษณะการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ และเนือ่งจากการเผยแพร่ 
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วิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ให้ตรงตามเกณฑ์ที่ก�าหนด (2) ก�าหนดการวารสารออกตามระยะเวลา 

(3) การก�าหนดรูปแบบการตีพิมพ์ที่ชัดเจน (4) ค�าน�าถึงสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลายหน่วยงานตรงตาม

สาขา (5) ผูนิ้พนธ์บทความวจัิยทีจ่ะลงตีพมิพ์มาจากหลายหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกให้เป็นไปตามเกณฑ์

ที่ก�าหนด เป็นต้น 

 นอกจากนั้น ปัจจุบันวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ก�าลังด�าเนินการ

ให้วารสารมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูล รูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการส่งต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสาร รวมถงึมกีารปรงัปรุงเนือ้หาให้ทนัสมยัอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึจดัท�าระบบในอนาคตให้มกีารส่งบทความ

แบบออนไลน์หรือระบบ Online Journal System (OJS) ที่ไม่ใช่การส่งบทความโดยใช้อีเมล์ที่ก�าลังด�าเนินการ 

อยู่ในปัจจุบันขณะนี้

 จึงหวังว่าในอนาคต การจัดท�าระบบวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

จะเป็นระบบที่ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานสากลต่อไป

 ดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง

 บรรณาธิการ
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 1

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร 

AN ANALYTICAL STUDY OF BUDDHIST PHILOSOPHY BASED 

CONCEPTS ON PERILS IN ANAKHATA SUTTA

พระชารี สุทฺธิร�สี (ทองมีค่า)1

PHRACHAREE SUTTHIRUNGSRI (THONGMEEKHA)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ ดังนี ้1) เพือ่ศกึษาพทุธปรชัญาเรือ่งภยัโดยทัว่ไป 2) เพือ่ศกึษาพทุธปรชัญา 

เรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร และ 3) เพื่อวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเน้นการวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก

และจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยปรากฏว่า พุทธปรัชญาเรื่องภัยโดยท่ัวไปหมายถึง สิ่งท่ีท�าให้เกิดความน่าหวาดกลัว 

ความน่าหวาดเสียว อันเป็นเหตุทีจ่ะท�าให้เกดิอนัตรายอย่างใดอย่างหนึง่ขึน้แก่กายหรอืจติใจซึง่เหตุอนัตรายนัน้ 

อาจเป็นเหตทุียั่งไม่ได้เกดิขึน้จรงิ และเหตทุีไ่ด้เกดิขึน้แล้วในปัจจบุนั หรอือาจเป็นเหตุทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

ต่อไปในภายภาคหน้าก็ได้ มี 2 ประเภท ได้แก่ ภัยจากภายใน คือ ภัยที่เกิดจากอ�านาจกิเลสภายใน อันมี 

โลภะ โทสะ และโมหะ คอยคุกคามส่งผลให้เกิดภัยต่าง ๆ  ติดมามาได้ และภัยจากภายนอก คือ ภัยที่เกิดขึ้น

จากเหตุภายนอกท�าให้เกิดความกดดัน หรือเกิดความหวาดกลัวอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใจ ทั้งบุคคล 

สัตว์ดุร้าย หรือภัยจากธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตรคือ ภัยท่ีมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก ว่าด้วยเร่ือง 

ภัยในอนาคตที่อาจจะเกิดเมื่อภิกษุอยู่ป่าผู้เดียว เช่น อาจถูกสัตว์ดุร้ายขบกัด พลาดหกล้ม อาหารไม่ย่อย, 

คนร้าย อมนุษย์ดุร้าย ท�าร้ายจนตายได้ หรือเมื่อแก่ลง เมื่อยามเจ็บป่วย มีผู้คนพลุกพล่านมาก ดังนั้น ภิกษุ

จึงไม่ควรประมาท ควรรีบเร่งบ�าเพ็ญเพียรเพื่อให้เข้าถึงธรรมท่ียังไม่ถึงให้ได้เสียก่อน นอกจากนี้ยังมีภัยที่

กล่าวถงึความย่อหย่อนในธรรมวนิยัของภกิษุโดยตรง ได้แก่ การไม่อบรมกาย ศลี จติ ปัญญา ของภกิษุ ท�าให้

ภิกษุไม่มีความแตกฉานในภูมิธรรม และภัยที่จะเกิดจากภิกษุที่ชอบจีวร บิณฑบาต เสนะสนะที่ดีงาม ภิกษุ

เถระจะเป็นผู้มักมาก เป็นผู้ล่วงละเมิดธรรมวินัยเป็นอาจิณ และประชาชนก็จะเอาภิกษุนั้นเป็นแบบอย่าง 

ประพฤติตนตาม รวมทั้งภิกษุจะชอบอยู่คลุกคลีด้วยภิกษุณี นางสิกขมานา สามเณร และอุบาสกจะต้อง

อาบตัเิศร้าหมองบางอย่าง และบริโภคของทีส่ะสมไว้ โดยมกีารขดุดนิ ตัดต้นไม้ เกบ็พชืผกัของเขยีว เป็นต้น 

ซึ่งภัยดังกล่าวมาแล้วนี้ จะไม่เกิดในขณะที่พระพุทธองค์ยังพระชนม์ชีพอยู่ แต่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

ต่อไป ฉะนั้น เมื่อภิกษุรู้ถึงธรรมเหล่านั้นแล้ว จึงควรละเว้นเสีย

1	 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.	
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วิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร พบว่า การประพฤติตนในกลุ่มอุบาสก

อุบาสิกาที่มีศรัทธาวิปริต จึงต้องสร้างศรัทธาที่ถูกต้องด้วยการศึกษาในหลักธรรมค�าสอนตามหน้าท่ีของ

อุบาสกอุบาสิกาท่ีดี และการประพฤติตนในกลุ่มภิกษุท่ีท�าให้เกิดวิกฤติศรัทธา จึงควรแก้ด้วยการมีความ

ละอายและเกรงกลวัต่อความชัว่ มกีายกรรม วจกีรรม มโนกรรมบรสิทุธิเ์ปิดเผย ส�ารวม ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย 

และใจ ดังนั้น ภิกษุจึงควรมีความตระหนักรู้และยึดมั่นเคารพในธรรม ด้วยการปฏิบัติตามธรรมวินัยอย่าง

เคร่งครัด เพื่อการสืบทอดและรักษาพระศาสนาไว้ให้แก่สังคมชาวโลก

ค�าส�าคัญ: 1. ภัย 2. ในอนาคตสูตร

ABSTRACT

The purposes of this thesis were aimed: 1) to study the Buddhist philosophy on 

calamities in general, 2) to pursue them as existed in Anagata Sutta, and 3) to analyze them. 

The thesis was undertaken by the qualitative research methodology, the documentary 

research, of which the data were garnered out of The Pitaka and relevant texts.

Outcomes of the research findings: Calamities in general refers to terrified, awesome 

states, leading to various dangers to one’s body and mind; they may be causes that do 

not really occur at present, or happened in the past, or can occur in the future. There are 

two types of calamities in brief. The first one is that arising out of the internal factors of 

man - greed, hatred and aversion; it waits to threaten the careless, culminating in  

generating different harms. Another one is that happens from the external factor; it causes 

pressures or frightening which may be harmful to the body and mind. It denotes ones’ 

bodies, wild animals or natural disasters beyond human beings’ control.

Calamities prevailed in Anagata Sutta in the Pitaka deal with those in the future, 

which can happen while a monk stays alone in the forest. For example, he may be bitten 

by wild animals, unintentionally fallen down while walking. His food might not be digested 

or the wicked guys or other non-beings may attack him to death, other calamities stems 

from getting old, feeling sick and living in a very noisy, crowded place. As a result, the monk 

should behave cautiously; he has to hurriedly observe mindfulness in order to first access 

the state of dharma that he has not achieved yet. In addition, there is another calamity 

that has directly mentioned for laxity of monks’ codes of conduct. These include inobserv-

ance of monk’s body, mind and wisdom, causing him not being keen on undertaking their 

dharma. Additionally, other calamities will happen to senior monks who very much enjoy 

robes, foods and comfortable residences. Such senior monks are often greedy, repeatedly 

not abiding by codes of conduct. Then, lay followers are taking them as a model. This type 
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of monks would like to be mingled with others. So, they must face some defiled offences, 

for they are considerably fond of consuming collected stuffs by digging soil, cutting trees 

and picking green plants, etc. In fact, all these calamities will not seem to occur while the 

Buddha is still alive but in the future. Having realized these calamities, monks should abstain 

from them.

The analytical results of Buddhist philosophy dealing with calamities as found in 

Anagata Sutta have been found that behaving themselves among lay disciples with spoiled 

confidence, it is vital for them to create the right faiths by studying dharma following good 

lay disciples’ duties. Obviously, behaving themselves among groups of monks bringing 

about crises of faith should be solved with fear and dread of bad deeds, namely those of 

bodily, verbal and mental actions. Therefore, monks should realize dharma, attach to it 

and pay respects to it by observing it stringently in order to hand down Buddhism and 

protect it for the global village.

Keywords: 1. Perils 2. Anakhata Sutta

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ภยัทีป่รากฏในอนาคตสตูร เป็นภยัทีพ่ระพทุธองค์ได้ตรสัแก่ภกิษ ุเมือ่ครัง้สมัยพทุธกาลว่า เมือ่ภกิษุ

อยู่ในป่าผู้เดียว เห็นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจนท�าให้ถึงแก่ชีวิตได้ จึงไม่ควรประมาท ควรรีบเร่งเพื่อ

ท�าให้แจ้งในธรรมที่ยังไม่แจ้ง เช่น ภัยจากถูกงูกัด พลาดหกล้ม อาหารไม่ย่อย สัตว์ดุร้าย คนร้ายหรือมนุษย์ 

ท�าร้ายจนถึงตาย หรือภัยในอนาคตจากความแก่ จากการมีโรคภัยเบียดเบียน จาการมีผู้คนพลุกพล่าน  

จากการทีไ่ม่มผีูใ้ห้ชีแ้นะสิง่ทีถ่กูต้องแก่ตนเองได้ เป็นต้น และนอกจากนัน้ ภยัในอนาคตทีส่�าคญัอกีประการ 

ได้แก่ ภัยที่เกิดจากภิกษุ ไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต และไม่อบรมปัญญาชอบจีวรดีงาม  

ชอบบณิฑบาตทีด่งีาม ชอบเสนาสนะดงีาม ชอบคลกุคลด้ีวยสามเณร นางสกิขมานา และอบุาสก อนัจะเป็น

เหตุให้ย่อหย่อนในธรรมวินัยไม่แตกฉานในภูมิธรรม และลบล้างธรรมวินัยในกาลต่อไป

ความส�าคัญของภัยที่ปรากฏในอนาคตสูตรเป็นภัยท่ีเกิดข้ึนกับภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมในพระศาสนา

โดยตรง กล่าวคือ ภิกษุไม่ควรประมาทในธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเมื่อรู้แล้ว่า ในอนาคตต่อไปภิกษุ 

จะไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต และไม่อบรมปัญญา ชอบจีวรดีงาม ชอบบิณฑบาตท่ีดีงาม  

ชอบเสนาสนะดีงาม คลุกคลีด้วยสามเณร นางสิกขมานา และอุบาสก อันจะเป็นเหตุให้ย่อหย่อนในธรรม

วนัิย ท�าให้ไม่แตกฉานในภูมธิรรม และจะลบล้างธรรมวนิยัละความเป็นผูถ้อืทรงผ้าบงัสกุลุเป็นวตัร ละความ

เป็นผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ละความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ละเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัฏ 

จะประชุมกันอยู่ที่บ้าน นิคมและราชธานี และจะถึงการแสวงหาไม่สมควร อันไม่เหมาะสมต่าง ๆ จะเป็น 

ผู้ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ จะต้องอาบัติเศร้าหมองบางอย่าง จะเป็นผู้บริโภคของที่สะสมไว้ต่าง ๆ และ

จะกระท�านิมิต (แสดง, บอกเหตุ) อย่างหยาบที่แผ่นดินบ้าง ที่ปลายของเขียวบ้าง
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จะเห็นได้ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของภิกษุในศาสนาโดยตรง และจะมีผลกระทบต่อสังคม 

ส่วนรวมตามไปด้วย เพราะประชาชน ก็จะไม่อยู่ในธรรม ปฏิบัติต่อศาสนา ต่อภิกษุ ต่อหลักธรรมค�าสอน

ของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมตามไปด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ภัยในอนาคตตามที่

ศึกษานี้ มีความส�าคัญต่อศาสนิกชนทุกคน หรืออาจกล่าวได้ว่า มีความส�าคัญต่อชาวโลกทุกคน เพราะถ้า

เม่ือใดที่ผู้คนไม่ได้อยู่ในร่องรอยของความถูกต้องดีงามตามหลักของศีลธรรมท่ีมนุษย์พึงจะมีแล้ว สังคม 

ส่วนรวมย่อมจะมแีต่ความเดือดร้อนวุน่วาย หาความสงบสนัตสิขุไม่ได้และทีส่�าคญัอกีประการก็คอื ศาสนศาสตร์  

ศาสนธรรมต่าง ๆ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงมอบไว้ให้แก่ชาวโลกที่อาจพอมีปัญญา ล่วงรู้ถึงสัจธรรมนั้นได้ 

ก็จะมีจ�านวนลดน้อยถอยลง เพราะผู้สืบต่อในหลักธรรมค�าสอนไม่ได้เข้าใจลึกซ้ึง และมีความแตกฉาน 

ในภมูธิรรมพอทีจ่ะถ่ายทอดยงัคนรุน่ต่อ ๆ  ไปได้ และยงัเป็นเหตทุ�าให้สานศุษิย์ในรุน่ต่อ ๆ  ไป มคีวามเข้าใจ

คลาดเคลื่อน ตีความไปตามใจตนเองและประพฤติตนผิดเพี้ยนรุนแรงหนักยิ่งขึ้น อันมีผลท�าให้ หลักธรรม

ค�าสอนอันแท้จริงก็ของพระพุทธองค์ที่ได้ปลูกฝังอยู่ในความทรงจ�าของชาวพุทธท่ีมีมาอย่างยาวนานกว่า 

2,600 ปี เลอะเลือนและถูกท�าลาย ท�าให้จางคลายหายไปได้ในท่ีสุด เพราะเหตุอันเกิดจากการประพฤติ

ปฏิบัติตนของพุทธบริษัททั้ง 4 เอง ที่ท�าให้เกิดสัทธรรมปฏิรูปเข้ามาแทนท่ีในสังคมอย่างกว้างขวางมาก 

เพิ่มยิ่งขึ้น จนเป็นเหตุท�าให้หลักธรรมค�าสอนอันแท้จริงถูกเบียดเบียนด้วยลัทธิ ความเชื่ออื่น ๆ ที่อยู่นอก

ศาสนา นอกหลักธรรมค�าสอน มีพิธีการและรูปแบบใหม่ ๆ โดยกล่าวอ้างถึงกาลเวลาว่า ไม่เหมาะสมกับ

ปัจจุบันด้วยประการทั้งปวง หรือแนวทางดังกล่าวนั้น ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติให้เห็นมรรคผลจริงได้  

จากการตีความที่ผิดเพี้ยนเข้าข้างตนเอง เพราะความย่อหย่อนในธรรมวินัยที่ภิกษุเองไม่สามารถที่จะรักษา

เอาไว้ได้

ปัญหาภัยที่ปรากฏในอนาคตสูตร ถือเป็นปัญหาส่วนรวมของสังคม เพราะภิกษุเป็นสมาชิกหน่วย

ย่อยขององค์กรทีอ่ยูใ่นสถาบนัของศาสนา อนัเป็นหนึง่ในสามของสถาบันหลกัของชาติ ท่ีต้ององิอาศยักนัอยู่ 

เพราะหากสถาบันใดสถาบันหนึ่งมีความอ่อนแอหรือตั้งอยู่ไม่ได้ สถาบันอื่นก็ต้องก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน 

กล่าวคือ ราชอาณาจักร และศาสนจักรต้องพัฒนาไปพร้อมกัน เช่นเดียวกันกับวัตถุที่ต้องอาศัยจิตใจที่มี

คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ก�ากับควบคุมดูแลจึงจะสามารถสร้างประโยชน์อันสูงสุดให้แก่มวลมนุษย์ได้อย่าง

แท้จริง ดังนั้น ปัญหาภัยที่ปรากฏในอนาคตสูตร จึงสามารถส่งผลกระทบให้แก่บุคคลหรือแก่สังคมโดยรวม

ได้ ดังเช่น ศาสนามีความเสื่อมถอยอย่างรวดเร็ว คนในสังคมขาดศีลธรรมมากขึ้น จึงต้องหันกลับไปพึ่งพา

สิ่งอื่นที่ไม่ใช่แก่นแท้ของศาสนา เกิดจารีตประเพณีใหม่ ๆ ที่ท�าให้คนในสังคมมีความเห็นผิดเพี้ยน ขัดแย้ง

ต่อสัจธรรม เกิดความแตกแยก จนอาจถึงขั้นล้มสลายในทางสังคม เพราะแกนหลักของสังคมคือศาสนจักร

ที่มากไปด้วยสัทธรรมปฏิรูปอันไม่ใช่แก่นแท้ของศาสนา จึงเป็นตัวแทนของความถูกต้องดีงามได้อย่างไม่มี

ความมั่นคงถาวร (สุนทร ณ รังษี, 2543, หน้า, 122)

ผลของการศึกษาภัยทีป่รากฏในอนาคตสตูรจะเป็นการช่วยเสรมิสร้างทรพัยากรบคุคลทีเ่ป็นนกับวช

ในพระพุทธศาสนาให้เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในธรรมวินัย สมควรแก่การกราบ

นอบน้อม เป็นผู้ที่ควรแก่การให้ความเคารพกราบไหว้ในคุณงามความดีตามแบบอย่างของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบในพระพทุธศาสนาได้อย่างแท้จรงิ ซ่ึงจะท�าให้สงัคมมต้ีนแบบแห่งความดงีามทีพ่ร้อมด้วยคณุธรรมและ

จริยธรรม ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอนที่ส�าคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะท�าให้สังคมมี
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ความสงบร่มเย็น เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามความเหมาะสมแก่ก�าลังความสามารถของแต่ละบุคคล และ

ประโยชน์อีกทางหนึ่งของการวิจัยนี้ ที่นอกจากจะเป็นการช่วยกันตรวจสอบและรักษาระบบที่ดีงามตาม

ธรรมวินัยของภิกษุเองแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ธรรมวินัยในหมู่ศาสนิกชน 

ของชาวพุทธ และน�าไปใช้ปฏิบัติบ�ารุงพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะท�าให้ศาสนาและสังคมมี 

ความมั่นคงอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามต่อไปได้ เพราะรู้และเข้าใจถึงสิ่งอันควรหรือไม่ควรต่อบทบาท

และหน้าที่ส�าคัญของตนเองในฐานะผู้ที่ร่วมกันสืบทอดและรักษาพระพุทธศาสนา

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัย

ตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร เพื่อที่จะน�าแง่คิด มุมมองในเรื่องดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และ

เผยแผ่หลักธรรมค�าสอนส�าคัญในพุทธปรัชญา อันเป็นประโยชน์แก่ศาสนิกชนให้คงอยู่สืบต่อไป โดยผู้วิจัย

ได้ตั้งจุดประสงค์ของการวิจัย ไว้ดังนี้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาเรื่องภัยโดยทั่วไป

2.2 เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

2.3 เพื่อวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1  ท�าให้ทราบพุทธปรัชญาเรื่องภัยโดยทั่วไป

3.2  ท�าให้ทราบพุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

3.3  ท�าให้ทราบการวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

3.4  น�าผลจากการวจัิยไปเป็นข้อมลูสารสนเทศในการวจิยั และเผยแผ่หลกัค�าสอนของพทุธปรัชญา

เถรวาทเกี่ยวกับเรื่องภัยที่ปรากฏในอนาคตสูตร

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเน้นการวิจัยทางเอกสาร 

(Documentary Research) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

4.1  ขั้นส�ารวจข้อมูล 

 4.1.1  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

 4.1.2 ส�ารวจเอกสารงานวิจัยที่มีผู้รู้เขียนและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่

ปรากฏในอนาคตสูตร

4.2  ขั้นรวบรวมข้อมูล 

 4.2.1  รวบรวมข้อมลูจากเอกสารชัน้ปฐมภูม ิ(Primary Sources) คอื พระไตรปิฎกภาษาไทย 

ฉบับหลวง พุทธศักราช 2525 และจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) แล้วจัดล�าดับ ความ

เกี่ยวข้อง ความส�าคัญในเรื่องเหตุผล และที่มา เพื่อแยกประเภท
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 4.2.2  รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏ

ในอนาคตสูตร

4.3  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 4.3.1 น�าข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ความส�าคัญ ลักษณะ และแนวคิดเรื่องพุทธปรัชญา 

เรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร มาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

 4.3.2  ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับพุทธปรัชญาเรื่องภัย 

ตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

4.4  ผู้วิจัยจะน�าเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

5.  ผลการวิจัย

การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร พบว่า ภัยในอนาคตที่จะ

เกิดเมื่อภิกษุอยู่ป่าผู้เดียว เช่น อาจถูกสัตว์ดุร้ายขบกัด พลาดหกล้ม อาหารไม่ย่อย, คนร้าย อมนุษย์ดุร้าย 

ท�าร้ายจนตาย หรือเมื่อแก่ลง เจ็บป่วย มีผู้คนพลุกพล่านมาก ภิกษุจึงควรจะรีบเร่งท�าความเพียรด้วยความ

ไม่ประมาท และภัยอกีประการหนึง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตต่อไป ได้แก่ ภยัทีเ่กดิจากความประพฤตทิีย่่อหย่อน

ในธรรมวินัยของภิกษุ ได้แก่ การไม่อบรมกาย ศีล จิต ปัญญา ของภิกษุ ท�าให้กุลบุตรผู้อุปสมบทในกาล 

ต่อไป ไม่มกีารอบรมกาย ศลี จติ และปัญญาตามไปด้วย และเมือ่แสดงธรรมทีม่คีวามลุม่ลึกผดิพลาด กไ็ม่อาจ 

ที่จะหยั่งรู้ได้ แม้แต่ธรรมที่มีค่าควรแก่การจดจ�า มีความลุ่มลึก ก็จะไม่มีผู้สนใจ และเห็นว่า ไม่ควรแก่การ

ศึกษา แต่จะสนใจพิจารณา แต่ธรรมที่นักกวีแต่งประพันธ์ไว้ข้ึนในภายหลังด้วยถ้อยวลีและโวหารท่ีน่าฟัง 

แต่ไม่มีความน่าเชื่อถือ แต่กลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษา เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และภัยที่จะเกิดจากภิกษุที่ชอบ

จวีร บณิฑบาต เสนะสนะทีด่งีาม ท�าให้ภกิษทุ�าละความเป็นผูถ้อืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ละเสนาสนะทีส่งดั 

คือป่า และป่าชัฏ แต่จะไปประชุมรวมกันอยู่ที่บ้าน นิคม และในเมือง เพื่อแสวงหาบิณฑบาต ภิกษุเถระจะ

เป็นผูม้กัมาก เป็นผูล่้วงละเมดิธรรมวนิยัเป็นอาจณิ และประชาชนกจ็ะเอาภกิษนุัน้เป็นแบบอย่าง ประพฤตตินตาม  

รวมทั้งภิกษุจะชอบอยู่คลุกคลีด้วยภิกษุณี นางสิกขมานา สามเณร และอุบาสกจนท�าให้ไม่ยินดีในการที่จะ

ประพฤติพรหมจรรย์ และจะต้องอาบัติเศร้าหมองบางอย่าง และบริโภคของที่สะสมไว้ โดยมีการขุดดิน 

ตัดต้นไม้ เก็บพืชผักของเขียว เป็นต้น ซึ่งภัยดังกล่าวมาแล้วนี้ จะไม่เกิดในขณะที่พระพุทธองค์ยังพระชนม์ชีพอยู่  

แต่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าต่อไป ฉะนั้น เมื่อภิกษุรู้ถึงธรรมเหล่านั้นแล้ว จึงควรละเว้นเสีย

6.  สรุปผลการวิจัย

6.1 พุทธปรัชญาเรื่องภัยโดยทั่วไป

 จากการวิจัย พบว่า พุทธปรัชญาเรื่องภัยโดยทั่วไป ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

 ภัยในความหมายของพุทธปรัชญา หมายถึง สิ่งที่ท�าให้เกิดความน่าหวาดกลัว ความน่า

หวาดเสยีว อนัเป็นเหตุทีจ่ะท�าให้เกดิอนัตรายอย่างใดอย่างหนึง่ขึน้แก่กายหรอืจติใจ ซึง่เหตอุนัตรายนัน้ อาจ

เป็นเหตุที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง และเหตุท่ีได้เกิดข้ึนแล้วในปัจจุบัน หรืออาจเป็นเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ต่อไปในภายภาคหน้าก็ได้



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 7

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ประเภทของภัยนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ ภัยจากภายใน ได้แก่  

ภัยที่เกิดจากอ�านาจกิเลสภายใน อันมี โลภะ โทสะ และโมหะ เป็นต้น คอยคุกคามส่งผลให้เกิดภัยต่างๆ  

ติดมามาได้ เช่น ภัยที่ส่งผลให้วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ คือ ภัย จาการเกิด ชรา เจ็บ และตาย หรือภัยที่เกิด

จากความเหน็ผดิ ท�าให้ไม่มคีวามอดกลัน้อดทนต่อการท�าความด ีรวมทัง้ภยัทีเ่กดิจากความหวาดกลวัทีเ่กิด

จากอบายภมู ิ4 เป็นต้น และภยัจากภายนอก ได้แก่ ภยัทีเ่กดิข้ึนจากเหตภุายนอกท�าให้เกดิความกดดนั หรอื

เกิดความหวาดกลัว อันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใจ ท้ังบุคคล สัตว์ดุร้าย หรือภัยจากธรรมชาติท่ีอยู ่

นอกเหนอืการควบคุม เช่น ภยัจากโจรร้าย สตัว์ดุร้าย น�า้ท่วม แผ่นดนิไหว การกดข่ีข่มเหงจากผูน้�า ผูป้กครอง

บ้านเมือง เป็นต้น

 เหตุปัจจัยแห่งภัยในพุทธปรัชญา มี 4 ประการ คือ 

 1.  ปัจจัยที่เกิดจากอ�านาจอกุศลธรรม ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ อันเป็นมูลฐานเหตุที่ส�าคัญ

อันจะท�าให้เกิดประพฤติทุจริตในทางกาย วาจา และใจ ส่งผลให้เกิดให้ได้รับความทุกข์ต่าง ๆ  ทั้งในชาติภพ

ปัจจุบัน และในชาติหน้า

 2. เหตุปัจจัยที่เกิดจากคบคนพาลเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งแห่งภัยในพุทธปรัชญา ที่จะท�าให้เกิด

ภัยอันตรายต่าง ๆ ติดตามมาได้ เช่น การคบกับบุคคลที่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข 6 เป็นมิตรสหาย ย่อมชักน�า

ให้ผู้ที่คบค้าสมาคมด้วยมีความเสื่อมเสียและอาจประพฤติช่ัวตาม จนท�าให้เกิดภัยต่าง ๆ แก่ชีวิตตนเอง

ติดตามมาได้ในที่สุด

 3.  ทัศนะที่ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา ได้แก่ ความเห็นท่ีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

เก่ียวกบัหลกัธรรมค�าสอนของพทุธปรชัญา จงึเกดิท�าให้มกีารประพฤตผิดิ เชือ่ถือในทางทีท่ีผ่ดิ และส่งผลใน

ทางทีเ่สยีหายแก่บคุคลทีเ่ชือ่ถอื และพระพทุธศาสนา ทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อม เช่น ท�าให้ไม่สามารถ

เข้าถึงธรรมได้ ท�าให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญได้เร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น

 4.  ความคลาดเคลื่อนด้านพฤติกรรมของพุทธบริษัท ได้แก่ การย่อหย่อนในธรรมวินัยของ

พุทธบริษัทเอง ที่ไม่ได้ศึกษาให้เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นธรรม จึงมีการประพฤติปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนไปจาก

หลักการเดิมที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ ซึ่งถือว่าเป็นภัยประเภทหนึ่ง ท�าให้มีความเห็นผิดและประพฤติ 

ปฏิบัติผิด อันมีผลท�าให้เกิดการลบล้างในธรรมวินัยติดตามมาได้ในที่สุด

 วิธีการก�าจัดภัยตามหลักของพุทธปรัชญา สามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.  สาระส�าคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของการดับทุกข์ในพุทธปรัชญา เพราะพุทธปรัชญา มองเห็นว่า 

ชีวิตเป็นกองทุกข์ คือทุกข์ในขันธ์ทั้ง 5 คือ กายกับใจ หรือ รูป กับนาม ดังนั้น สาระส�าคัญ ดังกล่าวนี้  

จงึถอืว่าเป็นหวัใจส�าคัญทีพ่ทุธปรัชญามุง่เน้น ให้ศกึษาและท�าความเข้าใจ และใช้สตปัิญญาพจิารณาไตร่ตรอง

เพื่อให้เห็นความจริงอย่างแจ่มชัด และขจัดทุกข์ภัยด้วยการละวาง ไม่ยึดถือต่อไป

 2.  ลกัษณะและอาการของความทุกข์ได้แก่ มลีกัษณะบีบคัน้อยูต่ลอดเวลา ลกัษณะเป็นสภาพ

ทีท่นได้ยากลักษณะเป็นทีต่ัง้แห่งความทกุข์คอืท�าให้เกดิทกุขเวทนาต่าง ๆ  และมลีกัษณะขดัแย้งต่อความสขุ
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 3.  วธิดีบัภยัในพทุธปรชัญา ได้แก่ ธรรมต่าง ๆ  ทีม่คีวามเหมะสมแก่การเจรญิจติและปัญญา 

รวมทั้งธรรมที่เก้ือกูลต่อการก่อเกิดความเจริญในวิชชา และวิมุติ เช่น สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4  

อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8 หรือ ศีล สมาธิ และปัญญา

 4.  คณุภาพทางสตปัิญญาทีใ่ช้ดบัภยั ได้แก่ ระดบัสตปัิญญาในแรกเริม่ ม ี4 ระดบั คอื ระดบั

อุคฆติตัญญู วิปจิตัญญู เนยยะ และปทปรมะ คือ ผู้ไม่มีปัญญาเลย ไม่สามารถสอนได้ และเมื่อศึกษาเรียนรู้

แล้ว แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ เสขบุคคล บุคคลที่ยังต้องศึกษาและพัฒนาอยู่ต่อไป และ อเสขบุคคล คือ

บุคคลที่ไม้ต้องศึกษาและพัฒนาอีกต่อไป เพราะบรรลุถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้ว 

 วิธีดับภัยตามหลักอริยมรรคในพุทธปรัชญา ได้แก่ การปฏิบัติตามมัชฌิมปฏิปทา หรือทาง 

สายกลาง หรืออาจเรียกว่า อริยมรรคที่มีองค์ 8 ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ  

มีด�าริชอบ สัมมาวาจา มีวาจาชอบ สัมมากัมมันตะ มีการกระท�าที่ชอบ สัมมาอาชีวะ มีการเลี้ยงชีพชอบ 

สัมมาวายามะ มีความเพียรพยายามชอบ สัมมาสติ มีความระลึกชอบ และสัมมาสมาธิมีสมาธิชอบ

 กระบวนธรรมเพื่อดับทุกข์ภัยที่มีความไม่ประมาทเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การปฏิบัติธรรมใดๆ  

ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทในกาย วาจา และใจ เช่น ไม่มีความไม่ประมาทในวัย ไม่มีความ

ประมาทในคราวทียั่งไม่มโีรคเจบ็ป่วย และไม่มคีวามประมาท ในสงัคมทียั่งมคีวามสงบเป็นปกติสขุดอียู ่เป็นต้น

 ระดับชั้นของการดับทุกข์ภัยในพุทธปรัชญา ได้แก่ การถือเอาการละกิเลส 10 อย่าง หรือที่

เรียกว่า การละสังโยชน์ 10 ประการ เพราะแนวทางของพุทธปรัชญาถือเอาการละกิเลสได้เป็นเครื่องชี้วัด

ถึงคุณภาพของชีวิต กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สามารถดับทุกข์ภัยได้ตามก�าลังความสามารถ จนถึงการดับทุกข์

ได้สนิท คือละสังโยชน์ 10 ประการ นั้นได้หมดสิ้น จึงเรียกว่า พระอรหันต์ อันเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของ

พุทธปรัชญา

6.2 พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร

 จากการวิจัย พบว่า วิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตร ประกอบไป

ด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

 วิเคราะห์ภัยตามที่ปรากฏในอนาคตสูตรที่จะเกิดและมีผลต่อพุทธบริษัท มี 2 การ ได้แก่

 1.  การประพฤติตนในกลุม่อุบาสกอบุาสกิาเพ่ือให้มศีรทัธาทีถู่กต้องได้แก่ การทีอ่บุาสก และ

อบุาสกิา ต้องให้ความสนใจต่อการทีจ่ะเข้าไปศกึษาในพระธรรมค�าสอนและพระวนิยัให้เข้าใจถกูต้องเพือ่จะ

ได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ทั้งการประพฤติปฏิบัติธรรม และการปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ ให้รู้ว่าสิ่งใดควร

หรอืไม่ควรปฏบิติัต่อพระภกิษสุงฆ์ เช่น ศกึษาหลกัค�าสอน ในบทบาทหน้าทีข่องภกิษุและอบุาสก และอบุาสกิา 

จากพระไตรปิฎก หรือพระสงฆ์ ผู้รู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง รวมท้ังต้องใช ้

ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาตามให้เห็นจริงตามหลักการของ เช่น กาลามสูตร 10 ประการ ได้แก่อย่าปลงใจเชื่ 

ด้วยการฟังตามๆ กันมา อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตาม ๆ กันมา เป็นต้น

 2.  การประพฤติตนในกลุ่มภิกษุเพื่อป้องไม่ให้เกิดวิกฤติศรัทธา ได้แก่ การที่ภิกษุต้องตั้งตน 

ให้อยู่ในธรรมวินัย มีความเพียรพยายามที่จะกระท�าตามหน้าที่ของภิกษุอย่างเคร่งครัด เช่น การศึกษาข้อวัตร 

การศึกษาธรรมวินัย การจดจ�าพุทธพจน์ อันเป็นประโยชน์แก่การแตกฉานในภูมิธรรม อันเปรียบเสมือน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เป็นการศึกษาแผนที่ แล้วลงมือปฏิบัติด้วย วิปัสสนาธุระ หรือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ (ศึกษา ลงมือปฏิบัติ 

และท�าให้เกิดมรรคผลที่เป็นจริง) นอกจากนั้น ภิกษุควรมั่นพิจารณาถึงธรรมท่ีท�าให้เกิดความเป็นภิกษุท่ี

สมบูรณ์ 10 ประการ ได้แก่ การมีความละอายและเกรงกลัวต่อความชั่วมีกายกรรมบริสุทธิ์ เปิดเผย มีวจี

กรรมบริสุทธิ์ เปิดเผย มีมโนกรรมบริสุทธิ์เปิดเผย เลี้ยงชีพอย่างบริสุทธิ์ ส�ารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 

โดยมีสติก�ากับอยู่เสมอและไม่ยกตนข่มท่าน รู้จักประมาณในการบริโภค ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง ท�าความ

เพียรรู้ตื่นอยู่เสมอ มีสติคือการระลึกได้ และสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในอิริยาบถ และเสพเสนาสนะที่สงบ

สงัดปฏิบัติสมาธิ มีสติอยู่เฉพาะหน้า เป็นต้น 

 วเิคราะห์ภยัตามทีป่รากฏในอนาคตสตูรทีจ่ะเกดิและมผีลต่อสงัคมชาวโลก ได้แก่ ภยัจากการ

ประพฤตตินของภกิษใุนทางทีไ่ม่ถกูต้องตามธรรมวนัิยตามท่ีปรากฏในอนาคตสตูร ซึง่อาจมผีลท�าให้พระพทุธ

ศาสนาเสื่อมคลายจากความเคารพเลื่อมใสศรัทธา ท�าให้สังคมชาวโลกขาดที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่เป็น

อริยสัจ จนถึงความสงบสุขร่มเย็นต่อสังคมส่วนรวม ดังนั้น ควรมีแนวทางในการป้องกันภัยตามที่ปรากฏใน

อนาคตสูตรที่จะเกิดและมีผลต่อสังคมชาวโลก ดังนี้

 1.  ความตระหนักรู้ของภิกษุ หมายถึง ความมีสติส�านึกตระหนักรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง

สิง่แวดล้อมทีอ่ยูร่อบตัวอนัเป็นพ้ืนฐานส�าคัญทีจ่ะน�าไปสูก่ารท�ากจิกรรมของภกิษใุนทางศาสนาได้อย่างเข้มแขง็

 2.  การท�าตนให้เป็นหนึง่เดียวกบัโลก หมายถึง ภกิษมุคีวามรูส้กึเป็นหนึง่เดยีว คือการไม่แบ่ง

แยกเป็นฝักฝ่าย การพึ่งพาอาศัยกัน และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัน ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์

 3.  การลงมือกระท�า หมายถึง ข้อบังคับที่เป็นธรรมวินัยจะต้องลงมือท�าในทันที หรือให้การ

ช่วยเหลือทันทีเมื่อเห็นหรือได้ยินผู้อื่นกระท�าผิดธรรมวินัย คือ ชี้แนะ ว่ากล่าวตักเตือนโดยธรรม

7.  ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการศกึษาเชงิวเิคราะห์พทุธปรชัญาเรือ่งภยัตามทีป่รากฏในอนาคตสตูร ผูว้จิยัจงึขอเสนอ

แนะแนวทางในเชิงนโยบาย ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปฏิบัติได้ ดังนี้

 7.1.1 รัฐหรือผู้ที่อ�านาจเกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับ การประพฤติปฏิบัติ

แก่ภกิษใุนศาสนา เพือ่ให้ประชาชนได้รบัทราบ และเรยีนรูถ้งึเรือ่งการอนเุคราะห์บ�ารงุพระพทุธศาสนาอย่าง

ถูกต้อง ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

 7.1.2 รฐัควรส่งเสรมินโยบายให้แก่ ผูน้�าครอบครวั ครอูาจารย์ และผูบ้งัคับบญัชาได้ฝึกปฏบิตัิ

ตนตามหลักในเรื่องของการดูแลบ�ารุงพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตามหลักธรรมวินัย

 7.1.3 รฐัหรอืผูม้อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง ควรส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเรือ่งของภกิษุ 

และอุบาสก อุบาสิกา ในพระพุทธศาสนา แก่สถานศึกษาโดยทั่วไปอย่างทั่วถึง 

7.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

 ผู้วิจัยเห็นว่าในการศึกษาวิจัยนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกส่วนต่อผู้ที่มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ

พุทธการศึกษาในส่วนที่ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของงานวิจัยนี้ยังมีอีกมาก และเป็นที่น่าสนใจ จึงมี 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส�าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปของผู้วิจัยดังนี้
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 7.2.1 ศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในอัคคัญสูตร 

 7.2.2 ศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในกามสูตร

 7.2.3 ศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องภัยตามที่ปรากฏในฐานสูตร
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ครูอาจารย์ และเพื่อน ๆ หลายท่าน
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วิศิษฏ์ธรรมวงศ์,ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษาแนะน�า ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 

ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและให้การอนุเคราะห์ ที่เป็นสมาชิกใน

ครอบครัว เพื่อน ๆ และนักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นก�าลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงาน

ด้านเอกสาร

คณุประโยชน์แห่งวทิยานพินธ์นี ้ขอน้อมไว้เพือ่บชูาคณุของพระรตันตรยัอนัม ีพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์ และบิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาความรู้ทั้งมวล ญาติมิตร 

ทุกท่านที่คอยห่วงใยให้การสนับสนุนเป็นก�าลังใจเสมอมา และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 11

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ศึกษาวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 
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Theravada Buddhist Philosophy
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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เร่ือง หลักนิเวศวิทยาตามแนว พุทธปรัชญา

เถรวาท เป็นการศึกษาเพ่ือเข้าถึงระบบนิเวศวิทยา และระบบความสัมพันธ์ของนิเวศ ตามแนวทางของ 

หลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา เพ่ือที่สามารถจะน�าไปประยุกต์ใช้อยู่ร่วมกับส่ิงแวดล้อมที่ด�ารงอยู่ใน

ลักษณะประสานสอดคล้องกัน 

ผลการวิจัย พบว่า นิเวศวิทยา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และ มนุษย์ พร้อมทั้งสิ่งที่ไม่มี

ชวีติต่างๆ สิง่มีชวีติในระบบนเิวศวทิยาส่วนมากจะเป็นการอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ ซึง่เป็นปัจจยัในการเกือ้หนนุ

ของสิ่งมีชีวิตด้วยกัน เพื่อให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้และก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านกายภาพและชีวภาพที ่

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพชืหรอืสตัว์ ทีอ่ยูภ่ายใต้ระบบนเิวศวทิยา โดยองค์ประกอบของระบบนเิวศจ�าแนกเป็น 

2 องค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตองค์ประกอบของ 

สิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต (2) ผู้บริโภค (3) ผู้ย่อยสลาย โดยการที่ส่วนประกอบของระบบนิเวศท�าให้เกิดการ

หมุนเวียนและถ่ายทอดสารอาหารผ่านสิ่งมีชีวิต ซึ่งประเภทของระบบนิเวศ จ�าแนก ออกเป็นระบบใหญ่ๆ 

ได้ 3 ประเภท คือ 1 ระบบนิเวศทางบก 2 ระบบนิเวศทางทะเล 3 ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้า 

เมื่อศึกษานิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาท ผลการศึกษาพบว่า พุทธปรัชญาเถรวาท 

เกิดขึ้นกลางธรรมชาติป่าเขาล�าเนาไพร จะเห็นได้จากตลอดพระชนมายุของพระพุทธเจ้า มีความเกี่ยวข้อง

กบัป่าไม้โดยตลอด ต้ังแต่ประสติู ตรสัรู้และปรนิพิพาน ทีก่ลางธรรมชาตป่ิาเขาล�าเนาไพรทัง้นัน้ หลกัค�าสอน

ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ก็เป็นความจริงของสิ่งท้ังหลายในธรรมชาติคือ อริยสัจ 4 เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้ตาม 

พระองค์จงึได้ทรงแสดงออกมาในรปูแบบของกฎความเป็นไปของสิง่ทัง้หลาย คือไตรลกัษณ์ และกฎของเหตุ

ปัจจยั คอืปฏจิจสมปุบาท เมือ่รูแ้จ้งในกฎของธรรมชาตแิล้ว พระพทุธองค์ก็ทรงปฏบิตัต่ิอธรรมชาตด้ิวยความ

เอื้อเฟื้อ และในกาลต่อมามีพระภิกษุสาวกมากขึ้น พระพุทธองค์ก็ได้ทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นเพื่อให้เป็น

ระเบยีบทีด่ใีนการปฏบิตัขิองหมูค่ณะ และเพือ่ให้อยูร่วมกนักบัธรรมชาตด้ิวยความเอือ้เฟ้ือและกลมกลนืกัน 

จากการวเิคราะห์ความสมัพันธ์ของพุทธปรชัญาเถรวาทกบัหลกันิเวศวทิยาพบว่า พทุธปรชัญาเถรวาท 

กบัหลกันเิวศวทิยามคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิ เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสรู้เป็นหลกัความจริงอนัประเสริฐ 

  
1	 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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4 อย่าง ในธรรมชาติแล้วแสดงออกมาในรูปแบบของกฎธรรมชาติ 2 ลักษณะ คือกฎความเสมอกัน 3 อย่าง 

ของสงัขาร คอื ไตรลกัษณ์ และกฎการอาศัยกนัเกดิและดบัด้วยเหตดุ้วยปัจจยัในปฏิจจสมปุบาท กฎธรรมชาติ

ทั้ง 2 นี้เป็นการยืนยันว่าหลักนิเวศวิทยานั้นมีอยู่แล้วในพุทธปรัชญาเถรวาท เพราะเป็นสิ่งท่ีพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อ 2500 กว่าปีก่อนนั้นเอง 

ค�าส�าคัญ: 1.นิเวศวิทยา 2.พุทธปรัชญาเถรวาท

ABSTRACT

This research serves the purposes to undergo a critical study on ecology following 

Theravada Buddhist philosophy approach. It focuses on the study of accessing ecological 

systems and relations based on Buddhism’s key teaching that enable human beings to 

coexist with environments sustaining in harmonious coordination by virtue of the relevant 

teachings. 

Outcomes of research findings: Ecology studies interactions of biota and the 

environment, together with non-living and living beings in the ecosystem. Mainly, they live 

in groups, which are beneficial factors of living beings so that they can retain their survival 

and bring about physical developments and biodiversity no matter they are plants or 

animals that live under the ecosystem. Core elements of the ecosystem can be divided 

into two groups, i.e. those of living beings and non-living beings. Elements of the former 

are 1) producers, 2) consumers, and 3) digesters. Elements of ecosystem trigger chains of 

food through living things.Types of ecosystem can be categorized into three main groups, 

i.e. land ecosystem, marine ecosystem and wetland ecosystem.

Outcomes of research findings in Theravada Buddhist philosophy approach:Theravada 

Buddhist philosophies have originatedfrom the midst of forests and ranges of wood. It has 

been obvious that The Buddha’s entire life has to do with the forests and wood, ranging 

from his birth and enlightenment to his demise. One of the key teachings, Four Noble 

Truths, which the Buddha has enlightened have exposed the truth of things in the nature. 

In order to have others heed his teachings, the Buddha express it in the disguise of Three 

Characteristics and Dependent Origination. Having realized natural laws, the Buddha has 

treated the nature with generosity. Even later, a number of his followers have increased, 

the Buddha legislate on Code of monastic conducts to be the good order of groups so that 

His followers can live together with the mature with generosity and harmony. 

The analyses of relations between Theravada Buddhist philosophies and ecosystems 

reveal the following findings. Both Theravada Buddhist philosophies and ecosystemsare 
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closely related, for what the Buddha has enlightened amid the nature is the Four Noble 

Truths, exposing it in the form of two equal characteristics of natural laws, i.e. three equal 

laws ofThree Characteristics and Dependent Origination.Both natural existences have 

strongly confirmed that the ecosystem prevails in Theravada Buddhist philosophies. These 

two natural laws have strongly confirmed that ecosystem exists in Theravada Buddhist 

philosophies since it has been the solid state of the Buddha’s enlightenment over 2,500 

years.

Keywords : 1.Ecology 2.Theravada Buddhist Philosophy

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

นิเวศวิทยาเป็นธรรมชาติที่มีหลากหลายทางชีวภาพ และมีวิถีการด�าเนินชีวิตที่มีแตกต่างกัน  

โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มและพื้นที่ทางระบบนิเวศ เช่น ระบบนิเวศทางบก ระบบนิเวศทางน�้า อยู่ใกล้ตัวเรา 

ระบบนิเวศจ�าแนกเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่ง 

ไม่มีชีวิต องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่สามารถผลิตอาหารได้ด้วยตัวเอง เช่น 

พืชสีเขียวทุกชนิด แพลงค์ตอนพืช และแบคทีเรียบางชนิด (2) ผู้บริโภค ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้าง

อาหารได้ด้วยตนเอง คือพวกที่ได้รับอาหารจากการกินสิ่งท่ีมีชีวิตอื่นๆ อีกทอดหนึ่ง ได้แก่ พวกสัตว์ต่างๆ 

แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ผู้บริโภคปฐมภูมิ ผู้บริโภคทุติยภูมิ ผู้บริโภคตติยภูมิ (3) ผู้ย่อยสลาย1 

ในปัจจบุนันีก้ารเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากรอย่างรวดเรว็ และการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางการ

เกษตรจากระบบเพื่อการยังชีพมาเป็นระบบเพ่ือการค้า ท�าให้พื้นท่ีการเพราะปลูกได้เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว

เช่นกัน ทั้งพื้นที่นาข้าวและพื้นที่ปลูกพืชไร่ เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น  

ความต้องการที่ดินเพื่อท�ากินก็เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้มีการบุกรุกท�าลายป่าไม้เพื่อแสวงที่ดินท�ากินเกิดขึ้น 

ทั่วประเทศ2 ที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ ท�าให้เกิดการขาดความสมดุลของระบบ

นิเวศวิทยานั้นเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต แต่ใช้

ทรัพยากรไปในเชิงธุรกิจมากกว่า จึงท�าให้ธรรมชาติถูกท�าลายไปอย่างมากมาย ความเดือดร้อนจากภัย

ธรรมชาติต่างจึงส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวมนุษย์เอง

พุทธปรัชญาเถรวาทมองปัญหานี้ว่า เป็นปัญหาที่เกิดสภาวะทางจิตใจของมนุษย์ที่เกิดจากความ

โลภที่มีตัณหาความทะยานอยากเป็นต้นเหตุ ตามหลักพุทธปรัชญาการท่ีดับปัญหาต่างๆ นั้นต้องดับท่ีเหตุ

ของปัญหา ซ่ึงพทุธปรชัญาเถรวาทสอนวธิแีก้ปัญหาเอาไว้ในหลกั อรยิสจั 43 การศกึษาให้รูใ้ห้เข้าใจในปัญหา 

 
1	 นิตยา	เลาหะจินดา,	นิเวศวิทยาพื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา,	(กรุงเทพฯ	:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	

2546),	2	92	หน้า.
2	 มั่น	เสือสูงเนิน,	พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา,	(ฉะเชิงเทรา	:	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	2552),	

179	หน้า.
3	 ม.มู.	18/300/333.
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จริงๆ (2) ศึกษาให้รู้อะไรคือต้นเหตุของปัญหา (3) รู้ว่าสภาวะที่ปัญหาหมดไปเป็นอย่างไร (4) ศึกษาหา 

วิธีที่ดีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาให้ละเอียด แล้วลงมือปฏิบัติตามวิธีนั้นอย่างจริงจัง 

จากความส�าคัญและปัญหาทีก่ล่าวมาน้ี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ 

ระบบนิเวศวิทยาและธรรมชาติ เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้

เกดิความรักความหวงแหนในธรรมชาต ิและเป็นไปเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมทางธรรมชาต ิทัง้ยงัมุ่งศกึษา 

วเิคราะห์ ธรรมชาต ิตามแนวพระพทุธปรชัญาเถรวาท และความส�านกึทางนเิวศทีม่องโลกเป็นองค์รวมและ

มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติ เพื่อให้เห็นคุณค่าทางระบบนิเวศและการแก้ปัญหาขั้นรุนแรง 

ที่มีต่อระบบนิเวศในยุคปัจจุบัน

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาท ผู้วิจัย 

ได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ดังนี้

2.1 เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยา

2.2  เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

2.3  เพื่อวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1  ท�าให้เข้าใจถึงหลักของนิเวศวิทยา

3.2  ท�าให้เข้าใจถึงหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

3.3  ท�าให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

4. วิธีด�าเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ท�าการวิจัยแบบเชิงคุณภาพและมีวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้

4.1  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)

4.2 เอกสารทีไ่ด้ศึกษาได้แก่ พระไตรปิฎก ฉบบัมหามกฏุราชวิทยาลยั งานวจิยั วทิยานพินธ์ หนงัสอื

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.3  รวบรวมข้อมูล เอกสารทุติยภูมิที่เกี่ยวกับคุณค่าของหลักนิเวศวิทยา

4.4 น�าเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์คุณค่าของหลักนิเวศวิทยา

5.  ผลการวิจัย

นิเวศวิทยา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และ มนุษย์ พร้อมทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่างๆ สิ่งมีชีวิต

ในระบบนิเวศวิทยา ส่วนมากจะเป็นการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนของสิ่งมีชีวิตด้วย

กัน เพื่อให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้และก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านกายภาพและชีวภาพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

พืชหรือสัตว์ ที่อยู่ภายใต้ระบบนิเวศวิทยา โดยองค์ประกอบของระบบนิเวศจ�าแนกเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ ๆ  



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 15

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต

ได้แก่ ส่ิงมชีีวติทีส่มารถผลติอาหารได้ตวัเอง เช่น พชืสเีขยีวทกุชนดิ แพลงค์ตอนพชื และแบคทเีรยีบางชนดิ

(2) ผู้บริโภค ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ คือพวกท่ีได้รับอาหารจากการกินสิ่งท่ีมีชีวิต 

อืน่ ๆ  อีกทอดหนึง่ ได้แก่ พวกสตัว์ต่าง ๆ  แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คอื ผูบ้รโิภคปฐมภมิู ผู้บรโิภคทติุยภมิู ผูบ้รโิภค 

ตตยิภูม ิ(3) ผู้ย่อยสลาย ได้แก่ สิง่มชีวีติขนาดเลก็ทีส่ร้างอาหารเองไม่ได้ จะท�าหน้าท่ีย่อยสลายซากสิง่มชีีวติ

ที่ตายแล้วในรูปของสารประกอบโมเลกุลใหญ่ จนกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ระบบนิเวศ มีคุณสมบัติท่ี

ส�าคญัอีกประการหนึง่คือ มกีลไกในการปรบัสภาวะตนเองเพือ่ให้อยูใ่นสภาวะสมดลุ โดยการท่ีส่วนประกอบ

ของระบบนิเวศ ท�าให้เกดิการหมนุเวยีนและถ่ายทอดสารอาหารผ่านสิง่มชีวีติซึง่ได้แก่ ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค และ

ผู้ย่อยสลายนั่นเอง ประเภทของระบบนิเวศ จ�าแนก ออกเป็นระบบใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1 ระบบนิเวศ

ทางบก 2 ระบบนิเวศทางทะเล 3 ระบบนิเวศพืน้ทีชุ่่มน�า้ ความสมัพนัธ์ของสิง่มีชีวติและการถ่ายทอดพลงังาน

ในระบบนิเวศ ต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั แบ่งได้ 3 พวกคอื 1.ลมฟ้าอากาศ 2.ดนิ 3.ภมูปิระเทศ 

4. สิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดพลังงานในรูปอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคเป็นทอดๆ คือ สายโซ่อาหารและทุกๆ 

จุดที่มีการถ่ายทอดพลังงาน จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานสะสม ซึ่งส่วนใหญ่เปล่ียนเป็นความร้อน  

ดังนั้นช่วงการถ่ายทอดพลังงานจงจะต้องจ�ากัดลงเพียง 4 หรือ 5 ขั้นเท่านั้น ถ้าสายโซ่อาหารยิ่งสั้นเท่าไร 

หรือยิ่งใกล้ผู้ผลิตมาก สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในระบบนิเวศ มีความสัมพันธ์และหน้าที่เฉพาะอย่าง กล่าวคือต่าง

ฝ่ายต่างก็มีหน้าที่เฉพาะตนสามารถแบ่งหน้าที่ตามลักษณะได้ดังนี้ 1. ผู้ผลิต 2. ผู้บริโภค 3. ผู้ย่อยสลาย

หลกันเิวศวทิยาตามแนวทางพทุธปรชัญาเถรวาท ผลการศกึษาพบว่า พทุธปรชัญาเถรวาท เกดิขึน้

กลางธรรมชาตป่ิาเขาล�าเนาไพร จะเหน็ได้จาก ตลอดพระชนมายขุองพระพทุธเจ้า ศาสดาของพระพทุธศาสนานัน้ 

มีความเกี่ยวข้องกับป่าไม้โดยตลอด และที่ส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ การที่พระพุทธองค์ได้บรรลุธรรม 

ทีเ่ป็นจดุมงุหมายสูงสุดของพระองค์ กเ็พราะสภาพแวดล้อมอนัเงยีบสงบกลางธรรมชาตป่ิาเขาล�าเนาไพรนัน้เอง 

หลังจากพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมประเสริฐแล้ว ก็ทรงมีพระมหากรุณาต่อมนุษย์ด้วยการออกสั่งสอนธรรม

และแนะน�าวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้และปฏิบัติตามและบรรลุธรรมตามพระองค์ ทั้งยังอนุเคราะห์ต่อสัตว์

เดรัจฉานทัง้หลาย รวมทัง้สิง่มชีวีติชนดิอืน่ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรอืพชื น�า้กบัพระพทุธเจ้ามคีวามเกือ้หนนุกนั

มาตัง้แต่ยงัไม่ได้ตรสัรู ้ต้ังแต่การอธิษฐานเพศเป็นนกับวช จนพระองค์ได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า น�า้กเ็ป็นเหตุ

ปัจจัยหนึ่งที่ธรรมให้พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ ถ้าไม่มีน�้าดื่มน�้าใช้ก็เป็นเรื่องยากในการที่จะตรัสรู้ในครั้งนั้น

พระพุทธเจ้าได้ให้ความส�าคัญกับดินเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน จะเห็นได้จากท่ีพระองค์ทรงห้ามไม่ให ้

พระโมคคัลลานะไม่ให้พลิกแผ่นดิน เพราะกลัวจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ที่อยู่ในพื้นดิน ทั้งดินยังเป็นที่เกิดขึ้น

ของสิ่งต่างๆ ด้วย

หลักพุทธธรรมทั้ง 2 หลัก คือ ไตรลักษณ์กับปฏิจจสมุปบาท คือ หลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ

เป็นไปโดยธรรมชาติและการเกดิขึน้ของสิง่ท้ังหลาย โดยไตรลกัษณ์ แสดงกฎธรรมชาตขิองสิง่ทัง้หลายทีต้่อง

เป็นไปตามลักษณะ 3 ประการนี้ คือ อนิจจตา ความไม่เที่ยง ทุกขตา ความเป็นทุกข์แห่งสังขาร และอนัตตตา 

ความไม่มตีวัตนทีเ่ทีย่ง แท้ส่วนปฏิจจสมปุปบาท เป็นหลกัธรรมทีแ่สดงให้เหน็ถงึการเกดิขึน้ของสิง่ทัง้หลาย

ตามธรรมชาติ เพราะมเีหตมุปัีจจยัปรงุแต่งให้เกดิขึน้ ยกเว้นพระนพิพานทีเ่กดิขึน้โดยไม่มีเหตปัุจจยัปรงุแต่ง

ให้เกิดขึ้น
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พระวินัยกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา สรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยให้เกื้อกูลต่อ

ธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนกันเอง รวมไปถึงไม่ให้มนุษย์

เบียดเบียนสัตว์เดรัจฉานหรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย เช่น โกสิยสิกขาบทท่ี 2,3,4 สิกขาบทท่ีเก่ียวกับการท�า 

ผ้ารองน่ังผสมใยไหม ปฐวขีณนสกิขาบทสกิขาบทเกีย่วกบัการขดุดนิ ภตูคามสกิขาบทสกิขาบทเกีย่วกบัการ

ตัดต้นไม้ สัปปานกสิกขาบทสิกขาบทเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เป็นต้น ซึ่งสิกขาบทต่างๆ เหล่านี้พระพุทธองค ์

ทรงบัญญัติขึ้นเพ่ือให้เป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่ดีงามของภิกษุและเพื่อรักษาความสมบูรณ ์

ของธรรมชาติไว้ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมค้นหาความจริงของชีวิตตามพระพุทธองค์

และพระอริยสาวกทั้งหลายของเหล่าพระภิกษุและพุทธบริษัททั้งหลาย

จากการวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ตามหัวข้อต่างๆ ผลการวิเคราะห์ 

พบว่า พุทธปรัชญาเถรวาทกับหลักนิเวศวิทยานั้นเป็นความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง หรือกล่าวได้ว่า 

พุทธปรัชญาเถรวาเป็นปรัชญาที่เกิดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาล�าเนาไพร เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์กลางป่าในต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม สิ่งท่ีพระพุทธองค์ตรัสรู้คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 

อย่าง ได้แก่ ทกุข์ เหตขุองทกุข์ สภาพทีท่กุข์หมดไป และหนทางไปสูค่วามดบัทกุข์ เพือ่ให้ผูอ้ืน่ได้รูต้ามง่ายขึน้ 

พระองค์จึงทรงแสดงออกมาในรูปแบบของกฎธรรมชาติในสองลักษณะ การอาศัยกันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วย

ปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท และลักษณะที่เสมอกันของสิ่งทั้งหลาย หรือสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย

ในกฎไตรลักษณ์ ซึ่งหลักปฏิจจสมุบาทเป็นการกล่าวถึงกระบวนการของสภาวธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น

ในใจของมนษุย์ เพือ่ขวางกัน้ไม่ให้มนษุย์ไปสูจ่ดุมุง่หมายสงูสดุของชวีติได้ สิง่นัน้เรยีกว่า กเิลสตณัหานัน้เอง  

กฎธรรมชาตทิัง้สองนีเ้ป็นกฎธรรมชาตทิีม่อียูแ่ล้วถงึไม่มใีครค้นพบมนั เมือ่พระพทุธองค์ค้นพบแล้วจงึน�ามา

สอนมาเปิดเผยและเน้นทีจ่ะอธบิายถงึกระบวนธรรมชาตขิองมนษุย์ เพือ่ให้มนษุย์เขาใจแล้วปฏบิตัติามจนรู้

แจ้งและเข้าถงึจดุหมายสงูสดุของมนษุย์ได้ ในยคุสมยัต่อมาเทคโนโลยมีคีวามทนัสมยัขึน้จงึท�าให้มกีารศกึษา

และค้นพบวงจรของธรรมชาติที่เรียกว่านิเวศวิทยานี้ ซึ่งความจริงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วเมื่อ 

2500 กว่าปีที่แล้ว

พระวินัยของพุทธปรัชญาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้เป็นระเบียบแบบแผนให้พระภิกษุ

ปฏบัิติดปีฏบัิตชิอบไปในแนวทางเดยีวกนั เพือ่ความสงบสขุของหมูค่ณะประการหนึง่ อกีประการหนึง่กเ็พือ่

รักษาความสมดุลของธรรมชาติเอาไว้ เพื่อประโยชน์ความสุขของของมวลมนุษย์ และรักษาความสมบูรณ์

ของป่าเขาล�าเนาไพรเอาไว้ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

ปัญหาการขาดความสมดุลของระบบนิเวศวิทยานั้น เกิดขึ้นเพราะการเพิ่มจ�านวนประชากร  

จงึท�าให้ความต้องความต้องการปัจจยัการด�ารงชวีติพืน้ฐานของมนษุย์เพ่ิมมากข้ึนตาม ประการที ่2 เกดิจาก

การความต้องการใช้ปัจจัยเครื่องครองชีพเกินความต้องการพื้นฐาน แต่มีการผลิตสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อการ

ค้าขายจึงส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ และผลเสียนั้นจึงย้อนกลับมาสู่มนุษย์ ตามหลักพุทธปรัชญา 

กล่าวว่าต้นตอของปัญหาจริงอยู่ที่จิตใจของมนุษย์ท่ีมีความอยากตามอ�านาจกิเลสมากข้ึน แนวทางแก้ไข

ปัญหาของพทุธปรชัญาเถรวาท คอื ให้ท�าความเข้าใจปัญญาให้เข้าใจอย่างแท้จรงิ ว่ามนัเกดิจากสาเหตอุะไร  

ถ้าไม่มีปัญหาแล้วสังคมจะเป็นอย่างไร วิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องคืออะไร แล้วลงมือปฏิบัติตามวิธีนั้น 

อย่างถกูต้อง กล่าวคอื พทุธปรชัญาเสนอวธิแีก้ไขปัญหาตามหลกัความจรงิอนัประเสรฐิ คอือรยิสจั 4 นัน้เอง
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6. ข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการที่ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญา ท�าให้ผู้วิจัยได้เห็นถึงความ

ส�าคัญและเข้าใจถึงความสัมพันธ์กันของระบบนิเวศและหลักค�าสอนในทางพุทธปรัชญามากข้ึน ผู้วิจัยจึงมี

แนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการให้หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ดินและแหล่งน�้าใน

ระดบัอ�าเภอ จดัโครงการขึน้มาเพือ่ให้ความรู้เกีย่วกบัระบบนเิวศวทิยาในธรรมชาต ิชีแ้จงเกีย่วกบัการอาศยั

กันของระบบนิเวศให้ประชาชนได้เข้าใจถึงผลดีของการมีธรรมชาติป่าเขาท่ีสมบูรณ์ และผลเสียจากการ 

ตดัไม้ท�าลายป่า จากนัน้กร็ณรงค์ให้ประชาชนปลกูป่าและปลกูจติส�านึกในการรกัและหวงแหนป่าไม้อย่างจรงิจงั

  ซึ่งที่กล่าวมานี้หน่วยงานทางราชการต้องอาศัยคณะสงฆ์ คือขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์  

เพือ่ให้พระสงฆ์ใช้หลกัธรรมในทางพทุธปรชัญาเถรวาท อบรมและโน้มน้าวจติใจประชาชนก่อน หลงัจากนัน้

ก็ใช้หลักจารีตประเพณีต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนาเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกป่าหรืออนุรักษ์ป่าไม้

6.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนามี

ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมากมาย เช่น ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีต่อระบบนิเวศ และศึกษา

วิเคราะห์หลักค�าสอนพระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
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8.  ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  

ทีใ่ห้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดมีาโดยตลอด กราบขอบพระคณุ พระใกล้รุง่ ปญญฺาวชโิร, (ดร.) ทีเ่มตตาเป็นอาจารย์ 

ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ทีไ่ด้ให้ความรู ้ค�าแนะน�า ค�าปรกึษาและตรวจแก้ไข อนัเป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั เจรญิพร

ขอบคุณ (ดร), สฤษฎ์ แพงทรัพย์ ที่เมตตาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ความรู้ ค�าแนะน�า  

ค�าปรึกษาและตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย กราบขอบพระคุณ พระครูปริยัติธรรมวัตร, (ดร.)  

ที่มีจิตเมตตาให้ค�าปรึกษาในการท�าวิทยานิพนธ์และค�าแนะน�า กราบขอบพระคุณ พระชัยยะ โกมโล 

ที่มีเมตตาสงเคราะห์ ช่วยเหลือเรื่องเอกสาร และในการจัดท�างานวิทยานิพนธ์ ให้ส�าเร็จลงได้ด้วยดี 

ขอบพระคุณ พระใบฎีกานรินทร์ สีละเตโช ที่ให้ความช่วยในการจัดท�าวิทยานิพนธ์ ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี

กราบขอบพระคุณ พระวิเชียร สารโท ท่ีให้ความอนุเคราะห์ความรู้ในเนื้อหาและรูปแบบวิทยานิพนธ์  

ในการแนะน�า

เจริญพรขอบคณุเจ้าหน้าทีห้่องสมดุมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ ทีไ่ด้ช่วย

เป็นแหล่งข้อมลูสนบัสนนุในด้านเอกสารทีใ่ช้ในการประกอบการท�าวทิยานพินธ์ และขออนโุมทนาบุญคณุครู

สมหมาย ปาปะเกา ชาวบ้านเหล่ายาว – บ้านเหล่าใหญ่ ต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ปัจจัยค่าน�้ามันรถ จนท�าให้งานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท 

A STUDY OF THE LEADERSHIP SKILL DEVELOPMENT BYTHREEFOLD  

TRAINING (TISIKKHA) IN THERAVADABUDDHIST PHILOSOPHY

พระอุดร ชุตินฺธโร (เพียสาระ)1 

PhraUdon Jutindharo 

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

วทิยานิพนธ์น้ีมวีตัถปุระสงค์ 1). เพือ่ศึกษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาภาวะผูน้�าในบุคคล 

2) เพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท 3) เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลัก

ไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร คือศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และต�าราอื่น ๆ ประกอบ

ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักของไตรสิกขาเป็นการฝึกฝนเพื่อพัฒนา

ตนเองให้มีระบบมีระเบียบแบบแผนที่ดีงามในชีวิต ตามกระบวนการของการศึกษาที่สมบูรณ์แบบตาม 

หลกัพทุธปรชัญาเถรวาท เป็นหลกัธรรมขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ทีจ่ะต้องศกึษา และน�าไปประพฤตปิฏิบตัติาม  

เป็นหลกัทีว่่าด้วยเหตุและผล การพัฒนาภาวะผูน้�าในบคุคลด้วยหลกัไตรสกิขาในพทุธปรชัญาเถรวาทนี ้ท�าให้

ทราบว่า ผู้น�าและภาวะผูน้�าโดยธรรมชาติแล้วจะต้องมคุีณลกัษณะของผูน้�าหรอืผูป้กครองท่ีด ีคอืมคีณุสมบัติ

ภายในและภายนอกด้วยกัน

ดงัน้ัน การพฒันาภาวะผูน้�าหรอืผูป้กครองในบคุคลด้วยหลกัไตรสกิขา ตามทศันะของพทุธปรัชญา

เถรวาทพอสรุปได้ว่า จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีหลักคุณธรรมประจ�าใจ คือต้องมีศีล สมาธิ และ

ปัญญา หรือแม้แต่การมีคุณธรรมต่างๆ เช่น พรหมวิหาร 4 ที่ควรปฏิบัติต่อผู้ใต้ปกครอง อิทธิบาท 4 อคติ 4 

สังคหะวัตถุ 4 เบญจศีลแลเบญจธรรม 5 ประการ พละธรรม 5 อปริหานิยธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7  

ทศพิธราชธรรม 10 และจักรวรรดิธรรม 12 ประการ หลักธรรมเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการยึดเหนี่ยวน�้าใจกันไว้  

เป็นหลักธรรมที่เกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีความเกี่ยวข้องต่อการเป็นผู้น�าด้วยเช่นกัน ในการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวัน

ค�าส�าคัญ: 1. การพัฒนา 2. ภาวะผู้น�า 3. หลักไตรสิกขา 4. พุทธปรัชญาเถรวาท

ABSTRACT

The purposes of this thesis were: 1) to study concepts on and theories on one’s 

leadership, 2) to pursue rule of threefold training (Trisikkha) in Theravada Buddhist  

1 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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philosophy, and 3) to analyze one’s leadership skill development with threefold training. 

It was conducted by qualitative methodology, the documentary research, of which the 

data were collected out of Buddhist scriptures, relevant researches and other texts to 

substantiate it. 

Outcomes of the research findings : The leadership skill development in persons’ 

attributes with Buddhism’s rule of threefold training (Trisikkha) is the self-practice to  

develop oneself so as to be absorbed with decent rules and regulations in one’s life  

following processes of perfect education based on Theravada Buddhist philosophy.  

Realistically, the threefold training is a fundamental teaching vital for human beings as they 

have to practise and follow it. In fact, it deals with a cause and effect. As such, the 

leadership skill development in persons’ attributes in Theravada Buddhist philosophy has 

it known that leaders by nature with strong leadership must possess peculiarities of good 

leaders and rulers, i.e. having both internal and external characteristics as well. 

As a result, leadership skill development of rulers with threefold training according 

to views in Theravada Buddhist philosophy can be summed up in brief that he has to have 

good knowledge and ability, with moral codes in his mind, namely morality, concentration 

and wisdom. In addition, he even has to have such virtues for treating the subjects as 

Sublime States of Mind, Paths of Accomplishment, Wrong Courses of Behaviours, Bases of 

Social Solidarity, Five Precepts and Five Ennobling Virtues, Rules of Liberation, Rules of 

Leading to Prosperity, Rules Leading to Qualities of a Good Man, Virtues of the King and 

Great Ruler. These virtues will help glue their sympathy; they make great contribution to 

one another, having good connection with leadership for leading one’s daily life. 

Keywords: 1. Development 2. Leadership 3. Three Fold Training (Tisikkha) 4. Theravada 

Buddhist Philosophy 

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ผู้น�าเป็นบุคคลส�าคัญที่จะสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรและสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ท่ี

มลัีกษณะเป็นพลวตั มกีารเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่งตลอดเวลาทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง 

การปกครอง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การะแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรอดเร็วและรุนแรง

ที่ทุกคนต้องเผชิญ ดังนั้นทุกองค์กรจ�าเป็นต้องมีผู้น�าที่มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีพลังที่

ขับเคล่ือนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และสามารถน�าพาองค์กรสู ่ความส�าเร็จ  

เม่ือทุกองค์กรมีประสิทธิภาพ ก็จะท�าให้สังคมโดยรวมสามารถก้าวทันและเตรียมพร้อมรับมือกับการ

เปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี น�ามาซึ่งความสุขความเจริญทุกภาคทุกส่วนของสังคม ดังนั้น 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 21

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การสร้างผู ้น�าที่มีความสามารถและมีพลังที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ 

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในโลกยุคใหม่

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ ซ่ึงมีการพัฒนาการมาจากกลุ่มชนเล็กๆ 

จนขยายวงกว้างออกมาเป็นสงัคมใหญ่ในปัจจุบนั ปัจจยัต่างๆ เป็นสิง่ทีส่�าคญัอย่างยิง่ โดยเฉพาะความส�าเรจ็

ความสุขในการด�าเนินชีวิต ที่มีความเกี่ยวข้องกับคนนั้น กล่าวได้ว่า ผู้น�าและภาวะผู้น�าเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญ

อย่างยิง่ต่อการน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการบรหิารงาน ผูน้�าเป็นศนูย์รวมแห่งการรวมพลงัของบคุคลในองค์กร 

เป็นแกนกลางให้กบัสงัคม ในการใช้อ�านาจหน้าท่ีในการประสานงานประสานความร่วมมอืแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ โดยผู้น�าจะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีหลักในการครองตน ครองคน และ

ครองงาน เพื่อมาบริหารแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคม เช่น ปัญหาทางด้านครอบครัว การศึกษา สิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติ ร่วมถึงการบริการ การจัดการ การบริหาร การวางแผน การอ�านวยการ การจัดองค์การต่างๆ 

ปัญหาความเป็นอยูใ่นการด�าเนนิชวิีตการครองชพี สภาพปัญหาเศรษฐกจิตกต�า่ ถูกเอาเปรยีบจากผูม้อี�านาจ

ทางการเมือง ท�าให้มนุษย์มีปัญหาด้านศักยภาพในการท�างาน ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ปัญหาเหล่านี้ย่อม

จะมีแนวโน้มเข้ามาเก่ียวพัน ไม่สามารถท�าให้งานนั้นส�าเร็จลงได้ โดยสิ่งนั้นจะเริ่มเกิดแต่บุคคลคนหนึ่งไป

จนถึงสองคนจนเป็นกลุ่มเป็นคณะไปตามล�าดับ และบุคคลที่จะแก้ไขปัญหาหรือสร้างแรงจูงใจนั้นได้ ต้องมี

คุณสมบัติที่เกิดขึ้นทั้งภายใน คือ มีความรู้คู่คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และภายนอกคือ มีประสบการณ์มากใน

ทางโลก มีความมุ่งม่ันสานฝันสร้างประโยชน์ส่วนรวม รู้เขารู้เรา เข้าใจเขาเข้าใจเรา แบ่งปันน�้าใจเห็นอก

เห็นใจผู้อื่น สร้างเคารพศรัทธา จึงจะช่วยคลี่คลายแก้ไขปัญหาในการท�างานได้ แต่แรงจูงใจที่ส�าคัญในการ

เข้ามามีส่วนร่วม ในการท�างานให้ส�าเร็จได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพได้นั้น คือแรงจูงใจที่เกิดจากผู้น�าและ

ภาวะผู้น�าที่ดี การท�างานนั้นจึงจะประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายได้ ความต้องการมีแรงจูงใจที่เกิดจากผู้น�า

และภาวะผู้น�าที่ดี จึงมีความส�าคัญที่จะท�าให้การท�างานนั้นประสบผลส�าเร็จ แต่การท่ีจะประสบผลส�าเร็จ

ได้นั้น ผู้น�าที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถท่ีคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะดึงดูดโน้มน้าว

จิตใจให้บุคคลอื่นอยากเข้ามาร่วมท�างานด้วย แต่ถ้าหากตรงกันข้ามคือ ผู้น�าไม่มีความรู้ความสามารถ  

ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดโน้มน้าวจิตใจให้บุคคลอื่น อยากเข้ามาร่วมท�างานได้เช่นกัน 

ดังนั้นไม่ว่าการท�างานในหน่วยงานต่างๆ ก็ย่อมต้องการผู้น�าที่ดี ได้เข้ามาท�าหน้าที่บริหาร จัดการ บริการ 

ฯลฯ เพื่อให้งานนั้นสัมฤทธิ์ผลตามที่ได้ก�าหนดไว้

ภาวะผู้น�าที่ดี จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญในการสร้างแนวร่วมท่ีดีท่ีจะดึงดูดจิตใจให้กับบุคคลอื่นให้

อยากเข้ามาร่วมท�างานด้วย “ภาวะผู้น�า จึงหมายถึง การท่ีผู้น�าใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่อ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอ�านวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกัน เพื่อให ้

บรรลุเป้าหมาย” กวี วงศ์พุฒ, (2536 : 17) โดยทั้งนี้ต้องอาศัยหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท เข้ามาเป็น

แรงบันดาลใจในการบริหาร การจัดการ การบริการ การวางแผน การครองตน ครองคน และครองงาน  

ในด้านต่างๆ ซึ่งหลักธรรมต่างๆ ก็ล้วนแต่มีความส�าคัญในการท่ีจะน�ามาใช้ให้ถูกต้อง ให้เกิดประโยชน์กับ

งานมากที่สุด

จงึเป็นแรงบนัดาลใจอีกมมุมองหน่ึงทีท่�าให้ผูว้จิยั ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัเกีย่วกบั ผูน้�าหรอืภาวะ

ผู้น�าที่ดีที่จะต้องน�าหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท มาเป็นแรงจูงใจในการน�ามาประยุกต์ใช้กับผู้น�าหรือ
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ภาวะผู้น�า ซ่ึงในท่ีนีผู้ว้จัิยมุง่ศึกษาภาวะผูน้�าตามหลกัไตรสกิขาในพทุธปรชัญาเถรวาท ท่ีเหน็ว่ามีความส�าคัญ

ต่อผู้น�าหรือภาวะผู้น�า อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในสังคมยุคปัจจุบัน 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาทในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

2.1  เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคล

2.2  เพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.3  เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1 ได้ทราบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคล

3.2  ได้ทราบหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.3  ได้ทราบการพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

ในการวจิยัในครัง้นี ้เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ซึง่เน้นการวจิยัทางเอกสาร 

(Documentary Research) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1.  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary sources) คือพระไตรปิฎก ฉบับหลวง

พุทธศักราช 2525

2.  รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary sources) จากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส

ต่างๆ และจัดล�าดับความที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องความส�าคัญของภาวะผู้น�า 

3.  รวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าที่มีและจากแหล่งข้อมูลต่างๆ คือ

 3.1  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 3.2  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4. ขั้นวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้วางหลักการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับ ไว้ดังนี้

 4.1  วเิคราะห์ความหมาย และแนวคดิทฤษฎกีารพฒันาภาวะผูน้�าในบุคคลด้วยหลกัไตรสกิขา

 4.2  วิเคราะห์ภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักไตรสิกขา การน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

 4.3  วิเคราะห์ความส�าคัญของหลักไตรสิกขาที่มีต่อภาวะผู้น�า

 4.4  น�าเสนอผลการวิจัย โดยเอกสารและการบรรยายสรุป

5.  อภิปรายผลการวิจัย

การพัฒนาภาวะผูน้�าในบคุคลด้วยหลกัไตรสกิขาในพุทธปรชัญาเถรวาท และนกัวชิาการหลายท่าน

พอสรุปได้ว่า ไตรสิกขา คือศีล สมาธิ และปัญญาค�าว่า “ศีล” ผู้วิจัยอาจสรุปความหมายได้ว่า ศีล คือ 
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สภาวธรรมท่ีทรงไว้ซ่ึงความเป็นปกติทางกาย วาจา ความส�ารวมระวงัในกจิต่างๆ อันเป็นเครือ่งงดเว้นจากอ�านาจ 

ของกิเลสทัง้หลายทัง้ปวง อนัส่งผลให้เกดิความสงบทางด้านจติใจ สมาธ ิกคื็อสภาวะความตัง้มัน่ความมัน่คง

แข็งแกร่งของจิต ที่แน่วแน่อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง หรือสภาวะความเป็นหนึ่งเดียวของอารมณ์ และ

ปัญญา ก็คือ ความรู้รอบรู้ทั่วถึง ความชาญฉลาดที่เกิดจากการฝึกอบรม จนท�าให้เกิดปัญญาความรู้อย่าง

แจ่มแจ้งในอรยิสจั 4 ความเข้าใจในกฎของไตรลกัษณ์ตามหลกัของความจรงิ ด้วยเหตุและผล ว่าสิง่ทัง้หลาย

มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

การพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักของไตรสิกขาเป็นการฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีระบบมี

ระเบยีบแบบแผนทีดี่งามในชีวติ ตามกระบวนการของการศกึษาทีส่มบรูณ์แบบตามหลกัพทุธปรชัญาเถรวาท 

เป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะต้องศึกษา และน�าไปประพฤติปฏิบัติตาม เป็นหลักที่ว่าด้วยเหตุ 

และผล ให้เกิดการสืบเนื่องต่อกันไป อันก่อให้เกิดเป็นแนวทางน�าไปสู่ความส�าเร็จในชีวิตได้ในชาติปัจจุบัน 

จากการศกึษาวจิยัเรือ่งภาวะผูน้�าในบคุคลด้วยหลกัไตรสกิขาในพทุธปรัชญาเถรวาทนี ้ท�าให้ทราบว่า 

ผูน้�าและภาวะผูน้�าโดยธรรมชาตแิล้ว จะต้องมคีณุลกัษณะของผูน้�าหรอืผูป้กครองทีดี่ คอืมคุีณสมบตัภิายใน

และภายนอกด้วยกัน

คุณลักษณะภายใน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ รวมทั้งหลักคุณธรรมของผู้น�า มีสติ

ปัญญา ซือ่สตัย์สจุรติ ทนัต่อเหตกุารณ์ รูจ้กัข่มใจตวัเองให้ตัง้อยูใ่นคณุงามความด ีชือ่ว่าเป็นผูไ้ม่ประมาทใน

ชีวิต 

คุณสมบัติภายนอก ได้แก่ ความฉลาดในการบริหารงานกับผู้ร่วมงาน โดยหวังประโยชน์สุขส่วนรวม 

เป็นผู้มักน้อยสันโดษ ฉลาดในการแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศชาติ 

ดังน้ัน ผู้น�าหรือผู้ปกครองตามหลักไตรสิกขา ตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทพอสรุปได้ว่า 

จะต้องเป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ มหีลกัคณุธรรมประจ�าใจ คอืต้องมีศลี สมาธ ิและปัญญา หรอืแม้แต่การ

มคีณุธรรมต่างๆ เช่น พรหมวหิาร 4 ทีค่วรปฏบิติัต่อผูใ้ต้ปกครอง อทิธบิาท 4 อคต ิ4 สงัคหะวตัถุ 4 เบญจศลี

แลเบญจธรรม 5 ประการ พละธรรม 5 อปรหิานยิธรรม 7 สปัปุรสิธรรม 7 ทศพธิราชธรรม 10 และจกัรวรรดิ

ธรรม 12 ประการ หลกัธรรมเหล่านีจ้ะช่วยให้เกดิการยดึเหนีย่วน�า้ใจกนัไว้ เป็นหลกัธรรมท่ีเก้ือกลูสงเคราะห์

ซึ่งกันและกัน มีความเกี่ยวข้องต่อการเป็นผู้น�าด้วยเช่นกันในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ผู้น�าหรือผู้ปกครองที่ดีในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท จึงต้องมีลักษณะเป็นธรรมราชา คือผู้น�าที่

ปกครองโดยธรรมยึดธรรมเป็นใหญ่ ในการปกครองสังคมให้เกิดความผาสุก มีความยุติธรรม มีเหตุผล  

มีความรู้ ความสามารถในการน�าความเจริญก้าวหน้า ความผาสุกมาสู่สังคมและประเทศชาติได้ ผู้น�าหรือ 

ผู้ปกครองที่ดีตามทัศนะของหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาท จึงต้องมีคุณสมบัติส�าคัญ 3 ประการ คือ

1)  ด้านอธิศีลสิกขา ผู้น�าจะต้องมีการพัฒนาทางด้านพฤติกรรมความประพฤติทางกาย วาจา 

และอาชีวะที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษ ในการปกครองประเทศ มีศีล 5 เป็นพื้นฐานในการด�าเนินชีวิต 

ที่ดี ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนท�าร้ายคนอื่น ฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นให้ตาย หรือจ้างวานฆ่าบุคคลอื่นสัตว์อื่น 

เพื่อเป็นไปในอ�านาจตนเอง ค้าขายมนุษย์ ค้าขายอาวุธสงคราม ไม่ลักทรัพย์ ไม่คอรัปชั่น แม้แต่การกระท�า

ผิดเชิงนโยบาย เพื่อผลประโยชน์อันใดอันเกิดแต่ความไม่ดีหรือร้าย หรือฉ้อโกงราษฎรบังหลวง เป็นผู้เก้อยาก 

ไม่ตระหนีถ่ีเ่หนยีวหวงสมบติัอนัเกดิแก่ตน รู้จักบ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุให้แก่ประชาราษฎร ไม่หลงใหลในกามคณุ 
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มสีตคิวามคมุอารมณ์อนัเกดิแต่กามคณุความอยากใน รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ มคีวามจริงใจเทีย่งธรรม

ต่อค�าพดู ไม่พดูเทจ็ ไม่พดูส่อเสยีด ไม่พดูค�าหยาบ ไม่พดูเพ้อเจ้อ ทีไ่ม่มเีนือ้หาสารประโยชน์อนัไม่ก่อให้เกดิ

ความสามัคคต่ีอสังคมและประเทศชาติ ฉลาดในการพดูโน้นน้าวจติใจเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ ท้ังผูใ้กล้ชิดและ

ผูร่้วมงานหรือผูใ้ต้บังคับบญัชารวมไปถงึประชาชน ไม่เสพของมนึเมายาเสพตดิทุกชนดิ อนัเกดิแต่โทษท่ีทอน

ก�าลังปัญญาเสื่อมสมรรถภาพทางกาย วาจา และด้านจิตใจ ผู้น�าจะต้องฉลาดในการมีวิสัยทัศน์ที่เปรี่ยมล้น 

เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้การปกครองและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมความประพฤติที่ 

เกี่ยวกับการใช้อ�านาจการบริหารงาน การปกครอง จะต้องเป็นไปอย่างบริสุทธิ์สะอาดปราศจากอคติ 4  

เที่ยงธรรมแก่ทุกฝ่าย อธิศีลสิกขา เป็นพื้นฐานส�าคัญที่มีคุณค่าส�าหรับผู้น�าและภาวะผู้น�า การบริหารการ

ปกครองประเทศจะอยู่ได้ เพราะผู้น�าประชาชนประกอบด้วยศีล 

2)  ด้านอธสิมาธสิกิขา ผูน้�าจะต้องมกีารพฒันาทางด้านจติใจเป็นส�าคญั เป็นการพฒันาคุณสมบตัิ

ต่างๆ ของจิต เพื่อละความพอใจในกามคุณ 5 อันเกิดแต่การบริหารงานกับผู้ร่วมงานในการปกครอง 

ผูอ้ยูใ่ต้การปกครอง มจีติทีต่ัง้มัน่ ไม่หวัน่ไหว วอกแวก มคีวามซือ่สตัย์ ซือ่ตรง เทีย่งธรรม คล่องแคล่วว่องไว  

ในการบริหารงานการปกครองประเทศ กล้าตัดสินใจ รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ สร้างความเคารพนับถือความ

เชือ่มัน่ให้กบัตนเอง แม้บ้างครัง้การบรหิารงานการปกครอง จะประสบด้วยความส�าเรจ็หรอืประสบด้วยความ

ล้มเหลว ก็ต้องมองสิ่งนั้นอย่างมีสติว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอยู่คู่กันไป คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ  

เสื่อมยศ มีสุข มีทุกข์ มีสรรเสริญ มีนินทา หากแต่ผู้น�าจะต้องมีความเพียรพยายาม มีสติรอบคอบท�าหน้าที่

ของตนได้อย่างถูกต้อง โดยให้มีข้อบกพร่องน้อยลง มุ่งความสุขในการปกครองประเทศอย่างมีสันติสุข 

  สมาธิสิกขา มีความส�าคัญต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจส�าหรับผู้น�าหรือผู้ปกครอง ให้มีความ

เพียร มีสติรอบคอบ มีคุณภาพและสมรรถภาพทางจิตใจสูง มีความแช่มชื่นเบิกบานทางจิตใจ และเอื้อต่อ

การด�ารงชีวิตที่ดีงาม และพร้อมที่จะใช้งานทางปัญญาในการบริหารการปกครองประเทศได้อย่างถูกต้อง

เป็นธรรม 

3)  ด้านอธปัิญญาสกิขา ผูน้�าจะต้องมสีตปัิญญาใฝ่รู ้มคีวามฉลาด รูแ้ละเข้าใจความเป็นจรงิของ

เหตกุารณ์ สภาพและปัญหาความเป็นอยู่ของสงัคม สภาพทางการเมอืงของประเทศอย่างลกึซึง้ และมคีวาม

รอบคอบเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันเหตุการณ์ มีปฏิภาณไหวพริบ เอาใจใส่รับรู้ปัญหาต่างๆ เป็น 

ผู้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 

  3.1) ความรู้ทางโลก จะต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ 

ในการบริหารงานต่างๆ เกี่ยวกับชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ค่านิยม

ต่างๆ เอาใจใส่รับรู้ดูแลบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขของประชาชน รู้เท่าทันเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางการ

ปกครอง ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สภาพความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ

ค่านิยมทางวัตถุได้อย่างถูกต้อง 

 3.2) ความรู้ในทางธรรม จะต้องมีความรู้ มีพฤติกรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ ปฏิบัติตนไปในทางที่

ถูกต้อง ยึดมั่นในหลักศีลธรรม มีคุณลักษณะผู้น�าที่ดีคือมีคุณธรรมประจ�าใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มี

จิตใจประกอบด้วยเมตตาธรรม สร้างความเคารพนับถือให้แก่ตนเองและบุคคลอื่น
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 อธปัิญญาสกิขา คอืการใช้ปัญญาพฒันาทางด้านความรู ้ให้มปีฏภิาณไหวพริบ พจิารณารูเ้ท่าทนั 

ถึงสภาพปัญหา ความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงของโลก ซึ่งจะต้องประกอบด้วยเหตุและผล 

ความถูกต้องและเที่ยงธรรม

 ภาวะผู้น�าทั้ง 2 อย่างนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้น�าท่ีดี ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท  

เป็นแบบอย่างในการมีภูมิคุ้มกันที่ดีที่มีคุณสมบัติทั้ง 3 อย่าง ครบโดยสมบูรณ์คือผู้น�าจะต้องประกอบด้วย 

ศลี สมาธ ิและปัญญา อนัเป็นทีป่ระจกัษ์อยูแ่ล้วว่าผูน้�าทีด่จีะต้องมศีลีเป็นหลกัธรรมพืน้ฐานในการปกครองตน  

ปกครองคน และปกครองงานได้ดี มีสมาธิ เพื่อควบคุมอารมณ์อันเกิดแต่สิ่งภายนอก และอารมณ์ภายใน

จิตใจ โดยใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาไตร่ตรองหาสาเหตุนั้นๆ ตามความเป็นจริง ปัญหาในหน่วยงานต่างๆ 

ในการปกครองของผูน้�าหรอืผูป้กครองในสงัคม กจ็ะประสบผลความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ตามทีต่ัง้เอาไว้ได้

6.  ข้อเสนอแนะ

6.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่องการพัฒนาภาวะผู้น�าในบุคคลด้วยหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญา

เถรวาทนี ้เป็นการศึกษาแนวความคิด คุณลกัษณะของผูน้�าและภาวะผูน้�าทีด่ตีามหลกัไตรสกิขา พบว่าปัญหา

ที่เกิดขึ้นกับผู้น�าทุกระดับ ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยใช้หลักไตรสิกขาน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

ปกครองตน ครองคน และครองงานในยุคปัจจุบัน แต่ยังมีหลักธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จ  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกมายมากที่ควรศึกษา เช่น พรหมวิหาร 4 ที่ผู ้น�าควรปฏิบัติต่อผู้ใต้ปกครอง  

อิทธิบาท 4 อคติ 4 สังคหะวัตถุ 4 เบญจศีลแลเบญจธรรม 5 ประการ พละธรรม 5 อปริหานิยธรรม 7  

สัปปุริสธรรม 7 ทศพิธราชธรรม 10 และจักรวรรดิธรรม 12 ประการ จึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งหากผู้น�าหรือ

ผู้ปกครองน�าหลักไตรสิกขา เข้าไปมีบทบาทในการบริหารการปกครองบ้านเมืองอย่างจริงจัง โดยสามารถ

น�าหลักไตรสิกขาอันได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญาเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคม 4 ระดับ คือ

 1)  การน�าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กับผู้น�าในระดับครอบครัว ให้มีบทบาทในการ 

แก้ปัญหาครอบครัว การศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้

 2)  การน�าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กับผู้น�าในระดับสังคม ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข ไม่มีใครประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงาม

 3)  การน�าหลกัไตรสกิขามาประยุกต์ใช้กบัผูน้�าในระดบัรฐับาล ในการบรหิารงานในหน่วยงาน 

ต่างๆ ของรัฐบาล ให้มคีวามสอดคล้องกบัการแก้ปัญหาสถานการณ์สงัคมในปัจจบัุน ให้มกีารพฒันาอยูเ่สมอ

 4)  การน�าหลักไตรสิกขามาประยกุต์ใช้กับผูน้�าในระดบัประเทศให้มคีวามเจริญก้าวหน้า และ

เจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เอาใจใส่ดูแลรับรู้ปัญหาของสังคมให้สมาชิก

ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข บ้านเมืองเกิดความสันติสุขได้

 ผู้วิจัย ศึกษาภาวะผู้น�าด้วยหลักไตรสิกขาในพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน ศีล เป็นพื้นฐานของ 

หลักธรรมทัว่ๆไป สมาธ ิเป็นหลกัธรรมพืน้ฐานทีท่�าให้เกดิปัญญา และปัญญาเป็นหลกัธรรมให้เกดิความรูแ้จ้ง  

ทั้งศีล สมาธ ิปญัญา จงึเป็นหลกัธรรมที่คอยควบคุมส่งเสริมใหผู้้ปฏิบตัิได้พบกบัความส�าเร็จในชีวิต หากน�าไป 
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ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและถูกต้องดีงาม ในหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะหน่วยงานใด ความเจริญก้าวหน้า และ

ความสันติสุข ความร่มเย็นย่อมเกิดขึ้นได้

6.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย

 6.2.1) ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าตามหลักไตรสิกขา

 6.2.2) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักไตรสิกขากับหลักอื่นๆ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

8.  ค�าขอบคุณ

งานวจิยั เรือ่งศึกษาการพฒันาภาวะผูน้�าในบุคคลด้วยหลกัไตรสิกขาในพทุธปรชัญาเถรวาท ผูศ้กึษา

วิจัยได้รับรับความเมตตาอุปการะจากหลายฝ่ายด้วยกันท่ีให้โอกาสและให้ค�าปรึกษาช้ีแนะ และให้ก�าลังใจ

ในการจัดท�าด้วยดีตลอดมาจนประสบผลส�าเร็จลงได้

ขอกราบขอบคุณพระราชปริยัติวิมล,ดร. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และพระมหาประภาส  

ปริชาโน, ดร. อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ร่วมทีไ่ด้ให้ค�าแนะน�า ตรวจสอบ ปรบัปรงุแก้ไขท�าให้วทิยานพินธ์

ส�าเร็จลงได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคณุคณะกรรมการในการสอบวทิยานพินธ์ ทกุท่านทีก่รณุา ให้ความรู ้ค�าแนะน�า 

ข้อคิดเห็น ตรวจสอบ แก้ไข รูปแบบ และรูปเล่ม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขออนุโมทนา เจ้าหน้าที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

ทุกท่านที่ได้ช่วยอนุเคราะห์ประสานงานด้านต่างๆ ให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี ตลอดถึงเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท

ร่วมห้องที่ให้ความมีมิตรไมตรีที่ดียิ่ง

สดุท้ายน้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคณุพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์ผูใ้ห้ก�าเนดิในทางพระพทุธศาสนา 

ขอขอบพระคุณ คุณโยมมารดาบิดา รวมทั้งครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนๆ พี่ๆ พุทธศาสนาและปรัชญา 

ที่ให้ค�าปรึกษาและเป็นแรงใจแก่ผู้ศึกษาวิจัยมาโดยตลอดในครั้งนี้
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

RESIDENTS’ SATISFACTION WITH BUDDHIST SUNDAY STUDY CENTRE’S 

ADMINISTRATION KASET WISAI DISTRICT, ROI ET PROVINCE

พระอธิการอัมพร จนฺทสีโล (ช่างศรี)1 

PHRAATIGARN AMPORN JANTASRIRO (CHANGSRI) 

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารศูนย์

ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ อ�าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัร้อยเอด็ จ�าแนก
ตามเพศ อายุ และอาชีพ และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
วนัอาทติย์ อ�าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัร้อยเอด็ กลุม่ตวัอย่างในการวจัิยครัง้นี ้เป็นผูป้กครองของนกัเรยีนศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 373 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั .87 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent 
Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง
ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ด้านสภาพ
แวดล้อมและการเรียนการสอน และด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของบ้าน (ชุมชน) 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอด็ พบว่า ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุและอาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจ โดยรวมไม่แตกต่างกนัและ 
3) ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการบรหิารศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ อ�าเภอเกษตรวสิยั จงัหวัดร้อยเอ็ด 
ล�าดบัตามความถีจ่ากมากไปหาน้อย สามล�าดับแรกคอื ควรจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรยีนรูภ้ายในศนูย์
ให้สถานทีเ่รียนเป็นระบบและมรีะเบยีบ ควรจดัห้องเรยีนให้เหมาะสม มุง่ให้เกิดประสทิธผิลต่อการเรยีนการ
สอน และมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และผู้อ�านวยการศูนย์ฯ ควรมีกระบวนการ
หรือศิลปะของการใช้อิทธิพลของผู้บริหารต่อบุคคล เพื่อให้เกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
งานทีรั่บผดิชอบ ในการด�าเนนิงานศนูย์ให้มีประสทิธภิาพ การสร้างความร่วมมอืทัง้ภายในและภายนอกศนูย์ 
และบริหารจัดการภายในศูนย์

ค�าส�าคัญ : 1.ความพึงพอใจของประชาชน 2.การบริหาร 3.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

1 นกัศกึษาปรญิญาโท	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา,	มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็.
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ABSTRACT

This research serves the purposes: 1) to explore residents’ satisfaction with  

administering Buddhist Sunday Study Centre in KasetWisai district of Roi Et province, 2) to 

compare their satisfaction with running the center to variables of their genders, ages and 

occupations, and 3) to regulate suggestions for coming up with its administration. The 

sample counts in 373 guardians of students taking their course at the Centre. The research 

tool is five rating scale questionnaires, possessing the reliability at .87. The statistics used 

for data analyses encompass: percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent 

Samples)and F-test (One-way ANOVA).

Outcomes of research findings : 1) Residents’ satisfaction with administeringthe 

centrehas rated high in the overall aspect. Given a single aspect, each of all aspectsin 

descending orders of mean take in: centre administrators, environmental settings and  

instruction, and communities’ participatory processes. 2) The comparative results of their 

satisfaction with running the centre have revealed that their genders, ages and occupations 

show no significant differences in their satisfaction. 3) Their suggestions for coming up with 

its administration in descending orders of first three frequencies: First,environmental 

settings beneficial to learning should be arranged orderly and systematically in the center. 

Next,classrooms should be appropriately organized, aiming at having efficiency for  

instructions. Additionally, it should be of highly diversified learning sources, suitable for 

each of levels. Last,the Centre director’s administrative processes and his influences should 

artistically be exerted on center personnel to make them willing andenthusiastic about 

doing their responsible jobs in effectively running the Centre, creating cooperation with 

both inside and outside the center and the Centre managements.

Keywords : 1.Residents’ Satisfaction 2.Administration 3.Buddhist Sunday Study Centre

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ความส�าคัญของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คือ เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาองค์กร

หนึ่งที่พระสงฆ์ได้จัดต้ังขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรม

ประชาชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่ก�าลังอยู่ในวัยแห่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้

รูจ้กัใช้เวลาว่างในวนัหยดุเรยีน เข้ามาศกึษาหาความรูค้วามเข้าใจตามหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนาแล้ว

น้อมน�าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันของการพัฒนาเพื่อให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขัน และ 

ยนืหยดัอยูไ่ด้อย่างมัน่คง และมศีกัดิศ์รใีนสงัคมโลกบนพืน้ฐานแห่งความเป็นไทย พทุธศกัราช 2524 โดยให้

คนได้รบัการพฒันาจิตใจอย่างครบถ้วน ซึง่ในการพฒันาจติใจน้ันจ�าเป็นต้องใช้หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา



Vol.5 No.2 July – December 201630

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

เข้ามาปลูกฝังให้ประชาชน โดยเริ่มจากวัยเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับแนว

นโบยายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ก�าหนดให้จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู ้

คู่คุณธรรมและแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหลักการท่ี 

ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้

ควบคู่กับมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

(มาตรา 6) ศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์นบัเป็นการศกึษา ตามอธัยาศยั ซึง่ด�าเนนิการโดยพระภกิษสุงฆ์ 

ในความสนับสนุนและให้การอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา (กรมการศาสนา, 2554, หน้า 2)

กรมการศาสนามุ่งหวังให้วัดปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในภารกิจ 6 ด้าน

ของคณะสงฆ์ให้เด่นชัดด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน โดยการ

จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพราะได้ตระหนักว่า วัดคือสถาบันทางพระพุทธศาสนาที่มี

บทบาทอย่างส�าคญัยิง่ในการด�าเนนิงานด้านพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม สูป่ระชาชนโดยเฉพาะเดก็และเยาวชน 

จงึส่งเสรมิให้วดัทัว่ประเทศเปิดด�าเนนิการศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ขึน้ นอกจากนีย้งัสนบัสนนุ

ให้มลูนิธิ สมาคม สถานศกึษา หรอืหน่วยงานของรฐัจดัตัง้ศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ขึน้ เพือ่สร้าง

แหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทยแก่เด็กและเยาวชน 

อกีด้วย ผลจากการทีก่รมการศาสนาประกาศให้มรีะเบยีบกรมการศาสนาว่าด้วยศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนา

วันอาทิตย์ พ.ศ. 2534 (ปัจจุบัน พ.ศ. 2547) ซึ่งก�าหนดแนวทางที่ชัดเจนด้านการจัดตั้งและการด�าเนินงาน  

การจัดชั้นเรียนและหลักสูตรการสอน การประเมินผลการศึกษา พร้อมทั้งแนวทางการส่งเสริมอุดหนุนด้าน

งบประมาณ และประกาศต้ังส�านักงานบริหาร การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย  

เปิดด�าเนนิการศนูย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์อย่างแพร่หลาย จงึท�าให้ศูนย์พระพทุธศาสนาวนัอาทติย์

เพิ่มจ�านวนมากขึ้น (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2554, หน้า 4-7)

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีจ�านวนทั้งสิ้น 37 ศูนย์ 

(ที่ว่าการอ�าเภอเกษตรวิสัย, 2557, เอกสารอัดส�าเนา) มีการจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์ในระยะที่ผ่านมา พบว่า มีวิกฤตการณ์ส�าคัญประการหนึ่ง คือปัญหาคุณภาพของศูนย์ฯ ที่ไม่เท่าเทียมกัน  

และคนส่วนใหญ่อาจจะไม่มีสิทธิที่จะเลือก ต้องยอมให้ลูกหลานเรียนในศูนย์ฯ โดยท่ีไม่แน่ใจในคุณภาพ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพด้านการด�าเนินกิจกรรม ด้านวิชาการ ด้านการบริหาร และด้านกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียน ว่ามปีระสทิธภิาพและท�าให้ผูเ้รยีนมีคณุภาพ หรอืมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามมาตรฐานการศกึษา

ที่ได้ก�าหนดไว้หรือไม่อย่างไร นอกจากนี้การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ยังพบว่า มีการ

ขาดการดแูลเอาใจใส่ ในด้านการดูแล ประสานงานไม่ทัว่ถงึ ขาดความร่วมมอืระหว่างศนูย์ศกึษาพระพุทธศาสนา 

วันอาทติย์กับชมุชน การขาดการวางแผนกบัผูร่้วมงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่สามารถประชาสมัพนัธ์ให้เดก็

และเยาวชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเห็นความส�าคัญในการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารศูนย์ฯ ที่มีความรู้ในเรื่อง

การจัดการศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนามีน้อย และยังไม่เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานของการศึกษา

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ผู้บริหารศูนย์ ผู้ปฏิบัติและชุมชนส่วนใหญ่ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ

และให้ความส�าคัญกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
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จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงท�าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจท่ีจะศกึษา ความพงึพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากช้ีให้

เหน็ว่า ศนูย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ ยงัไม่สามารถทีจ่ะปฏบัิตหิน้าทีไ่ด้ตามวตัถุประสงค์ของการจดั

ตั้ง โดยเฉพาะการใช้องค์ประกอบและกระบวนการท่ีจะน�ามาการบริหารอันจะส่งผลถึงความส�าเร็จคือ  

มีประสิทธิผลและมีคุณภาพ นอกจากนั้นการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่พบความพึงพอใจที่มีต่อการ

บริหารของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีประสิทธิผล ท�าให้ผู้วิจัยสนใจท�าการศึกษาเพื่อศึกษา

ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบริหารของศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ และผลจากการวจิยัครัง้นีจ้ะช่วย

ท�าให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อจะได้น�าไป

ปรับใช้ให้สอดคล้องตามบริบทและความพร้อมของศูนย์ เพื่อให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มี

แบบแผนของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารศูนย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ 

อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่ของประชาชนมีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ 

2.3  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารศูนย ์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์ 

อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1 กรมการศาสนา สามารถน�าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการหารูปแบบการบริหารจัดการ

ศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้มีประสิทธิผล 

4.2  คณะกรรมการบรหิารศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย์ สามารถน�าผลการวจัิยไปประยกุต์

ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้มีประสิทธิผล และน�าไปประยุกต์ใช้บริบท

และความพร้อมของทรัพยากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์และมาตรฐานของศูนย์ศึกษา 

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
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4.3 ผู้อ�านวยการศูนย์ ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ผู้เรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

สามารถปรบับทบาทหน้าทีใ่ห้มคีวามสอดคล้องกบัรปูแบบการบรหิารศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ 

เพื่อให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตามบริบทและความพร้อมของทรัพยากร 

4.4  ผลการวิจัยจะน�ามาเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์น�าไป

ปรับปรุงพัฒนาการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1  ประชากร ได้แก่ ผูป้กครองของนกัเรยีน ศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ อ�าเภอเกษตรวิสยั 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 12,566 คน

5.2  กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู ้ปกครองของนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  

อ�าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 373 คน ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง (Sample Size) โดยใช้ตาราง 

Krejcie & Morgan (เครจซี่และมอร์แกนในคร้ังนี้จ�านวนประชากรไม่ตรงกับในตาราง ผู้วิจัยจึงใช้การ 

เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ค�านวณกลุ่มตัวอย่าง และสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธ

ศาสนาวนัอาทติย์ อ�าเภอเกษตรวสิยั จังหวดัร้อยเอด็ มลีกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพื่อสอบถามข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

F-test (One-way ANOVA)

6. ผลการวิจัย

6.1  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผู้บริหารศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ด้านสภาพแวดล้อมและการเรยีนการสอน และด้านกระบวนการมส่ีวนร่วมของบ้าน  

(ชุมชน)
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1)  ด้านผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารศูนย์ฯ มีความสามารถในการ

ด�าเนินงานศนูย์ให้มปีระสทิธภิาพ และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารศนูย์ฯ มมีนษุยสัมพันธ์ทีด่กีบั

ผู้ปกครองและชุมชน เสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรทุกคน 

 2)  ด้านสภาพแวดล้อมและการเรยีนการสอน พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการ

บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ มห้ีองปฏบัิตสิมาธภิาวนาท่ีเหมาะสมเพยีงพอส�าหรบั

ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏบิติั และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ มีห้องเรยีนทีม่เีทคโนโลย ีทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีน

การสอน 

 3)  ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของบ้าน (ชุมชน) พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การบริหารศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ อ�าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ผูป้กครองและชมุชนยนิดส่ีงเสรมิและสนบัสนนุงาน

ของศูนย์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ผู้ปกครองและชุมชนยินดีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ

ศูนย์ที่จัดขึ้น

6.2  ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนา

วันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษา 

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษา 

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่

ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษา 

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษา 

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษา 

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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7. อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ

ดังนี้

7.1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทติย์ อ�าเภอเกษตรวิสยั จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การมแีหล่ง

พัฒนาศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมของชุมชน ในรูปแบบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์น้ี  

นับเป็นโครงการส�าคัญที่ดียิ่งอย่างหนึ่งในสังคมปัจจุบัน เพราะสามารถชักน�าเด็ก เยาวชน และประชาชน

เข้าสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาเพื่อเข้ามาศึกษาอบรมบ่มนิสัย และสร้างจิตส�านึกให้เห็นคุณค่าของพระพุทธ

ศาสนาแต่แรกเริ่ม เป็นวิธีการในรูปแบบหนึ่ง ที่ได้รักษาพระพุทธศาสนาให้ด�ารงมั่นคงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจน

ปัจจุบัน วัดต่างๆ ในอ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดได้ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการศูนย์ศึกษา

พระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ เพราะว่า วดัเป็นทนุทางสงัคมและเป็นฐานท่ีส�าคญัของการพฒันาชุมชนท่ีสามารถ

หล่อหลอมบุคคลให้เกิดการพัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยเฉพาะศูนย์ฯ ได้มีกระบวนการ วิธีการ และ

การขับเคลื่อนศีลธรรม โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการเรียนการสอนวิชาพระพุทธ

ศาสนา กจิกรรมทางพระพทุธศาสนา ในชมุชน วดัต่างๆ ในอ�าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัร้อยเอด็ จงึได้เปิดศนูย์

ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ ซึง่เป็นการบรหิารจดัการในลักษณะการบรูณาการงานในพืน้ที ่ชมุชน การ

มส่ีวนร่วม แหล่งจดักจิกรรมทางพระพทุธศาสนา ส่งเสริม สนบัสนนุกจิกรรม/งาน/โครงการทีด่�าเนนิการอยู่

แล้วให้ด�ารงอยู่อย่างย่ังยืน โดยความเชื่อมโยงการบริหารจัดการระหว่างบ้าน ชุมชน วัด และโรงเรียน  

ซึง่สอดคล้องกับงานวจัิยของ สจิุนตนินท หนูช ู(2556, บทคดัย่อ) ได้ท�าการศกึษาเกีย่วกับ รปูแบบการบรหิาร

จัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการ

บรหิารจดัการศกึษาของศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ โดยมีการปฏบิติัจรงิในภาพรวม อยูใ่นระดับมาก

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านผูบ้รหิารศนูย์ศกึษาพระพทุธ

ศาสนาวนัอาทติย์ ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ผูบ้รหิารศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ ได้มคีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) (2550, หน้า 25) กล่าวว่า ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงาน

ที่จะท�าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส�าหรับผู้บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็น 

เสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท�าตามความ

ช�านาญของแต่ละบุคคลและรู้จักกระจายอ�านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้น 

ผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแลภาพรวมในการท�างานของบุคคลในองค์การ

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านกระบวนการมส่ีวนร่วมของ

บ้าน (ชุมชน) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นโครงการส�าคัญในการ 

ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้พระภกิษสุงฆ์เข้ามามบีทบาทในการแก้ไขปัญหาสงัคม และเพือ่เพิม่ความผกูพนัระหว่าง 

วดั บ้าน และชมุชน ให้มคีวามแนบแน่นมากขึน้ โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนจะได้ฝึกอบรมทางด้านคณุธรรม

จรยิธรรม ได้ศกึษาเพิม่พนูทกัษะความรูท้างด้านวชิาการ และร่วมจัดกจิกรรมทางพระพทุธศาสนาในโอกาส

ส�าคัญต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจินตนินท หนูชู (2556, บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับ  
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

รปูแบบการบรหิารจดัการศกึษาของศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ทีม่ปีระสทิธผิล ผลการวิจัยพบว่า 

องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ด้านการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับมาก

7.2  ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนา

วันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า 

 1)  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้  

ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า ศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ ได้ปรบัปรงุระบบการบรหิารงานของศนูย์ฯ 

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 

ให้มีประสิทธิภาพและอ�านวยประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน จึงส่งผลให้ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน 

มคีวามพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิของ วรมู (Vroom, 1964, p. 99) ได้กล่าวว่า ทศันคติ

และความพึงพอใจในสิง่หนึง่สามารถใช้แทนกนัได้ เพราะทัง้สองค�านีห้มายถงึ ผลทีไ่ด้จากการทีบ่คุคลเข้าไป

มีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบ 

จะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ

 2)  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย

คร้ังน้ี ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวันอาทติย์ อ�าเภอเกษตรวสิยั เป็นศนูย์กลางของ

ชมุชนในการจดักิจกรรมทางพระพทุธศาสนา โดยมบีทบาทต่อการจดักจิกรรมทางพระพทุธศาสนา ส่งเสรมิ

ให้เกิดการเรยีนรู้ทางพระพทุธศาสนา อนุรักษ์ สบืสานวฒันธรรมไทย ตลอดจนศาสนพธีิของชาวพทุธ เป็นการ

พัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชนให้เป็นคนดีมศีลีธรรม และปลกูฝังศลีธรรมของชมุชน กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ 

เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้าถึงหลักธรรมและวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมที่ถูกต้อง จึงส่งผลให้ประชาชน

ทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ เมนาร์ดดบับรลิเชลลี ่(Maynard 

W.Shelly, 1975, p. 9) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่งสรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึก 

แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความ

รู้สึกที่เม่ือเกิดข้ึนแล้วท�าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความสุขที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ  

กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุ ขสามารถท�าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกอื่นๆ 

ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบ 

ความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้ เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ

 3)  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย

คร้ังน้ี ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ ในอ�าเภอเกษตรวสิยั ได้เลง็เห็นความ

จ�าเป็นในการพัฒนาเยาวชนนักเรียนในชุมชนท้องถ่ิน ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง เป็นคนดีศรีสังคม มีความรัก

ความผูกพันหวงแหนในครอบครัวเพ่ือนบ้านท้องถิ่นสถานศึกษาและวัดวาศาสนาของตน รวมถึงเยาวชน 

จะได้มโีอกาสใกล้ชดิวดั ศกึษาพทุธธรรม พบปะเสวนา ศกึษาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ท�ากจิกรรมร่วมกบัเพือ่นใน
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ชุมชนต�าบลเดียวกัน สร้างความสามัคคีรักผูกพันในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจาก

ยาเสพตดิ จงึส่งผลให้ประชาชนทีม่อีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (2554, หน้า 1-4) ได้กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาองค์กรหนึ่งที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งข้ึนมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอก

ระบบโรงเรยีน ให้การศกึษาอบรมประชาชน ซ่ึงกลุม่เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเดก็และเยาวชนทีก่�าลงัอยูใ่นวยั

แห่งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตาม 

หลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมน�าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ  

โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

8.1 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

 จากการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนา 

วันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้

 1)  ควรน�าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา เพื่อการบริหารจัดการ 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2)  ควรเพ่ิมกิจกรรมสมัพันธ์ระหว่างคร ูผูป้กครองและการสร้างเครอืข่ายร่วมกบัศนูย์พุทธศาสนา 

วันอาทิตย์ทั้งในระดับอ�าเภอ จังหวัด และระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ 

 3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก�าหนดนโยบายให้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์เป็นโครงการส�าคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรม และเป็นแหล่งจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้มิติทางศาสนา บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง วัด บ้าน 

(ชุมชน) โรงเรียน ให้กลับสู่สังคมไทย 

 4)  ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องควรปรับปรงุพฒันาศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ในรูปแบบและ

ภาพลักษณ์ใหม่ ที่ด�าเนินการภายใต้กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบาย

รัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้มีการพัฒนา

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกภาคส่วนของสังคมไทย

 5)  ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรสนบัสนนุและส่งเสรมิให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รบัการอบรม 

ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู ้  

ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

8.2  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

 1) จากงานวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธ

ศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอด็ พบว่า ด้านทีม่ีคา่เฉลี่ยนอ้ยที่สดุ คอื ด้านกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของบ้าน (ชุมชน) ดังนั้นในการวิจัยคร้ังต่อไปควรท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของบ้าน (ชุมชน) ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด

 2)  ควรท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธ

ศาสนาวันอาทิตย์ ในเขตพื้นที่อื่น

9.  เอกสารอ้างอิง

การศาสนา, กรม. (2554). แนวทางการด�าเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

ปีงบประมาณ 2554. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.

ที่ว่าการอ�าเภอเกษตรวิสัย. (2557). ข้อมูลทั่วไปของอ�าเภอเกษตรวิสัย. ร้อยเอ็ด : ท่ีว่าการอ�าเภอ

เกษตรวิสัย.

สจุนิตนินท หนชู.ู (2556). รปูแบบการบรหิารจดัการศกึษาของศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ทีม่ี

ประสทิธผิล. วทิยานพินธ์ศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์.

Vroom, W.H. (1964). Working and Motivation. New York : John Wiley and Sons, Inc.

10.  ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัย มหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่

ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ พระครวิูจิตรปัญญาภรณ์,ดร. และขออนโุมทนาขอบคุณ 

ดร.ธรีภทัร์ ถิน่แสนดี ทีเ่มตตาและกรณุารบัเป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์ ให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรกึษา 

และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ พระครูปุญวราภรณ์ เจ้าคณะอ�าเภอเกษตรวิสัย 

และผู้ประสานงานโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พระครูสังฆรักษ์

ไชยรัตน์ ชยตรโน (ขันโท),ดร. อาจารย์พิเศษ หลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลยั วิทยาเขตร้อยเอด็ และทีป่รกึษาฝ่ายบรหิาร โรงเรียนการกศุลวดับ้านก่อ และขออนโุมทนาขอบคณุ 

ดร.จ�านง กมลศิลป์ อาจารย์ประจ�าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ท่ีให้

ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ ์

ขอขอบคุณพระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์ ชยตรโน(ขันโท),ดร. และขออนุโมทนาขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อเนก ศลิปะนิลมาลย์ และ ดร.สมศร ีแก้วกติติ คณะกรรมการในการสอบ ท่ีกรณุาตรวจรปูแบบ ให้ค�าแนะน�า 

แก้ไขรูปแบบ และรูปเล่ม จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณและขออนุโมทนาขอบคุณ  

ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองของนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�าเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย  

จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ 
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การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก 

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

MANAGEMENT OF PRE-SCHOOL CHILD CENTRES UNDER TAMBON SUA KOK 

ADMINISTRATION ORGANIZATION IN WAPI PATHUM DISTRICT,  

MAHA SARAKHAM PROVINCE

วันเพ็ญ กงเพชร1

WANPEN GONGPHET

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาการบริหารจดัการศนูย์พฒันาเด็กเลก็ตามความคดิเหน็

ของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู ้ดูแลเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก  

อ�าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการบรหิารจัดการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ 

และต�าแหน่ง แตกต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ครั้งนี้ เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก 

อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม จ�านวน 88 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ มค่ีา IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .87 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent 

Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก ้ก  

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ท้ังโดยรวมและ 

รายด้านอยูใ่นระดับมาก โดยเรยีงล�าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบรหิารจดัการบุคลากร 

ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก ด้านการจัด 

สภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก และด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

2)  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ในสงักดัองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และต�าแหน่ง

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารจัดการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ในสงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล

เสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามล�าดับแรกคือ  

ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างสม�า่เสมอ ควรมี

การจดัสรรงบประมาณในการพฒันาศนูย์พฒันาเดก็เลก็อย่างเพยีงพอและเหมาะสม และควรจดัท�ากจิกรรม

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค�าส�าคัญ: 1. การบริหารจัดการ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. องค์การบริหารส่วนต�าบล

ABSTRACT

This research served the purposes: 1) to study administrators’ managements of 

preschool centers based on child minders’ and preschool child development center  

committees’ opinions on their managements of preschool child centers under Tambon 

Lao SuaKok Administration Organization in MahaSarakham province’s WapiPathum district, 

2) to compare the latter’s opinions on the former’s managements of preschool child  

development centers to variables of their genders, ages and positions, and 3) to examine 

the latter’s suggestions for boosting the former’s managements of preschool child  

development centers under the above organization. The sampling groups employed for 

undertaking the research comprised child minders and preschool child development 

center committees, numbering 88 participants. The research instrument was five-rating 

scale questionnaires with the reliability of the entire questions at .87. The statistics  

exploited for processing data incorporate: percentage, mean, standard deviation, t-test 

(Independent Samples) and F-test (One-way ANOVA).

Outcomes of research findings:

1)  Administrators’ managements of preschool child development centers under 

Tambon Lao SuaKok Administration Organization have been rated at the ‘high’ scale in the 

overall aspect. Given a single one in descending orders of means, all five aspects include: 

i) preschool child development centers’ personnel managements, ii) their systematic  

administrations, iii) their security measures, iv) their environmental arrangements, and v) 

their creation of networks and participation respectively.

2)  Comparative results of individuals’ opinions on its managements of preschool 

child development centers have confirmed that variables of their genders, ages and 

positions have shown no significant differences in their opinions in the overall aspect. 

3) Child minders’ and preschool child development centre committees’  

suggestions for enhancing the administrators’ managements have been in descending orders 
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of three frequencies. Firstly, administrators should support child minders and encourage 

them to develop their educational potentiality so as to achieve professional progression. 

Secondly, an amount of the budget should be appropriately allocated to suffice to  

develop preschool child development centers. Finally, strong relationship-related activities 

between communities and preschool child centers should be held.

Keywords : 1. Management 2.Pre-School Child Centers 3. Sub-District Administration 

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้เด็กปฐมวัยได้

รบัการพฒันาอย่างมีคณุภาพตามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยมุง่เน้นให้

พ่อแม่ ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการเลี้ยงดู การสร้างประสบการณ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาได้ตามศักยภาพเด็กเล็กเป็นวัยที่ต้องการ การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่ ผู้ปกครองโดย

เฉพาะช่วง 5 ปีแรกของชีวิต เป็นระยะที่มีความส�าคัญต่อพื้นฐานการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณลักษณะ 

อนัพงึประสงค์ทกุๆ ด้าน เพือ่ให้เดก็เตบิโตเป็นเดก็ทีม่คีณุภาพ (ส�านกันายกรฐัมนตร,ี 2551, หน้า 4-5) ศนูย์

เดก็เลก็จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ของพ่อ แม่ ผูป้กครอง ทีไ่ว้วางใจให้ช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระเลีย้งดบูตุรหลาน

ศูนย์เด็กเล็ก จะต้องเป็นสถานที่ท่ีมีสิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก  

รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก จึงประกาศนโยบายจะให้มีศูนย์เด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน

ครอบคลุม ทุกหมู่บ้านภายในปี พ.ศ. 2552 และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�ามาตรฐานและ

ด�าเนินโครงการศนูย์พฒันาเด็กเลก็น่าอยู ่มาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2546 จนถงึปัจจบุนั และในนโยบาย

ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย 

เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานศนูย์พฒันาเดก็เลก็น่าอยู่ทีต้่องได้รบัการประเมนิ (กรมการปกครองส่วนท้องถิน่, 

2548, หน้า 12)

สืบเนื่องจาการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรือช้ันอนุบาล จากส�านักงานคณะ

กรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, กรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร และส�านกังานพัฒนาชุมชน กระทรวง

มหาดไทย ให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบลเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการศึกษาให้กับเดก็ปฐมวยั

และชั้นอนุบาล ตามความพร้อมแต่ละแห่ง เพื่อไม่ให้เด็กขาดโอกาสในการเตรียมความพร้อมและเป็นการ

แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 21-23)

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต�าบล

และองค์การบริหารส่วนต�าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขจนถึงปีปัจจุบัน ก�าหนดให้สภาต�าบลที่มีรายได้

ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าปีละห้าหมื่นบาท อาจจัดตั้ง

เป็นองค์การบรหิารส่วนต�าบลได้โดยท�าประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

นับเป็นหน่วยงานการปกรองส่วนท้องถิน่ทีม่ขีนาดเลก็ท่ีสดุ มคีวามใกล้ชิดประชาชนในท้องถ่ิน มงีบประมาณ
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ในการบริหารกิจการของตนเอง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา (พระราชบัญญัติ

ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2542)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่เดิมมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการ

ศาสนา กรมประชาสงเคราะห์ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมอนามัย ซ่ึงมี 

จุดประสงค์ในการก่อตั้งแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วเพื่อเป็นสถานที่ส�าหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ให้เด็ก

ได้รับการเตรียมความพร้อมมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย 

ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กครองทีไ่ม่มผีูเ้ลีย้งดลูกูในช่วงเวลากลางวนั (กรมอนามยั, 2549, หน้า 2)

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งและด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กพร้อมทั้งรับถ่ายโอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้ตามมาตรฐาน มีรูปแบบการ

บริหารจัดการศูนย์ฯ โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งมีจ�านวนประมาณ 4-7 คน ประกอบด้วยผู้ทรง

คุณวุฒิทางด้านการศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู อย่างน้อยด้านละ 

1 คน ซึง่ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นประธาน และมหีวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็เป็น

เลขานุการ ส�าหรบังบประมาณในการบรหิารจดัการนัน้ ได้รบัการจดัสรรจากภาครฐัส่วนหนึง่ ส�าหรบัใช้จ่าย

เป็นค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ และ

อกีส่วนหน่ึงเป็นงบประมาณท่ีมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง เพ่ือสนบัสนนุให้การบริหารจดัการของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการศึกษาแห่งชาติ (กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น, ม.ป.ป., หน้า 1-7)

ปัญหาศนูย์พฒันาเดก็เลก็ทีม่คีวามไม่เท่าเทยีมกนัในการบรหิารจัดการและเพือ่เตรยีมความพร้อม

ในการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 8 แห่ง ซึ่งมีรูปแบบการจัด

ตั้งศูนย์ฯ 2 ลักษณะ กล่าวคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนต�าบล รับผิดชอบจัดตั้งขึ้นเอง  

และศนูย์พฒันาเดก็ทีไ่ด้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอืน่ตามพระราชบญัญตักิ�าหนด เนือ่งด้วยความแตกต่าง 

ของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและนโยบายของคณะกรรมการบริหารแต่ละแห่ง อาจส่งผลกระทบต่อการ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยของ ประเสริฐ บุญมี (2553, 

บทคดัย่อ) ทีพ่บว่า ปัญหาอุปสรรคในการบรหิารจดัการศูนย์พฒันาเดก็เลก็ สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในเขตอ�าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและด้านวิชาการ 

เป็นเหตุท�าให้การพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถด�าเนินการไปได้อย่างเต็มที่  

อนึ่งผู้วิจัยซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งครู รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแล

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงน้อย สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

มีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก 

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 8 แห่ง ผ่านแนวคิดมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก

เลก็แห่งชาต ิตามมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบรหิารงานอย่างเป็นระบบ ด้านการบรหิารจดัการบคุลากร 

ด้านการจดัสภาพแวดล้อมของศนูย์เด็กเลก็ ด้านมาตรการด้านความปลอดภยัของศนูย์เดก็เลก็ และด้านการ
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สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ด�าเนินการหาแนวทางการพัฒนาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ส�าหรับการรองรับการประเมินจากทั้งภายใน
และภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนน�าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทาง การพัฒนาการบริหาร
จดัการศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ให้มคุีณภาพเท่าเทยีมกนัทกุแห่ง และเสนอผูท่ี้มส่ีวนเกีย่วข้องน�าไปใช้เป็นแนวทาง
ส�าหรับการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองคุณภาพการศึกษาต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1  เพือ่ศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ตามความคดิเห็นของคณะกรรมการศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ของบุคลากรจ�าแนกตาม เพศ อายุ และ
ต�าแหน่ง 

2.3  เพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารจดัการศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ ในสงักดัองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

3.  สมมติฐานการวิจัย
3.1 บุคลากรที่ มี เพศต ่างกัน มีความคิดเห็นต ่อการบริหารจัดการศูนย ์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
3.2  บุคลากรที่มีอายุต ่างกัน มีความคิดเห็นต ่อการบริหารจัดการศูนย ์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
3.3  บุคลากรที่มีต�าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

5.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
5.1 เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด�าเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านการบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ด้านการจัด 
สภาพแวดล้อมของศนูย์เดก็เลก็ ด้านมาตรการด้านความปลอดภยัของศนูย์เด็กเลก็ และด้านการสร้างเครอืข่าย 
และการมีส่วนร่วม

5.2  น�าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย
6.1 ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน 90 คน และครูผู้ดูแลเด็ก  

จ�านวน 24 คน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 

รวมทั้งสิ้น 114 คน
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6.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 88 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ใช้การเทียบจากตารางส�าเรจ็รูปของ เครซีแ่ละมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บญุชม ศรีสะอาด, 2553, 

หน้า 43) และสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็น

แบบสอบถามจ�านวน 1 ชดุ ซึง่เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือส�ารวจการบรหิารจัดการศนูย์พฒันา

เดก็เล็ก ในสงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลเสอืโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ทีผู่ว้จิยัได้สร้างขึน้

จากการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือมี 3 ตอน ดังนี้คือ

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบ แบบสอบถามมีลักษณะเป็น 

ตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย เพศ และสถานภาพ

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ตามแนวคิดของ Likert คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด 

 ตอนที ่3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เพือ่สอบถามข้อเสนอแนะ 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม

6.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

 มาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA)

7.  ผลการวิจัย

7.1  ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็ก  

และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม

 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

เสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง

ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ด้านการบริหารงานอย่างเป็น

ระบบ ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก  

และด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1)  ด้านการบรหิารงานอย่างเป็นระบบ พบว่า การบรหิารจดัการศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ ในสงักัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 2)  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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 3)  ด้านการจดัสภาพแวดล้อมของศนูย์เดก็เลก็ พบว่า การบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 4)  ด้านมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก 

 5)  ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

7.2 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ในสงักดัองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ตัวอย่างทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตก

ต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน 

 ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ตัวอย่างทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและ 

รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมตฐิานที ่3 บคุลากรทีม่ตี�าแหน่งต่างกนั มคีดิเหน็ต่อการบริหารจดัการศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีต�าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเดก็เล็ก ในสงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลเสอืโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมและ

รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

8.1  ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

เสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  

ตามพระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 

มาตรา 16(9) บัญญตัใิห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทกุรปูแบบ มอี�านาจหน้าท่ีในการจดัการศกึษาได้ทุกระดบั  

และมาตรา 30(1) บญัญติัให้ด�าเนนิการถ่ายโอนภารกจิทีเ่ป็นบรกิารสาธารณะท่ีซ�า้ซ้อนระหว่างรฐักบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 4 ปี และให้เสร็จสิ้นภายใน 10 ปี ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อก�าหนดข้ันตอนการกระจายอ�านาจ ตามแผนการ

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก�าหนดให้มีการถ่ายโอนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

จากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา และกระทรวงศึกษาธิการได้มีกฎกระทรวง

ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท�าให้องค์การบริหารส่วนต�าบลทุกแห่งเร่งด�าเนินการ

พฒันาคณุภาพการบริหารจัดการศกึษาศนูย์พฒันาเดก็เลก็มากขึน้ ประกอบกบักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 

ได้จัดท�ามาตรฐานการด�าเนินงานศนูย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ให้สามารถด�าเนนิงาน 

พัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ถือปฏิบัติในการ

ด�าเนินงานเป็นแนวทางเดยีวกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ ทศันะ สวีะรมณ์ (2553, บทคดัย่อ) ได้ท�าการ

วจิยัเรือ่ง การบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เล็ก ตามนโยบายการกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ในอ�าเภอโพทะเล 

จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายการกระจายอ�านาจ 

สู่ท้องถิ่นในอ�าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรมีส่วนส�าคัญในการบริหารจัดการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 

ผู้รับผิดชอบจัดหาหรือจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาเป็นหัวหน้าศูนย์และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็ ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ได้แก่ งานด้านการบรหิารจดัการศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน งานด้านการส่งเสริมข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

และด้านธรุการ โดยปฏิบติัตามมาตรฐานการด�าเนนิงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ได้ก�าหนดไว้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน เพื่อให้ศูนย์ฯ มีระบบ ได้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก�าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนะ สีวะรมณ์ (2553, 

บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายการกระจายอ�านาจสู ่

ท้องถิ่นในอ�าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการสร้างเครือข่ายและการ 

มีส่วนร่วม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุม

หัวหน้าศูนย์ ครูผู้ช่วย ระหว่างองค์การบริหารส่วนต�าบลเพื่อก�าหนดแผนความร่วมมือในการด�าเนินงาน

พัฒนาศูนย์ฯ และขาดการประสานความร่วมมือกับ ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงเรียน วัด หน่วยงานองค์กรใน

ท้องถิ่นเป็นประจ�า และขาดการประชุมเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานในแต่ละ  

รวมถงึขาดการจดันทิรรศการผลงานเดก็ในความดแูลของศนูย์พฒันาเด็กเลก็ระหว่างองค์การบรหิารส่วนต�าบล  

ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ เบญจวรรณ ศรศร ี(2553, บทคดัย่อ) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง การบรหิารจดัการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัย 

พบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอ�าเภอวังทรายพูน  

จังหวัดพิจิตร ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับปานกลาง
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8.2  ผลการเปรยีบเทียบความคิดเหน็ทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ในสงักัดองค์การ
บริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า 

 1)  บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
องค์การบรหิารส่วนต�าบลเสอืโก้ก อ�าเภอวาปีปทมุ จังหวดัมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึง่ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งเพศชายและเพศหญิง มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงท้ังเรื่องการจัดการศึกษา ด้านหลักสูตร  
การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก จึงทราบถึงระบบการบริหารงานของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กอย่างสม�่าเสมอ จึงท�าให้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิจิตร ศรีสะอ้าน 
(2550, หน้า 4) กล่าวไว้ว่า การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร่วมมือกันทากิจการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม

 2) บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็น
ไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้อายุเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส�าคัญต่อความคิดเห็น 
ซึง่การบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็เป็นสถานทีบ่รกิารดแูลเดก็เลก็ ซึง่แต่เดมิเป็นวดัหรอืโรงเรยีนทีม่ไิด้
แยกเป็นสัดส่วน แต่เมื่อมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท�าให้การจัดการมีลักษณะเฉพาะ ช่วยแบ่งเบาภาระการดูแล
เดก็ของผูป้กครองเด็กเลก็ นอกจากน้ีลกัษณะชุมชนทีม่พีืน้ทีวั่ฒนธรรมและสิง่แวดล้อมเหมอืนกนัหรอืคล้ายกนั 
ท�าให้กลุ ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
ชเนศ นาคะวิทย์ (2550, หน้า 14) ได้ให้ความหมายเพิม่เตมิไว้ว่า การบรหิารการศกึษา หมายถงึ กจิกรรมต่างๆ 
ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด�าเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพความรู ้
ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการ
ต่างๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่
ตนด�าเนินชีวิตอยู่

 3)  บุคลากรที่มีต�าแหน่งต่างกัน มีคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัครัง้นี ้ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า บคุลากรทีม่ตี�าแหน่งทีแ่ตกต่างกนัไม่ว่า
จะเป็นครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่างต้องท�าหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งครู 
ผู้ดูและเด็กมีหน้าที่จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ส่วนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ก�าหนดแนวทางการ 
ส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ในด้านต่าง ๆ  ให้ได้คณุภาพและมาตรฐานการ
ด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นโยบายและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงท�าให้มีความ 
คดิเหน็ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ เบญจวรรณ ศรศร ี(2553, บทคดัย่อ) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง 
การบริหารจดัการศนูย์พฒันาเด็กเลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ�าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตร จ�าแนกตามต�าแหน่ง พบว่า ต�าแหน่งแตกต่างกัน 
มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิารจดัการศนูย์ฯ ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 47

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ 

โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

 จากการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

เสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีข้อเสนอแนะดังนี้

 1)  ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กทุก 3 เดือน เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

และที่ส�าคัญควรมีการแจ้งผลการประเมินของผู้ดูแลเด็กให้ชุมชนทราบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนถึง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กและน�าข้อบกพร่องต่าง ๆ เสนอให้ผู้บริหารทราบเพื่อน�าไปแก้ไข

ปัญหาต่อไป

 2)  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ควรก�าหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดสรรต�าแหน่งผู้ดูแลเด็กให้เพียงพอต่อจ�านวนนักเรียน 

และควรส่งเสริมให้ผูด้แูลเดก็ มกีารพฒันาตนเอง เช่น การศกึษาต่อ และการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการต่างๆ  

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการ

บริหารพัฒนาศูนย์ให้ดีขึ้น ผู้ดูแลเด็กควรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

 3)  ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องควรเปิดโอกาส และส่งเสริมให้ชุมชน ผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจะได้ส่งเสริมสนับสนุนงานบริการ

ต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ประเพณี การหางบประมาณ ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการ

ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชนโดยรอบได้รับทราบอย่างทั่วถึง ส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1)  จากงานวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการสร้างเครือข่าย 

และการมีส่วนร่วม ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรท�าการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ ์

ของศูนย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วม  2) ควรศกึษาแนวทาง

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อเทียบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้รับรางวัลศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต้นแบบ
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ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที ่

ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณ ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง  

ที่ท่านทั้งสองกรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไข  

อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดร.ประพิศ โบราณมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและ

บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ 

นางปัญจพร รวมสุข นักบริหารงาน ระดับ 8 รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนต�าบลเสือโก้ก 

อ�าเภอวาปีปทมุ จังหวัดมหาสารคาม ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืเพือ่การวิจัย จนท�าให้

สารนพินธ์เล่มนีเ้สร็จสมบรูณ์ ขอนมสัการขอบพระคณุ พระครวูจิติรปัญญาภรณ์, ดร. ประธานกรรมการสอบ 

สารนพินธ์ ขอขอบคุณ ดร.จิราภรณ์ ผนัสว่าง และ ดร.วมิลพร สวุรรณแสนทว ีกรรมการ ท่ีกรณุาให้ค�าแนะน�า 

จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

และครูผูด้แูลเดก็ องค์การบรหิารส่วนต�าบลเสอืโก้ก อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม ทกุท่านทีใ่ห้ความ

ช่วยเหลอืในด้านการให้ข้อมลูและการเกบ็ข้อมลูในการค้นคว้าวจิยั จนท�าให้สารนพินธ์เล่มนีส้�าเร็จลงได้อย่าง

สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านท่ีช่วยส่งเสริม

สนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก�าลังใจด้วยดีตลอดมา
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การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

PERSONNEL’S PARTICIPATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT IN SCHOOL 

ATTACHED TO ROI ET MUNICIPALITY IN MUANG ROI ET DISTRICT,  

ROI ET PROVINCE

ดอกไม้ ไตรทรัพย์1

DOKMAI TRAISAP

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากร 

ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2. เพื่อเปรียบเทียบการมี 

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด  

จังหวัดร้อยเอ็ด เพศ อายุ และประสบการณ์การท�างาน ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 

บุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 158 คน  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าความเทีย่งตรงของแบบสอบถามของ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ .86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า 1. บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จงัหวดัร้อยเอด็ มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา โดยรวม พบว่า อยูใ่นระดบัมาก แต่เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านทีมี่ค่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื ด้านการวางแผน รองลงมาคอื ด้านการจดัสรรทรพัยากร ด้านการประเมนิผล 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการประสานงาน 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ: 1. การมีส่วนร่วม 2. การจัดการศึกษา 3. บุคคลากร 4. โรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ABSTRACT

Objectives of the research were: 1) to study personnel’s participation in educa-

tional management at schools under supervision of RoiEt Municipality in Roi Et province’s 

1	นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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Muang district, 2) to compare their participation in educational management to variables 

of their genders, ages and working experiences. The sampling group employed for this study 

comprised 158 personnel attached to the preceding municipality. The research instrument 

was five rating scale questionnaires. The statistics utilized for data analyses embraced 

frequencies, percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test. 

Outcomes of the research summarized the following main findings : 1) Personnel’s 

participation in educational management at Roi Et Municipality’s schools was rated ‘high’ 

in the overall aspect. When taking into account of a single aspect, it revealed that the 

aspect with the highest mean was planning while the next two aspects with the lower 

means included resource allocation and evaluation; whereas the last aspect with the 

lowest mean was liaison. 2) The comparative results of their participation in educational 

management at its schools indicated that variables of the sampling groups’ genders, ages 

and working experiences showed no significant differences in their participation in  

educational management at its schools.

Keywords: 1. Participation 2. Education Management 3.Personnel 4. School Attachedto  

 RoiEt Municipality 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การจัดการศึกษาในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีเป้าหมายที่ส�าคัญคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดองค์ความรู้ทางความคิด 

สามารถแก้ปัญหาและด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการจัดการศึกษาในมาตรา 8 (2) 

ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (1) และ (2) ให้การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการ

จดัการศกึษามเีอกภาพด้านนโยบายและมคีวามหลากหลายในการปฏบัิติ มกีารกระจายอ�านาจไปสูเ่ขตพืน้ที่

การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กอปรกับมาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการ 

จัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล 

ข่าวสาร และรูจ้กัเลอืกสรรภมูปัิญญาและวทิยากรต่าง ๆ  เพือ่พฒันาชมุชนให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและ

ความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชน 

และมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ  

การบรหิารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยังคณะกรรมการและส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา 

ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท�าหน้าที่ก�ากับและส่งเสริม 

สนบัสนนุกจิการของสถานศกึษา (ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา, 2547 หน้า 6 – 26) 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 51

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ส�าหรบัหน่วยงานทางการศกึษาต้องระดมทรพัยากรบคุคลให้มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาโดยน�า

ประสบการณ์ ความรอบรู ้ความช�านาญของบคุคลมาใช้ให้เกดิประโยชน์ทางการศกึษาส่งเสรมิสนบัสนนุการ

จดัการศกึษา (กระทรวงศึกษาธกิาร,2542 หน้า 28) อย่างไรกต็ามในการจดัการศกึษาในอนาคต ต้องเป็นการ

จัดการศึกษาส�าหรับ คนทั้งมวล (Education for All) และให้สังคมทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษา (All for Education) การศึกษาไม่ใช่เร่ืองของครู โรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น  

แต่ทุกส่วนของสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ประเวศ วะสี, 2539 หน้า 7-10 อ้างถึงใน 

กิ่งกาญจน์ ชมอินทร์, 2549 หน้า 2)

บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยมีหน้าที ่

ที่แตกต่างกัน จึงท�าให้การให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาค่อนข้างจ�ากัดเพียงบางกลุ่ม จากท่ีกล่าวมา

การมส่ีวนร่วมของบคุลากรในการจดัการศกึษาซึง่เป็นเรือ่งทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติก�าหนดและ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐานจะเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของรัฐโดยตรงก็ตาม

กลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยเฉพาะบุคลากรควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  

โดยให้การสนับสนุนและร่วมมือกับสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนด้วยเพราะผลส�าเร็จของ

การเรียนการสอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาเท่านั้นจ�าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย 

ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544ข, หน้า 4-5)

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจต้องการศึกษาเก่ียวกับ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 

บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจ�าแนกเป็น 4 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดสรรทรัพยากร 3) ด้านการประสานงาน และ 4) ด้านการประเมินผล  

โดยหวังว่าการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นพ้ืนฐานที่จะน�าไปใช้ในการวางแผนจัดการศึกษาของสถานศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 

เมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2)  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การท�างาน

3.  สมมติฐานของการวิจัย

1)  บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2)  บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3)  บคุลากร ทีม่ปีระสบการณ์การท�างาน ต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาในสงักดัโรงเรยีน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 173 คน 

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมีขอบเขตของการวจิยัจ�าแนกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี

 1)  ด้านการวางแผน

 2)  ด้านการจัดสรรทรัพยากร

 3)  ด้านการประสานงาน

 4) ด้านการประเมินผล

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่

 ได้แก่ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1)  ข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษาวิจัยน�าไปประยกุต์ใช้ในการจดัการ การมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา

ของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 

บุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

3)  ผลการวิจัยจะน�าไปใช้เป็นสารสนเทศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

เมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 173 คน

6.2  กลุ ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ บุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 158 คน ได้จากการก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างใช้การเทยีบจาก

ตารางส�าเร็จรูปของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถาม 

ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 53

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6.4  สถติทิีใ่ช้ในการวิจยั ได้แก่สถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) คอื ความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ 

เชิงอนุมาน คือ การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One – way ANOVA) หรือ (F-test)

7. ผลการวิจัย

7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จงัหวดัร้อยเอด็ มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา โดยรวม พบว่า อยูใ่นระดบัมาก แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านทีมี่ค่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื ด้านการวางแผน รองลงมาคอื ด้านการจดัสรรทรพัยากร ด้านการประเมนิผล 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการประสานงาน ตามล�าดับ

 เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านการวางแผน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ร่วมวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อก�าหนดเป็นเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน  

รองลงมาคือ ร่วมก�าหนดบทบาท หน้าที่และแนวทางปฏิบัติของบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ร่วมก�าหนดวิธีการขั้นตอนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

 2)  ด้านการจัดสรรทรัพยากร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื พจิารณามอบหมายงานตามความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ให้กบั

บุคลากรทุกคน รองลงมา คือนิเทศ ก�ากับ ติดตามและควบคุมบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลา  

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนากับหน่วยงานอื่น

อย่างต่อเนื่อง

 3)  ด้านการประสานงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือพัฒนาบรรยากาศและสถานท่ีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

รองลงมา คือจัดหาทุนและบริจาคทรัพย์สินสนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

คือ การจัดงาน/กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน

 4) ด้านการประเมินผล พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือประเมินผลงานของครู อาจารย์ นักเรียน รองลงมาคือสร้างความภูมิใจในความ

ส�าเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ ร่วมปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน

7.2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 บุคลากร ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากร ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็น

ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 2 บุคลากร ที่มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากร ที่มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็น

ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 3 บุคลากร ที่มีประสบการณ์การท�างาน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากร ที่มีประสบการณ์การท�างาน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรปุผลการวจิยั มกีารน�าผลการวจิยัทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผลเพิม่เตมิตามประเด็น

ต่างๆ ดังนี้ 

8.1 ผลการวิจัย พบว่าบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จงัหวดัร้อยเอด็ มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา โดยรวม พบว่า อยูใ่นระดบัมาก แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอืด้านการวางแผนรองลงมาคอื ด้านการจดัสรรทรพัยากร ด้านการประเมนิผล 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการประสานงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารได้มีการวางแผน  

ในการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลกัการมีสว่นร่วมของบคุลากรในหน่วยงาน ดงัที ่ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ 

(อ้างถึงใน วัชระ พนิตธรรกูล 2541 :11) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การมีส่วนร่วม คือการที่ประชาชนหรือ

ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู ่  

เพื่อประโยชน์ต่อการด�ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามจ�าเป็นอย่างมีศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกของสังคม

ในการมส่ีวนร่วมประชาชนได้พฒันาความรูแ้ละภมูปัิญญา ซึง่แสดงออกมาในรปูการตดัสนิใจในการก�าหนด

ชวิีตของตนอย่างเป็นตวัของตนเอง”ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชนกานต์ แปงพ๊ัวะ“ปัจจยัทีส่มัพันธ์กบัการ 

มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส�ากดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

นครสวรรค์ เขต 2” พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ของคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ส�ากัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ด้านงานวิชาการ งาน

บุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ทั้ง 4 ด้าน มีสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ ทวีนาท (2552) “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสโุขทยั เขต 1” ผลการวจิยัพบว่า ระดบั 

การมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในสถานศึกษา สงักดัส�านกังาน
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เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาสโุขทยั เขต 1 พบว่า คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกด้านอยู่ใน

ระดับมากเช่นกัน เรียงล�าดับ ดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ

ด้านวิชาการ

8.2  ผลการเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาของบคุคลากรในสงักดัโรงเรยีนเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจากผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญกับบุคลากรเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ดังที่ วิทยา วิริยพงศ์ 

(2548, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม (participation) หมายถึง รูปแบบของความเกี่ยวข้อง

ผกูพันร่วมกันของสมาชิกในองค์การในการประชมุปรกึษาหารอื เพือ่การตดัสนิใจ และการควบคมุก�ากับดแูล

การท�างานร่วมกนั เพือ่ให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุในการปฏบัิตงิาน ดงันัน้ถึงแม้ว่าบุคลากรจะมเีพศ อายแุละ

ประสบการณ์ในท�างานทีต่่างกนั แต่มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

ภัทราภรณ์ นันทวงศ์ (2556) “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน สังกัด

เทศบาลนครล�าปาง” พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน

สังกัดเทศบาลนครล�าปาง จ�าแนกตามสภาพทั่วไป พบว่า ผู้ปกครองที่มี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ต่างกัน 

มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาไม่แตกต่างกนัและงานวจิยั ของ พมิพ์ ทวนีาท (2552) “การมส่ีวนร่วมในการ

จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุโขทัย เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 จ�าแนกตาม วุฒิการศึกษา ขนาดของสถาน

ศึกษา และประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น

ต่อสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาในภาพรวม รายด้านทุกด้าน

และรายข้อทุกข้อ ไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

9.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 จากการวิจัย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควรคงสภาพ

ไว้และด�าเนินการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ส่วนในด้านที่ 3 คือ ด้านการประสานงาน ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าทุกด้านนั้น 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรที่จะหาแนวทางพัฒนาด้านนี้ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 
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9.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป

 จากผลการวิจัย “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียน 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด” มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ 

จะวิจัยต่อยอดดังต่อไปนี้ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้

 1)  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 3) ควรศกึษาปัญหาการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาด้านการประสานงาน ของบคุลากรใน

สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
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เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ดร.กุศล ศรีสารคาม อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร.สัมฤทธิ์  

แก้วสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงเป็น 

อย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
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สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก้ไข 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์บุคคลากรในสังกัดโรงเรียน 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อนครูทุกคน ในตอบแบบสอบถาม 

เพื่อการวิจัยท�าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานธุรการ 

ของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

RESIDENTS’ SATISFACTION WITH GENERAL SERVICES OF TAMBON CHIANG 

KHWAN MUNICIPALITY IN CHIANG KHWAN DISTRICT ROI ET PROVINCE

ธารารัตน์ มิตรอุดม1 

 Thararat Mit-Udon  

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้

บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบล เชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความ

พึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และประกอบอาชีพต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับ 

การให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ประชาชนผู้ซ่ึงมารบับรกิารงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชยีงขวญั อ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 

283 คน ก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของยามาเน (Taro Yamane)  

และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากแบบทดแทน เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�านวน 23 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบล

เชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก และด้านกระบวนการให้บรกิาร, 2) ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ประชาชน

ที่มีเพศ อายุ และประกอบอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบล 

เชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้,  

3) ประชาชนได้มีข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาลต�าบลเชยีงขวญั อ�าเภอเชยีงขวญั  

จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติงานตรงต่อเวลา  

ควรมีป้ายแนะน�าขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน และควรมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้บริการ เช่น ค�าร้อง ค�าขอ 

คู่มือการให้บริการ อย่างเพียงพอ

ค�าส�าคัญ: 1. ความพึงพอใจ 2. การให้บริการงานธุรการ 3. เทศบาลต�าบล
1 นกัศกึษาปรญิญาโท	สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็
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ABSTRACT

The purposes of this thematic paper were aimed : 1) to study levels of residents’ 

satisfaction with office staffs’ general services at Tambon Chiang Khwan Municipality in 

Chiang Khwan district of Roi Et province, 2) to compare those of the former’s satisfaction 

with the latter’s general services to variables of residents’ genders, ages and careers, and 

3) to examine suggestions for enhancing office staffs’ general services. The samples take 

in 283 services recipients coming into contact with the municipality, setting the sampling 

groups by drawing lots with simple random sampling through Taro Yamane’s table. The 

research instrument was five-rating scale questionnaires, in which each of entire questions 

possesses the reliability at .95. The statistics exploited for research incorporate percentage, 

mean, standard deviation, t-test, and F-test by making used of the computer software 

package to facilitate analyses. 

Outcomes of research findings: 1) Residents’ satisfaction with office staffs’ general 

services at Tambon Chiang Khwan Municipality in Chiang Khwan district of Roi Et province 

has been rated ‘high’ in the overall aspect, as has been scored in terms of each of three 

aspects. These three aspects ranked in descending orders of means include: i) officials’ 

rendering services, ii) facilitators, and iii) steps of offering services. 2) The hypothesis testing 

results had shown that variables of residents’ genders, ages and careers bear no significant 

differences in their satisfaction with officials’ general services, thereby being not conducive 

to the formulated hypotheses. 3) Residents’ suggestions for enhancing officials’ services at 

the above municipality had been recommended in descending orders of three frequencies. 

Firstly, officials’ work should be on time. Secondly, steps of offering services should be 

displayed on the clear flowchart. Finally, there should have sufficient relevant forms and 

service manuals.

Keywords: 1. Satisfaction 2. General Services 3. Sub-District Municipality 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

งานธรุการมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ เป็นงานทีเ่กีย่วกับหนงัสอืเอกสารเพือ่ใช้เป็นหลกัฐานทางราชการ 

ซ่ึงมีกระบวนการเริ่มต้ังแต่มีการจัดท�าหนังสือราชการ การส่งหนังสือราชการออกจากหน่วยงานและ 

รบัหนงัสอืราชการเข้ามาในหน่วยงาน มกีารจัดเกบ็หนงัสอืราชการ ตลอดจนการรกัษาและยมืหนงัสอืราชการ

ไปใช้งาน และสิ้นสุดด้วยการท�าลายหนังสือราชการเมื่อถึงก�าหนดเวลา โดยยึดตามระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เป็นแนวในการปฏิบัติเพื่อเป็นระบบที่ให้ความสะดวกรวดเร็ว 

ถกูต้องตรงเวลา และมีประสิทธภิาพเพ่ือประหยัดเวลาแรงงาน และค่าใช้จ่าย (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันา 
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ระบบราชการ, 2547, หน้า 11) ดังนั้นหน่วยงานราชการส่วนใหญ่จึงมีงานธุรการเพื่อรับผิดชอบในการให้

บริการดังกล่าว รวมทั้งเทศบาลด้วย

งานธรุการของเทศบาล เป็นงานทีช่่วยประสานและอ�านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน ทัง้ภายใน

และภายนอกส�านักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

และถูกต้อง เช่น การท�าทะเบียนรับเข้าร่าง พิมพ์ น�าเสนอเพื่อลงนาม บันทึกเอกสารส่งออกลงใน 

สมุดทะเบียน และจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตพร้อมท้ังติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ 

มอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา นอกจากนัน้งานธรุการยงัเกีย่วข้องกบัการจดัซือ้จดัหา บ�ารงุรกัษาพสัดรุวมทัง้

อุปกรณ์เครื่องใช้ในส�านักงานต่างๆ ด้วย งานธุรการของเทศบาลจึงเป็นงานสนับสนุน ในด้านการบริการแก่

ทุกฝ่ายต่างๆ ในส�านักงาน โดยท�าหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูล และเอกสาร อ�านวยความสะดวกในด้าน

สถานที ่อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกต่างๆ หรือเป็นศนูย์กลางในการประสานงานเพ่ือสือ่สารข้อมลูไปยงัฝ่าย

ต่างๆ ซึง่ถ้าขาดหน่วยงานธรุการแล้วองค์การจะขาดความคล่องตวัในการปฏิบัตงิาน โดยเฉพาะการให้บรกิาร

ประชาชน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, 2541, หน้า 214) 

เทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ทั้งหมด 14,308 ไร่ หรือ 22.89 

ตารางกโิลเมตร มหีมูบ้่านจ�านวน 12 หมูบ้่าน มภีารกจิในการส่งเสรมิ สนบัสนนุ ให้ประชาชนในเขตเทศบาล

ต�าบลเชยีงขวัญ อยูดี่ กินดี ซึง่หมายถงึ ความเจรญิของบ้านเมือง รวมถึงผูใ้ช้บรกิารได้รบัความสะดวกรวดเรว็ 

มีความพึงพอใจกับการรับบริการงานธุรการเป็นภารกิจส�าคัญของเทศบาล เพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับการ

รบั-ส่งหนงัสอืระหว่างหน่วยงาน หากระบบงานธรุการซึง่เป็นส่วนหนึง่ของงานธุรการไม่เป็นระบบ ปฏบัิตงิาน 

ด้วยความล่าช้า ผิดพลาด ตลอดจนการให้บริการไม่ได้รับความสะดวกก็จะท�าให้การปฏิบัติงานตามด�าเนิน

ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร (SWOT) เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาประจ�าปี 

2556 พบว่า การบริการด้านงานธุรการยังต้องมีการปรับปรุงหลายด้าน ได้แก่ สถานที่ให้บริการคับแคบ  

เจ้าหน้าทีไ่ม่เพยีงพอ เพราะนอกจากปฏบิติัหน้าทีง่านธรุการแล้ว ยงัไปปฏบิติัหน้าทีอ่ืน่อีก บางครัง้ประชาชน

ต้องใช้เวลารอในการรบับรกิาร และยงัต้องมกีารปรบัปรงุเกีย่วกับสิง่อ�านวยความสะดวกอืน่ๆ อย่างไรกต็าม

เทศบาลต�าบลเชยีงขวญัได้ปรบัปรงุการให้บรกิารในระดบัหนึง่แล้ว โดยมกีารศกึษาทีเ่ป็นวชิาการหน่วยงาน

ภายอกหรือเอกชนที่มีการประสานติดต่อกับเทศบาล จึงกล่าวได้งานธุรการเป็นด่านแรกของการติดต่อ

ประสาน ทั้งนี้เพราะระบบราชการต้องมีการติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษร (เทศบาลต�าบลเชียงขวัญ, 2554, 

(อัดส�าเนา).) 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานธุรการเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ จึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาลต�าบลเชยีงขวญั อ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ โดยผล

ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สามารถเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการงานบริการด้านงานธุรการของ

เทศบาลต�าบลเชยีงขวญั อ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ เพือ่ให้ประชาชนได้รบัความพงึพอใจมากยิง่ขึน้ไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาล 

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ  

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนซึ่งมีเพศ อายุ และประกอบอาชีพต่างกัน

2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการงานธุรการของเทศบาล 

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1  ประชาชนซึ่งมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาล 

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  

3.2  ประชาชนซึ่งมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาล 

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

3.3  ประชาชนซึ่งประกอบอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาล

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน   

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1  ได้ทราบความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาลต�าบลเชยีงขวญั 

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

4.2  ได้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาลต�าบลเชยีงขวญั

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนซึ่งมีเพศ อายุ และประกอบอาชีพต่างกัน

4.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาลต�าบลเชยีงขวญั

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4  ผลการวจัิยสามารถน�าเสนอเป็นข้อสนเทศในการปรบัปรงุการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาล

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1  ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้ซ่ึงมารับบริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ  

อ�าเภอเชยีงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ จ�านวน 967 คน (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557) (เทศบาลต�าบลเชยีงขวญั, 2557) เพือ่ใช้เป็นหลกัฐานในการค�านวณกลุม่ตวัอย่างและเกบ็ข้อมลู

ในปี พ.ศ. 2558

5.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้ซึ่งมารับบริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ 

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวนทั้งสิ้น 283 คน โดยใช้สูตรของยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 

727) ในการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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 ตอนท่ี 1 เป็นข้อค�าถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ�านวน 3 ข้อ ได้แก่ 

เพศ อายุ และการประกอบอาชีพ

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานธุรการ

ของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดในสามด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ 2) ด้านกระบวนการให้บริการ และ 3) ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถาม 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert ’& Scales) โดยแบ่งระดับ

ของการวัดออกเป็น 5 ระดับ ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 100) ดังนี้

 ตอนที่ 3 เป็นค�าถามลักษณะปลายเปิด (Open–ended Questions) สอบถามเก่ียวกับ 

ข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 3 ด้าน

6.  ผลการวิจัย

6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานธุรการของ

เทศบาลต�าบล เชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม  

อยู่ในระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน อยูใ่นระดบัมากทัง้สามด้าน เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย  

ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก และด้านกระบวนการให้บริการ 

 เมื่อสรุปผลการวิจัยเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

 1)  ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารงาน

ธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 8 ท่ีว่า “เจ้าหน้าที่ให้เกียรติและให้ความส�าคัญกับประชาชนที่มารับบริการด้วย

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 7 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการ

ให้บริการตรงต่อเวลา”

 2)  ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงาน

ธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี

ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุคือ ข้อ 3 ทีว่่า “การจัดระบบการให้บรกิารตามล�าดบัก่อน-หลงัของการตดิต่อขอรบับรกิาร” 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 8 ที่ว่า“เตรียมค�าร้องต่างๆ เอกสารแนะน�าการให้บริการแก่ประชาชน

ผู้มาขอรับบริการต่าง ๆ”

 3)  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงาน

ธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 2 ที่ว่า“สถานท่ีให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย” ส่วนข้อที่ม ี

ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ข้อ 7 ที่ว่า“เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีความทันสมัยและ 

เพียงพอต่อการให้บริการ”
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6.2  ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ประชาชนซ่ึงมีเพศ อายุ และการประกอบอาชีพต่างกัน 

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

แตกต่างกัน ซึ่งผลการเปรียบเทียบสรุปได้ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของ

เทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของ

เทศบาลต�าบลเชยีงขวญั อ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน

ธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน

ธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานที ่3 ประชาชนทีป่ระกอบอาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารงานธรุการ

ของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน

ธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1  ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาลต�าบล

เชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  

การให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นที่ยอมรับของ

ประชาชนและการให้บริการสามารถสร้างความพึงพอใจให้ประกับประชาชนผู้มาใช้บริการ ไม่ว่าการให้

บริการของเจ้าหน้าที่ท่ีให้เกียรติและให้ความส�าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการด้วยความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกัน ให้การต้อนรับ ด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีการจัดระบบ

การให้บรกิารตามล�าดบัก่อน-หลงัของการตดิต่อขอรบับรกิาร ขัน้ตอนการให้บรกิารแต่ละขัน้ตอนมคีวามสะดวก 

รวดเร็ว สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไป

รับบริการ สถานที่ให้บริการมีป้ายประชาสัมพันธ์และแสดงจุดบริการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงท�าให้

ระดบัความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาลต�าบลเชยีงขวญั อ�าเภอเชยีงขวญั 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุนันท์ นาเมือง ได้วิจัยเรื่อง  

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ งานธุรการเทศบาลต�าบลขุนทะเล อ�าเภอเมือง  

จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีพบว่า “ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของงานธรุการเทศบาลต�าบล 
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ขุนทะเล อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ เพ็ญศรี จอมใจหาญ ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานธุรการ เทศบาล

ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงาน

ธรุการ เทศบาลต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบัผลการวิจัย 

ของ สมชัย พลกลาง ได้วิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านงานธุรการของเทศบาล

ต�าบลดอนหวาย อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ด้านงานธุรการของเทศบาลต�าบลดอนหวาย อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมในระดับมาก

7.2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ 

อ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ ของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุและประกอบอาชพีต่างกนั ผลการวจิยัมปีระเดน็

ที่ควรน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

 ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนซึง่มเีพศ อาย ุและประกอบอาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการ

ให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน

ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอภิปรายได้

ว่า การให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการให้บริการ

ประชาชนด้วยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน ให้ความเท่าเทียมกับทุกคน ยึดความถูกต้องตามระเบียบ

ขัน้ตอนการปฏบิตั ิจงึท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมเีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารงานธรุการของ

เทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สมชัย พลกลาง ได้วิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านงานธุรการของเทศบาลต�าบล

ดอนหวาย อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้

บริการด้านงานธุรการของเทศบาลต�าบลดอนหวาย อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาล

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น งานธุรการของเทศบาล

ต�าบลเชียงขวัญ ควรรักษามาตรฐานของการให้บริการประชาชนท้ังสามด้าน คือ ด้านการให้บริการของ 

เจ้าหน้าที ่ด้านกระบวนการให้บรกิาร และด้านสิง่อ�านวยความสะดวกไว้ต่อไป และน�าผลการวจัิย ข้อเสนอแนะ 

ของประชาชน และระดับความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละด้านมาพิจารณาก�าหนดแนวทางการ

พัฒนาการให้บริการของงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

และปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีกว่าที่เป็นอยู่และพัฒนาให้ยิ่งข้ึนๆ ไปจนถึงระดับมากท่ีสุด โดยค�านึงถึงการ

บริการด้านกระบวนการให้บริการ เป็นอันดับแรกเพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
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8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จากผลการวจิยัพบว่าความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาล

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏว่า ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า

ด้านอืน่ ๆ  ดงันัน้ ควรมกีารวจัิยสภาพปัญหา สาเหต ุและแนวทางแก้ไขปัญหา การให้บรกิารด้านกระบวนการ

ให้บริการของงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
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EVALUATION OF KHILEKPITHAKOM SCHOOL’S MORAL AND ETHICAL 

PROJECT IN ATSAMART DISTRICT OF ROI-ET PROVINCE

ปฏิวัติ ใจเมือง1

 PATIWAT JAIMUANG

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2556

บทคัดย่อ

วัตถปุระสงค์ของการวจัิยครัง้นีเ้พือ่ประเมนิโครงการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมของโรงเรยีนขีเ้หลก็

พิทยาคม ปีการศึกษา 2556 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL) ประเมินในด้านบริบท ด้าน

ปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ ประเมินด้านผลผลิตของโครงการและศึกษาข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนข้ีเหล็กพิทยาคม ได้กลุ่มตัวอย่าง 347 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจ�านวน 48 ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง 

0.40-0.78 และค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.96 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประเมินประกอบด้วย บุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครอง มีความคิดเห็น 

ต่อการด�าเนินงานโครงการกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม โดยรวมทั้งสี่ด้าน  

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต�่าสดุ 

ดงันี ้ด้านกระบวนการ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 ด้านปัจจยัน�าเข้า ค่าเฉลีย่

เท่ากับ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ด้านบริบท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.71และด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83

ค�าส�าคัญ : 1. การประเมินโครงการ 2. คุณธรรม 3. จริยธรรม

ABSTRACT

Objectives of Action research were: to evalulation assess the project of the moral 

and ethical Khilekpithayakom School on 2013.The CIPP model was used to evaluate the 

context, input, process and project outcome.

The sampling group comprised there group administrators factors, teachers, student, 

and student parent in Khilekpithayakom School All of 347 person 

1	 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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The data collected instrument questionnaire past 48 point. Each of much passessed 

their Reallyty at 0.40-0.78 and sol equar 0.96 Statistie analyses for processing incorporated 

percentage arithimetic mean, standard deriation and content.

Outcome of the research finding: by teacher, Student and student parent good 

agree to project moral and ethical. Khilekpithayakom School clover 4 skill all mean high 

level of step. Maximum to minimum: were

Processes percentege 3.73 standard deviation 0.68 Input mean were discending 

ordering included 3.64 standard deviation 0.67 Those of fundamental factors contexts 

productions 3.54 standard deviation 0.71 and the aspicte in descending orders wer  

production. 3.33 standard deviation 0.83

Keywords: 1. Evaluation Project 2. Moral 3. Ethical 

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

สภาพโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่อมโยงในทุกด้านร่วมกันทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู ้

กฎกติกา การด�าเนินการด้านต่างๆ ทั้งการค้า การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

เชือ่มต่อถงึกนั และการลงทุนกบันานาประเทศของไทย ได้ส่งผลให้เกดิความต้องการการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียม 

ในระดับสากล การออกกฎหมายแนวนโยบายมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว บทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 ก�าหนดให้บุคคลย่อมเสมอกันใน

กฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องคือ มาตรา 49 ก�าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐ 

จะต้องจดัให้อย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย การศกึษาทางเลอืก ได้แก่ การเรยีนรูด้้วยตนเอง 

และตลอดชวิีต ย่อมได้รบัการคุ้มครองและส่งเสรมิจากรฐั มาตรา 50 บุคคลย่อมมเีสรีภาพในการศกึษาอบรม 

การเรยีน การสอน การวจิยั และการเผยแพร่งานวจิยัตามหลกัวชิาการ มาตรา 80 ก�าหนดให้รฐัต้องด�าเนนิการ 

ตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2545) ได้สนองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยมุ่งจัดการ 

ศกึษาทีเ่น้นความส�าคญัทัง้ “ความรู ้คณุธรรม” กระบวนการเรยีนรู ้การบรูณาการ ให้ผูเ้รยีนใช้การวจิยัเป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู ้ก�าหนดระบบการศกึษา แนวทางการจดัการศกึษา ระบบครคูณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ ทรัพยากรทางการศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

โดยมุ่งหวังให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีเอกภาพ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย

พิณสดุา สริิธรงัศร ี(2552, หน้า 78) พบว่า สภาพปัจจบัุนและแนวโน้มของโลกท่ีส่งผลต่อการศกึษา

ไทยในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้า คือ ด้านสังคมโลกท่ีเป็นสังคมของการแข่งขัน สังคมสิทธิมนุษยชนและ

สงัคมพอเพยีง ซ่ึงสงัคมไทยต้องหนัมาให้ความส�าคญัเรือ่งของ “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” อย่างจรงิจังมากขึน้ 

เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันทางชีวิตและสังคม มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ดังนั้น
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทย จึงให้ความส�าคัญล�าดับสูงกับการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าประสงค์ที่

ต้องการ จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะความ

สามารถ เพือ่ให้เพยีบพร้อมท้ังด้าน “คณุธรรม” และ “ความรู้” ซึง่จะน�าไปสูก่ารคิดวิเคราะห์อย่างมี “เหตผุล” 

รอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตส�านึกแห่งศีลธรรมและ “คุณธรรม” ท�าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ

สามารถตดัสนิใจโดยใช้หลกั “ความพอประมาณ” ในการด�าเนนิชวีติอย่างมจีรยิธรรม ซือ่สตัย์ สจุริต อดทน 

ขยันหมั่นเพียร อันจะเป็น “ภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดี” ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  

ด�ารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัวท่ีอบอุ่นและสังคมท่ี 

สงสันติสุข ขณะเดียวกันก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ มีเสถียรภาพและ 

ความเป็นธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการด�ารงชีวิตและการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน น�าไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

นโยบายและแนวทางการด�าเนนิการจดัการศกึษาเพือ่การพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม นกัเรยีนนกัศึกษา 

ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 79 ที่บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น

ศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอื่น ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและ

ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมท้ังสนับสนุนการน�าหลักธรรมของศาสนาใช้เพื่อ 

เสริมสร้างคณุธรรมและพฒันาคุณภาพชวิีต” และมาตรา 80 (3) ทีบั่ญญัตว่ิา “พฒันาคณุภาพและมาตรฐาน

การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและ

บคุลากรทางการศกึษาให้ก้าวหน้าทันการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก รวมท้ังปลกูฝังให้ผูเ้รียนมจีติส�านกึของ

ความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

ตลอดจนพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2545 ทีก่�าหนด

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ท่ี

สมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ละคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (มาตรา 6) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  

(พ.ศ.2550–2554) ในบทที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ

การเรียนรู้ ตามแนวทางการพัฒนาในข้อ 3.1 ว่า “การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน�าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 

โดยมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนทั้งด้านจิตใจ ทักษะชีวิตและความรู้พื้นฐานในการด�ารงชีวิต การพัฒนา

สมรรถนะและทักษะแรงงานและเร่งผลิตก�าลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ส่งเสริม การเรียนรู ้

อย่างต่อเน่ือง และการจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจท่ีดีงาม อยู่ในกรอบของ 

ศีลธรรม และมีจิตส�านึกสาธารณะ โดยผลักดันให้ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา

ร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม เป็นคนดี ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด มีภาวะ

ผูน้�า อทุศิตนเพือ่ส่วนรวม และมบีทบาทดแูล ตกัเตอืน เฝ้าระวงัความประพฤตฉินัท์เครอืญาต ิรวมทัง้สบืค้น

คนดีในสังคม เชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกระดับ ปลูกฝังทัศนคติและการเรียนรู้ในการท�าประโยชน์เพื่อ
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ส่วนรวม เปิดโอกาสให้คนทกุวยัโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมส่ีวนร่วมเรยีนรูท้�างานร่วมกนัประสานประโยชน์

เช่น กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณประโยชน์ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 

ลูกเสือและเนตรนารี และกิจกรรมสหกรณ์ เป็นต้น และในระดับองค์กรของทุกภาคี การพัฒนา มุ่งส่งเสริม

ให้มกีารด�าเนินงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมมากข้ึน มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ การสร้างและพฒันา

เด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม ภายใต้ระบบการศึกษาที่มุ่งการเรียนรู ้

ทั้งทางปฏิบัติและวิชาการ โดยพัฒนาเด็กเร่ิมต้ังแต่ในครรภ์มารดาจนกระท่ังเกิดให้เติบโตตามวัยอย่าง 

เหมาะสมและพร้อมเรยีนรู ้โดยเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ ให้กับพ่อแม่ในการดแูลสขุภาพและพฒันาเดก็

ตั้งแต่แรกเกิดทั้งทางจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ฝึกให้เด็กคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ 

รู้จัก เข้าใจและสามารถควบคุมตนเองได้อย่างเหมาะสม รู้ถึงความสามารถที่ตนมีอยู่และร่วมมือกับผู้อื่น  

ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์จริงและมีความสุขจากการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรท้ังในและนอก

ระบบให้หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองท่ีบูรณาการเรื่องศีลธรรมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

และการลดความขดัแย้งแบบสนัตวิธิ ีเป็นการสร้างความรู ้ความเข้าใจในรากเหง้าของตน และเรยีนรูก้ารอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีจูงใจให้เด็กสนใจและใฝ่รู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

เคร่ืองมือ และพัฒนาคุณภาพครูให้รู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่” และมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นหลักส�าคัญ 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�าหนดนโยบายเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแห่งน�าไป

ปฏบิัติเพื่อพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมของนักเรียน นกัศึกษาในสถานศึกษา ตามหลักศาสนาที่นับถือ ดังนีใ้ห้

สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาในสังกัดสวดมนต์ไหว้พระและหรือปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

ที่นับถือ ในวันสุดสัปดาห์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน  

พ.ศ.2503 ลงวันที่ 29 เมษายน 2503 อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ให้สถานศึกษาสนับสนุน

และด�าเนนิการให้บคุลากรทางศาสนาได้เข้าไปสอน และอบรมนกัเรยีน นกัศกึษา ในสถานศกึษา อย่างจรงิจงั 

โดยประสานการด�าเนนิการกบัหน่วยงาน องค์กรเกีย่วข้องรวมทัง้ให้มกีารพัฒนา ยกย่องเชดิชเูกียรตคิรแูละ

บคุลากรทางการศกึษา นกัเรยีน นกัศกึษา อย่างต่อเนือ่ง สนบัสนนุให้นกัเรยีน นกัศกึษาในสงักดั ศกึษาและ

เข้าสอบธรรมศึกษา โดยจัดให้มกีารเรยีนการสอนธรรมศกึษาในสถานศกึษาหรอืท่ีสมควร ท้ังนีโ้ดยไม่กระทบ

ต่อการเรยีนการสอนตามปกติ ให้สถานศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กร เอกชน จดัฝึกอบรมนกัเรยีน นกัศกึษา

ทกุคนโดยการเข้าค่ายเพือ่พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม เวลา 2 – 3 วนั ปีละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อยให้จดัโครงการ

หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย โดยให้ทุกส่วน

ในสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการและระดมสรรพก�าลังในการสนับสนุน เผยแพร่และ

ประชาสมัพันธ์กิจกรรมการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมในรปูแบบต่างๆ ทัง้นี ้ให้ผูบ้รหิารสถานศกึษาทกุระดบั

สนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (SAR : ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2552)

ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โรงเรียนข้ีเหล็กพิทยาคม ได้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอน 

โดยมุ่งเน้นผลิตนักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ตามค�าขวัญของโรงเรียนท่ีว่า เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย  

ให้บริการ สมานสามัคคี มคีณุธรรม และเมือ่เรยีนจบจากโรงเรยีนไปก็ต้องการให้นกัเรยีนเป็นคนดช่ีวยเหลอื

สังคม สิ่งที่โรงเรียนได้ด�าเนินงานมาในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การน�าแนวทางโรงเรียน
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วิถีพุทธมาพัฒนานักเรียน โดยน�าหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไปบูรณาการจัดการศึกษา กิจกรรม

เข้าค่ายคุณธรรรม กิจกรรมพาน้องไปเพล กิจกรรมส�าคัญทางศาสนา โครงการน�าพระสงฆ์มาช่วยสอนใน

สถานศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งจากการด�าเนินการดังกล่าวถือเป็นจุดแข็งของ

โรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง ตลอดจนทางราชการและองค์กรเอกชนโดยในปี พ.ศ.2550 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน

คณุธรรมชัน้น�า ซึง่เป็นสถานศกึษาส่งเสรมิคณุธรรมดเีด่น ตามนโยบายคณุธรรมน�าความรูแ้ละวธิกีารปฏิบตัิ

ที่เป็นเลิศ

จากทีก่ล่าวมาแล้ว ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาและประเมนิโครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  

ของโรงเรยีนขีเ้หลก็พทิยาคม อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอ็ด 

ซ่ึงผลการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลูแนวทางการการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมและค่านยิมอนัพงึประสงค์ของ

นักเรียนโรงเรียนขีเ้หล็กพทิยาคม อนัจะส่งผลในการยกระดบัคณุธรรม จรยิธรรมของนกัเรยีนเพิม่สงูข้ึน และ

ให้ทราบถึงการด�าเนินงานตามโครงการ ข้อบกพร่อง จุดเด่น 

จุดด้อย ปัญหาอุปสรรคของโครงการ และหวังว่าผลของการประเมินจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน 

ชุมชนและหน่วยงานการศึกษาอื่นในการปรับปรุง การด�าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน 

มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพ่ือประเมินผลการด�าเนินงานโครงการคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนข้ีเหล็กพิทยาคม  

ปีการศึกษา 2556 ตามกรอบของการประเมินโครงการโดยใช้ซิปป์ (CIPP Model) ใน 4 ด้าน ดังนี้

 2.1.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation : C)

 2.1.2 การประเมินปัจจัยน�าเข้า (Input Evaluation : I)

 2.1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)  

  2.1.4 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P)

2.2 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็ก

พิทยาคม

3.  สมมุติฐานของการวิจัย

3.1 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ท่ีมีความคิดเห็นด้านบริบทของการประเมินโครงการคุณธรรม 

จริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

3.2 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มีความคิดเห็นด้านปัจจัยน�าเข้าของการประเมินโครงการคุณธรรม 

จริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

3.3 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มีความคิดเห็นด้านกระบวนการของการประเมินโครงการคุณธรรม 

จริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
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3.4 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มีความคิดเห็นด้านผลผลิตของการประเมินโครงการคุณธรรม 

จริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1 ผลการประเมนิโครงการคณุธรรม จรยิธรรมของโรงเรยีนขีเ้หลก็พทิยาคม เป็นข้อมลูส�าคญัใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการด�าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

4.2  ผลที่ได้จากการประเมินประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 

เป็นความรู้ใหม่ที่สามารถน�าไปใช้อ้างอิงหรือคิดค้นพัฒนางานใหม่ได้

4.3  ผลของการศึกษาค้นคว้าคาดว่าจะท�าให้นักเรียน

 4.3.1 มีความขยันหมั่นเพียรเรียนรู้ ขยันอดทนในการปฏิบัติหน้าที่และอาชีพของตน

 4.3.2 รู้จักกิน รู้จักใช้ ด�ารงตนอยู่ใน ความพอประมาณ มีเหตุผล 

 4.3.3 มีความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกหลวง

 4.3.4  วนัิยยอมรับระเบยีบ กฎเกณฑ์ข้อบังคบัส�าหรบัควบคุมความประพฤตทิางกายของคนใน

สังคมให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน

 4.3.5  มีกิริยามารยาท การพูดจาทักทาย ที่ผู้ปฏิบัติได้แสดงออกมาให้เห็นถึงคุณลักษณะ

ภายในอนัดงีาม ได้แก่ การอ่อนน้อมถ่อมตน การพดุคยุด้วยค�าทีไ่พเราะอ่อนหวาน ไม่มคี�าหยาบคายเจอืปน 

การรู้จักเสียสละ การให้อภัยผู้อื่นการรู้จักค�ากล่าวขอโทษเมื่อกระท�าผิด หรือการขอร้องให้ผู้อื่นกระท�าตาม

 4.3.6 มีการดูแลสุขภาพอนามัยของร่างกาย และสิ่งของเครื่องใช้ทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้

ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากเชื้อโรค

 4.3.7 มีความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง 

วิวาทบาดหมางกันและกัน

 4.3.8 มคีณุลกัษณะทางจติใจและพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงสิง่ทีด่ทีีบ่คุคลกระท�าต่อผูอ้ืน่และ

สังคม

4.4 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องน�าผลการประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรมของ

โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ไปใช้พัฒนางานและเผยแพร่ผลการพัฒนาให้แพร่หลาย

5. วิธีด�าเนินการวิจัย

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย 

แบบสอบถาม ซึง่มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึง่ผูร้ายงานด�าเนนิการสร้างขึน้เอง 

โดยมีล�าดับขั้นตอนในการด�าเนินการ ดังนี้

5.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อก�าหนดกรอบโครงสร้างของ 

สิ่งที่จะประเมิน

5.2 ศกึษาค้นคว้าจากต�าราเอกสาร บทความและงานวิจยัท่ีเกีย่วข้องกบัโครงการคุณธรรม จริยธรรม  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการประเมิน
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5.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมิน

5.4  สร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมกรอบการประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

  5.4.1 ด้านบริบท (Context)

  5.4.2 ด้านปัจจัยน�าเข้า (Input)

  5.4.3 ด้านกระบวนการ (Process)

  5.4.4 ด้านผลผลิต (Product) 

5.5 น�าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้เทคนิค IOC ซึ่งก�าหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  

มีค่าตั้งแต่ .067 ขึ้นไป

6. ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง

นักเรียนที่มีต่อโครงการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนข้ีเหล็กพิทยาคม อ�าเภออาจสามารถ 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

6.1  บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ  

พบว่า เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 8 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กิจกรรมของโครงการ

สามารถน�าไปปฏบิติัได้จรงิ ส่วนข้อทีท่ีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื โครงการสามารถแก้ปัญหาคณุธรรม จรยิธรรม

นักเรียน

6.2 ปัจจยัเบือ้งต้นของโครงการมคีวามเหมาะสม ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พิจารณารายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมาก 8 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจ

และมีความสามารถในการด�าเนินโครงการ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ กิจกรรมในโครงการมีความ 

เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

6.3 กระบวนการด�าเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู ่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 8 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามโครงการอย่างเปน็ระบบและต่อเนือ่งด้วยวธิีการที่หลากหลายครบทุกกจิกรรม ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลี่ยน้อย

ที่สุดคือ มีการให้ความรู้ประชุมชี้แจง สื่อสารประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนและ

วิธีด�าเนินการ 

6.4  โครงการคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความสุภาพ รองลงมาคือความมีวินัย ส่วนด้านที่มีค่า

เฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื ความซือ่สตัย์ รองลงมาคอืการประหยดั และเมือ่จ�าแนกเป็นรายกลุม่ ผลการประเมนิเป็น

ดังนี้ 

 บุคลากร มีความคิดเห็นว่า โครงการคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

เมือ่พิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื ความสภุาพ ส่วนด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความซื่อสัตย์ 
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 นักเรียน มีความคิดเห็นว่า โครงการคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือความสุภาพ และ 

ด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียน้อยทีส่ดุคอื ความมนี�า้ใจ ผูป้กครองนกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ว่า นกัเรยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม 

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดคือ ความมีน�้าใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความสามัคคี เมื่อเรียงล�าดับคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาค่าเฉลีย่น้อย สามารถเรยีงล�าดบัได้ดงันีค้อื ความสภุาพ ความมวีนิยั ความสะอาด 

ความสามัคคี ความขยัน การประหยัด ความมีน�้าใจ และความซื่อสัตย์ 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูโดยเรยีงล�าดับจากมากไปหาน้อยตามรายด้านเป็นดงันี ้ด้านกระบวนการ 

ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านบริบท และด้านผลผลิต 

6.5 แนวทางตามข้อเสนอแนะการประเมนิโครงการคณุธรรมจริยธรรมของโรงเรยีนขีเ้หลก็พิทยาคม

พบว่า โรงเรียนควรก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมให้ชัดเจนและควรมีกิจกรรมท่ีอยู่ภายใน

โครงการให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง ควรมีกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกับความสามารถ สอดคล้องกับ

บคุลากร มอีาคารสถานทีใ่นการปฏบิติักจิกรรมของโครงการอย่างเหมาะสมและเพยีงพอ ควรใช้รปูแบบการ

จัดกิจกรรม การใช้สื่อเทคโนโลยีในโครงการเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 

และมีการวางแผนการด�าเนินโครงการสู่การปฏิบัติได้จริง

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการประเมนิโครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม โรงเรยีนข้ีเหลก็พทิยาคมอ�าเภออาจสามารถ 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่น่าสนใจควรน�ามาอภิปราย ดังนี้ 

7.1  ผลการประเมินบริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง

กับผลการประเมินของ มัทวะ ฉัตรทอง (2551 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท�าการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” สังกัดเทศบาลเมือง

สริุนทร์ จงัหวัดสุรนิทร์ และสอดคล้องกบั มนญู เพชรมแีก้ว (2552 : บทคดัย่อ) ซ่ึงได้ท�าการประเมินโครงการ

พฒันาค่านิยมและคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัเรยีนด้วยกจิกรรมคณุธรรม โรงเรยีนนาดนูประชาสรรพ์ 

พบว่า ด้านบริบทของโครงการ มีความจ�าเป็นและความสอดคล้องโครงการ ท้ังในภาพรวม อยู่ในระดับดี 

ทัง้น้ีอาจเน่ืองจาก โรงเรยีนมกีารเก็บรวบรวมข้อมลูจากการส�ารวจความคดิเหน็ของผู้ปกครอง ประชมุหารอื

ร่วมกนัระหว่างคณะคร ูคณะกรรมการสถานศกึษา นกัเรยีน และผูป้กครองนกัเรยีน ผลสรปุการด�าเนนิงาน

จากแผนปฏบิตักิารในปีการศกึษาทีผ่่านมา ตลอดจนน�านโยบายของหน่วยงานต้นสงักดั ได้แก่ นโยบายของ

ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 7 ซึง่เน้น

ในเรื่องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเป็นนโยบายส�าคัญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างเห็นพ้อง

ที่จะให้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเป็นนโยบายที่ส�าคัญของโรงเรียนเช่นเดียวกัน 

7.2 ผลการประเมินปัจจัยน�าเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกบัผลการประเมนิของ ทนงศักดิ ์เจรญิชยั (2550 : บทคดัย่อ) ได้ท�าการประเมินโครงการเสรมิสร้าง 

และพัฒนาคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ในโรงเรียนบ้านดงแสนตอ การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ศกึษาผล การด�าเนนิโครงการเสรมิสร้าง และพฒันาคณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ ในโรงเรยีนบ้านดงแสนตอ 

โดยการประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบ “ ซิปป์โมเดล ” (CIPP Model)

 พบว่า ด้านปัจจัยน�าเข้า และด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และคุณธรรมพื้นฐาน 

8 ประการส�าหรับนักเรียน ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงตามล�าดับมากไปหาน้อย ได้แก่  

ด้านความสะอาด ด้านความมีน�้าใจ และด้านความมีวินัย สอดคล้องกับ ปรัชญา ไชยโย (2551 : บทคัดย่อ) 

ได้ท�าการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น�าชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียน

หนองบัวราษฎร์บ�ารุง อ�าเภอเมือง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�าแพงเพชร เขต 1 และยังสอดคล้องกับ

ผลการประเมนิของ จารุณ ีพ่วงศร ี(2551 : บทคัดย่อ) ได้ท�าการประเมนิโครงการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล  

ผลการประเมนิดงักล่าวข้างต้น พบว่า ปัจจยัน�าเข้าของโครงการมคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจ

เนื่องจาก โรงเรียนวางแผนการด�าเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน มีกิจกรรมในโครงการที่เหมาะสม  

ผู้บริหารและครูมีความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการด�าเนินกิจกรรมในโครงการ 

และเนื่องจากโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเป็นโครงการที่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องให้ความส�าคัญ 

จึงได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 

7.3  ผลการประเมนิกระบวนการด�าเนินงานตามโครงการมคีวามเหมาะสม ในภาพรวม อยูใ่นระดบั

มาก สอดคล้องกับผลการประเมินของ ทนงศักดิ์ เจริญชัย (2550 : บทคัดย่อ) ทวีศักดิ์ อริยวัฒน์วงศ์  

(2551 : บทคดัย่อ) ปรชัญา ไชยโย (2551 : บทคดัย่อ) และจารณีุ พ่วงศรี (2551 : บทคดัย่อ) ผลการประเมนิ

ดังกล่าวข้างต้น พบว่า กระบวนการด�าเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เน่ืองจาก โรงเรียนมีการน�าแผนการด�าเนินโครงการสู่การปฏิบัติ มีการก�าหนดบทบาท มีการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ ให้ผูร้บัผดิชอบและผูเ้กีย่วข้องทราบ มกีารก�าหนดขัน้ตอนในการด�าเนนิโครงการอย่างชดัเจน

และเหมาะสม รูปแบบกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนมีความน่าสนใจ จะเห็นได้จากผลการประเมินกระบวนการ

ด�าเนินงานตามโครงการรายข้อซึ่งพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

7.4  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ�าแนกเป็น

รายกลุ่ม พบว่า คร ูนกัเรยีน และผู้ปกครองนกัเรยีนมคีวามคดิเห็นสอดคล้องกนั นกัเรยีน มคีณุธรรม จรยิธรรม 

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครูคือ ความสุภาพ ตามความคิดเห็นของนักเรียนคือ  

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ และตามความคิดเห็นของผู้ปกครองคือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ 

ซึง่ไม่สอดคล้องกนั ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ครแูละผูป้กครองนกัเรยีน มคีวามคดิเหน็สอดคล้องกนัคอื 

เห็นว่านักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมด้านความรับผิดชอบและความขยัน น้อยที่สุดตามล�าดับ แต่ตามความ

คิดเห็นของนักเรียนเห็นว่านักเรียนมีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์และความยุติธรรม น้อยที่สุดตามล�าดับ 

เม่ือเรียงล�าดับคณุธรรม จรยิธรรมด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาค่าเฉลีย่น้อยตามความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ทกุกลุม่ สามารถเรยีงล�าดับได้ดังน้ีคือ ความมสีติและละเอยีดรอบคอบ ความสภุาพ ความมวีนิยั ความสามคัคี 

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ความมีจิตส�านึกต่อส่วนรวม ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความขยัน และ

ความรับผิดชอบ จะเห็นได้ว่าคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจะต้องให้ความส�าคัญในการพัฒนาในห้าอันดับ

สุดท้ายจากการประเมินครั้งนี้คือ ความมีจิตส�านึกต่อส่วนรวม ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความขยัน และ
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ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง “ส�ารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย” 

ประชาชนจะถูกส�ารวจเกี่ยวกับคุณธรรม 7 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต 

สติสัมปชัญญะ จิตอาสา ความขยันหมั่นเพียร และความรักชาติ พบว่า กลุ่มเยาวชนที่มีอายุต�่ากว่า 20 ปี  

ซึ่งยังเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีค่าคะแนนคุณธรรมท้ัง 7 ด้าน ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ ่มอายุอื่น ๆ  

(ศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 2551 : ก) 

 จากผลการประเมินโครงการดงักล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม โรงเรยีน 

ขีเ้หล็กพิทยาคม ได้ด�าเนนิการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง โดยเริม่จากศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง 

ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกับคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 

และก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาและพัฒนา ด�าเนินกิจกรรม ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง  

มกีารแก้ไขปัญหา เมือ่พบข้อบกพร่อง โดยได้รบัความร่วมมอืจากผูท้ีเ่กีย่วข้องเป็นอย่างด ีทัง้คณะกรรมการ

สถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้น�าชุมชน ท�าให้การด�าเนินงานตามโครงการบรรลุ

เป้าหมาย นักเรียนมคุีณธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ครแูละนกัเรยีนเห็นคุณค่าและประโยชน์

ที่ได้รับจากโครงการ แสดงให้เห็นว่า โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมอ�าเภอ

อาจสามารถ เป็นโครงการท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนได้เป็น 

อย่างดี 

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อมลูทีไ่ด้จากการค้นพบในงานวจิยัครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิารโรงเรยีนทีส่นใจในงานด้าน

การประเมินโครงการเป็นอย่างยิ่ง

8.1 ด้านบรบิท ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรเหน็ความส�าคญัของโครงการคณุธรรม จริยธรรมและให้การ

สนับสนุนอย่างเหมาะสม และควรมีการจัดท�าคู่มือและแนวทางปฏิบัติการของโครงการคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อเผยแพร่  

8.2  ด้านปัจจยัน�าเข้า สถานศกึษาควรจดักจิกรรมโครงการคณุธรรม จรยิธรรมอย่างเหมาะสมและ

ชัดเจน และให้บุคลากรทีมีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผน อีกท้ังต้องส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

ส่งเสริมโครงการคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

8.3  ด้านกระบวนการ โรงเรยีนควรประสานงานกบับุคคลภายนอกและองค์กรภายนอกท้ังก่อนเริม่

ด�าเนินการโครงการและระหว่างการด�าเนนิโครงการ และมกีารเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์การด�าเนนิงานให้กบั

ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

8.4 ด้านผลผลิต ควรมีกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมมีการเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหา ในการ 

ส่งเสริมคุณธรรม อีกทั้งมีการจัดการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับการส่งเสริมโครงการคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้ง

ควรมีการให้ก�าลังใจหรือรางวัลแก่นักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
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10.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ดร. กฤตยากร ลดาวัลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาให้ค�าปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัย

รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�าปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ท�าให้งาน

วจิยัมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ และผู้ทรงคุณวฒุทิกุท่านท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบรวมท้ังให้ค�าแนะน�า

แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากครู นักเรียน และ 

ผู้ปกครอง โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านในตอบแบบสอบถาม 

เพื่อการวิจัยท�าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบคุณครอบครัวใจเมือง ตลอดจนญาติพี่น้องที่เป็นก�าลังใจ ให้การสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา 

คณุค่าและเป็นประโยชน์ของสารนพินธ์ฉบบันีผู้ว้จัิยขอมอบเป็นกตญัญกูตเวทิตาแด่บุพการ ีบูรพาจารย์ และ

ผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท�าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและประสบความส�าเร็จมา 

จนตราบเท่าทุกวันนี้
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ท�าวิจัยเมื่อ สิงหาคม 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร

จดัการศนูย์พฒันาเด็กเลก็ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบ 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน 

ต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ปกครองนักเรียน จ�านวน 108 

คน ซึ่งได้มาโดยการเทียบจากตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีค่า IOC ระหว่าง 

0.67–1.00 และค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบโดยการทดสอบค่าที (t-test) และค่าความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า

1)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร รองลงมา คือ 

ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

คือ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

2)  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศอายุ และอาชีพแตกต่างกัน 

มีความพงึพอใจต่อการบรหิารจดัการทัง้โดยรวมไม่แตกต่างกนั และรายด้าน พบว่า ผูป้กครองทีม่เีพศต่างกนั  

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านบุคลากรและการบริหารจัดการแตกต่างกันอย่าง มีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ ด้านบุคลากรและการ

บรหิารจดัการ ควรมกีารจัดสรรงบประมาณให้เพยีงพอต่อการจดักจิกรรมครผููส้อนควรมวีฒุกิารศกึษาปฐมวัย

ทกุคน และควรมกีารฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่บคุลากรอย่างสม�า่เสมอด้านอาคารสถานที ่สิง่แวดล้อมและความ

ปลอดภัย ควรมีพื้นที่เพียงพอในการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรม ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร 

ควรจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้ตรงกบัความต้องการของผูเ้รยีน ในการจดัการเรยีนการสอนควรจัดสือ่

ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน ควรมีการจัดอบรม/ศึกษาดูงานนอก

สถานที่อย่างน้อยปีการศึกษาละหน่ึงคร้ัง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการและได้เรียนรู้จากสถานท่ีจริง  

ด้านการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากชุมชนควรส่งเสริมให้มีจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ชุมชนและหน่วยงานราชการอื่นๆ 

ค�าส�าคัญ: 1. ความพึงพอใจ 2. ผู ้ปกครองนักเรียน 3. การบริหารจัดการ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 5. องค์การบริหารส่วนต�าบล 

ABSTRACT

The purposes of this study were : 1) to study parents’ satisfaction with Robmuang 

Sub-distract Administrative Organization’s managements of Child Development Center in 

Roi Et’s Muang district, 2) to compare their satisfaction with its managements of the 

center to variables of their genders, ages and occupation, and 3) to regulate suggestions 

for their satisfaction with its managements. The sample comprised 108 students, gaining 

through setting it against Krejcie’s and Morgan’s table. The data collection instrument was 

five-rating-scale questionnaires, possessing IOC between .67 and 1.00, and the reliability of 

the whole entry at 0.95.The statistics for processing data encompassed frequency, percentage,  

standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA) by making use of the computer 

software package.

The finding found were as follow : 1) Their satisfaction with managements of the 

above centre has rated high in the overall aspect. In terms of a single one, the aspect with 

the highest mean is academic affairs and curriculum activities. The next lower mean aspects 

include community participation and support, personnel and management. As for the 

aspect with the lowest means, they take in: premises, environments and security.  

2) The comparative results of their satisfaction with its administration have statistically 

confirmed that variables of their genders, ages and occupations show no significant  
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differences in their satisfaction with its administration in the overall aspect. Given a single 

aspect, variables of their genders prove otherwise with the statistical significance level at 

.05 in their satisfaction with its managements of personnel and management, 3) Parents’ 

suggestions for their satisfaction with its administration have been recommended.  

Personnel and management: Budget allocation is to be allotted to suffice for holding  

activities. Teachers should possess direct qualification on preschool child education.  

There should have training courses to enlighten teachers on a regular basis. Premises, 

environments and security: There should have sufficient space for instructional  

arrangements and holding activities. Academic affairs and curriculum activities: 

Instructional arrangements should be in line with learners’ requirements. A variety of  

media for holding instructional activities should be provided to fit learners’ ages and  

requirements. Either training course or field trip study for children is to be held once in an 

academic year to strongly promote their developments, helping them learn from the real 

source. Community participation and support: The center should hold an activity together 

with communities and other state sectors. 

Keywords: 1. Satisfaction 2. Student Guardians 3. Management 4. Pre-School Child Centers  

 5. Sub-District Administration 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ตามพระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติ

อ�านาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะให้แก่

ประชาชนในพืน้ทีซ่ึง่รวมถงึการจดัการศกึษาด้วย และพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 

ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาก็ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใด

ก็ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติ

การก�าหนดแผนขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ก�าหนดให้การศกึษาปฐมวัย 

หรือก่อนประถมศกึษาเป็นหน้าทีซ่ึง่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องจดัท�าโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

บริหารจัดการศนูย์พฒันาเด็กเลก็เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชน ผูป้กครองได้รับบรกิารเพือ่เตรยีม

ความพร้อมให้แก่เด็กอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ม.ป.ป., หน้า 8) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะหน่วยงานซึง่มภีารกจิหน้าท่ีรบัผดิชอบด้านการพฒันาเด็ก ตามบทบัญญตัิ

แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ล้วนแต่มีบทบาทท่ี

ส�าคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งส้ิน ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้ง 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

และด�าเนินงานศนูย์พฒันาเด็กเลก็พร้อมท้ังรับถ่ายโอนศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ ซึง่เดิมอยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ

ของส่วนราชการต่างๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และได้มาตรฐาน (กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น, 2547, หน้า 1)

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งและด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้ง รับถ่าย

โอนศนูย์พฒันาเดก็เลก็ซ่ึงเดมิอยูใ่นความดแูลของส่วนราชการต่างๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มหีน้าที่ 

รบัผดิชอบในการส่งเสรมิและพฒันาศนูย์เดก็เลก็ในทกุๆ ด้าน เพือ่ให้เดก็ได้รับการพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ

และได้มาตรฐาน เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

ในอนาคตการพัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  

จงึเป็นภารกจิส�าคญัทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจะต้องตระหนกัและให้ความสนใจ 

เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2547, หน้า 1) 

สภาพปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาในเขต

เทศบาลต�าบลรอบเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ มสีถานศกึษาหลายแห่ง ตัง้แต่ระดบัก่อนประถมศกึษา

จนถงึระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและการศึกษานอกระบบ มศีนูย์พฒันาเดก็เลก็ทีร่บัโอนมาจากส่วนราชการ

อื่นและจัดตั้งเอง มีทั้งหมด จ�านวน 4 ศูนย์ ผู้ปกครองมีท้ังอาชีพเกษตรกร รับจ้างท่ัวไปและอาชีพอ่ืนๆ  

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็มกีารด�าเนนิงานตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายใต้การก�ากบัดแูลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งมีการดูแลพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ

ตามการเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก และทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กทาง

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงาน

ด้านการศกึษา มหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลศนูย์พฒันาเดก็เลก็ จงึสนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจของผูป้กครอง

นักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  

ด้านวิชาการและกจิกรรมหลกัสตูร ด้านการมส่ีวนร่วมและสนบัสนนุจากชุมชน เพือ่ประโยชน์ในการใช้ข้อมลู

เป็นแนวทางในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในทกุ ๆ  ด้าน เพือ่ให้การด�าเนนิงานของศนูย์พฒันาเด็กเลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มคีวามก้าวหน้า

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนต่อการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ 

2.3  เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3 ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากร 

 ได้แก่ ผู ้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีพุทธศักราช 2557 จ�านวน 147 คน 

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรไว้ดังนี้

 1)  ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และอาชีพ

 2)  ตวัแปรตาม ได้แก่ ได้แก่ ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนต่อการบรหิารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านบคุลากรและการบริหารจัดการ 2) ด้านอาคารสถานท่ี สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั 3) ด้านวชิาการ

และกิจกรรมหลักสูตร 4) ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอบเมือง 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านแก่นทราย 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขวา 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปลือยนอก 5) ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กบ้านเปลือยสามัคคี 

4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยท�าการศึกษาเรื่องนี้ในปีการศึกษา 2557

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 เป็นข้อสนเทศส�าหรบัผูดู้แลเด็กในการพฒันาตนเองให้มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

5.2  เป็นข้อสนเทศส�าหรับผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ

ปรับปรุงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.3 เป็นข้อสนเทศส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก�าหนดนโยบายในการบริหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.4  เป็นข้อมูลสนเทศส�าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการน�าไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

6.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีพุทธศักราช 2556 จ�านวน 147 คน 

6.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีพุทธศักราช 2556 จ�านวน 108 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตาราง 

เครชชี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 43) แล้วท�าการสุ่มแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก 

6.3  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวจัิย เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที ่2 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูป้กครอง

นกัเรยีนต่อการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

ร้อยเอ็ด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ด้าน จ�านวน 40 ข้อ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด  

(Open-ended Questionnaires) เพือ่สอบถามข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารจดัการศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

6.4  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี  

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�าหรบับรรยายปัจจยัส่วนบุคคล

และ สถติอินุมานหรอือ้างองิ (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าท ี(t–test) การทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) F-test

7. ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

7.1  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก

ชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม

และความปลอดภยั และเมือ่แยกออกเป็นรายด้านมผีลการวจิยัดงันี ้1) ด้านบุคลากรและการบรหิารจดัการ 

พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนต่อการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 3) ด้านวชิาการ

และกจิกรรมหลกัสตูร พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนต่อการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็
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ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) ด้านการมี

ส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมอืง จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

7.2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต�าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต�าบลบ้านนิเวศน์ อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 1) ผู้ปกครอง

ทีม่เีพศและอายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนต่อการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน และรายด้าน พบว่า 

ด้านบคุลากรและบรหิารจดัการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนด้านอืน่ๆ ไม่แตกต่างกนั  

2) ผู้ปกครองที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน

7.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอด็ 1) ด้านบคุลากรและการบรหิารจดัการ มข้ีอเสนอ

แนะและวิธีการแก้ไขปัญหาจากผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้

เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ครูผู้สอนควรมีวุฒิการศึกษาปฐมวัยทุกคน และควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่

บุคลากรอย่างสม�่าเสมอ 2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีข้อเสนอแนะและวิธีการ

แก้ไขปัญหาจากผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ ควรมีพื้นที่เพียงพอในการจัดการศึกษาและการจัด

กิจกรรม 3) ด้านวิชาการ และกิจกรรมหลักสูตร มีข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาจากผู้ปกครองท่ี 

ตอบแบบสอบถามมีดังนี้ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 

ในการจัดการเรียนการสอนควรจัดสื่อให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน  

ควรมกีารจดัอบรม/ศกึษาดูงานนอกสถานทีอ่ย่างน้อยปีการศกึษาละหนึง่ครัง้เพือ่ส่งเสริมให้เดก็มพีฒันาการ

และได้เรียนรู้จากสถานทีจ่รงิ 4) ด้านการมส่ีวนร่วม และสนบัสนนุจากชุมชน มข้ีอเสนอแนะและวธิกีารแก้ไข

ปัญหาจากผู้ปกครองทีต่อบแบบสอบถาม มดีงันี ้คือ ควรส่งเสรมิให้มจีดักจิกรรมร่วมกนัระหว่างศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก ชุมชนและหน่วยงานราชการอื่นๆ

8.  การอภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการวิจัยท่ีน่าสนใจและ 

น�ามาอภิปลายเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

8.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 

เดก็เลก็ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน 
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ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ได้เลง็เหน็ความส�าคญัในการจดัการศกึษาจงึท�า

มาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สามารถด�าเนนิงานเพือ่พฒันา

เดก็ได้อย่างมคีณุภาพและเหมาะสม ซ่ึงเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ถอืปฏบิตัใินการด�าเนนิงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส�าคัญเกี่ยวกับ

การบริหารงานด้านการศึกษา จึงมีการพัฒนาและวางระบบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและ 

คณุภาพตามหลกัวชิาการ กฎหมาย ระเบยีบ หนงัสือสัง่การทีเ่กีย่วข้องและให้เป็นไปตามตามมาตรฐานการ

ด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจึงท�าให้ผลการวิจัยมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจยัของ สน ศริะวงษ์ (2554) ได้ท�าการวจัิยเรือ่งความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการด�าเนนิงานของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองตะเกรา อ�าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการ

วิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบลคลองตะเกรา อ�าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติชัย พิมพ์จ่อง (2555) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครอง

ต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อใหญ่ อ�าเภอบรบือ  

จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองต่อการบรหิารจดัการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็

สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ่อใหญ่ อ�าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน 

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านวชิาการ และกจิกรรมหลกัสตูร 

ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ให้ความส�าคัญกับการจดัการศกึษาปฐมวยั

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร จึงท�าให้ผลการวิจัยด้านวิชาการและกิจกรรม

ตามหลกัสูตรมค่ีาแปลผลอยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ วชิยั พนัธุเ์ชือ้ (2553) ได้ท�าการวจิยั

เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ สังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโพธิ์ อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม 

ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองโพธิ์ อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงาน

วจิยัของ ทรงพล มุง่การ (2552) ได้ท�าการวจัิยเรือ่ง การบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเชียงเคียน อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการ

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลเชยีงเคยีน ด้านการจดัการและกจิกรรมตามหลกัสตูรมากทีส่ดุ

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ ด้านอาคารสถานที ่สิง่แวดล้อมและ

ความปลอดภยั ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า อาจเน่ืองมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เลง็เหน็ความส�าคัญ

ของการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จึงได้มีการด�าเนินงาน 

ให้เป็นไปมาตรฐานส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านอาคารสถานที่  

สิง่แวดล้อม และความปลอดภยั ทัง้ภายในและภายนอกตวัอาคาร เช่น ด้านอาคารสถานท่ี เป็นการด�าเนนิงาน 

เก่ียวกับพ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้ง จ�านวนชั้นของอาคาร ทางเข้า-ออก และประตูหน้าต่าง  

ตลอดจนพ้ืนทีใ่ช้สอยอืน่ๆ ด้านสิง่แวดล้อม สิง่แวดล้อมท้ังภายในและภายนอกตวัอาคาร แต่เนือ่งจากสถานะ

การเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการจัดสรรเป็นเงินรายได้มีจ�านวนท่ีจ�ากัดและ 
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ไม่เพยีงพอ จงึท�าให้การปรบัปรงุหรอืแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้านอาคารสถานที ่สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั

ไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร จงึท�าให้ผลการวจิยัด้านนีม้ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ แต่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมากซึง่

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย พันธุ์เชื้อ (2553) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน

ต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโพธิ์  

อ�าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจัิยพบว่า ในภาพรวมผูป้กครอง มีความพงึพอใจต่อการด�าเนนิงาน 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงพล มุ่งการ (2552)  

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลเชียงเคียน อ�าเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเชยีงเคียน ด้านการจัดการและกจิกรรมตามหลกัสตูรมากท่ีสดุรองลงมาได้แก่ ด้านบุคลากร

และการบริหารจัดการ ส่วนด้านอาคารและสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยผู้ปกครองเห็นด้วย 

น้อยที่สุด 

8.2  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และ

อาชีพ

 1) การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูป้กครอง จ�าแนกตามเพศ พบว่ามีความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลบ้านนิเวศน์ สังกัดเทศบาลต�าบลบ้าน

นเิวศน์ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ จรูญ มะลปิิไข (2555)

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของ 

ผู้ปกครองต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองจิก อ�าเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม จ�าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิง และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สน ศิระวงษ์ (2554) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด�าเนินงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองตะเกรา อ�าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ผลการ วิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองตะเกรา อ�าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�าแนกตามเพศ  

โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 2)  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง จ�าแนกตามอายุ พบว่า มีความพึงพอใจ

ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยใน

ครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์พจน์ เพียรศิลป์ (2550) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่สรวย อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทั่วไปของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน  

อาชีพ และการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประชาชนไม่มีผลต่อความพึงพ่อใจ 

ต่อการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และสอดคล้องกับงานวิจัย  
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อรพรรณ นพพล (2550) ได้ท�าการวจัิยเรือ่ง ความพงึพอใจของผูป้กครองต่อการจัดการศกึษาปฐมวยัโรงเรยีน

ตันติวัตร เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า จ�าแนกสถานภาพอายุ ผู้ปกครองที่

มีอายุ ต�่ากว่า 30 ปี 30–35 ปี และ 35 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

 3)  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง จ�าแนกอาชีพ พบว่า มีความพึงพอใจของ

ผู ้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาวใส ระภูเขียว (2554) ได้ท�าการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของ 

ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา และอาชีพ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พงษ์พจน์ เพียรศิลป์ (2550) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�าเนินงานของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่สรวย อ�าเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทั่วไปของ

ประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาระดับรายได้ต่อเดือน อาชีพ และการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของประชาชนไม่มีผลต่อความพึงพ่อใจต่อการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต�าบลแม่สรวย 

9.  ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจและ 

น�ามาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

 1)  ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนต่อการบรหิารจดัการศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ 

ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะน�าผลการวิจัยไปพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของศูนย์พัฒนา 

เดก็เลก็ ในด้านบคุลากรและการบรหิารจดัการ ด้านอาคารสถานที ่สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั ด้านวชิาการ 

และกจิกรรมหลกัสตูร ด้านการมส่ีวนร่วมและสนับสนนุจากชมุชน เพือ่ให้การด�าเนนิงานของศูนย์พฒันาเดก็

เล็กประสบความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยิ่งขึ้นต่อไป 2) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร

จดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านวชิาการ

และกิจกรรมตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรส่งเสริมและ

สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูโดยต้อง 

ส่งเสรมิให้เดก็สามารถพฒันาได้ตามธรรมชาตแิละเต็มตามศกัยภาพ รวมทัง้มกีารนเิทศการศกึษาช่วยเหลอื

แนะน�าอย่างสม�่าเสมอเป็นระบบและเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง 3) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ 
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ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมด้านอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด  

ดังนั้นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม บ�ารุง รักษา 

ทั้งภายในและภายนอก อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยไม่สามารถเขียนงานให้

ครอบคลุมปัญหาทุกประเด็นที่น่าสนใจ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ที่สนใจท�าวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี ้ 

1) ควรศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนินงานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ องค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง  

อ�าเภอเมอืง จังหวัดร้อยเอด็ 2) ควรศึกษาความคาดหวงัของประชาชนต่อการด�าเนินงานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 3) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

4) การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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11. ค�าขอบคุณ

สารนพินธ์นีส้�าเร็จลงได้เนือ่งจากได้รบัความอนเุคราะห์จากทางมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด และบุคคลหลายท่านที่ได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ค�าปรึกษาแนะน�า  

ความคดิเหน็และก�าลงัใจ ขอกราบขอบพระคณุ ดร.วมิลพร สวุรรณแสนทว ีอาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์หลกั 

และ ดร.กฤตยากร ลดาวลัย์ อาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์ร่วม ทีไ่ด้ให้ความรู ้ค�าแนะน�า ค�าปรกึษา ตลอดจน

ตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน อาจารย์ประจ�า 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี อาจารย์ประจ�าหลักสูตรการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ และดร.กศุล ศรสีารคาม อาจารย์พเิศษ มหาวทิยาลยั

มหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชีย่วชาญตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือวจิยั 

ขอกราบขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง ผู ้อ�านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ ในด้านการให้ข้อมูลและ

การเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ที่ท�าให้งานวิจัยของผู้วิจัยส�าเร็จลุล่วง
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

RESIDENTS’OPINIONS ON PUBLIC SERVICES OF TAMBON KHWAO  

MUNICIPALITY IN SELAPHUM DISTRICT, ROI ET PROVINCE

พงษ์พันธ์ สอนพงษ์1 
PONGPAN SORNPONG 

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพี่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชน ที่มี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ

เทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือ

สมาชกิครวัเรอืนอาย ุ18 ปี ขึน้ไป ครวัเรอืนละ 1 คน เขตเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

มคีรวัเรอืนจ�านวน 2,056 ครวัเรอืนก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)

ได้กลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 335 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั

โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวน 

ทางเดียว (One – Way ANOVA)

ค�าส�าคัญ: 1. ความคิดเห็น 2.ประชาชน 3.การให้บริการ 4.องค์การบริหารส่วนต�าบล

ABSTRACT

This thematic paper serves the purposes: 1) to residents’ opinions on public  

services of Tambon Khwao Municipality in Selaphum district of Roi Et province,  

2) to compare theiropinions on Tambon Khwao Municipality’s services to variables of their  

genders, ages, educational levels and occupations, and 3) to examine their suggestions for 

coming up with its services. The sample size comprised representatives of 2,056 households 

in its authorized area, forming the ratio of one household head or one household member 

 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท	สาขารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลัย	วทิยาเขตร้อยเอด็.
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per one representative. To set the sample size against Taro Yamane’s table, the sampling 

group earned 335 subjects. The research instrument was five rating scale questionnaires 

with the reliability of the whole version at 0.98. The descriptive and referential statistics 

for data analyses incorporated frequency, percentage, mean, standard deviation; t-test and 

F-test (One – WayANOVA)

Outcomes of the research:

1)  Residents’ opinions on public services of Tambon Khwao Municipality rated 

‘high’ in the overall aspect. Given a single aspect, four aspects proved exactly the same. 

To place each of four aspects in descending order of means, they included: timely rapid 

services, processes and steps of services, service facilitation and service authorities 

respectively. 

2)  The results of the hypothesis tests indicated that variables of their genders, 

ages, educational levels and occupations showed no significant differences in their opinions 

on its services in the overall aspect and a single one, thus refusing the formulated  

hypotheses. 

3) Their suggestions for coming up with its public services were recommended in 

descending order of first three frequencies. First, service authorities should be enthusiastic 

and pay more attention to rendering services to service recipients than it really was.  

Secondly, they should have the flow charts of offering services installed and service  

authorities’ clear name tagsbestuck.Finally, they should facilitate document processing and 

intensify their much more timely rapid undertaking for service recipients.

Keywords: 1. Residents’ Opinions 2. Public Services 3. Sub-District Municipality 

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

นบัจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทีม่บีทบญัญตัเิกีย่วกบัการปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในหมวดที่ 9 จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

นับว่ามีความส�าคัญกับประชาชนเพราะเป็นการกระจายอ�านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ได้เข้ามาม ี

ส่วนร่วมทางการเมืองได้มากขึ้นเพิ่มช่องทางในการบริหารและสร้างนักการเมืองระดับท้องถิ่นเพื่อน�าไปสู่

การปกครองระดับชาติต่อไป การปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นหลักการที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย

ดงัทีก่ล่าวคอืเป็นการกระจายอ�านาจมุง่เน้นให้ประชาชนรูจั้กหน้าท่ีรักและหวงแหนชุมชนท่ีตนอยูอ่าศยัเพราะ

ถ้าเกดิปัญหาในท้องถิน่ใด คนในท้องถิน่นัน้ย่อมทีจ่ะรูส้าเหตหุรอืปัจจยัทีท่�าให้เกดิปัญหาได้มากกว่าคนนอก

พ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาก็จะตรงจุดและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังประชาชนยังร่วมตรวจสอบการท�างานของ

นกัการเมอืงท้องถิน่หรอืฝ่ายบริหาร เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสตามหลกัการตรวจสอบและถ่วงดลุอ�านาจและน�าไปสู่ 

การบริหารบ้านเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลต่อไป (ส�านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, 2555, หน้า 7)
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อ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มบีทบาทท่ีชดัเจนและกว้างขวางขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในมาตรา 78 เป็นเครื่องประกันว่ารัฐจะต้องปรับระบบการด�าเนินงานและระบบความสัมพันธ์ระหว่าง

ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในเชิงอ�านาจหน้าท่ี อีกท้ังต้องส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มบีทบาทและอ�านาจหน้าทีใ่นการจดับรกิารสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่

ด้านต่างๆ นอกจากน้ียงัได้กล่าวถงึระบบการท�างานของภาครัฐว่า จะต้องมุง่เน้นการพฒันาคณุภาพคุณธรรม

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่พร้อมกับการพัฒนาระบบการท�างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานและให้

รัฐมุ่งเน้นการท�างานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ในรายละเอียดยังมีการก�าหนดเพิ่มเติมว่า รัฐจะ

ต้องจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และประชาชนมี

ส่วนร่วมโดยมุง่เน้นการให้บริการสาธารณะทีร่วดเรว็ มคีณุภาพโปร่งใสและเน้นการมส่ีวนร่วมของประชาชน

และเพ่ือให้แนวนโยบายพืน้ฐานของรัฐบรรลตุามเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้ จงึได้มกีารก�าหนดรายละเอยีดด้าน 

ต่างๆ ไว้อย่างละเอยีด เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานแก่หน่วยงานของรฐัและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อาทิ ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานด้านการศาสนา สังคม สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมของรัฐ

ไว้เป็นต้น (วุฒิสาร ตันไชย, 2550, หน้า 20)

เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีถือก�าเนิดมาหลังจากการเปลี่ยนแปลง

การปกครองของไทยคือ ได้มกีารตราพระราชบญัญัตจัิดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ข้ึนและได้จัดตัง้เทศบาล

ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2478 โดยการยกฐานะของสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิม 35 แห่งขึ้นเป็นเทศบาล นับจากนั้นได้มี

การแก้ไขพระราชบญัญตัแิละกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องหลายครัง้ โดยเฉพาะพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 

ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักของการบริหารราชการเทศบาลในปัจจุบัน โดยก�าหนดหลักเกณฑ์แบ่งเทศบาล 

ออกเป็น 3 ประเภทคือ เทศบาลต�าบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร โดยใช้เกณฑ์รายได้และจ�านวน

ประชากรเป็นหลักพิจารณาในการจัดตั้ง (อรทัย ก๊กผล, 2551, หน้า 19)

ซ่ึงในการปฏิบัติงานของเทศบาลแต่ละแห่งนั้น จะต้องกระท�าตามระเบียบที่ก�าหนดให้เทศบาล

กระท�าในลักษณะกิจการสาธารณะเพื่อประชาชนตามท่ีกฎหมายก�าหนด แต่เนื่องจากมีความแตกต่างของ

สภาพพื้นที่ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร หรือนโยบายของผู้บริหาร ท�าให้ผลการปฏิบัติงานของเทศบาล

แต่ละแห่งและในแต่ละด้านจะเน้นความส�าคัญที่มีความแตกต่างกันไป

ปัจจบุนัในหน่วยงานไม่ว่าของรฐัหรอืเอกชนได้มีการต่ืนตัวในการให้บริการกนัอย่างกว้างขวาง ค้นหา 

กลยุทธ์ต่างๆ มาให้บริการและถือหลักการการให้บริการที่ดีต่อผู้ที่มาใช้บริการทุกคน โดยปลูกฝังให้ทุกคน

ภายในในองค์กรมีหัวใจบริการ (Service Mind) เป็นหลักยึดส�าหรับสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในจิตใจ

ของผู้ให้บริการทุกคนการให้บริการที่ดี” เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ท่ีมาขอรับบริการ มีสาระส�าคัญ

ประกอบด้วยหลกัการการให้บรกิารทีดี่ ซึง่สามารถน�าไปปรบัใช้ได้ตามความเหมาะสมกบัสภาพการให้บรกิาร

ในปัจจุบันเพ่ือให้สามารถด�าเนินการให้การบริการตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนดและการพัฒนาปรับปรุงการ

บรกิารได้อย่างต่อเนือ่ง สามารถท�างานได้เรว็ขึน้และมคีวามผดิพลาดน้อยลงเกดิประสทิธภิาพในการปฏบัิติ

งาน (มนูญ ประจิตร์, 2551, หน้า 2)

จากท่ีกล่าวมาผู้วิจัยซึ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต�าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จึงมีความ

สนใจทีจ่ะศกึษาวจิยั ความคดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมูิ 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือที่จะน�าผลการศึกษาที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการประชาชนของ

เทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมูิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

2.3 เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารการประชาชนของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.  สมมุติฐานของการวิจัย

3.1 ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมูิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิ

จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3 ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็มต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.4 ประชาชนทีม่อีาชพีต่างกนั มคีวามคิดเห็นต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1  ท�าให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

4.2 ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน

4.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.4  ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการวางแผนการพฒันาและพฒันาการ

ให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น  

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

5. วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1 ประชากร (Population)ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกครัวเรือนอายุ  
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18 ปี ขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน เขตเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีครัวเรือนจ�านวน 

2,056 ครัวเรือน

5.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกครัวเรือนอายุ 18 ปี ขึ้นไป ครัวเรือนละ 

1 คน เขตเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 

ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 335 คน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19)

5.3  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบั ความคดิเหน็ของประชาชน

ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 335 ชุด แบ่งออกเป็น 

3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และแบบ

เลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ 

 ตอนที ่2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผูต้อบเลอืกระดบั ความคดิเหน็ 

ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 

5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถาม 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถติอินุมานหรืออ้างองิ ได้แก่ การทดสอบค่าท ี(t-test) 

การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)

6.  ผลการวิจัย

6.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามผลการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เพศชาย จ�านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 67.76 มีอายุ 36 – 50 ปี จ�านวน 214 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 63.88 มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 62.09 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม จ�านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 60.90

6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล 

ต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนที่มี

ต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวม มีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทัง้สีด้่าน เรียงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 

คือ คือ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านการอ�านวย 

ความสะดวกและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตามล�าดับ เมื่อแยกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้

 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้

บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บริการ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท้ังหกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ท่ีว่า  
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เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเหมาะสมรองลงมา คือ ข้อ 4 ท่ีว่า เจ้าหน้าท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต ส่วนข้อท่ีม ี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 3 ที่ว่า เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นตามล�าดับ

 2)  ด้านการอ�านวยความสะดวก ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้

บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 

ที่ว่า ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการรองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า มีจุดบริการเพียงพอต่อการให้

บริการและ ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า 

ป้าย ข้อความบอกจุดบรกิาร/ป้ายประชาสมัพนัธ์ ชดัเจนและเปิดรบัฟังข้อคดิเหน็ต่อการให้บริการ เช่น กล่อง

รับความเห็น

 3)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ

การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิาร โดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยูใ่นระดบัมากทัง้สีข้่อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คอื 

ข้อ 2 ที่ว่าระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะกับการรับบริการ รองลงมา คือ ข้อ 4 ที่ว่า เจ้าหน้าที่ให้

บริการด้วยความเสมอภาคตามล�าดับก่อน-หลัง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่าได้รับการบริการที่

ทันตามเวลาและความรวดเร็วในการให้บริการแต่ละขั้นตอน ตามล�าดับ

 4)  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มี

ต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้

บริการ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัมากทัง้เจด็ข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

มากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและขั้นตอนการให้บริการ 

ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัวรองลงมา คือ ข้อ 3 ท่ีว่า ให้บริการด้วยความถูกต้องครบถ้วน 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า ระยะเวลารอคอยในการรับบริการมีความเหมาะสม

6.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ ดังนี้

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยั พบว่า ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชน ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยั พบว่า ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี 

ต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 



Vol.5 No.2 July – December 201696

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

 สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยั พบว่า ประชาชนทีอ่าชพีต่างกนั มีความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

6.4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ซ่ึงผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ข้อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว  

อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ เรยีงล�าดบัค่าความถีจ่ากสงูไปหาต�า่ สามอนัดบัแรก คอื เจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร

ควรมีความกระตือรือร้นและมีความเอาใจใส่ในการให้บริการมากกว่านี้ ควรมีการติดป้ายประชาสัมพันธ ์

เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการและติดป้ายชื่อเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการให้ชัดเจน และควรอ�านวยความสะดวก

และรวดเร็วให้กับผู้มาติดต่อให้มากยิ่งขึ้น

7. อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัยพบประเด็นส�าคัญสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมูิ  

จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว 

อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ โดยรวม มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิาร

การของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้บริการเป็นไปตามหลักยุทธศาสตร ์

การให้บริการได้ดีอยู่พอสมควร เพราะต้องการให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  

และเข้าถงึการให้บรกิารอย่างแท้จรงิ อาจด้วยเหตนุีจึ้งท�าให้ประชาชนเกดิความพงึพอใจ โดยรวม มค่ีาแปล

ผลอยู่ในระดับมาก ทั้งสี่ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ วิเชียรสมุทร ได้วิจัยเรื่องความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์ 

อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา  

มหาอุตย์ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่ของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลโพนสงู อ�าเภอปทมุรตัต์ จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความคดิเหน็ของ

ประชาชนเกีย่วกบัการให้บรกิารช�าระภาษีบ�ารงุท้องท่ีขององค์การบริหารส่วนต�าบลโพนสงู อ�าเภอปทมุรตัต์ 

จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน ทัง้ 4 ด้าน คอื ด้านเจ้าหน้าที่

ผูใ้ห้บริการด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิารด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านกระบวนการขัน้ตอนการ

ให้บริการ พบว่า 

 1.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมมีค่าแปลผล 

อยู ่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ได้มีความเอาใจใส่ให้บริการอยู่พอสมควร ซึ่งได้มีการทักทายยิ้มแย้มแจ่มใส  

มไีมตรีจติทีดี่ต่อประขาขนผู้รบับรกิารอยูเ่สมอ อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบริการ 
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ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร โดยรวมมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของนพรตัน์ หวลระลกึ

ได้ท�าการวิจัยเรื่องข้อมูลพื้นฐานของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตราผลการ

วิจัยพบว่า การบริการส�านักงานสาธารณสุขประชาชนที่มาใช้บริการ มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหันตราด้านพนักงานผู้ให้บริการโดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

 1.2 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้

บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก โดยรวมมค่ีาแปล

ผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด มีการอ�านวยความสะดวกในการให้บริการดีอยู่พอสมควร เพราะอาจต้องการให้ประชาชน

ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วต่อการบริการ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้การบริการ มีความคิดเห็น 

ด้านความการอ�านวยความสะดวกในการบริการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

นพรตัน์ หวลระลกึได้ท�าการการวจิยัเรือ่งข้อมลูพืน้ฐานของประชาชนทีม่าใช้บรกิารขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหันตราผลการวิจัยพบว่า การบรกิารส�านกังานสาธารณสขุประชาชนทีม่าใช้บริการมคีวามคดิเหน็ต่อการ 

ให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนัตราด้านสิง่อ�านวยความสะดวกโดยรวมเหน็ด้วยอยูใ่นระดบัมาก

 1.3  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ

การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ  

โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว  

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการด้วยความรวดเร็วอยู่พอสมควร เพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับ

บรกิารอย่างเท่าเทยีมและรวดเรว็เสมอกนั อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชนมคีวามคดิเหน็ในด้านความรวดเร็ว 

ในการให้บริการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา มหาอุตย์ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการช�าระภาษีบ�ารุงท้องท่ีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

โพนสงู อ�าเภอปทมุรตัต์ จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการให้

บรกิารช�าระภาษีบ�ารงุท้องทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลโพนสูง อ�าเภอปทมุรตัต์ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ หวลระลึกได้ท�าการการวิจัยเรื่องข้อมูล

พื้นฐานของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตราผลการวิจัยพบว่า การบริการ

ส�านักงานสาธารณสขุประชาชนทีม่าใช้บริการมคีวามคดิเหน็ต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หันตรา ด้านความรวดเร็วที่ให้บริการ โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

 1.4 ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการให้บรกิารผลการวจิยัพบว่า ความคดิเหน็ของประชาชน

ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านกระบวนการและขั้นตอน

การให้บริการ โดยรวม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของเทศบาล

ต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการรวดเร็วและมีขั้นตอนที่

ชัดเจนอยู่พอสมควร อาจเพราะต้องการให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการให้บริการ  

อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชนทีม่ารบับรกิารเกดิความประทับใจในการให้บรกิาร ด้านกระบวนการและขัน้ตอน 

การให้บริการมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ดาวเรอืง บานบุร ีได้ท�าการวจิยัเรือ่ง

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลนครชุม อ�าเภอบ้านโป่ง 
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จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบล

นครชุมน์ อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยด้านกระบวนการบริการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก

2.  จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประกอบอาชพี ต่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

แตกต่างกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 2.1 เพศ จากสมมติฐานที่ว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า ประชาชน ทีม่เีพศต่างกัน 

มีความความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็ตาม มีความคิดเห็นต่อการ

ให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นเพศไหน แต่ขึ้นอยู่กับ

การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีมปีระสทิธภิาพย่อมจะท�าให้เกดิความ

ประทับใจชอบใจต่อสิ่งนั้นในภายหลัง ดังนั้น ประชาชนผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเพศใดก็ตามต่าง มีความความ

คิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง

กบัการวจิยัของ นพรัตน์ หวลระลกึ ได้ท�าการวจัิยเรือ่งข้อมลูพืน้ฐานของประชาชนท่ีมาใช้บรกิารขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหันตรา ผลการวิจัยพบว่าประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตราไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ วิเชียรสมุทร  

ได้ท�าการวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาพิเศษ เรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลพลับพลานารายณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์ จ�าแนกตามเพศ มีความเห็นต่อ

การให้บริการไม่แตกต่างกัน

 2.2 อายุ จากสมมติฐานที่ว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกัน ผลการวจิยัพบว่า ประชาชน ทีม่อีายตุ่างกนั 

มีความความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า อายขุองผูส้งูอายเุป็นเพยีงเครือ่งหมายให้รู้ว่าใครเกดิก่อนเกิดหลงั แต่การให้บรกิาร

การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ทีม่ปีระสทิธภิาพย่อมจะท�าให้

เกดิความประทบัใจชอบใจต่อสิง่นัน้ในภายหลงั ดังนัน้ ผูส้งูอายไุม่ว่าจะช่วงอายใุดกต็ามต่าง มคีวามพงึพอใจ

ต่อการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั 

สอดคล้องกับการวิจัยของ นพรัตน์ หวลระลึก ได้ท�าการการวิจัยเรื่อง ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน 

ที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตรา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีระดับ 

ความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตราไม่แตกต่างกัน

 2.3  ระดบัการศกึษา จากสมมตฐิานทีว่่า ประชาชน ทีม่รีะดบัการศกึษา ต่างกนั มคีวามคิดเหน็ 

ต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

ประชาชน ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว  

อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า  
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ระดบัการศกึษาเป็นเพยีงเครือ่งบ่งชีถ้งึระดับความแตกต่างทางความรู ้แต่เมือ่ประชาชนทกุระดบัการศกึษา 

ต่างได้เหน็ถงึ การให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ทีม่ปีระสทิธภิาพย่อมจะ

ท�าให้เกิดความประทบัใจชอบใจต่อสิง่นัน้ในภายหลงั ดงันัน้ ประชาชนผูร้บับรกิาร ไม่ว่าจะมรีะดบัการศกึษา

ใดก็ตามต่างมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ นพรัตน์ หวลระลึก ได้ท�าการการวิจัยเรื่องข้อมูลพื้นฐานของ

ประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตรา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการ

ศึกษา ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตราไม่แตกต่างกัน  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ทับทิมทอง ได้ท�าการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลวังน้อย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย 

พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลวังน้อยไม่แตกต่างกัน

 2.4 อาชีพ จากสมมติฐานที่ว่า ประชาชน ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ที่มีอาชีพ

ต่างกัน มีความความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า อาชีพเป็นเครือ่งบ่งช้ีในหน้าท่ีการท�างานท่ีต่างกนั แต่เมือ่ประชาชน

ผู้รับบริการที่มีอาชีพต่างกัน ได้เห็นการให้บริการผู้ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

มีประสิทธิภาพ ย่อมจะท�าให้เกิดความประทับใจชอบใจต่อสิ่งนั้นในภายหลัง ดังนั้น ประชาชนผู้รับบริการ

ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามต่าง มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ กิตติพงษ์ วิเชียรสมุทร ได้ท�าการวิจัยเรื่องการ

ศกึษาปัญหาพเิศษ เร่ืองความคิดเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลต�าบลพลบัพลานารายณ์ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการ

ให้บรกิารของเทศบาลต�าบลพลบัพลานารายณ์ จ�าแนกตาม อาชพี ทีแ่ตกต่างกัน มคีวามเหน็ต่อการให้บรกิาร

ไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ทับทิมทอง ได้ท�าการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลวงัน้อย อ�าเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรอียธุยา

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลวังน้อยไม่แตกต่างกัน

8.  ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล 

โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1.1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมมีค่าแปล

ผลอยูใ่นระดับมาก ดังน้ัน ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ และเจ้าหน้าทีผู่มี้ส่วน
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เกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยอาจจัดการอบรม

เจ้าหน้าทีก่่อนการให้บรกิารทกุ 1 สปัดาห์ต่อครัง้ เพือ่เป็นกระตุน้ในการให้บรกิารให้ดยีิง่ข้ึน และเพือ่ให้กลุม่

ผู้สูงอายุเกิดความประทับใจในการให้บริการมากที่สุดต่อไป

 1.2) ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้

บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก โดยรวมมค่ีาแปล

ผลอยูใ่นระดับมาก ดังน้ัน ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ และเจ้าหน้าทีผู่มี้ส่วน

เกีย่วข้อง จงึควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และยกระดบัการพฒันาโดยการจดัเจ้าหน้าทีค่อยอ�านวยความสะดวก

ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การจัดหาน�้าดื่มบริการขณะรอรับบริการ เพื่อให้ประชาชนท่ีมารับบริการเกิดความ 

ประทับใจให้มากที่สุดต่อไป

 1.3) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิาร โดย

รวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ 

เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาด้วยการเพิ่มความรวดเร็ว 

ในการให้บริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป

 1.4) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่

มต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการ

ให้บริการ โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู ้บริหารเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนา ในส่วนที่

ยังพกพร่องในกระบวนการขั้นตอนการให้บริการให้มากว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจ 

ให้มากที่สุดต่อไป

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 2.1) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด  

จงึควรวจิยัเกีย่วกบั “ประสทิธภิาพการให้บรกิารของเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร” จดัการศกึษาวจิยัหาสาเหตแุละ

ปัจจัยต่อความพึงพอใจด้านนี้เพื่อเกิดคุณภาพสูงสุด

 2.2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�าสิ่งอ�านวยความสะดวกใสใช้ในการบริการ” จัดการศึกษาวิจัย 

หาสาเหตุและปัจจัยต่อความพึงพอใจด้านนี้เพื่อเกิดคุณภาพสูงสุด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

10.  ค�าขอบคุณ

งานวจัิยฉบบัน้ีส�าเรจ็ลงได้ด้วยดีเพราะความอนเุคราะห์จากทางมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

และคณาจารย์ ทกุท่านทีไ่ด้ประสทิธปิระสาทวชิาความรู้ตลอดจนเจ้าหน้าทีท่กุท่าน ทีใ่ห้ค�าแนะน�าเป็นอย่าง

ดีมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และดร.ไพรัช พื้นชมภู

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่กรุณาให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย  

จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ประธานกรรมการ และ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ให้ความเมตตาในการ

ตรวจสอบข้อบกพร่องจนท�าให้สารนิพนธ์ส�าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณ ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ พ.อ.อ.ทุ่งพานู รอเสนา และนายมงคล ดิษฐสุนนท์ ที่ให้

ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับการ

คัดเลือกเป็นตัวแทน ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการวิจัย  

จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีกรุณาให้ความรู้ทาง

วิชาการ ต�ารา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท�าสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความร่วมมืออ�านวยความสะดวกเป็น

อย่างดี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี้ ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ให้ก�าลังใจและ

คอยช่วยเหลือสนับสนุน

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพื่อบูชาพระคุณแด่บิดามารดา  

ครู อาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา และคุณธรรมเครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต
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การน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจังหวัดศรีสะเกษ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

The Application of Buddhism’ Four Paths of Accomplishment to School 

Principals’ Administration Following Attitude of Personal in Special  

Big-Sized Secondary Schools inSisaket Provinceunder Supervision  

of Secondary Education Service Office 28

ผอบทอง สุจินพรัหม1

PHA-OP-TONG SUGEENPRUM

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2556

บทคัดย่อ

บทความวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาทรรศนะของบคุลากรทีม่ต่ีอการน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 

4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 2) เปรียบเทียบ

การน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากร  

และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามทรรศนะของบคุลากร และมวีธิกีารวจัิยโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 290 คน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป และค�านวณจากสูตร 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหาร

งานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทรรศนะของบุคลากร

ที่มีต่อการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  

2) บคุลากรทีม่เีพศ อายุ และต�าแหน่งตา่งกนั มต่ีอการน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักธรรม

อทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา ได้แก่ (1) ด้านฉนัทะ ผูบ้รหิารควรมคีวามพอใจ

รักใคร่ในการบริหารงานทุกด้านอย่างเท่าเทียมกันเพื่อพัฒนางานพร้อมกันในทุก ๆ ด้าน (2) ด้านวิริยะ 

ผู้บริหารควรแสดงภาวะผู้น�าในทุกสถานการณ์ สามารถนิเทศแนะน�าผู้ร่วมงานได้ (3) ด้านจิตตะ ผู้บริหาร

ควรเอาใจใส่ตดิตามการท�างานตามแผนงาน/โครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่งเพือ่ให้งานบรรลเุป้าหมาย 

(4) ด้านวิมังสา ผู้บริหารควรพิจารณาไตร่ตรองหาวิธีการแก้ไขปัญหาในการท�างานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

พร้อมทั้งประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1	 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ค�าส�าคัญ :  1. หลักธรรมอิทธิบาท 4 2. การบริหารงาน 3. ผู้บริหารสถานศึกษา 4. โรงเรียนมัธยมศึกษา 

 ขนาดใหญ่พิเศษ

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study on personnel’s attitude about  

applicability of Buddhism’s four paths of accomplishment to school principals’ administration  

in special big-sized secondary schools in Sisaket province under Supervision of secondary 

education service office 28. 2) to compare their personnel’s attitude about applicability of 

Buddhism’s four paths of accomplishment to school principals’ administration. 3) to study 

their suggestions about applicability of Buddhism’s four paths of accomplishment to school 

principals’ administration. The research is conducted through the questionnaires  

responded by 290 sampling populations.

The research were found that: 1) Personnel’s attitude about applicability of  

Buddhism’s four paths of accomplishment to school principals’ administration in special 

big-sized secondary schools was at the high level. Taking into a single aspect, four aspects 

were found at the high level. 2) The personnel’s attitude about applicability of Buddhism’s 

four paths of accomplishment to school principals’ administration were found that: they 

were not difference with their genders, ages, and position. 3) Key suggestions about  

applicability of Buddhism’s four paths of accomplishment to school principals’ administration 

were found that: 1) The Faith: the administrator should be aspired or satisfaction with  

Buddhism’s four paths of accomplishment to school principals’ administration. 2) The  

Effort: the administrator should show his leadership in every time and could suggest 

partnership. 3) The Action Implement: the administrator should be thoughtful about 

following the plans or projects with systematic and continuously. 4) The Review Evaluation: 

the administrator should be investigated about problem solving on jobs with systematic. 

Keywords : 1. Buddhism’s four paths of accomplishment 2. Administration 3. School  

principals ‘administration 4.Special big-sized secondary schools

1. ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย 

หลกัการจดัการศกึษาอนัเป็นหลกัการทีไ่ด้รบัการยอมรบัทัว่โลกคอืการจดัการศกึษาเพือ่คนทกุคน 

(Education for All) และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (All for Education) นอกจากนี้การจัดการ

ศึกษาจะต้องค�านึงถึงอุดมการณ์ส�าคัญของการจัดการศึกษา ซ่ึงส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษากล่าวไว้ว่า “อุดมการณ์ส�าคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต 
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และสร้างสังคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้” (ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา, 

2546, หน้า 3) การจัดการศึกษาจึงเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม บูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง 

ปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็กให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

การบริหารสถานศึกษา จะต้องยึดระเบียบบริหารราชการที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดไว้โดยจะ

ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ “หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก

ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 30) ส�าหรับหลักคุณธรรมซึ่ง

เป็นหลักส�าคญัข้อหนึง่นัน้มไิด้มกีารก�าหนดรายละเอยีดไว้ อย่างไรกต็ามเป้าหมายส�าคญัของการบริหารงาน

ก็คือผลสัมฤทธิ์หรือความส�าเร็จของงาน ซึ่ง ผกา สัตยธรรม กล่าวไว้ว่า “พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงอิทธิบาท 

4 ว่าเป็นธรรมช่วยให้เกิดความส�าเร็จในการท�างาน ถ้าใช้อิทธิบาท 4 อย่างถูกทางผลงานที่เกิดขึ้นย่อมจะมี

ประสิทธิภาพ” (ผกา สัตยธรรม, 2544, หน้า 104) 

ในการพัฒนาประเทศนั้นหัวใจส�าคัญคือ คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความส�าคัญกับ

การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ระบบราชการและข้าราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี. 2554 : http://www.sc.mahidol.ac.th) ส�าหรับการบริหารงานใน

สถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลที่ส�าคัญข้อหนึ่งคือ หลัก

คุณธรรม ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2554, หน้า 284) ได้กล่าวถึงหลักความ

ส�าเร็จ หรือการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในกิจการนั้น เรียกว่า อิทธิบาท (ธรรมให้

ถึงความส�าเร็จ) ซึ่งมี 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาที่กล่าวถึงหลัก

ธรรมที่ควรน�ามาปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา อาทิ สุทธิ ทองประดิษฐ์ (2533, หน้า 117) กล่าวถึงหลัก

ธรรมในการครองงาน ได้แก่ อิทธิบาท 4 ซึ่งสอดคล้องกับปราชญา กล้าผจัญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง (2544, 

หน้า 76-77) ซึง่กล่าวถงึหลักธรรมค�าสอนในพระพทุธศาสนาทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัการบรหิาร ได้แก่ อทิธบิาท 

4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ซึ่งจากจุดเน้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัที ่11 ประกอบกบัแนวคดิของนกัการศกึษาดงักล่าวข้างต้น สามารถสรปุเป็นแนวคดิได้ว่าหากผูบ้รหิาร

สถานศกึษาน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานในสถานศกึษา กจ็ะท�าให้งานต่างๆ ในขอบข่าย

ของการบริหารสถานศึกษาประสบผลส�าเร็จได้เป็นอย่างดี

จากความส�าคญัของการบรหิารและการจดัการศกึษา สรปุได้ว่า การบรหิารสถานศกึษาให้ประสบ

ผลส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น�าขององค์การโดยน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4  

มาใช้ในการบรหิารงาน พร้อมทัง้เป็นแบบอย่างท่ีดแีก่บคุลากรและผูใ้ต้บังคบับญัชาและหากบคุลากรของสถาน 

ศกึษาต่างกน็�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการปฏิบตัหิน้าทีก่ารงาน ด้วยแล้ว กย็ิง่จะท�าให้งานต่าง ๆ  ของ

สถานศึกษาประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงท�าให ้

ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง การน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงาน

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ จงัหวัดศรสีะเกษ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

2.2  เพือ่เปรยีบเทียบการน�าหลกัธรรมอิทธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ�าแนกตามเพศ อายุ และต�าแหน่ง 

2.3  เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะการน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  บคุลากรทีม่เีพศต่างกนัมทีรรศนะต่อการน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

3.2  บคุลากรทีมี่อายตุ่างกันมทีรรศนะต่อการน�าหลกัธรรมอิทธบิาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

3.3  บคุลากรทีม่ตี�าแหน่งต่างกนัมทีรรศนะต่อการน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1 ทราบถึงการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของโรงเรียน

4.2 ทราบผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ใน

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามเพศ อายุและต�าแหน่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหาร

งานของโรงเรียน

4.3  ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

4.4  ผลจากการวจิยัท�าให้ทราบสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูเ้กีย่วข้อง

น�าไปเพิ่มประสิทธิภาพโดยการน�าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการบริหารงานสถานศึกษา

5.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้ รูปแบบที่ใช้คือการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการ

ด�าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
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5.1  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 290 คน 

5.2  เทคนคิและวธิสีุม่ตวัอย่าง ผูว้จิยัก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางส�าเรจ็ของเครจซี

และมอร์แกน (R.V. KrejcieandD.W. Morgan) และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยวิธีสุ ่มแบบแบ่งชั้น  

(Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

5.3  ข้อมูลในการวิจัยมี 2 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถาม 2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักธรรมอิทธิบาท 4

5.4 กรอบแนวคิดในการวิจัยผู้วิจัยก�าหนดกรอบความคิดในการวิจัยดังนี้

 ตัวแปรอิสระตัวแปรตาม
 

ปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่		

1.	เพศ		

2.	อายุ		

3.	ต�าแหน่ง	

การน�าหลกัธรรมอิทธบิาท	4	มาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	จังหวัด

ศรีสะเกษสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	28

 หลักธรรมอิทธิบาท 4	ได้แก่

	 1.	ฉันทะ	(ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น)

	 2.	วิริยะ	(ความเพียรพยายามในสิ่งนั้น)

	 3.	จิตตะ	(การเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น)

	 4.	วิมังสา	(การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น)

5.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.98 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และต�าแหน่งมีลักษณะ  

เป็นแบบส�ารวจรายการ (Checklist)

 ตอนท่ี 2 สอบถามทรรศนะของบคุลากรเรือ่งการน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงาน 

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบคุลากรในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ จงัหวัดศรสีะเกษ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในหลักธรรมอิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 

และวิมังสา

 ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงาน ของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีลักษณะเป็นค�าถามแบบ

ปลายเปิด (Open-ended Form) 

5.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอหนังสือราชการ เพื่อขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด แล้วน�าหนังสือราชการไปขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

โรงเรียนมัธยมศึกษา จากนั้นได้จ�าแนกแบบสอบถามตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และต�าแหน่ง 

ตรวจให้คะแนนแล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ 

(Frequency Distribution) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 2) สถติอ้ิางองิหรอืสถติอินมุานประกอบด้วยสถติ ิt (t-test) เปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ในเรื่องเพศและต�าแหน่ง และใช้ค่าสถิติ F-test (One-Way ANOVA)  

ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ทีม่มีากกว่า 2 กลุม่ 

ในเรื่องอายุ ถ้าพบความแตกต่าง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ 

LSD (Least-Significant Different) และน�าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

6.  ผลการวิจัย

6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 6.1.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศชาย จ�านวน 110 คน  

คิดเป็นร้อยละ 37.93 และเป็นเพศหญิง จ�านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 62.07

 6.1.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20-34 ปี จ�านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 35.17 รองลงมา 

คืออายุ 50 ปีขึ้นไป จ�านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10 และอายุระหว่าง 35-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.73 

 6.1.3  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนมากกว่าลูกจ้างประจ�าหรือลูกจ้างชั่วคราว คือ  

ครูผู้สอน จ�านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 87.59 และลูกจ้างประจ�าหรือลูกจ้างชั่วคราว จ�านวน 36 คน  

คิดเป็นร้อยละ 12.41

6.2  ผลการวิจัย จ�าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

 6.2.1  การศกึษาทรรศนะของบคุลากรทีม่ต่ีอการน�าธรรมหลกัอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิาร

งานของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ ในการ

บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า 

ทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

อยูใ่นระดบัมากท้ัง 4 ด้าน เรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยคอื ด้านฉนัทะ ( = 4.35, S.D. = 0.64) 

ด้านวิริยะ ( = 4.34, S.D. = 0.66) ด้านจิตตะ ( = 4.32, S.D. = 0.70) และด้านวิมังสา ( = 4.31, S.D. = 0.71)

  6.2.2  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ทรรศนะของบุคลากรต่อการน�าหลักธรรม  

อิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  

จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่มีเพศ อายุ และต�าแหน่งต่างกัน 

ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย

  6.2.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 

สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีดังนี้

   1)  ด้านฉันทะ พบว่า ข้อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีและค่าร้อยละมากท่ีสุดคือ ผู้บริหาร

พอใจรักใคร่ในการบริหารงานในบางด้านโดยเฉพาะ เช่น การบริหารทั่วไปด้านอาคารสถานที่ ท�าให้ละเลย 

การบริหารงานในด้านอื่น ๆ ดังนั้น ผู้บริหารควรมีความพอใจในการบริหารงานทุกด้าน
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   2)  ด้านวิริยะ พบว่า ข้อเสนอแนะที่มีความถี่และค่าร้อยละมากที่สุดคือ ผู้บริหารมี

ภาวะผูน้�าในด้านต่าง ๆ  ในบางสถานการณ์ ไม่ครอบคลมุทกุสถานการณ์ ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรแสดงภาวะผูน้�า 

ในด้านต่าง ๆ ได้ทุกสถานการณ์ 

   3)  ด้านจิตตะ พบว่า ข้อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีและค่าร้อยละมากท่ีสุดคือ ผู้บริหาร  

ไม่ค่อยเอาใจใส่ติดตามการท�างานตามแผนงาน/โครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท�าให้ไม่ทราบ  

การบรรลเุป้าหมายของงานทีแ่ท้จรงิ ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรเอาใจใส่ตดิตามการท�างานตามแผนงาน/โครงการ

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

   4)  ด้านวิมังสา พบว่า ข้อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีและค่าร้อยละมากท่ีสุดคือ ผู้บริหาร 

ขาดการพิจารณาไตร่ตรองในการแก้ไขปัญหาหรอือปุสรรคในการท�างานอย่างเป็นระบบ ดงันัน้ ผูบ้รหิารควร

พิจารณาไตร่ตรองในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการท�างานอย่างเป็นระบบ 

7. อภิปรายผลการวิจัย

7.1  การศึกษาทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  

พบว่า ทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถาน

ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน�าหลักธรรม

อิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงล�าดับตาม 

ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ด้านฉนัทะ ด้านวริยิะ ด้านจติตะ และด้านวมิงัสา ซึง่แสดงให้เหน็ว่าผูบ้ริหาร

สถานศึกษาได้น�าหลักธรรมที่เป็นองค์ประกอบของอิทธิบาท 4 ทุกด้านมาใช้ในการบริหารงานอย่างสมดุลกัน 

จึงมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันมาก และค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของพระเทพ 

วิสุทธิกวี (ปัญญานันทภิกขุ) (2538, หน้า 45) ซึ่งได้กล่าวถึงอิทธิบาท 4 ไว้ว่า “อิทธิบาทนี่แปลว่า คุณธรรม

ที่จะท�าให้เกิดความส�าเร็จ ถ้าพูดง่าย ๆ ก็ว่าบันไดแห่งความส�าเร็จ ถ้าเราเดินตามบันไดนี้แล้วจะก้าวไปสู่

ความส�าเร็จ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า เพราะเรามีอิทธิบาท 4 ประการสมบูรณ์ เมื่อใดแล้วก็เกิดฤทธิ์ทาง

ใจ เกิดอ�านาจทีจ่ะกระตุ้นเร่งเร้าให้มคีวามก้าวหน้า ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ เสกสันต์ บุญยะ (2549, 

หน้า 76-91) เรื่องการใช้อิทธิบาท 4 ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนปริยัติธรรมขนาดเล็ก 

แผนกสามัญศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ซึ่งพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมี

พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท 4 ในการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับดีมากและสอดคล้องกับ

ผลการวจิยัของ พระมหาวฒุกิร บวัทอง (2552, หน้า 73-74) เรือ่งการใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการบรหิารงาน

บุคคลของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 

ซึ่งพบว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ อิทธิบาท 4 

ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

7.2  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ทรรศนะของบุคลากรต่อการน�าหลักธรรม อิทธิบาท 4 

มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่มีเพศ อายุ และต�าแหน่งต่างกัน ทั้งโดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา ได้บริหารงาน
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ภายในสถานศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาล ได้แก่ หลกัคณุธรรม โดยยดึมัน่ในความถกูต้องดงีามในการปฏบิตัิ

หน้าทีเ่ป็นตวัอย่างแก่สงัคม หลกัความโปร่งใส โดยการท�างานทกุขัน้ตอนยดึความโปร่งใส เพือ่สร้างความไว้

วางใจซึ่งกันและกัน มีการปรับปรุงกลไกในการท�างานร่วมกันให้สามารถตรวจสอบมีการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา และหลักการมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนและ 

ผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่ายเข้ามาและเสนอความเหน็ในการตดัสนิใจในปัญหาส�าคญัของการบรหิารและจดัการศกึษา 

ซ่ึงจากการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวท�าให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รู้เห็น และเข้าใจตรงกัน 

เกีย่วกบัการบรหิารงานในสถานศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ สทิธชิยั เดชาสทิธิ ์(2549, หน้า 97-98) 

เรื่องผลสัมฤทธิ์ในการใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการศาลากลางจังหวัด

นครศรธีรรมราช และพบว่า ข้าราชการเพศชายและเพศหญงิมีผลสัมฤทธิ ์ในการใช้อิทธบิาท 4 ไม่แตกต่างกนั

7.3  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการน�าหลกัอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้ริหารสถานศกึษา

ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

  1) ด้านฉันทะ ได้แก่ ผู้บริหารพอใจรักใคร่ในการบริหารงานในบางด้านโดยเฉพาะ เช่น  

การบรหิารทัว่ไปด้านอาคารสถานที ่ท�าให้ละเลยการบรหิารงานในด้านอืน่ ๆ  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากในสภาพ

ทัว่ไป ผู้บรหิารมกัสนใจในการพฒันาอาคารสถานทีแ่ละสิง่ก่อสร้าง ส่วนงานอืน่ๆ มกัจะมอบหมายให้ฝ่ายที่

รับผิดชอบหรือคณะกรรมการด�าเนินการตามค�าสั่งมอบหมายงานของสถานศึกษา 

  2) ด้านวิริยะ ได้แก่ ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าในด้านต่าง ๆ ในบางสถานการณ์ ไม่ครอบคลุม  

ทุกสถานการณ์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมักจะมอบหมายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการ 

ด�าเนินการตามค�าสั่งมอบหมายงานของสถานศึกษา ท�าให้ผู ้บริหารขาดการแสดงออกซ่ึงภาวะผู ้น�า  

ตามขอบข่ายการบริหารงาน 

  3) ด้านจติตะ ได้แก่ ผูบ้รหิารไม่ค่อยเอาใจใส่ตดิตามการท�างานตามแผนงาน/โครงการ อย่าง

เป็นระบบและต่อเนือ่ง ท�าให้ไม่ทราบการบรรลเุป้าหมายของงานทีแ่ท้จรงิ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูบ้รหิารมกั

จะมอบหมายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบด�าเนินการตามค�าสั่งมอบหมายงานของสถานศึกษา โดยผู้ปฏิบัติจะเป็น 

ผูจ้ดัท�าเอกสารรายงานเมือ่สิน้ภาคเรยีนหรอืสิน้ปีการศกึษา ซึง่มผีลท�าให้การตดิตามหรอืการปรบัปรงุแก้ไข

การท�างานขาดความต่อเนื่อง 

  4)  ด้านวมิงัสา ได้แก่ ผูบ้รหิารขาดการพจิารณาไตร่ตรองในการแก้ไขปัญหาหรอือปุสรรคใน

การท�างานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมักจะมอบหมายให้ฝ่ายท่ีรับผิดชอบด�าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการท�างาน แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ จึงมีผลท�าให้บุคลากรมอง

เห็นว่า ผู้บริหารขาดการพิจารณาไตร่ตรองในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการท�างาน 

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

 1)  ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ท้ัง 4 ด้าน ไปใช้ในการบรหิารงานอย่าง

สมดุลต่อไป โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้มากยิ่งขึ้น
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 2)  เนือ่งจากผูบ้รหิารได้น�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานอย่างสมดลุกันแล้ว 

จึงมีผลท�าให้บุคลากรทุกเพศทุกวัย และต�าแหน่ง มีทรรศนะสอดคล้องกันหรือไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นจุดเด่น

ของผู้บริหารที่ควรธ�ารงไว้เพื่อพัฒนาคุณภาพในการบริหารงานต่อไป 

8.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 1)  ควรท�าวิจัยเกี่ยวกับการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา โดยเปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน 

 2)  ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น เงินเดือนหรือรายได้ และวิทยฐานะของครู 
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10. ค�าขอบคุณ

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร อาทิ 

พระอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่ได้เปิด

โอกาสทางการศึกษา ณ ศูนย์จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งท�าให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับมหาบัณฑิต

การวจิยัเรือ่งนีส้�าเรจ็ลลุ่วงได้ด้วยด ีเพราะได้รบัความกรุณาจากท่านผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก

ศิลปนิลมาลย์ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ และ ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม

วทิยานิพนธ์ พระครูสจุนิวรธรรม (พระมหาสณัฐ์สจุณิโฺณ) (บุญวนัท์) ดร.ไสว สดใส และ ดร.ฤทธา นนัทพนัธ์ 

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดร.ธีรภัทร์ ถ่ินแสนดี ได้ให้ข้อเสนอแนะในการท�า

วิทยานิพนธ์ และนายปราชญ์ ชาวสวน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เสนอแนะในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ผู ้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจัยเรื่องนี้จะอ�านวยคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย และผู้สนใจพอสมควร
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การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ  

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ADMINISTRATION OF PRE – SCHOOL CHILD CENTRE ATTACHED  

TO TAMBON HUA RUA ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN WAPI PATHUM 

DISTRICT, MAHASARAKHAM PROVINCE

สุภาพ หลาบค�า1

 SUPHAP HLABKAM 

 ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์ คอื 1) เพือ่ศกึษาการบรหิารงานศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ สงักดัองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็ สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม จ�าแนกตามกลุม่ตวัอย่าง

ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน และ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหัวเรอื อ�าเภอวาปีปทุม จงัหวัดมหาสารคาม กลุม่ตวัอย่าง 

ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต�าบล สมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบล ครผููดู้แลเด็ก และคณะกรรมการ

บรหิารศนูย์ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม 

จ�านวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 32 ข้อ 

มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

t-test และ F-test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า : 1) การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ 

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากสองด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสองด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

ด้านวิชาการ และกจิกรรมตามหลกัสตูร รองลงมา ได้แก่ ด้านอาคารสถานที ่สิง่แวดล้อม และความปลอดภยั 

และ ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านบุคลากร และการ

บรหิารจดัการ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุม่ตวัอย่างทีม่เีพศ ระดับการศกึษา และสถานภาพต่างกนั 

ต่อการบรหิารงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็สงักัดองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จังหวัดมหาสารคาม 

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน และ 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ควรเพิ่ม 

งบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และควรมีการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดขึ้น

ค�าส�าคัญ : 1. การบริหารงาน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. องค์การบริหารส่วนต�าบล 

 

ABSTRACT

This thematic paper served the purposes : 1) to study administration of the  

pre-school child centre attached to Tambon Hua Rua Administrative Organization in Maha 

Sarakham’s Wapi Pathum district, 2) to compare the administration of it with the sample’s 

opinions based on their genders, educational backgrounds and statuses and 3) to collect 

suggestions for enhancing its administration. The samples comprised administrators, its 

members, child minders and its administrative committees, adding up to 92 individuals. 

The research instrument was five rating scale questionnaires with thirty-two questions, 

possessing the reliability at 0.89. The statistics for the research incorporate percentage, 

mean, standard deviation, t-test and F-test, using the software package to facilitate  

analyses. 

Outcomes of research findings: 1) Administration of pre-school child centre attached 

to Tambon Hua Rua Administrative Organization has been practised ‘neutral’ in the  

overall aspect. In terms of a single one, two aspects have been done ‘high’ and other two 

‘neutral’. The former with the highest means count in: i) academic affairs and ii) curriculum 

activities. The latter with the lower ones take in: i) premises, environments and security, 

and ii) communities’ participation and support, while those with the lowest means include: 

personnel and management. 2) The hypothesis testing results have been found that  

variables of their ages, educational levels and statuses bear no significant differences in 

opinions on administration of its pre-school child centre in both the overall aspect and a 

single one. 3) Suggestions for enhancing its administrations: First, the budget allocating for 

the centre should be increased. Secondly, community residents should be encouraged to 

take part in evaluation and developments of its instructional curricula. Finally, they should 

be invited to participation in activities held by the centre.

Keywords : 1.Administration 2.Pre-School Child Centers 3.Sub-District Administration 

 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การจัดการศึกษาส�าหรับวัยเด็กหรือปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับ

รากฐานการพฒันาบคุคลให้เป็นผูท้ีม่คีณุภาพ สมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ เนือ่งจากวยัเดก็เป็นวยัทีม่คีวาม
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ส�าคญัทีสุ่ดของการวางฐานชวีติ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ กล่าวถึงความส�าคญัของวยัเดก็ 

โดยรวบรวมผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในรอบยี่สิบปีท่ีผ่านมา ช้ีให้เห็นถึงความส�าคัญ

ของเด็กในช่วงห้าปีแรกของชีวิตว่าเป็นระยะที่ส�าคัญมากต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพของชีวิตมนุษย์  

ดงันัน้การจัดการศกึษาในวัยน้ีจึงควรเน้นในเรือ่งการส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา 

เพ่ือดึงศกัยภาพหรอืความสามารถทีอ่ยูภ่ายในตัวเด็กซึง่ตดิตวัมาตัง้แต่ก�าเนดิและพฒันาศกัยภาพนัน้ให้เจรญิ

งอกงามสมบูรณ์ต่อไปนอกจากนั้นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยยังเป็นการวางรากฐานเพื่อปูพื้นฐานชีวิตที่ดี  

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ดังที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่าการพัฒนา

คณุภาพชวิีตทีย่ัง่ยนืและป้องกนัปัญหาสงัคมในระยะยาวจ�าเป็นต้องเริม่พฒันาเดก็ตัง้แต่เริม่ปฏิสนธ ิโดยเน้น

ให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาและให้ชุมชน สังคมเป็นฐานท่ีมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนา

เลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546, หน้า 11)

ปัจจัยหลักในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพได้นั้นนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมแล้วนั้น คือ ตัวครู  

ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเพียง 2 ส่วน คือคุณภาพของตัวครูเอง และคุณภาพการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ของครู คุณลักษณะของความเป็นครู คือ ต้องมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใส่ลูกศิษย์

เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับผู้ปกครองและชุมชนได้ดี แต่สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือครู

ต้องมคีวามสามารถในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้อย่างมปีระสิทธภิาพโดยให้ความส�าคญักับประโยชน์

ที่จะเกิดกับลูกศิษย์เป็นอันดับแรก ในความเชื่อที่ว่า เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถ

พัฒนาตนเองได้ ตามมาตรฐานการจัดการการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 26)

องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ ในฐานะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�าเนินภารกิจ

หน้าที่ได้ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ในส่วนการจัดการศึกษา การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จะเกิดผลดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ

ในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุน

ตามอ�านาจหน้าทีใ่นการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและจดัการศกึษาในรปูแบบศนูย์พฒันาเดก็เลก็ มกีารจดัการ

เรยีนการสอน การจดัสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ (องค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื, 

2556, (อัดส�าเนา)

 ด้วยเหตผุลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจทีจ่ะศกึษาการบรหิารศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหัวเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม ตามมาตรฐานการจดัการการศกึษา ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อสนเทศใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถน�าไปปรับปรุงส่งเสริมการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2.  วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1  เพื่อศึกษาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ 

อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม จ�าแนกตามกลุม่ตวัอย่างทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา และสถานภาพต่างกนั

2.3 เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่วกับการบริหารงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1 กลุม่ตัวอย่างทีม่เีพศต่างกัน มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

3.2  กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

3.3  กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล ครูผู้ดูแลเด็ก และ 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ 

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งหมดจ�านวน 120 คน

4.2  ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่ การบรหิารงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล

หัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรฐานการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550, หน้า 8-12) ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้าน

บุคลากร และการบริหารจัดการ 2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 3) ด้านวิชาการ 

และกิจกรรมตามหลักสูตร 4) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน

4.3 ขอบเขตด้านพื้นท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอ

วาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม ทัง้ 6 แห่ง ได้แก่ พฒันาเดก็เลก็บ้านหนองแก ศนูย์พฒันาเดก็องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหัวเรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดอ้อ

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

5.1 ผลการวิจัยจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
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5.2  ข้อเสนอแนะจะน�าไปปรับปรงุการบรหิารศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล

หัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป

5.3 ผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศส�าหรับน�าไปเป็นแนวทางก�าหนดเป็นนโยบายในการบริหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1 ประชากร ได้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการ

บริหารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งหมด จ�านวน 120 คน

6.2  กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ คณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบล ครูผูด้แูลเดก็ และคณะกรรมการ

บรหิารศนูย์ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม 

ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน Krejcie and Morgan (บุญชม  

ศรีสะอาด, 2543, หน้า 66) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 92 คน

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นค�าถาม

ปลายปิด แบ่งออก 3 ตอน คือตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ�านวน 3 ข้อ ลักษณะของค�าถามเป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล หัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

บคุลากรและการบรหิารจัดการ 2) ด้านงานอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อมและความปลอดภัย 3) ด้านวชิาการ

และกิจกรรมหลักสูตร 4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน จ�านวน 32 ข้อ ซ่ึงมีลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert Scales) โดย

แบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด ดับมาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยก�าหนด

เกณฑ์การให้คะแนน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 100) ตอนท่ี 3 ค�าถามลักษณะปลายเปิด  

(Open–ended Question) สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 4 ด้าน

6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ 

คือ IOC การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean = ) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) และ สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง 2 กลุ่ม

ใช้ t-test และ 3 กลุ่มใช้ F-test (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างก็ทดสอบรายคู่ตามวิธีของ  

เชฟเฟ (Scheffé)
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

7. ผลการวิจัย

7.1 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ 

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีการ

ปฏบิตัอิยูใ่นระดับมากสองด้าน และอยูใ่นระดับปานกลางสองด้าน โดยด้านทีมี่ค่าเฉลีย่สงูสดุ คอื ด้านวชิาการ 

และกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และด้าน

การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านบุคลากร และการบริหาร

จัดการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1) ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ  

พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม ด้านบคุลากร และการบรหิารจัดการ โดยรวม มกีารปฏบัิติอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ด้านอาคาร

สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า การบริหารงาน

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม ด้านวชิาการ 

และกจิกรรมตามหลกัสตูร โดยรวม มกีารปฏบิติัอยูใ่นระดบัมาก 4) ด้านการมส่ีวนร่วม และการสนบัสนนุ

จากชมุชน พบว่า การบรหิารงานศนูย์พฒันาเด็กเลก็สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรือ อ�าเภอวาปีปทุม 

จงัหวดัมหาสารคาม ด้านการมส่ีวนร่วม และการสนบัสนนุจากชมุชน โดยรวม มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 

โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ข้อ 8 ทีว่่า มีชักชวนให้ชมุชนมส่ีวนร่วมบรหิารและช่วยเหลอืในระหว่างด�าเนนิการ 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ ข้อ 7 ที่ว่า จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก

7.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ 

อ�าเภอวาปีปทมุ จังหวดัมหาสารคาม จ�าแนกตามกลุม่อย่างทีม่เีพศ ระดบัการศึกษา และสถานภาพต่างกนั 

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถสรุปได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน 

มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานศนูย์พฒันาเด็กเลก็สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ 

จังหวัดมหาสารคามโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้

7.3  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารศนูย์พฒันาเดก็เลก็ พบว่า ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ล�าดับตาม

ความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับคือ ควรเพ่ิมงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และควรเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดขึ้น
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8. อภิปรายผล

8.1 การวเิคราะห์การบริหารศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์การบริหารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

หวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม มกีารปฏบิตัิอยูใ่นระดับปานกลาง ผลการวิจยัปรากฏ

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ ยังขาด

เสถยีรภาพในการบรหิารจดัการ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า สถานทีต่ัง้ของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ส่วนใหญ่ตัง้อยูร่่วม

กับโรงเรียนหรือวัดท�าให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้รับการ

พัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีให้สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก 

หน่วยงาน ทุกสังกัด ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามรถน�ามาอภิปรายผลดังนี้

 1)  ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

มกีารจดัตัง้คณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ค่าเฉลีย่ต�า่สดุคอื งบประมาณมเีพยีงพอกบัการบรหิารจดัการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับแนวคิดของ เบญจา แสงมลิ กล่าวว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นลักษณะของ

การบริหารงานที่เกิดขึ้นจากชุมชนเป็นผู้จัดตั้ง มีคณะบุคคลเป็นผู้ดูแลในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็จะเป็นไปตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการแต่ละศนูย์และการบรหิารงานของศนูย์พฒันา

เด็กเล็กที่ด�าเนินการมาโดยตลอด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบญจวรรณ ศรศรี ได้ศึกษา การบริหาร

จดัการศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ�าเภอวงัทรายพนู จังหวดัพจิติร พบว่า การ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ�าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง

 2)  ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติ

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดวงเดือน จันตา ได้ศึกษาการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลบ้านหลวงอ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต�าบลบ้านหลวงอ�าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ด้านอาคารสถานที ่สิง่แวดล้อม และความปลอดภยั มกีาร

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

 3)  ด้านวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสตูร พบว่า การบริหารงานศูนย์พฒันาเดก็เลก็สงักดั

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทนงศักดิ์ ปักโคทานัง ได้ศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบรหิารส่วนต�าบลแกด�า อ�าเภอแกด�า จังหวดัมหาสารคาม พบว่า ระดบัการบรหิารจัดการศนูย์พฒันา

เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลแกด�า อ�าเภอแกด�า จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการ และกิจกรรม

ตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 119

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 4) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ใน 

ระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบญจวรรณ ศรศรี ได้ศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ�าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า การบริหารจัดการ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ�าเภอ วงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร พบว่า การบรหิาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ด้านการ

มีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อยู่ในระดับปานกลาง

8.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ 

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ�าแนกตามกลุ่มอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพต่างกัน 

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ต่างกัน มีความ

คดิเหน็ต่อการบรหิารงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์การบริหารส่วนต�าบลหวัเรอื อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดั

มหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ทนงศกัดิ์ 

ปักโคทานัง ได้ศึกษา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลแกด�า อ�าเภอ

แกด�า จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีสถานภาพต่างกัน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลแกด�า อ�าเภอ

แกด�า จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

9.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้ 

 การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม 

จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 1. ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ  

พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ

ปลอดภัย พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม 

จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  

พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 4. ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน  

พบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเรือ อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวม มกีารปฏบัิติอยูใ่นระดับปานกลาง ดงันัน้ศนูย์พฒันาเดก็เล็กสงักดัองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหัวเรือ ควรมีการปรับปรุงการบริหารงานด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ประเด็นที่ว่าจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ควรส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึงการเข้ามาจากชุมชน

ในกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชน หรอืประชาคมในท้องถ่ินเพือ่ให้สอดคล้องกบัการจดับรกิารการจดัการ

ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  

3. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้น�าชุมชนหรือผู้น�าท้องถ่ินเก่ียวกับการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาต่อไปในอนาคต 4. ควรศกึษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันา

คุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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11.  ค�าขอบคุณ

ขอนมสักราบขอบพระคุณ พระครูวจิิตรปัญญาภรณ์, ดร. อาจารย์ทีป่รกึษาหลกั ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร. เอนก ศิลปนิลมาลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา แนะน�า ตลอดจนชี้แนะแนวทางใน

การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล  

นางหนูเนี่ยม สินเธาว์ และ นางสาวนงนุช จุลนาค ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยที่ได้กรุณา

ให้ค�าปรึกษาแนะน�า ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้  

ณ โอกาสน้ี ขอขอบคณุท่านนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัเรอื ทีไ่ด้อนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

ในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถาม

ด้วยดี
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

RESIDENTS’ PARTICIPATION IN DRAWING UP DEVELOPMENT PLANS OF 

TAMBON CHATURAPHAK PHIMAN MUNICIPALITY IN CHATURAPHAK PHIMAN 

DISTRICT, ROI ET PROVINCE

พรรณี เครื่องพาที1 

PANNEE KHUNGPATEE 

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

สารนพินธ์นี ้มวีตัถปุระสงค์ ดังนี ้1) เพือ่ศึกษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันา

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม

ในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของ

ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประกอบอาชพีต่างกนั และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบั

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนซ่ึงอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอ 

จตรุพักตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ และเข้าร่วมประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบล ได้ขนาดกลุม่

ตัวอย่าง จ�านวน 162 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตามตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (R.V. 

Krejcie and D.W. Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตรุพักตรพมิาน อ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากสองด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสองด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย คือ ด้านการร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการ ด้านการร่วมจัดท�าแผนและโครงการ ด้านการร่วม

ตรวจสอบแผนพัฒนา และด้านการร่วมติดตามประเมินผล ตามล�าดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน  

พบว่า ประชาชนซึง่มเีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และการประกอบอาชพี ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผน

พัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ล�าดับ

1 นกัศกึษาปรญิญาโท	สาขารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลัย	วทิยาเขตร้อยเอด็.
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ตามความถี่สูงไปหาต�่า สามอันดับแรก ได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบงบประมาณในการ

จัดท�าแผนพัฒนา และโครงการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบเนื้อหา

สาระของร่างแผนพฒันา มากยิง่ขึน้ และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตดิตามประเมนิผลในโครงการหรอื

กิจกรรมที่เทศบาลด�าเนินการ มากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ : 1. การมีส่วนร่วม 2. ประชาชน 3. การจัดท�าแผนพัฒนา

ABSTRACT

This thematic paper serves the purposes: 1) to study residents’ participation in 

drawing up development plans of Tambon Chaturaphak Phiman Municipality in Roi Et 

province’s Chaturaphak Phiman district, 2) to compare their participation in drawing up its 

development plans with variables of their genders, ages, educational levels and  

occupations, and 3) to examine suggestions for their their participation in drawing up its 

development plan. The sampling groups comprise residents and those taking part in  

hearing publics for drawing up its development plans, earning the sampling group of 162 

individuals. The sampling group is set through R.V. Krejcie’s and D.W. Morgan’s table. The 

research instrument is five-rating scale questionnaires, possessing the reliability of the  

entire questionnaires at 0.97. The statistics exploited for data analyses incorporate:  

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA).

Outcomes of the research findings : 1) Residents’ participation in drawing up  

development plans of Tambon Chaturaphak Phiman Municipality has been rated ‘fair’ in 

the overall aspect Given a specific aspect, two aspects have been scaled ‘high’, and 

other two have been scored ‘fair’. All aspects placed in descending orders of means 

include: participation in setting up problems and requirements, participation in drawing up 

plans and projects, participation in scrutinizing development plans, participation in  

following up and assessment, respectively. 2) The hypothesis testing results have been 

found that variables of residents’ genders, ages, educational levels and occupations have 

shown no significant differences in their participation in drawing up its development plans 

in the overall aspect and a single one, thereby, refusing the formulated hypotheses.  

3) Suggestions garnering from the research in descending orders of first three frequencies 

have found that residents should be given much more opportunities to scrutinize the fiscal 

budget drawing up its development plans and various projects, to follow up and inspect 

the essence of development plan drafts, and to take part in following up and assessing 

projects or activities carried out by the municipality.
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1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

นับแต่ได้มกีารประกาศใช้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธสกัราช 2550 เป็นต้นมา บทบาท

อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก

รฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนัให้ความส�าคญักับการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยก�าหนด

กรอบความเป็นอสิระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอสิระในการก�าหนด

นโยบายการปกครอง การบรหิาร การบรหิารงานบคุคล การเงนิและการคลงั และมอี�านาจหน้าทีข่องตนเอง

โดยเฉพาะ และตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท�าแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินทกุรปูแบบ รวมทัง้รปูแบบเทศบาล มอี�านาจหน้าทีใ่นการจัดท�าแผนพฒันาท้องถิน่ของ

ตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด�าเนินการทุกข้ันตอน (กรมการปกครอง, 

2550, หน้า 7)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือ

ส�าคญัอย่างยิง่ท่ีจะช่วยสนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการวเิคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ

ของท้องถิน่ เพ่ือน�าไปสูก่ารก�าหนดจดุมุ่งหมายในการพฒันา การก�าหนดภารกจิและแนวทางในการด�าเนนิงาน 

ซึ่งท�าให้การก�าหนดแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสาน

สนบัสนนุในจดุมุง่หมายร่วมกนั ซึง่นอกจากจะท�าให้ปัญหาและความต้องการได้รบัการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว  

ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน 

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การร่วมก�าหนดปัญหา และความต้องการ การร่วม

จัดท�าแผนและโครงการ การร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา และการร่วมติดตามประเมินผล (กรมการปกครอง, 

2549, หน้า 19)

เทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ และการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลทกุข้ันตอน นบัตัง้แต่ 

การร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการ การร่วมจัดท�าแผนและโครงการ การร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา 

และการร่วมติดตามประเมินผล โดยจัดการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ร่วม

จัดท�าแผนดังกล่าวอย่างเต็มที่ จากการสังเกตของผู้วิจัยและการสนทนากับประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งสรุป

ปัญหาของเทศบาลปรากฏว่า มีประชาชนเข้าร่วมเป็นบางส่วน และบางขั้นตอนเท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

สถานที่ ช่วงเวลานัดหมาย ในการประชุมแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอน ประชาชนไม่สะดวก หรือติดภารกิจ

การงานประจ�าวนั เป็นผลท�าให้โครงการพฒันาตามแผนได้รับการวพิากษ์วจิารณ์ว่าไม่ทัว่ถงึ และไม่เท่าเทยีมกนั 

ทุกหมู่บ้าน หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน, 2556, หน้า 1)

จากปรากฏการณ์ดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะท�าการวจิยัเรือ่ง การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

จดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ เพือ่น�าผลการวจิยั

ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และน�าไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพและเกิด



Vol.5 No.2 July – December 2016124

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะพนักงานเทศบาลต�าบลชุมพร มีความสนใจท�าการวิจัย

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�า

ผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล 

ต�าบลชุมพร มากยิ่งขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพ่ือเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพต่างกัน

2.3  เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานของการวิจัย

3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

3.4  ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1  ท�าให้ทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.2  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ 

ต่างกัน

4.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
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4.4  สามารถน�าผลการวจัิยใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศ และเป็นแนวทางแก้ไข ปรบัปรงุ พฒันาส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1  ประชากร ได้แก่ ประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบล ตามบัญชรีายช่ือประชาชน

ผูเ้ข้าร่วมประชาคมในการจดัท�าแผนเทศบาลต�าบล ในแต่ละหมู่บ้าน คือ บ้านคุ้มใต้ จ�านวน 80 คน บ้านคุ้มตลาด  

จ�านวน 90 คน และบ้านคุ้มเหนือ จ�านวน 110 คน ในปี พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตรุพกัตรพมิาน พ.ศ.2558 – 2560) รวมท้ังสิน้ จ�านวน 280 คน (ส�านกังานเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพกัตรพมิาน, 

2557, หน้า 7).

5.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล ตามบัญชีรายชื่อ

ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคมในการจัดท�าแผนเทศบาลต�าบล ในแต่ละหมู่บ้าน คือ บ้านคุ้มใต้ จ�านวน 80 คน  

บ้านคุ้มตลาด จ�านวน 90 คน และบ้านคุ้มเหนือ จ�านวน 110 คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 280 คน ก�าหนด 

กลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตามตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan)  

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 162 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หน้า 40 – 41).

5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และแบบ

เลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และการประกอบอาชีพ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือก

ระดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพิมาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน  

จังหวัดร้อยเอ็ด มีห้าช่วงระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ในข้อค�าถาม จ�านวน 28 ข้อ 

จ�าแนกออกเป็นสี่ด้าน คือ ด้านการก�าหนดปัญหาและความต้องการ ด้านการจัดท�าแผนและโครงการ  

ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา และด้านร่วมติดตามและประเมินผล แต่ละด้านมีจ�านวนข้อค�าถาม 

 ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ค�าถามข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอ 

จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งห้าด้าน

5.4  สถิตท่ีิใช้ในการวจัิย ได้แก่ สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอ้างอิง 

(Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ F-test
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6.  ผลการวิจัย

ผลการวจัิยพบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

อยูใ่นระดบัมากสองด้าน และอยูใ่นระดับปานกลางสามด้าน เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื 

ด้านการก�าหนดปัญหาและความต้องการ ด้านการจัดท�าแผนและโครงการ ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา 

และด้านการติดตามประเมินผล ตามล�าดับ เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1) ด้านการก�าหนดปัญหาและความต้องการ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�า

แผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการก�าหนดปัญหา

และความต้องการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่ม ี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมเสนอปัญหาความต้องการของหมู่บ้านต่อคณะกรรมการจัดท�าแผน

พัฒนาเทศบาล” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมเสนอแนะในการส่งเสริมรายได้ชุมชน” 

2)  ด้านการจัดท�าแผนและโครงการ พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันา

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดท�าแผนและโครงการ 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากห้าข้อ และอยู่ในระดับปานกลางสองข้อ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดในการพัฒนาให้เกิด

ประโยชน์ต่อหมู่บ้านอย่างมากที่สุด” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมก�าหนดทรัพยากร 

และแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการพัฒนาเทศบาล” 

3) ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา  

โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ อยูใ่นระดับปานกลางทัง้เจด็ข้อ ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ  

คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาตรวจสอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล” รองลงมา 

คอื ข้อ 7 ทีว่่า “ตรวจสอบเนือ้หาสาระของร่างแผนพฒันาเทศบาล ทีผ่่านความเหน็ชอบจาก สภาเทศบาล” 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “แสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านเนื้อหาสาระของ 

ร่างแผนพัฒนาเทศบาล ต่อคณะกรรมการจัดท�าแผนฯ” 

4)  ด้านการติดตามประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามประเมินผล โดยรวม  

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางหกข้อ และอยู่ในระดับน้อยหนึ่งข้อ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ร่วมปฏิบัติตามแผนงานโครงการแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คือ ข้อ 1 ท่ีว่า “ร่วมควบคมุ ติดตามโครงการหรอืกจิกรรมทีเ่ทศบาล 

ด�าเนินการเพื่อให้ตามเป้าหมายในแผนพัฒนาของเทศบาล ” 

  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และการประกอบอาชีพ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้
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สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน

ของการวิจัยที่ตั้งไว้

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 

จตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน

ของการวิจัยที่ตั้งไว้

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

สมมตฐิานที ่4 ประชาชนทีป่ระกอบอาชพีต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบล

จตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

7.  อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยที่น่าสนใจเห็นควรน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

7.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน จังหวดัร้อยเอ็ด พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า เทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ ได้จดัท�าแผนพฒันา

ประจ�าปี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจดัท�าแผนเพือ่ร่วมพฒันาท้องถิน่ แต่การมส่ีวนร่วมอาจ

ไม่มากนัก ทั้งนี้การก�าหนดแผนพัฒนาไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และงบประมาณที่จัดสรร

จ�ากัด จึงท�าให้ประชาชนไม่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมมากนัก อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดท�าแผนพัฒนาของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั สภุคั เนยีมสูงเนนิ ได้ท�าวจิยั การมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการ 

ชุมชนต่อการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลหมอนนาง อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลหมอนนาง อ�าเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ามาอภิปรายได้

ดังนี้

 1) ด้านการก�าหนดปัญหาและความต้องการ พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�า 

แผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับ

ปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนอาจต้องการเข้าร่วมพฒันาหมูบ้่าน เพือ่เสนอความต้องการ 

ความเดือดร้อน และของบประมาณเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

จัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการก�าหนด

ปัญหาและความต้องการ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของสภุคั เนยีมสงูเนนิ ได้ท�า

วิจัย การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลหมอนนาง อ�าเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการจัดท�าแผนพัฒนา

เทศบาลต�าบลหมอนนาง อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านก�าหนด

ปัญหาความต้องการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมา สว่างศรี ได้ท�าการ

วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลพิมายอ�าเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลพิมาย 

อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมเสนอปัญหาความต้องการของหมู่บ้านต่อ

คณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

ประชาชนอาจเห็นว่าการประชมุระดบัหมูบ้่านถอืเป็นเรือ่งใกล้ตวัมโีอกาสได้พบปะเพือ่นบ้านใกล้เรอืนเคยีงด้วย  

และการประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดที่หมู่บ้านของตนเอง จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนด 

ปัญหาและตรงกับความต้องการของประชาชนได้ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 

ชูศักดิ์ เที่ยงตรง ให้ค�าอธิบายว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ�านาจหรือ

กระจายอ�านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีอ�านาจในการ

ปกครองร่วมรับผิดชอบทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหารงานท้องถิ่นตามแนวคิดที่ว่า ถ้าอ�านาจ

การปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่น แล้วรัฐบาลของท้องถ่ินก็ย่อมจะเป็นรัฐบาลของประชาชน โดย

ประชาชนและเพื่อประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมเสนอแนะในการส่งเสริมรายได้ชุมชน” ซึ่ง

มีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่าได้มีการร่วมเสนอแนะใน

การส่งเสริมรายได้ชุมชนพอสมควร เพราะอาจต้องการเห็นแผนพัฒนาเป็นไปตามท่ีได้น�าเสนอ เพื่อขอ 

งบประมาณพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทวีศักดิ์ นพเกสร ได้ให้

ความหมายของประชาคมต�าบลไว้ว่า ประชาคม หมายถงึ การทีป่ระชาชนจ�านวนหนึง่มวีตัถปุระสงค์ร่วมกนั 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

มีอุดมคติร่วมกัน หรือมีความเชื่อร่วมกันในบางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารกันหรือมีการรวมกลุ่มกัน มีความ

เอื้ออาทรต่อกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง และมีระบบการ

จัดการในระดับกลุ่ม 

 2) ด้านการจัดท�าแผนและโครงการ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดท�าแผนและ

โครงการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจต้องการน�าปัญหาของหมู่บ้าน

เพื่อจัดท�าแผน และโครงการให้ครบถ้วนในแผนพัฒนา อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนในการจัดท�า

แผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการจดัท�าแผนและ

โครงการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ดวงปี ค�าปาน ได้ท�าการวิจัย การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลนิคมค�าสร้อย อ�าเภอนิคมค�าสร้อย จังหวัด

มกุดาหาร ผลการวจัิยพบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลนคิมค�าสร้อย 

อ�าเภอนิคมค�าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้านการวางแผน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัด

ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านอย่างมากที่สุด” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่าการร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดในการพัฒนาให้เกิด

ประโยชน์ต่อหมู่บ้านอย่างมากที่สุด เป็นแนวทางในการตัดสินใจร่วมกัน จึงมีส่วนร่วมมากพอสมควร ซึ่งผล

การวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สัมพันธ์ เตชะอธิก และคนอื่น ๆ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ

ของประชาคมไว้ว่า ประกอบด้วยปัจจยัส�าคญัดงัข้อ 1) มีวสิยัทศัน์ร่วมกัน คนในองค์กร หรอืกลุม่ประชาคม

จะต้องมองเห็นอนาคตข้างหน้าร่วมกัน รู้และเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางข้างท่ีจะไปด้วยกันหรือท�ากิจกรรม 

ร่วมกัน ดังนั้นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันจึงมีความจ�าเป็น

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 3 ท่ีว่า “ร่วมก�าหนดทรพัยากร และแหล่งของทรพัยากร

ที่จะใช้ในโครงการพัฒนาเทศบาล” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

ประชาชนอาจเห็นว่าการร่วมก�าหนดทรัพยากร และแหล่งทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการพัฒนาเทศบาล

เป็นการร่วมตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาในทรัพยากรที่มีอยู่ และเพื่อให้สามารถน�าทรัพยากรไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด แต่การเข้าร่วมอาจยังมีข้อจ�ากัดในกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งท�าให้ประชาชนไม่ค่อยเข้าร่วม 

อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอ

จตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ ในรายข้อนีต้�า่กว่าทกุข้อ ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ กิ่งแก้ว อินหว่าง และ เพ็ญแข ศรีสุทธิกุล กล่าวถึงมิติต่าง ๆ ของประชาคมสามารถจ�าแนกลักษณะ

ได้ดังนี้ 1) เป็นระบบสังคมของต�าบลที่มีอาณาเขตชัดแจ้ง อันจะเป็นระบบที่มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ 

ในต�าบล รวมทั้งระดับเหนือต�าบลและหมู่บ้าน 2) เป็นระบบภาวะผู้น�าของชุมชนที่ประกอบด้วยผู้น�าของ

กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่จัดตั้งโดยภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือกลุ่มวัฒนธรรมและกลุ่มเศรษฐกิจ หรือธุรกิจ

และผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้น�าต้องไม่ติดยึดความเป็นผู้น�า 3) สมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรมีความสัมพันธ์เป็นท่ี

ยอมรับว่าเป็นผู้น�าของสมาชิกในต�าบลและหมู่บ้าน 4) มีความภักดีต่อต�าบล หมู่บ้าน ในฐานะเป็นสมาชิกที่

กระฉับกระเฉงที่จะถือว่า ต�าบลหมู่บ้านคือถิ่นฐานท่ีตนมีส่วนได้เสียต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของต�าบล
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และมีความพร้อมที่จะอาสาเพื่อแสดงความคิดเห็นและเจตนาและ 5) ระบบผู้น�าในระบบต�าบลนี้ จะต้องมี

ความต่อเนือ่งแต่ไม่ใช่องค์กร เพราะจะไม่มสีายการบงัคบับญัชา แต่จะเป็นระบบทีต่่างมอีทิธพิลต่อความคดิเหน็ 

และตัดสินใจ โดยมีต�าบลเป็นพื้นที่เป้าหมายหลัก รวมทั้งสามารถก�าหนดผลประโยชน์สาธารณะของต�าบลได้

 3) ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พฒันาเทศบาลต�าบลจตุรพกัตรพมิาน อ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านการตรวจสอบแผนพฒันา 

โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่าด้านการตรวจสอบแผน

พัฒนายังมีส่วนร่วมไม่มากนัก เพราะประชาชนอาจไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยว และอีกประการหนึ่งเทศบาล

ต�าบลอาจเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้เต็มที่ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ 

ตรวจสอบแผนพฒันา โดยรวม อยูใ่นระดับปานกลาง ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้องกบัการวจิยัของ  

นพวรรณ ศรีวร ได้ท�าการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบล

สวุรรณคหูา อ�าเภอสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูผลการวิจยัพบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

จดัท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลนคิมค�าสร้อย อ�าเภอนคิมค�าสร้อย จงัหวดัมกุดาหาร ด้านการตรวจสอบแผน

พัฒนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล” ซึ่งมีระดับการแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  

ประชาชนอาจเห็นว่า การเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาตรวจสอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล  

ได้มีการติดตามการเข้าร่วมรับฟังอยู่พอสมควร เพราะทางเทศบาลได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าร่วม

ตรวจสอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ในรายข้อนี้สูงกว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผล

การวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับการวิจัยของ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มรูีปแบบและขัน้ตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามลกัษณะของการมีส่วนร่วมไว้ดงันี ้1) การท่ีประชาชน

มส่ีวนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ่านองค์กรการจดัตัง้ของประชาชน เช่น การรวมกลุ่มเยาวชน

ต่างๆ 2) การทีป่ระชาชนมส่ีวนร่วมโดยอ้อม (Indirect Participation) โดยผ่านองค์กรผูแ้ทนประชาชน เช่น 

กรรมการรวมกลุ่ม ชุมชน กรรมการ กลุ่มเลี้ยงไหม คณะกรรมการหมู่บ้าน และ 3) การมีส่วนร่วมโดยการ

เปิดโอกาสให้ (Open-Participation) โดยผ่านผู้แทนที่ไม่ใช่องค์กรของประชาชน เช่น สถาบัน หน่วยงาน

ที่เชิญชวน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “แสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้าน 

เนือ้หาสาระของร่างแผนพฒันาเทศบาล ต่อคณะกรรมการจดัท�าแผนฯ” ซึง่มรีะดบัการแปลผลในระดบัปานกลาง  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านเน้ือหาสาระ

ของร่างแผนพัฒนาเทศบาล ต่อคณะกรรมการจัดท�าแผนฯ การแสดงความคดิเหน็ไม่ค่อยมส่ีวนร่วมสนบัสนนุ

หรือคัดค้านเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนาเทศบาล ต่อคณะกรรมการจัดท�าแผนฯ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ในรายข้อนีต้�า่กว่าข้ออ่ืน ๆ  ซ่ึงผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้องกับแนวคดิของ ไพรตัน์ เดชะรนิทร์  
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ได้กล่าวถงึลกัษณะการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาไว้ ดงันี ้1) ร่วมท�าการศกึษาค้นคว้าปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมตลอดถึงความต้องการของชุมชน 2) คิดหาและสร้างรูปแบบและ 

วธิกีารพฒันาเพือ่แก้ไขและลดปัญหาของชุมชนหรอืเพือ่สร้างสรรค์สิง่ใหม่ท่ีมปีระโยชน์ต่อชมุชน หรอืสนอง

ความต้องการของชุมชน 3) ร่วมนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ไขปัญหา

ความต้องการของชุมชน 4) ร่วมตัดสินในการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 5) ร่วมจัด

หรือปรบัปรงุระบบการบรหิารงานพฒันาให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล 6) ร่วมลงทนุกจิกรรมโครงการ

ของชุมชนมีขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน 7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานโครงการ

และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 8) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและร่วมบ�ารุงรักษา

โครงการและกิจกรรมที่ได้ท�าไว้โดยเอกชน และรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ตลอดไป และ 4) ด้านการติดตาม

ประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามประเมินผล โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่าการติดตามประเมินผลเป็นเรื่องยุ่งยาก มีกระบวนการที่มากมาย 

อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน  

อ�าเภอจตรุพักตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่ผลการวจิยัในประเด็นนี ้สอดคล้องกบัการ

วิจัยของ สุภัค เนียมสูงเนิน ได้ท�าวิจัย การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการจัดท�าแผนพัฒนา

เทศบาลต�าบลหมอนนาง อ�าเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบุร ีผลการวจิยัพบว่า การมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการ

ชมุชนต่อการจัดท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลหมอนนาง อ�าเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบุรี ด้านการตดิตามและ

ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพวรรณ ศรีวร ได้ท�าการวิจัย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลสุวรรณคูหา อ�าเภอสุวรรณคูหา  

จังหวัดหนองบัวล�าภู  ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล 

ต�าบลนิคมค�าสร้อย อ�าเภอนิคมค�าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้านการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวม 

อยูใ่นระดับปานกลาง

 ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 2 ทีว่่า “ร่วมปฏบิตัติามแผนงานโครงการแผนพฒันาเทศบาล 

เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย” ซึง่มรีะดบัการแปลผลในระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจ

ต้องการติดตามประเมินผลร่วมปฏิบัติตามแผนงานโครงการแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  

อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอ

จตรุพกัตรพมิาน จังหวดัร้อยเอด็ ในรายข้อนีส้งูกว่าข้ออืน่ ๆ  ซึง่ผลการวจิยัในประเด็นนี ้สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ความหมายเรื่อง การมีส่วนร่วม คือ การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

เรื่องนั้นๆ ได้เสียสละทรัพยากรส่วนตน เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถแรงงาน เงินทุน วัสดุ เข้าไปมี

บทบาทในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมด้านการจัดการควบคุม การใช้และการกระจายทรัพยากรตลอดจน

ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อการด�ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

 ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 1 ทีว่่า “ร่วมควบคมุ ตดิตามโครงการหรอืกจิกรรมทีเ่ทศบาล 

ด�าเนินการเพ่ือให้ตามเป้าหมายในแผนพฒันาของเทศบาล” ซึง่มีระดบัการแปลผลในระดบัปานกลาง ทีเ่ป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนติดตามประเมินผลควบคุม ติดตามโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล ด�าเนิน
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การเพื่อให้ตามเป้าหมายในแผนพัฒนาของเทศบาลไม่มากนัก เพราะไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยว อาจด้วยเหตุนี ้

จงึท�าให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด ในรายข้อนี้ต�่ากว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทวีทอง 

หงส์วิวัตน์ ได้กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อ 3) ด้านการตรวจ

สอบแผน ร่วมติดสอบแผนโครงการ ตรวจสอบการบริหารงาน ตรวจสอบระบบขั้นตอนการท�างาน เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพ 

8.  ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน 

อ�าเภอจตรุพักตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้องค์การบริหารส่วนต�าบล ควร

ปรบัปรงุแก้ไขและพฒันาแนวทางให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบล

เพิม่มากขึน้ทัง้ห้าด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการติดตามประเมนิผลควรให้ความส�าคญัเป็นล�าดบัแรก เพราะ

ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมต�่าที่สุด

 1)  ด้านการก�าหนดปัญหาและความต้องการ ผลการวจิยัพบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ

ก�าหนดปัญหาและความต้องการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน 

ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

ร่วมแก้ปัญหาในชุมชนหมู่บ้านของตนเองให้มากยิ่งขึ้น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมเสนอปัญหาความต้องการของหมู่บ้านต่อ

คณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ผู้บริหารเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาส 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อก�าหนดทิศทางปัญหา และความ

ต้องการของหมู่บ้าน ให้มากยิ่งขึ้น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมเสนอแนะในการส่งเสริมรายได้ชุมชน” ซึ่ง

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควร

รักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอแนะค้นหารูปแบบและ 

วิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของหมู่บ้าน ให้มากยิ่งขึ้น

 2)  ด้านการจัดท�าแผนและโครงการ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พัฒนาเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดท�าแผนและ

โครงการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาส เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดท�าแผนและโครงการให้มากยิ่งขึ้น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัด

ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านอย่างมากท่ีสุด” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ดังนั้น 

ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และยกระดบัการ

พัฒนาโดยเปิดโอกาส เพือ่ให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในวเิคราะห์ และพจิารณาล�าดบัปัญหา และความ

ต้องการของหมู่บ้าน เสนอขอจัดท�าแผนพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ร่วมก�าหนดทรัพยากร และแหล่งของทรพัยากร

ที่จะใช้ในโครงการพัฒนาเทศบาล” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบล 

จตุรพกัตรพมิาน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และยกระดบัการพฒันาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน 

ร่วมก�าหนดนโยบาย รูปแบบการจัดท�าแผน และโครงการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน ให้มากยิ่งขึ้น

 3)  ด้านการตรวจสอบแผนพัฒนา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พฒันาเทศบาลต�าบลจตุรพกัตรพมิาน อ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านการตรวจสอบแผนพฒันา 

โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควร

แก้ไขปรับปรงุ และยกระดบัการพฒันาโดยเปิดโอกาส เพือ่ให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ

แผนพัฒนาเทศบาล ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบร่างแผนพัฒนาเทศบาล” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาส  

เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา เทศบาล  

หลังจากที่คณะกรรมการจัดท�าแผนฯจัดท�าเสร็จ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ข้อ 5 ทีว่่า “แสดงความคดิเหน็สนบัสนนุหรอืคดัค้านเนือ้หา

สาระของร่างแผนพัฒนาเทศบาล ต่อคณะกรรมการจัดท�าแผนฯ ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง  

ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับ

การพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามตรวจสอบ และแสดงความคดิเหน็สนับสนนุหรอืคดัค้านเนือ้หา

สาระของร่างแผนพัฒนา เทศบาล ต่อคณะกรรมการจัดท�าแผนฯ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

 4)  ด้านการตดิตามประเมนิผล พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันา

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามประเมินผล  

โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัน้ัน ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลจตุรพกัตรพมิาน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง จงึควรแก้ไข 

ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาส เปิดเผยข้อมูลการท�างานขององค์การบริหารส่วนต�าบลให้

ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการน�าแผนพัฒนา เทศบาลไปจัดท�า

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ร่วมปฏิบัติตามแผนงานโครงการแผนพัฒนา

เทศบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบล 
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จตรุพกัตรพมิาน และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และยกระดับการพฒันาโดยเปิดโอกาส เพือ่ให้

ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการตดิตามประเมนิผลเกีย่วกบัแผน และโครงการทีไ่ด้น�าเสนอตรงกบัความ

ต้องการของหมู่บ้าน ให้มากยิ่งขึ้น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมควบคุม ติดตามโครงการหรือกิจกรรมที่

เทศบาล ด�าเนินการเพื่อให้ตามเป้าหมายในแผนพัฒนาของเทศบาล” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง 

ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับ

การพฒันาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามประเมนิผลการตดัสนิใจของเทศบาล ในแก้ไขปัญหา และความ

ต้องการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จากผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาของเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัย 

ต่อยอดดังต่อไปนี้

 1)  จาการวจิยัพบว่า ด้านการตดิตามประเมนิผล เป็นด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ดงันัน้ ควรวจัิย  

อุปสรรค และปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาในเขตเทศบาล 

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

 2) จาการวจิยัพบว่า ด้านการก�าหนดปัญหาและความต้องการ เป็นด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ

ดังนั้น ควรวิจัย บทบาทของประชาชนในการร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการในการจัดท�าแผนพัฒนา

ของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการก�าหนดปัญหาและ

ความต้องการ

 3)  จากการวิจัยข้อเสนอแนะพบว่า ข้อที่มีความถี่มากที่สุด คือ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้ตรวจสอบแผนพัฒนาได้อย่างเต็มที่ เป็นข้อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด ดังนั้น ควรวิจัย ปัญหา และ

อปุสรรคในการจดัท�าแผนพฒันาของเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็
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อ�าเภอจตรุพกัตรพิมาน จังหวดัร้อยเอด็ ฉบบัน้ีส�าเรจ็ลงได้ด้วยดเีพราะความอนเุคราะห์จากทางมหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย และคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

ที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  

และรองศาสตราจารย์ อุดม พิริยสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และ

ตรวจแก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช 

พืน้ชมภ ูประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ (พเิศษ) ดร.สกุจิ ชยัมสุกิ และรองศาสตราจารย์ ศรชยั ท้าวมติร  

คณะกรรมการสอบสารนพินธ์ ทีใ่ห้ความเมตตาในการตรวจสอบข้อบกพร่องจนท�าให้สารนพินธ์ส�าเรจ็ลลุ่วง

สมบูรณ์ไปด้วยดี ขอขอบพระคุณ นางสาวจารุวรรณ เวียงนนท์ นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี และว่าที่ร้อยตรี

พนาดร บัวหลวง ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย จนท�าให้สารนิพนธ์

เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอ 

จตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัร้อยเอด็ และเข้าร่วมประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบล ซึง่ได้รบัการ 

คัดเลือกเป็นตัวแทน ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการวิจัย  

จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย ที่กรุณาให้ความรู้ทางวิชาการ ต�ารา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท�าสารนิพนธ์ 

ที่ได้ให้ความร่วมมืออ�านวยความสะดวกเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้เก่ียวข้องที่ไม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี้  

ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ให้ก�าลังใจและคอยช่วยเหลือสนับสนุน และคุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจาก

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพื่อบูชาพระคุณแด่บิดามารดา ครู อาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติ

ปัญญา และคุณธรรมเครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต
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บทคัดย่อ

การวิจยัเรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือศึกษาการบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์ธรรมยตุ จงัหวดัร้อยเอด็ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด ของพระภิกษุ และสามเณร 

จ�าแนกตามสถานภาพ อายุพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม และ 3. เพื่อศึกษา 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ พระภิกษุสามเณร ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด ในพรรษา ปี 2557 จ�านวน 297 รูป 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IC ระว่าง 0.67-

1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent Samples) และค่า F-test (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

รองลงมา ได้แก่ ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ด้านการศาสนศึกษา

ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด ของพระภิกษุ และ

สามเณร ที่มีสถานภาพ อายุพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่างกัน พบว่า

พระภกิษุสามเณร ทีมี่สถานภาพ ต่างกัน มคีวามคิดเหน็ต่อการบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์ธรรมยตุ 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนา และด้านการสาธารณูปการ แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั .05 นอกนัน้ ไม่แตกต่างกนั

พระภิกษุสามเณร ที่มีอายุพรรษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต 

จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

พระภิกษุสามเณร ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการ 

คณะสงฆ์ธรรมยตุ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน คอื ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศกึษา ด้านการ

ศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้น ไม่แตกต่างกัน

1	 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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พระภิกษุสามเณร ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการ 

คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

ด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ด้านการสาธารณปูการ และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ แตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้น ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงล�าดับตามค่า

ความถี่มากไปหาน้อย 3 ล�าดับ ได้แก่ ควรมีการปรับปรุงการออกกฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

รองลงมาได้แก่ ควรส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัท�าถนนภายในวดัให้สะดวกแก่การสญัจรไปมา และทีน้่อยทีสุ่ด 

ได้แก่ ควรหาแนวทางการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้สงบเรียบร้อย

ค�าส�าคัญ : 1.การบริหารงาน 2.กิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต

ABSTRACT

This research serves the purposes: 1. to study the administration of sangha  

Dhammamayut, RoiEt province, 2. Compare the administration of SanghaDhammamayut. 

RoiEt province of monks and novice status, years of ordination, levels of general education, 

and levels of Dhamma studies, and 3. Suggestions about administration Sangha  

Dhammamayut, RoiEt. The samples used in the research were monks and Novices. Under 

the Sangha DhammamayutRoi Et in 2557 lent 297 Buddhist Monks were used in the research 

include the five-level scale questionnaire with IC Available from 0.67 to 1.00 between the 

reliability of the questionnaire was 0.85 statistics used in this study were the frequency. 

percentage, standard deviation, t-test (Independent Samples) and the F-test (One-way 

ANOVA).

The results showed that: the administration of SanghaDhammamayut. Roi Et 

The overall level sort by average of descending. The side with the highest average of  

Buddhism, followed by the field of public housing. And the side with the lowest mean the 

unaffiliated.

The comparison between the administrationSanghaDhammamayut. RoiEt province 

of monks and novices who have status, years of ordination, levels of general education, 

and levels of Dhamma studies differences found.

Buddhist monks and novices status with different opinions on the administration 

SanghaDhammamayut.RoiEt overall and individual aspects of government. The religious 

studies, the Buddhism and the public the difference was statistically significant at the .05 

level. Then no different.
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Buddhist monks and novices who have years of ordination has a different opinion 

toward the Administration Affairs Ministry Dhammamayut. RoiEt both overall and specific 

different levels of statistical significance. 05.

Buddhist monks and novices, the levels of general education of differing opinions 

on the administration SanghaDhammamayut.RoiEt overall and individual aspects of govern-

ment. The Religious studies, the housing the Buddhism, and the public housing. The  

difference was statistically significant at the .05 level. Then no different.

Buddhist monks and novices With levels of Dhamma studies as well. Opinions on 

the administration SanghaDhammamayut.RoiEt Overall and individual aspects of religious 

education. The housing, the Buddhism, the utilities and the public housing, The difference 

was statistically significant at the .05 level. Then no different.

Suggestions about administration SanghaDhammamayut.RoiEt Sort by frequency, 

descending three references should be updated to include the rules. In order to stay  

together as a group. Including secondary Should support the preparation of internal roads 

is easy for commuters to come. And at a minimum should include ways to control monks 

in the region to peace.

Keywords : 1. Administration 2. Dhammayut Monastic Order’s Affairs

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ท�าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนหลายสิ่งในสังคมได้อย่างรวดเร็ว มีความ 

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีารสือ่สาร รวมทัง้ความเจริญเตบิโตทางด้านวตัถุอย่างต่อเนือ่ง และท�าให้สงัคมเมอืง 

สังคมชนบท และท้องถิ่น ผู้คนทุกระดับสาขาอาชีพ มีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการของตนเอง

เพ่ือให้สอดคล้องกบัสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้เช่นเดยีวกนั แม้แต่องค์กรหรอืสถาบนัของพระสงฆ์ ซึง่ถอืว่าเป็น

สถาบันหลักของประเทศชาติ ก็ยังมีท่าทีในการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงพัฒนาองค์กรของตนเอง  

เพราะมิฉะนั้นแล้ว องค์กรของพระสงฆ์เองก็ยิ่งที่จะประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  

มิได้หมายความว่า พระสงฆ์เองจะอ้างสาเหตุนี้เอาเป็นข้ออ้างในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้ย่อหย่อนจาก

ธรรมวินยักห็าได้ไม่ เพราะแม้สงัคมจะเปลีย่นไปมากน้อยเพยีงใดกต็าม แต่ธรรมวนิยัของพระพทุธองค์ทีท่รง

แสดงไว้ดีแล้วนั้น ก็ยังคงมีอยู่ตลอดไป (พระมหาอนุศักดิ์ จันทราลักษณ์, 2548, หน้า 73)

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นความส�าคัญอย่างหนึ่งของคณะสงฆ์ จ�าเป็นที่จะต้อง

มกีารเรมิสร้าง พฒันาและปรบัปรุงประสิทธภิาพการบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ  เพือ่ให้สามารถ

อยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างกลมกลืน เพราะพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในชาติ และ

ยังแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของชาติ เป็นท่ีมาของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

จารีตประเพณี และการขัดเกลาทางสังคม ดังนั้น การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาโดยมี
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วดัเป็นองค์กรทางศาสนาทีเ่ป็นพืน้ฐานของสงัคม และพระภกิษสุงฆ์ กบัวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนในสงัคม

แล้วจะเห็นได้ว่าไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ วดัจงึเป็นศนูย์กลางแห่งการรวมน�า้ใจของบรรดาพทุธศาสนกิชน 

ซ่ึงท�าหน้าทีใ่นการวางรากฐานความเจรญิให้แก่สงัคม ส่งเสรมิความเป็นปึกแผ่น ความมัน่คงให้แก่สงัคม ช่วย

ลดปัญหาสังคม ส่งเสริมประสิทธิภาพการควบคุม หรืออาจกล่าวได้ว่า วัดเป็นศูนย์กลางของศาสนา และ

วัฒนธรรม ที่ผู้คนใช้เป็นบรรทัดฐานในการด�าเนินชีวิต และเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ซึ่งจะพบได้จากการ

แสดงออกทางศีลปะ วรรณคดี คติธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี เป็นต้น เพราะตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบันนี้ วัดและพระสงฆ์ยังมีบทบาทเกี่ยงข้องกับความเป็นอยู่ของคนในสังคม แล้วพระสงฆ์ยังมีบทบาท

ในการเป็นผู้น�าทางกิจกรรม และเป็นผู้น�าทางด้านจิตใจของคนในสังคม รวมทั้งยังมีบทบาทต่อสังคม 

ส่วนรวมในด้านต่างๆ มากมาย เช่น การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่

ได้รบัความล�าบากหรอืกระทัง่การช่วยเหลอืแก้ปัญหาต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม จะเหน็ได้ว่า วดัและพระสงฆ์

มีอิทธิพลต่อความเจริญรุ่งเรืองต่อสังคมได้เป็นอย่างมาก (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2541, หน้า 44) 

ปัญหาการบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์จงัหวดัร้อยเอด็ เป็นอกีปัญหาหนึง่ทีค่ณะสงฆ์จะต้องแสวงหา

แนวทางในการทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์ให้มปีระสทิธภิาพเพิม่มากยิง่ขึน้ ทัง้ใน

ด้านการปกครอง การศาสนศกึษา การศกึษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพทุธศาสนา การสาธารณปูการ และ

การสาธารณสงเคราะห์ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ และการ

สาธารณูปการ ก็คืองานในความรับผิดชอบของสังฆมนตรีแห่งองค์การท้ังสี่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

พ.ศ. 2484 น่ันเอง เพราะฉะนัน้ ปัญหาหลกัทีส่�าคญัของการบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์ กล่าวโดยสรปุแล้ว

กค็อื แนวทางในการบริหารงานกจิการคณะสงฆ์ทีย่งัไม่มเีอกภาพชดัเจน สอดคล้องกับพฒันาการทางสงัคม 

และเป็นไปตามพุทธธรรมวินัยที่พระภิกษุสามเณรสามารถประพฤติปฏิบัติได้จริงในปัจจุบัน

การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ จึงเป็นความคาดหวังของสังคมอีกประการหนึ่ง นอกจากการ

ประพฤตปิฏบิตัตินให้อยูใ่นธรรมวนิยัเพ่ือเป็นแบบอย่างของจริยธรรมความดงีามให้แก่คนในสงัคมได้เช่ือถอื

ได้ว่า คุณงามความดีในสังคมนั้นยังมีอยู่จริง ดังนั้น งานวิจัยในครั้งนี้ จึงเกี่ยวข้องกับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  

เช่น ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ฯลฯ เพ่ือท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารงานกิจการคณะสงฆ์ในทางที่ดีเพิ่มยิ่งขึ้นได้ต่อไป

ดงัน้ัน ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะวจิยัเรือ่ง การบริหารงานกจิการคณะสงฆ์ธรรมยตุ จังหวดัร้อยเอด็ 

ซึง่จะเป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์และจ�าเป็นต่อการน�าไปพฒันาแก้ไขปรับปรงุคณุภาพในการบรหิารงานกิจการ

ของคณะสงฆ์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคตต่อไป โดยผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ คือ

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพื่อศึกษาการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด ของพระภิกษุ และ

สามเณร จ�าแนกตามสถานภาพ อายุพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม 

2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด
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3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1 พระภิกษุสามเณร ที่มี สถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์

ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  พระภิกษุสามเณร ที่มี อายุพรรษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์

ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3  พระภิกษุสามเณร ที่มี วุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการ

คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.4  พระภกิษสุามเณร ทีม่ ีวฒุกิารศกึษาทางธรรมต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานกจิการ

คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงมีข้ันตอนและ 

วิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้

ประชากรได้แก่ พระภิกษุสามเณร ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด ในพรรษา ปี 2557 

จ�านวน 1,299 รูป กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระภิกษุสามเณร ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด  

ในพรรษา ปี 2557 จ�านวน 1,299 รูปก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี และมอร์แกน 

(R.V. Krejcie andD.W. Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายด้วยการ

จับสลากได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 297 รูป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ  

อายุพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัด

ออกเป็น 5 ระดบัและแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพือ่สอบถามข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ผลการวิจัย

5.1  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยโดยรวมสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้

 ผลการวจัิย พบว่าการบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์ธรรมยตุ จงัหวัดร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รองลงมา ได้แก่ ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด ได้แก่ ด้านการศาสนศึกษา ตามล�าดับ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ด้านที่ การบรหิารงานกิจการคณะสงฆ์
ระดับความคิดเห็น

S.D. อันดับ ระดับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ด้านการปกครอง

ด้านการศาสนศึกษา

ด้านการศึกษาสงเคราะห์

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ด้านการสาธารณูปการ

ด้านการสาธารณะสงเคราะห์

3.70

3.47

3.50

4.12

3.88

3.91

0.80

0.68

0.62

0.76

0.85

0.88

4

6

5

1

3

2

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

เฉลี่ย 3.76 0.77 มาก

5.2  ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด ของ 

พระภิกษุสามเณร จ�าแนกตาม สถานภาพ อายุพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม 

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน พบว่า

 1.  พระภิกษุสามเณรที่มีสถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการ 

คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการปกครองด้านการศาสนศึกษาด้านการ

เผยแผ่พระพทุธศาสนาและด้านการสาธารณปูการแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนทีเ่หลอื 

คือด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ไม่แตกต่างกัน

 2.  พระภิกษุสามเณรที่มีอายุพรรษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการ 

คณะสงฆ์ธรรมยตุ จงัหวดัร้อยเอด็ ทัง้โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

 3.  พระภกิษสุามเณรทีม่วีฒุกิารศกึษาสามญั ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานกจิการ

คณะสงฆ์ธรรมยตุ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน คอื ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศกึษา ด้านการ

ศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านการสาธารณะสงเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนที่เหลือ คือ ด้านการสาธารณูปการ ไม่แตกต่างกัน

 4.  พระภิกษุสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

กิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการ

ศกึษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ด้านการสาธารณปูการ และด้านการสาธารณะสงเคราะห์

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนที่เหลือ คือ ด้านการปกครอง ไม่แตกต่างกัน

5.3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 ด้านการปกครอง ได้แก่ ควรมกีารปรับปรงุการออกกฎ ระเบยีบในการอยูร่่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

และควรหาแนวทางการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้สงบเรียบร้อย 
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 ด้านการศาสนศึกษา ได้แก่ ควรจัดหาทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบธรรมและ

สอบบาลีเพิ่มขึ้น และควรมีการสรรหาและพัฒนาประสิทธิภาพครูสอนนักธรรมและบาลีหรือเปรียญธรรม

 ด้านการศกึษาสงเคราะห์ ได้แก่ ควรส่งเสรมิการจดัตัง้โรงเรยีนการกศุลของวดัเพือ่สงเคราะห์

เด็กและเยาวชน และควรส่งเสริมครูช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุน

โรงเรียนวิถีพุทธ 

 ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ ควรส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพทุธศาสนาเพ่ือสงเคราะห์เดก็และเยาวชน และควรส่งเสรมิฝึกอบรมพระภกิษสุามเณรให้มคีวามรูแ้ละ

วิธีการเผยแผ่ธรรมะ

 ด้านการสาธารณูปการ ได้แก่ ควรจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดเพื่อจัดการด้าน

สาธารณูปการ เป็นต้น และควรส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมดูแลและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด 

 ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ได้แก่ ควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดท�าถนนภายในวัดให้สะดวก

แก่การสัญจรไปมา และควรจัดให้มีหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ

6.  อภิปรายผลการวิจัย

ผู้วิจัยจ�าแนกการอภิปรายผลตามล�าดับหัวข้อได้ดังนี้

1.  การบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์ธรรมยุต จงัหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ 

ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ด้านการสาธารณปูการ ด้านการปกครอง ด้าน

การศึกษาสงเคราะห์ และด้านการศาสนศึกษา ตามล�าดับซึ่งจะพบว่า ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่โดยตรง

ของคณะสงฆ์ ซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุและสามเณรอยู่แล้วจึงท�าให้การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต  

จงัหวดัร้อยเอด็ ในด้านน้ีมค่ีาเฉลีย่สงูกว่าด้านอืน่ ๆ  นัน่หมายความว่า ความคดิเหน็ของพระภกิษแุละสามเณร

ส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เป็นไปด้วยด ีและสามารถยอมรับได้ รวมทัง้ประเด็นอืน่ ๆ  ทีน่่าสนใจทีท่�าให้ค่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เช่น การจดัให้มกีารบรรยายธรรมทางวทิยกุระจายเสยีงหรือสถานวีทิยโุทรทศัน์ จดัให้มศีนูย์ปฏบิตัธิรรมขึน้

ภายในวดัและมพีระอาจารย์สอนการปฏบิตัธิรรม การเทศนาสัง่สอนแก่ประชาชนโดยทัว่ไปให้ตัง้อยูใ่นหลกั

ค�าสอนของพระพทุธศาสนาเป็นประจ�า การจัดหาหนงัสอืไหว้พระสวดมนต์เพือ่ให้ผูร้กัษาศลีฟังธรรมไว้เพยีงพอ 

และฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้และวิธีการเผยแผ่ธรรมะ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

พระมหาวิเชียร จารุธมฺโม (2554, หน้า 97) ที่ได้วิจัยเรื่องการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ของวัดคงคาราม

วรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีและผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 ด้านท่ีมีค่าเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมากคอื ด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ทัง้นี้

อาจเป็นเพราะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นงานท่ีพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่ได้รับการปลูกฝังอบรมมา

จากพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ ให้รู้จักงานเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้เข้ามาสู ่

พระศาสนา คร้ันเมือ่มาเป็นพระสงัฆาธกิารท่ีมหีน้าท่ีในการปกครองคณะสงฆ์ จงึท�าให้การบรหิารงานกิจการ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

คณะสงฆ์ในด้านนี้ ส่วนใหญ่จะได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ และศาสนิกชนของชาวพุทธโดยท่ัวไป

สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหาวิชัย ชาญณรงค์ (2554, หน้า 106) ที่ได้วิจัยเรื่องบทบาทพระสงฆ์

ในการน�าหลักธรรมมาใช้ท�ากิจกรรมงานพัฒนาชุมชนเพื่อการลดละเลิกอบายมุขศึกษาเฉพาะกรณีพระครู

ศีลวราภรณ์ (เฉลิมิติสีโล) วัดโนนเมืองต�าบลโนนเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาและผลการวิจัย 

พบว่าพระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้น�าชุมชนด้วยการกระตุ้นปลูกจิตส�านึกน�าเทคนิควิธีการในการเข้าถึง

ชุมชนการสื่อสารกับชุมชนผ่านการเทศนาบรรยาย ป้ายข้อความสื่อด้วยหลักธรรม

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการศาสนศึกษา ท้ังนี้

อาจเป็นเพราะการบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์ธรรมยุต จงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านการศาสนศกึษา พระภกิษสุามเณร 

ส่วนใหญ่อาจเหน็ว่า ประเด็นส�าคญัของด้านการศาสนศกึษา เช่น การสรรหาและพฒันาครสูอนนกัธรรมและ

บาลี การจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมส�าหรับบาลีหรือนักธรรมขึ้นภายในวัด การควบคุมดูแลและส่งเสริม

ให้มีการเรียนการสอนนักธรรมบาลีแก่พระภิกษุสามเณรอย่างทั่วถึง การจัดหาทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุ

สามเณรที่สอบธรรมสอบบาลี การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาแก่ประชาชนและ

นักเรียนโดยทั่วไปยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องงบประมาณ บุคลากร ที่จะสนับสนุน จึงท�าให้การบริหารงานกิจการ

คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านการศาสนศึกษา ยังไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร สอดคล้องกับผลการ

วิจัยของพระใบฎีกาสุชินกิตฺติทินฺโน (2554, หน้า 99) ท่ีได้วิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการ 

คณะสงฆ์ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารกิจการ 

คณะสงฆ์พระภิกษุสามเณร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

2.  เปรียบเทียบการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 2.1 จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า พระภิกษุสามเณรที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 

การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุสามเณร

ที่มี สถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม

และรายด้าน คือ ด้านการปกครองด้านการศาสนศึกษาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านการ

สาธารณูปการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนท่ีเหลือ คือด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ไม่แตกต่างกันทั้งนี้อธิบายได้ว่า สถานภาพของพระภิกษุ สามเณรที ่

ต่างกัน แต่ก็ต้องยึดถือในหลักของธรรมวินัยเช่นเดียวกัน ดังนั้น ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานกิจการ

คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวดัร้อยเอด็ จึงแตกต่างกนัสอดคล้องกบังานวจิยัของพระมหาวเิชยีร จารธุมฺโม (2554, 

หน้า บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่องการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ของวัดคงคารามวรวิหาร อ�าเภอเมือง จังหวัด

เพชรบุรีและผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ ของพระภิกษุ สามเณร  

ที่มีสถานภาพ ต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2.2 จากสมมตฐิานการวจิยัทีว่่า พระภกิษุ สามเณรทีมี่ อายพุรรษา ต่างกนั มีความคดิเหน็ต่อ

การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุ สามเณร  

ที่มี อายุพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดย

รวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้อธิบายได้ว่าการยึดถือตาม 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎระเบียบพระธรรมวินัยอย่างเดียวกัน ความแตกต่างในเรื่องอายุพรรษา ก็เป็น
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ส่วนหนึ่งที่ท�าพระภิกษุ สามเณร ที่มีอายุพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นในเรื่องการบริหารงานกิจการ 

คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด ของพระภิกษุ สามเณร มีความแตกต่างกันด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย

ของพระธนดลนาคสุวณฺโณ (นาคพิพัฒน์) (2555, หน้า 117) ท่ีได้วิจัยเรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์

จังหวัดบุรีรัมย์และผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบของพระภิกษุสามเณร ท่ีมี อายุพรรษา ต่างกัน  

พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2.3 จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า พระภิกษุสามเณรที่มี วุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า 

  พระภกิษสุามเณรทีม่ ีวุฒกิารศึกษาสามญัต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานกจิการ

คณะสงฆ์ธรรมยตุ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน คอื ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศกึษา ด้านการ

ศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนที่เหลือ คือ ด้านการสาธารณูปการ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อธิบายได้ว่าในภาพ

รวมของพระภกิษ ุสามเณรทีม่ ีวฒุกิารศกึษาสามญัต่างกนั ต่างมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานกจิการคณะ

สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด โดยยึดการพิจารณาจากหลักธรรมเป็นเครื่องวินิจฉัยเช่นเดียวกันส่วนในด้าน

ความแตกต่าง แสดงให้เห็นว่า ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ระดับการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรมีผลต่อ

การพิจารณาการบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์ สอดคล้องกบังานวจิยัของพระมงคล กมโล (ทองใหญ่) (2556, 

หน้า บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์วัดนรนาถสุทริการาม และผลการวิจัย พบว่า 

พระภิกษุ สามเณร ที่มี วุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการ

ศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านการสาธารณะสงเคราะห์

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2.4  จากสมมติฐานการวจิยัทีว่่า พระภกิษสุามเณรทีม่ ีวฒุกิารศกึษาทางธรรม ต่างกนั มคีวาม

คดิเหน็ต่อการบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์ธรรมยตุ จงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั ผลการวจิยั พบว่า พระภกิษุ

สามเณรที่มี วุฒิการศึกษาทางธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต  

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนที่เหลือ คือ ด้านการปกครอง ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อธิบายได้ว่า วุฒิการศึกษา 

ทางธรรมของพระภิกษุสามเณร ที่ต่างกัน ย่อมมีพื้นฐานความคิดเห็นมาจากการพิจารณาในฐานะที่เป็น

นักบวชในพระพุทธศาสนา ดังนั้น ความคิดเห็นโดยรวมจึงไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านการศึกษาสงเคราะห์

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์แก่สังคม หรือประชาชนท่ีมีความทุกข์ยากล�าบากด้วยเหตุต่างๆ  

จึงท�าให้ด้านการศึกษาสงเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย แสดงถึงวุฒิการศึกษาทางธรรม เป็นสิ่งท่ี

ก�าหนดทศันะต่อสิง่ทีก่�าลงัพิจารณา สอดคล้องกบังานวจัิยของพระมหากว ีปภสสฺโร (2556, หน้า บทคดัย่อ) 

ทีไ่ด้วิจยัเร่ืองการบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์ของวัดป่าดาราภริมย์ อ�าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่และผลการ

วิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ของวัดป่าดาราภิรมย์ พระภิกษุ สามเณร  

ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
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ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณะสงเคราะห์แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนที่เหลือ คือ ด้านการปกครอง ไม่แตกต่างกัน

7.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบจากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น  

2 ระดับ ดังนี้

7.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 พบว่า การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ซ่ึงถอืว่าการบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์ธรรมยตุ จงัหวดัร้อยเอ็ด อยูใ่นระดบัขัน้ทีด่ ีจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องรกัษา

ระดับมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วนี้ให้คงไว้ต่อไป และพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดใน

โอกาสต่อไป

 ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ดงัน้ัน ผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อม ควรท่ีจะพฒันาด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ให้ดยีิง่ขึน้ 

ต่อไปจนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น จนถึงระดับที่ดีที่สุดในโอกาสต่อไป

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือด้านการศาสนศึกษา ดังนั้น 

ด้านการศาสนศึกษาคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด ควรท่ีจะเร่งหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน 

ในด้านนี้ให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

7.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 7.2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด 

ที่มีต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด

 7.2.2  ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต 

ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 7.2.3  ควรศึกษาเชิงคุณภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด
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9.  ค�าขอบคุณ

ผู้วิจัยในฐานะที่ได้เป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษาและด้านจริยธรรม ได้เล็งเห็นความส�าคัญ 

และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ดจึงสนใจท่ีจะท�าวิจัยในเรื่องนี้

และส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือหลายๆฝ่ายอาทิเช่นพระราชปริยัติวิมล, 

ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.เอนก  

ศิลปนิลมาลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตลอดจนเพื่อนสหธรรมิก และแรงสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว 

นักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นก�าลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานด้านเอกสารที่ใช้ในการ

ประกอบท�าวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ

โอกาสนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยเรื่องนี้คงจะอ�านวยคุณประโยชน์แก่การบริหารงานกิจการ

คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ดและผู้สนใจพอสมควร
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การพัฒนาครู ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อ�าเภอวาปีปทุม 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 

DEVELOPING TEACHERS FOR CONDUCTING CLASSROOM RESEARCHAT  

BAN KHOKSI THONG LANG SCHOOL UNDER MAHA SARAKHAM  
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      สุจินดา จันทะกระยอม1 

SUJINDA JANTAKRAYOM 

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวจิยัในครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ 1) ศกึษาระดบัความรูค้วามเข้าใจ ด้านการท�าวจิยั ในชัน้เรยีน

ของครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในช้ันเรียน  

2) เปรยีบเทียบความรู ้ด้านการท�าวจิยัในชัน้เรยีนของครโูรงเรยีนบ้านโคกสทีองหลาง ก่อนกบัหลงัการประชมุเชงิ 

ปฏิบัติการการท�าวิจัยในช้ันเรียน 3) รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ท่ีมีต่อการท�าวิจัยในช้ันเรียน

ของครโูรงเรยีนบ้านโคกสทีองหลาง กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ครผููส้อนในโรงเรยีนบ้านโคก

สีทองหลาง อ�าเภอวาปีปทุม ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ�านวน 15 คน

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิย ม ี2 ประเภท คอื 1.เอกสารประกอบการประชุมเชงิปฏบิติัการ การท�าวจิยัในช้ันเรยีน 

2.แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียนก่อนกับหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การท�าวิจัยในชั้นเรียน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  

ค่าความถี่ ( f ) ค่าเฉลี่ย (m) ค่าร้อยละ ( P ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s ) การทดสอบค่าที ( t ) แบบ 

Dependent Samples และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสี

ทองหลางก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด (ร้อยละ 33.77) และหลังการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 84.00) 2) ความรู้เรื่องการท�าวิจัยใน 

ชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ก่อนกับหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน 

โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 คอืค่าเฉลีย่ของคะแนนการท�าวจัิยในชัน้เรยีน

หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการท�าวิจัยในชั้นเรียนก่อน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน 3) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาการท�าวิจัยในชั้นเรียน 

คอื ความไม่ชดัเจนในเรือ่งสถติแิละการวเิคราะห์ข้อมลู การเลอืกปัญหาในการท�าวิจัยในชัน้เรยีนและการเขยีน 

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ครูคิดว่าสามารถแก้ปัญหาได้ โดยการฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนาเพิ่มเติม 

1 นักศึกษาปริญญาโท	 	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต

ร้อยเอ็ด



Vol.5 No.2 July – December 2016148

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

จัดตั้งคณะที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าในการท�าวิจัยในชั้นเรียน และครูให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดอบรมการท�า

วิจัยในชั้นเรียน โดยไม่ควรเก็บเงินจากครูในการอบรม ผู้บริหารควรนิเทศติดตามการท�าวิจัยในช้ันเรียน  

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกเดือน

ค�าส�าคัญ : 1.การพัฒนา 2.ครู 3.วิจัยในชั้นเรียน

ABSTRACT

This research served the purposes: 1) to study level of understand in classroom 

research at Ban Khoksi Thong Lang school before and after workshop. 2) to compare  

research workshop attendees’ scores of the pretest knowledge on conducting the classroom 

research with those of the posttest one on, 3) to collect their opinions and suggestions for 

enhancing their knowledge on carrying out their classroom research. The target group 

taken part in the classroom research workshop comprises twelve teaching-tasked teachers 

at Ban Khoksi Thong Lang under Mahasarakham Elementary Education Service Office 2. The 

research instrument is of three types: 1) handouts supplementing the classroom research 

workshop, 2) handouts for the pretest and posttest to gauge their knowledge and  

understanding of conducting the classroom research, possessing the reliability for the whole 

entry at 0.85. The statistics exploited for processing data incorporate frequency, mean, 

percentage and t-test (Dependent Samples).

Outcomes of research findings :  1)Teacher at Ban Khoksi Thong Lang school gained 

knowledge of classroom research before workshop at the least level( P =33.77)but after 

workshop at the most level.( P =84.00)2) Their pretest and posttest knowledge on  

conducting the classroom research prior to and after having joined the research workshop 

has been strikingly different in the overall aspect, with the statistical significance level at 

.05. Precisely, means of their posttest scores have been higher than those of the pretest 

ones. 3) Teachers’ opinions on problems for conducting the classroom research have been 

recommended as follows: Their ongoing problems for conducting the classroom research 

seem highly questionable in coping with statistics and data analyses, the selection of 

problems for conducting it, and writing the report of the classroom research. Practically, 

they assume they are able to address the problems of conducting it by joining training 

courses, attending workshops, taking part in additional research seminars, relying on research 

textbooks on it and other exemplary pieces of research work. Their suggestions have 

summed up the following: 1) Training courses on conducting the classroom research should 

be held when on the regular basis. 2) The budget for undertaking such courses must be 
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allotted by the sector concerned, without charging teachers for fee. 3) Teachers’ develop-

ments of conducting it should be supervised systematically and continually followed up 

by school administrators. 4) A monthly seminar on the classroom research should be held.

Keywords : 1.Developing 2.Teacher 3.Classroom Research 

1. ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติพุทธศักราช 2542 นั้น ครูจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพด้วยการคิดค้นหาแนวทางใหม่

เพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดจนคิดค้นหาแนวทางใหม่ๆที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการรับรู้สร้างองค์ความรู้

ใหม่และน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้หวัใจของการปฏริปูการศึกษา มคีวามมุง่หวงัทีจ่ะให้การจดัการเรยีนรูพ้ฒันา 

ผูเ้รียนให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ ทัง้ร่างกายจิตใจสตปัิญญา คณุธรรม จรยิธรรมและวฒันธรรมในการด�ารงชีวติ

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ มุง่มัน่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอันเนือ่ง

มาจากประสบการณ์ทีค่รูผูส้อนก�าหนดขึน้ ซึง่ผูส้อนมส่ีวนส�าคัญทีจ่ะเป็นผูส้ร้างถนนแห่งการเรยีนรู้การพฒันา 

ผู้เรยีนให้เกิดการเรียนรู้ตามองคป์ระกอบ จ�าเป็นทีค่รูผู้สอนจะต้องมีขั้นตอนการท�างานที่เป็นระบบมากขึ้น

มผีลการท�างานทีเ่กดิจากขัน้ตอนกระบวนการวจิยัถกูน�ามาใช้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรยีนรู้ทีต้่องการ

จะจัดให้กับผู้เรียน โดยครูผู้สอนน�าการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนให้มีทักษะคิดค้นหาค�าตอบและตัดสินใจ 

ในกิจกรรมการเรยีนรูข้องตนเอง ในขณะเดียวกนัครผููส้อนกส็ามารถน�ากระบวนการวจิยัมาใช้พฒันารปูแบบ

การเรียนรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การวิจัยจึงให้ได้ทั้งผู้เรียนและครูผู้สอนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันเพื่อให้

กระบวนการพฒันาการเรยีนรูใ้นห้องเรยีนประสบผลส�าเร็จ (ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต,ิ  

2544, หน้า 1)

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนได้รับการประเมิน

ภายนอกรอบ 3 จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 9-11 

มถินุายน พ.ศ. 2554 ผลการประเมนิ (ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา, อัดส�าเนา, 

2554, หน้า48–49) ของโรงเรียนบ้านโคกสทีองหลาง โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีแต่ยงัมสีิง่ทีค่วรปรบัปรงุ คอืตวั

บ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ควรได้รับ

การพัฒนาด้านความรู้และทักษะ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่าควรพัฒนาครูผู้สอน โดยการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและการน�าผลการประเมินมา

ปรับปรุงและพัฒนา โดยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

จากผลการประเมินภายนอกดังกล่าวผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัยและครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง

ทุกคน ได้ร่วมกันน�าปัญหาที่เกิดขึ้นมาประชุม วิเคราะห์หาสาเหตุพบว่า ในการจัดการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่

จัดการเรียนรู้โดยมุ่งสอนตามเนื้อหา ต�ารา และบทเรียน ขาดความรู้ ความเข้าใจทักษะ และประสบการณ์

ด้านการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ ไม่ค�านงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ศกึษาสภาพปัจจบัุน
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ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ขาดความรูค้วามเข้าใจในการท�าวจิยัในช้ันเรยีนและไม่เหน็ความส�าคญัของ

การวิจัยในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อการเรียน การสอน ผู้วิจัยในฐานะครูวิชาการโรงเรียนได้ร่วมกับผู้บริหารและ

ครูผูส้อนทกุคน ได้มคีวามคดิเหน็ร่วมกนัทีจ่ะพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน โดยการใช้การท�าวจิยัในชัน้เรยีน

เป็นเครื่องมือส�าคัญ และด�าเนินการพัฒนาครูด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียนด้วยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การท�าวิจัยในชั้นเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�าวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสี

ทองหลาง ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�าวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสี

ทองหลาง ก่อนกับหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน

2.3  เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ท่ีมีต่อการท�าวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียน 

บ้านโคกสีทองหลาง

3.  สมมติฐานการวิจัย

ครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน หลังการประชุม

เชิงปฏิบัติการ การท�าวิจัยในชั้นเรียน สูงกว่าก่อนประชุมเชิงปฏิบัติการ 

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

4.1 ท�าให้ครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อ�าเภอวาปีปทุม ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถท�าวิจัยในชั้นเรียนได้ 

4.2 เป็นแนวทางส�าหรับสถานศึกษาอื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาครู ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน

5.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

5.1  ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย

 1.  การจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน ปัญหาด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน พร้อมทั้งศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารทางวิชาการ 

รายงานการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งขอค�าแนะน�าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  

เพือ่จดัท�าโครงร่างวจัิยและขออนมัุติต่อบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตร้อยเอด็ 

 2.  การด�าเนินงานตามโครงการวิจัยผู้วิจัยได้ด�าเนินงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  -  ทดสอบความรู้ ด้านการท�าวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 

ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน 
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  -  เผยแพร่เอกสารประกอบการประชมุเชงิปฏบิตักิาร “การท�าวจิยัในชัน้เรยีน” 5 ขัน้ตอน 
ของกรมวชิาการ ให้ครูโรงเรยีนบ้านโคกสทีองหลางศกึษาได้ศกึษาก่อนเข้ารับการประชมุเชงิปฏบิติัการการ
ท�าวิจัยในชั้นเรียน

  -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในช้ันเรียนโดยเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

  -  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องการท�าวิจัยในชั้นเรียน หลังประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ท�าวจิยัในชัน้เรยีน พร้อมสอบถามความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ท่ีมต่ีอการท�าวจิยัในช้ันเรยีนของครโูรงเรยีน
บ้านโคกสีทองหลาง จากนั้นน�าข้อมูลที่เก็บรวบรวม มาวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 3. รายงานผลการวิจัยเป็นการน�าผลการวิเคราะห์มาเรียบเรียงเขียนรายงาน เสนอต่อ 
คณะกรรมการควบคมุสารนพินธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรงุแก้ไขข้อบกพร่องตามทีค่ณะกรรมการควบคมุ 
สารนิพนธ์เสนอแนะ จัดพิมพ์และรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภทคือ
 1. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การท�าวิจัยในชั้นเรียน”
 2. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน 2 ฉบับ ดังนี้
  1)  แบบทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏบัิติการการท�าวิจยัในช้ันเรียนแบ่งออกเป็น 2 ตอน
   ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการท�า

วิจัยในชั้นเรียน มีจ�านวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา ช้ันท่ีสอน 
ประสบการณ์ในการสอน จ�านวนชั่วโมงหรือคาบที่สอนในหนึ่งสัปดาห์ 

   ตอนที่ 2 ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน จ�านวน 30 ข้อ 
  2) แบบทดสอบหลงัการประชมุเชงิปฏบิติัการการท�าวจิยัในช้ันเรยีนแบ่งออกเป็น 2 ตอน
   ตอนที่ 1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน (แบบทดสอบชุดเดิม 

กับก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน) 
   ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ของครูโรงเรียนบ้านโคกสี

ทองหลาง ที่มีต่อการท�าวิจัยในชั้นเรียน 

6.  ผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิจัยข้อมูลตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.  ความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�าวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางก่อนการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (m= 10.13 คิดเป็นร้อยละ 
33.77) ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับน้อยที่สุดทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นก�าหนดวิธีการในการแก้ปัญหา 
(m= 2.07 คิดเป็นร้อยละ34.50) ขั้นพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม (m= 2.07 คิดเป็นร้อยละ 34.50)  
ขั้นสรุปและเขียนรายงาน (m= 2.07 คิดเป็นร้อยละ 34.50) ขั้นส�ารวจและวิเคราะห์ปัญหา (m= 2.00  

คิดเป็นร้อยละ 33.33) และขั้นน�าวิธีการหรือนวัตกรรม ไปใช้ (m= 1.93 คิดเป็นร้อยละ 32.17)
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2.  ความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางหลังการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (m= 25.20 คิดเป็นร้อยละ 

84) ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นก�าหนดวิธีการ ในการแก้ปัญหา (m= 

5.33 คิดเป็นร้อยละ 88.83) ขั้นส�ารวจและวิเคราะห์ปัญหา (m= 5.27 คิดเป็นร้อยละ 87.83) ขั้นพัฒนา

วิธีการหรือนวัตกรรม (m= 5.07 คิดเป็นร้อยละ 84.50) ขั้นสรุปและเขียนรายงาน (m= 5.07 คิดเป็น 

ร้อยละ 84.50) และระดบัมาก 1 ข้ันตอนคอืข้ันน�าวธิกีารหรอืนวตักรรม ไปใช้ (m= 4.47 คดิเป็นร้อยละ 74.50)

3.  ความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�าวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ก่อนกับ

หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่

ระดับ .05 คือค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน (m= 25.20, s = 

0.40) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัย ในชั้นเรียน (m= 10.13, s = 

0.62) 

4. ความคดิเหน็ของคร ูทีม่ต่ีอปัญหา และข้อเสนอแนะการท�าวจิยัในชัน้เรียน พบว่า ครู มปัีญหา

ในการท�าวิจัยในชั้นเรียน คือ ความไม่ชัดเจนในเรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกปัญหาในการท�า

วจิยัในชัน้เรยีนและการเขยีนรายงานการวจิยัในชัน้เรยีน ส�าหรบัการด�าเนนิการวจิยัในชัน้เรยีน ครคูดิว่าครู

สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาเพิ่มเติม จัดตั้งคณะที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าในการท�า

วิจัยในชั้นเรียน และศึกษาจากเอกสารต�าราการท�าวิจัยในช้ันเรียน ศึกษาจากตัวอย่างงานวิจัยในช้ันเรียน 

ครูให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดอบรมการท�าวิจัยในชั้นเรียน หรือจัดหางบประมาณโดยไม่ควรจัดเก็บเงินจาก

ครู ผู้บริหารควรนิเทศติดตามการท�าวิจัยในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และควรมีการประชุม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกเดือน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากข้อสรุปที่กล่าวมาข้างต้น สามารถน�ามาอภิปรายผลการวิจัยตามล�าดับดังนี้

1.  ผลการวิจัยที่พบว่า ความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสี

ทองหลางก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในช้ันเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด (m= 

10.13 คดิเป็นร้อยละ 33.77) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าโรงเรยีนบ้านโคกสทีองหลางเพิง่จะเริม่ก�าหนดนโยบาย

ให้ครนู�ากระบวนการท�าวจิยัในชัน้เรยีนมาใช้แก้ปัญหาและพฒันานกัเรยีน ครสู่วนใหญ่จัดกจิกรรมการเรยีน

การสอนแบบบรรยาย สอนโดยไม่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ แม้ว่าครูบางส่วนจะเคยไปอบรม พัฒนามาบ้างแล้ว

แต่ก็ไม่เข้าใจในขั้นตอนการท�าวิจัยในชั้นเรียนคิดว่าเป็นเร่ืองยุ่งยาก เสียเวลาในการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ ดรุณี รัตนสุทธิ (2548, หน้า 98-100) ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านการท�าวิจัยในช้ันเรียน

บ้านนาสีนวล พบว่า ก่อนการพฒันาครมูพีฤตกิรรมในการจดัการเรยีนการสอน สอนแบบบรรยาย สอนโดย

ไม่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญและสอดคล้องกับ วิมลพร ลาภบรรจบ (2550, หน้า 97-100) ได้ศึกษาการพัฒนา

บุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านผาสิงห์ อ�าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พบว่า 

ก่อนการด�าเนนิการพฒันากลุม่เป้าหมาย 1 คน เคยผ่านการอบรมเกีย่วกบัการท�าวจิยัในชัน้เรยีนแต่ไม่สามารถ 

น�ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ได้ส่วนกลุ่มเป้าหมายอีก 3 คน ไม่เคยผ่านการอบรมจึงไม่มีความรู้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2.  ผลการวิจัยที่พบว่า ความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสี

ทองหลาง หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  

(m= 25.20 คดิเป็นร้อยละ 84.00) ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า ครไูด้ศกึษาเอกสารประกอบการประชมุเชงิปฏบิตัิ

การ “การท�าวิจัยในชั้นเรียน” และได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งวิทยากรได้ให้

ความรูแ้ละจดักจิกรรมให้ครฝึูกปฏบิติัตามขัน้ตอนการท�าวจิยัในชัน้เรยีน มกีารน�าเสนอผลงานเป็นรายบคุคล

และรายกลุ่ม พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าแก้ไขข้อบกพร่อง มีการอภิปรายซักถามในส่วนที่ไม่เข้าใจอย่างใกล้ชิด 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันทิพา ชูศรีโฉม (2548, หน้า 83-84) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการท�า

วิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา อ�าเภอสมเด็จ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 

พบว่า หลังการพัฒนาโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาเป็น

ที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าเพื่อเติมเต็ม ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถท�าวิจัยในชั้นเรียนได้

เสร็จสมบูรณ์ 5 ขั้นตอน

3.  ผลการวิจัยที่พบว่า ความรู้ความเข้าใจ ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านโคกสี

ทองหลาง ก่อนกับหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการประชุมเชิง

ปฏบิตักิารการท�าวจิยัในชัน้เรยีน สงูกว่าก่อนการประชมุเชงิปฏบิตักิารการท�าวจิยั ในชัน้เรยีน แสดงให้เหน็ว่า 

ระดับความรู้ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของครูสูงข้ึน ท้ังนี้อาจเป็นผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�า 

วจิยัในชัน้เรยีน พึง่ผ่านไปไม่นานท�าให้ครมูคีวามเข้าใจ กระตอืรอืร้นในการท�าวจิยัในชัน้เรยีน สอดคล้องกบั

ณรงศักดิ์ ปิ่นลออ (2551, หน้า 124) เสนอแนะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรก�าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนใน 

การก�าหนดให้ครตู้องจดัท�าวจิยัในชัน้เรยีนทกุคนและทกุภาคเรยีนอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 เรือ่ง สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ ดรุณี รัตนสุทธิ (2548, หน้า 98-100) ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน

บ้านนาสีนวล พบว่า ก่อนการพฒันาครมูพีฤตกิรรมในการจดัการเรยีนการสอน สอนแบบบรรยาย สอนโดย

ไม่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ จึงพัฒนาครูด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียนตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน โดยใช้กลยุทธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศการศึกษาส�าหรับสังคมไทย ท�าให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ

ด�าเนนิการวิจัยในชัน้เรยีนและเปลีย่นพฤตกิรรมการพฒันาการเรียนรู้ด้วยการวิจยัในช้ันเรียนไปในทางท่ีดข้ึีน 

4.  จากแบบสอบถามหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียนพบประเด็นปัญหาใน

การท�าวิจัยในชั้นเรียนของครู คือ ความไม่ชัดเจนในเรื่องสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล อาจเป็นเพราะคร ู

ไม่แน่ใจว่าข้อมูลทีไ่ด้ต้องใช้สถติใิดในการวเิคราะห์ข้อมลู ไม่เข้าใจการหาค่าสถติต่ิางๆ คดิว่าเป็นเรือ่งทีย่าก

ส�าหรับตวัเอง สอดคล้องกบังานวจัิยของ พนัทพิา ชศูรโีฉม (2548, หน้า 83-84) ได้ศกึษาการพฒันาบคุลากร

ในการท�าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในด้าน

การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน กล่าวคือความไม่ชัดเจนในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

ท�าให้ไม่สามารถน�าผลการปฏบิตัมิาเขยีนรายงานได้ ครใูห้ข้อเสนอแนะว่า ควรจดัอบรมการท�าวจิยัในชัน้เรยีน  

หรือจัดหางบประมาณโดยไม่ควรจัดเก็บเงินจากครู ผู ้บริหารควรนิเทศติดตามการท�าวิจัยในช้ันเรียน 

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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8.  ข้อเสนอแนะ

8.1 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาครู ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 

อ�าเภอวาปีปทมุ ส�านกงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 1.แม้ว่าพระราชบญัญตักิาร

ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545)จะก�าหนดให้โรงเรียนจัดการ

ศึกษาให้ครูท�าวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้นถ้าโรงเรียนสามารถก�าหนดการท�าวิจัยในชั้นเรียนเป็นนโยบายและ

ภารกิจโรงเรียน ต้องด�าเนินการไปพร้อมกับภารกิจอื่นๆ 2. ในระยะแรกของการท�าวิจัยในชั้นเรียน ครูยังไม่

สามารถหาแหล่งทุนได้ โรงเรียนจึงควรสนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมครูด้านการท�าวิจัยในช้ันเรียน 

รวมท้ังพัฒนางานวจัิยเป็นผลงานวชิาการในการพฒันาวชิาชีพต่อไป 3. เพือ่อ�านวยความสะดวกทางโรงเรยีน

ควรจดัแหล่งค้นคว้าด้านการท�าวจัิยในชัน้เรยีนให้เพียงพอเหมาะสม และสนบัสนนุให้ครไูปค้นคว้าข้อมลูจาก

ห้องสมุดภายนอกสถานศึกษาได้ในเวลาราชการ 4. เพื่อให้ครูมีผู้ช่วยเหลือแนะน�าและให้ค�าปรึกษา ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพนักเรียนโรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการท�าวิจัยใน 

ชั้นเรียนแก่ครู 

8.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 จากการท�าวิจัยเรื่อง การพัฒนาครู ด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง

อ�าเภอวาปีปทุม ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ควรมีการวิจัยต่อยอด ดังนี้ 

1) การประเมินและติดตามผลการพัฒนาครูด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียน 2) ระบบการนิเทศในโรงเรียนเพื่อ

ส่งเสริมให้ครูท�าวิจัยทั้งโรงเรียน 

9. บรรณานุกรม

กรมวิชาการ. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ:  

คุรุสภาลาดพร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

ณรงศกัดิ์ ปิ่นละออ. (2551). การพัฒนาบุคลากรดา้นการวิจยัในชั้นเรยีน โรงเรียนบา้นส�าโรง หนองจอก 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาการ

บริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ดรุณี รัตนสุทธิ. (2548). การพัฒนาครูด้านการท�าวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวลอ�าเภอเพ็ญ

ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอดุรธานเีขต 1. การศกึษาค้นคว้าอสิระการศึกษามหาบณัฑติ, สาขา

การบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

พันทิพา ชูศรีโฉม. (2548). การพัฒนาบุคลากรในการท�าวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 

อ�าเภอสมเด็จส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษา

มหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 155

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

วิมลพร ลาภบรรจบ. (2550). การพฒันาบคุลากรเกีย่วกับการวจิยัในชัน้เรยีนโรงเรยีนบ้านผาสิงห์ อ�าเภอ

หนองววัซอ จังหวดัอดุรธานี. การศกึษาค้นคว้าอสิระการศกึษามหาบณัฑติ, สาขาการบรหิารการ

ศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

10.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์นี้ ส�าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผศ.ดร.เอนกศิลป นิลมาลย์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่กรุณาให้ค�าปรึกษา แนะน�าแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจน 

แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน และเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง 

จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ นายสิริฤทธิ์ หลาบสีดา ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านจอกขวาง และนางศิริพรรณซุย

โพธิ์น้อย ครูช�านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจ

สอบเครื่องมือการวิจัยแก่ผู้วิจัย จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  

THE ELDERLY’S SATISFACTION WITH LIVING ALLOWANCE PAYMENT  

SERVICE OF TAMBON NONG MUEN THAN ADMINISTRATION ORGANIZATION 

IN AT SAMAT DISTRIC, ROI ET PROVINCE

เยาวลักษณ์ การะเกษ1 

YAOWALAK KARAKET 

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพี่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่าย

เบ้ียยังชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหมืน่ถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ

เกีย่วกบัการให้บริการจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหม่ืนถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการด้านสงเคราะห์เบี้ยยังชีพที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองหมืน่ถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 283 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ

วจิยั คอื แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั จ�านวน 20 ข้อ มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .89 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์

ผลการวจัิยพบว่า : 1) ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุ่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยงัชีพขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บรกิาร, ด้านขัน้ตอนการให้บรกิาร, ด้านสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม, และด้านสิง่อ�านวยความสะดวก 2) ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย

ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม  

ไม่แตกต่างกนั ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ และ 3) ผูส้งูอายมุข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมืน่ถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอ็ด ได้แก่ ควรจดัท�าคูม่อื และ

เอกสารเผยแพร่ความรูเ้รือ่งการจ่ายเบีย้ยงัชีพ เจ้าหน้าทีค่วรมีความตรงต่อเวลาในการปฏบัิตงิาน ควรมป้ีาย

แสดงแผนทีอ่าคาร และส่วนงานการให้บรกิารต่าง ๆ  และควรจดัเจ้าหน้าทีค่อยแนะน�าผูส้งูอายทุีม่าใช้บรกิาร

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ค�าส�าคัญ : 1.ความพึงพอใจ 2.ผู้สูงวัย 3.เบี้ยยังชีพ

ABSTRACT

This thematic paper serves the purposes: 1) to study the elderly’s satisfaction with 

Tambon Nong Muen Than Administration Organization’s living allowance payment service 

in Roi Et province’s At Samat district, 2) to compare their satisfaction with living its  

allowance payment service to variables of their genders, ages and careers, and 3) to study 

suggestions for enhancing its living allowance payment service. The sampling groups  

comprise 283 eligible elders living in its authorized area. The instrument used for the  

research is five-rating scale questionnaires endowed with twenty questions, each of which 

possesses the reliability at 0.89. The statistics utilized for data analyses encompass  

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA) by 

making use of the computer software package to facilitate analyses. 

 Outcomes of research findings: 1) The elderly’s satisfaction with Tambon Nong 

Muen Than Administration Organization’s living allowance payment in Roi Et province’s At 

Samat district has been rated ‘high’ in the overall aspect. In terms of each of four aspects, 

it has been found at ‘high’. All four aspects placed in descending orders of means embrace 

those of: i) service authorities, ii) steps of rendering services, iii) premises and environments, 

and iv) facilitators. 2) The hypothesis testing results has been disclosed that variables of 

their genders, ages and educational levels show no significant differences in their  

satisfaction with its living allowance payment in the overall aspect, thereby rejecting the 

formulated hypotheses. 3) Their suggestions for its living allowance payment at the above 

organization are that : i) it should provide the elderly with the manual and document in 

order to disseminate knowledge of living allowance payment, ii) authorities must start 

working on time. In addition, it should have placards showing the building where different 

work sections are provided, and iii) it should assign an authority waiting for giving advice to 

the elderly who come to receive the payment service.

Keywords : 1.Satisfaction Service 2.The Elderly 3.Living Allowance Payment 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ตามพระราชบัญญัติการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนด

ภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ�านาจ หน้าที่ในการ

สงเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหาร
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ส่วนต�าบล มีอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ของตนเอง (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส”  

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย, 2545, หน้า 185) และพระราชบัญญัติสภาต�าบล

และองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 50 “ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย องค์การบรหิารส่วนต�าบล มอี�านาจ 

หน้าที่ต้องท�าในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ 

ผู้พิการ” และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 53 “บุคคลซึ่ง

มอีายเุกนิหกสิบปีบรบิรูณ์และไม่มรีายได้เพยีงพอแก่การยงัชพี มสีทิธไิด้รบัสวสัดกิารสิง่อ�านวยความสะดวก

อนัเป็นสาธารณะอย่างสมศกัดิศ์รแีละความช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรฐั” (โกวทิย์ พวงงาม, 2550, หน้า 11) 

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เป็นการบริการท่ีรัฐเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการในสถานสงเคราะห์

หรือศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ (Institute) มาสู่บริการที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นการจัดสวัสดิการด้านการเงินและรายได้ให้กับ 

ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทุกข์ยาก ถูกทอดทิ้งฐานะยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู รัฐบาลได้

จดัสรรงบประมาณเงนิอดุหนนุสนับสนุนเบีย้ยงัชีพแก่ผูส้งูอาย ุเป็นเงนิ 300 บาท/คน/เดอืนจนตลอดชพี ต่อมา 

กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 เพือ่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัต ิและคณะรฐัมนตรไีด้ประชมุและมมีติเมือ่

วนัที ่12 ธนัวาคม 2549 ปรบัเพิม่เงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายจุากเดมิ 300 บาท/เดอืน เป็นคนละ 500 

บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์เดิม) 

ยกเลิกระเบียบ กรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ได้แก่ ระเบียบกรม

ประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543 และระเบียบ 

กรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย, 2545, หน้า 185)

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน ตั้งอยู่ระยะทางจากอ�าเภออาจสามารถ 15 กิโลเมตร 

ห่างจากจงัหวดัร้อยเอด็ 54 กโิลเมตรปัจจบุนั แบ่งเขตปกครองออกเป็น 17 หมูบ้่าน จ�านวนครวัเรอืน 2,034 

ครัวเรือน มีพื้นที่โดยประมาณ จ�านวน 28,251 ไร่ หรือประมาณ 48.50 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ทั้งสิ้น 

9,858 คน แยกเป็นชาย 4,955 คน เป็นหญิง 4,903 คน และมีผู้สูงอายุทั้งสิ้น จ�านวน 968 คน แยกเป็น

ชาย 448 คน เป็นหญิง 520 คน ซึ่งการด�าเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยก�าหนด งบประมาณได้รบัการจดัสรรเป็นเงนิอดุหนนุจากส่วนกลาง เพือ่จ่ายให้แก่

ผู้สูงอายุตามบัญชีรายชื่อ คนละ 500 บาท/เดือน ซ่ึงในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีเดือนละ โดยจ่ายเป็นเงนิสดให้แก่ผูส้งูอายหุรอืผูร้บัมอบอ�านาจตามหนงัสอืมอบ

อ�านาจจากผู้สูงอายุผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 แบบขั้นบันไดและต้องจ่ายก่อนวันที่ 10  

ของทุกเดือน (องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน, 2556, (อัดส�าเนา).)

สภาพปัญหา เกีย่วกบัการบรกิารด้านการสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีให้แก่ผูส้งูอายใุนเขตองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาจ�านวนผู้สูงอายุที่
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มฐีานะยากจนในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลมจี�านวนเพิม่มากข้ึน องค์การบรหิารส่วนต�าบลมีงบประมาณ

ไม่พอเพียง ปัญหาผู้น�าชุมชน บางครั้งไม่มีการประชุมประชาคมชุมชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ แทน

ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตหรือย้ายภูมิล�าเนา มักจะใช้สิทธิของตนเอง เอาพรรคพวก ญาติพี่น้องของตนมารับเบี้ย

ยังชีพ ท�าให้ผูท้ีเ่ดอืดร้อนจรงิๆ ขาดโอกาส ปัญหาการเบกิจ่ายงบประมาณจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 

ล่าช้า ปัญหาด้านบคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบลซึง่มีจ�านวนน้อย ดแูลบรกิารผูส้งูอายไุม่ทัว่ถึงปัญหา

ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งไม่มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วย ปัญหาชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุ 

เป็นต้น

ผูวิ้จยัในฐานะเป็นผูป้ฏบิติัและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการบรกิารจ่ายเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายแุละ จงึมคีวาม

สนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองหมืน่ถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวดัร้อยเอ็ด เพือ่จะได้รบัทราบข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ใช้ในการก�าหนด

นโยบายหรือแนวทางการพัฒนาการให้บริการจ่ายยังชีพผู้สูงอายุ และน�าผลจากการศึกษาที่ได้ ไปใช้เป็น

สารสนเทศในการพัฒนาการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน 

อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน

2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1 ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3 ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1 ท�าให้ทราบความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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4.2 ท�าให้ทราบว่า ผลของการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุท่ีมีเพศ อายุ  

และอาชีพ ต่างกัน

4.3  ท�าให้ทราบว่าข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4  สามารถน�าผลจากการวจัิยครัง้นีไ้ปใช้เป็นประโยชน์ในการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชีพขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1  ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั (Population) ได้แก่ ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบัการบรกิารด้านสงเคราะห์เบีย้

ยังชีพที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จาก 

17 หมู่บ้าน จ�านวน 968 คน

5.2  กลุม่ตวัอย่าง (Sample) ได้แก่ ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบัการบรกิารด้านสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีทีอ่าศยัอยู่

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวนทั้งสิ้น 283 คน 

ได้จากการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน (Taro Yamane) (อ้างใน สุจินต์ ธรรมชาติ, 

2549, หน้า 48)

5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) สอบถามเกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย

ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ4) ด้านสิ่ง

อ�านวยความสะดวก ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ

ของลิเคิร์ต (Likert Scales) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยที่สุด

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถามข้อมูล 

เกีย่วกบัการให้บริการจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหม่ืนถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด

5.4  สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ สถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) คอื ความถี ่(Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิง

อนุมาน คือ การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One – way ANOVA) หรือ (F-test)
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6. ผลการวิจัย

6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองหม่ืนถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านสถานที่ และสิ่งแวดล้อม และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1)  ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่าย

เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสถานที่

และสิ่งแวดล้อม โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจัดสถานที่เป็น

สัดส่วน มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะสมส�าหรับการให้บริการ” และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า “สถานที่ให้บริการ มีห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ”

  2) ด้านขัน้ตอนการให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารจ่ายเบีย้

ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหมืน่ถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านขัน้ตอนการให้

บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า “ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ 

ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีผังล�าดับขั้นตอนและ 

ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน”

 3)  ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารจ่ายเบีย้

ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้มาใช้

บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน” และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ข้อ 2 ท่ีว่า “เจ้าหน้าท่ีมีความ 

ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานตามหน้าที่”

 4)  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่าย

เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสิ่งอ�านวย

ความสะดวก โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจัดอุปกรณ์เครื่องมือ 

ในการให้บริการเป็นระเบียบสะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า 

“ค�าร้อง / เอกสารที่ใช้ในการขอรับบริการมีความชัดเจน ง่ายต่อการกรอกข้อมูล”

6.2 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน  

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 2 ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 3 ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

7.  อภิปรายผลการวิจัย
 จากการสรปุผลการวจัิย มกีารน�าผลการวจิยัท่ีน่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิม่เตมิตามประเดน็

ต่างๆ ดังนี้ 
1.  ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจการต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน ที่สถานที่ให้บริการบริเวณภายในอาคารมีความสะอาด เรียบร้อย จัดเป็นสัดส่วน 
ภายในอาคารมป้ีายแสดงรายละเอยีดขัน้ตอนการให้บรกิารแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ข้ันตอนการให้บรกิาร
มีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน แต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้มา
ใช้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายสุภาพ มีความเป็นกันเองให้
บริการอย่างมีอธัยาศยัไมตรทีีด่ ีงานประชาสมัพนัธ์มป้ีายแสดงรายละเอยีดขัน้ตอนการให้บรกิารและวิธกีาร
แต่ละประเภทอย่างชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับจ่ายเบี้ยยังชีพ แจ้งวันที่ เวลา สถานที ่
นัดคดีความ ติดประกาศต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมชาติ กิจบรรยง (2536, หน้า 42) ระบุค�าจ�ากัด
ความของการบริการ ว่า “เป็นกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู ้อื่น ในอันที่จะท�าให้ผู ้อื่นได้รับ 
ความสขุ ความสะดวก หรอืความสบาย ซึง่ความหมายได้มาจากการรวบรวมความคดิเหน็ของบคุคลทีป่ฏบิตัิ
งานบริการต่าง ๆ” ดังนั้นจึงท�าให้ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของภาษกร ฐานโอภาส (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ต่อการบริการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านโพธิ ์อ�าเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย” 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการบริการเบ้ียยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านโพธิ์ อ�าเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวม อยู่ในระดับมาก

2.  จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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 ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

จ่ายเบีย้ยังชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหมืน่ถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลหมื่นถ่าน  

มีการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน ให้ความเท่าเทียมกับทุกคน 

ยึดความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ จึงท�าให้ผู้สูงอายุแม้ว่าจะมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหมืน่ถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ 

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล ถิตย์พิพิธ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา “ความ 

พงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารด้านการสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี : ศกึษาเฉพาะกรณชีมุชนเทศบาลเมอืง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์” พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านการ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพในชุมชนเทศบาลเมือง อ�าเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ

การวจิยัของพจนา อนิสว่าง (2552, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ช้บริการด้านเบีย้ยงัชพีสงูอายุ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางแม่นาง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้บริการด้านเบี้ยยังชีพสูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางแม่นาง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  

ที่มีอายุต่างกัน โดยรวม มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้  

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองหมืน่ถ่าน ควรรกัษามาตรฐานการให้บรกิารจ่ายเบ้ียยงัชีพนีไ้ว้ และพัฒนาการ

ให้บริการให้ถึงระดับมากที่สุด โดยเพิ่มยุทธศาสตร์การให้บริการในด้านอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  8.2.1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

แต่ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ควรมีการวิจัยปัญหาด้าน  

สิง่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบล หนองหมืน่ถ่าน 

อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 8.2.2  ควรศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 8.2.3  ควรศกึษาสภาพปัญหาของการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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10.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์เรือ่ง “ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด” ส�าเร็จได้เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

ท�าให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสศึกษา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมพู อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร. สมเกียรติ เกียรติเจริญ อาจารย์

ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา แนะน�า ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  

ต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ ดร.ภานิดา สทิธหิาโคตร นางนษุรา มณุไีชย และ นางสริลิกัษณ์ กลางสขุผูเ้ชีย่วชาญ

ในการตรวจสอบเครือ่งมอืในการวจัิย ทีไ่ด้กรณุาให้ค�าปรกึษา แนะน�า ตลอดจนช้ีแนะแนวทางในการปรบัปรงุ

แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 

ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหมื่นถ่าน ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณา 

ตอบแบบสอบถามด้วยดี

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าทีห้่องสมดุ/บรรณารกัษ์ ห้องสมดุมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขต

ร้อยเอ็ดทุกท่าน ที่อนุเคราะห์และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ที่ให้ค�าชี้แนะ 

แนะน�าด้วยดีเสมอมา

คณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนพินธ์ฉบบันี ้ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุบดิา มารดา 

ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด 

EDUCATIONAL-RELATED PERSONNEL’S OPINIONS ABOUT  

THE ADMINISTRATIONOF BUDDHIST STUDY SCHOOLS OF FORMAL  

EDUCATION DIVISION IN ROI ET PROVINCE

     พระยุทธพล สุวโจ (ส่องสพ)1

PHRAYUTTHAPHON SUWAJO (SONGSOP)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการ

บริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
จ�าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ท�างาน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ�านวน 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 104 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test  
(Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) โดยใช้สถิต ิF-test

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิตัิ
ธรรม แผนกสามญัศกึษา จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
งานธุรการการเงิน ด้านงานบุคคล ด้านอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม ด้านงานกิจการนักเรียน และด้าน
วชิาการ 2) ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิติั
ธรรม แผนกสามญัศกึษา จงัหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามสถานภาพ (บรรพชติ และฆราวาส) และประสบการณ์
ท�างาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 3) ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความคดิเหน็ของบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดเรียงล�าดับตามความถี่
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ควรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาย่างเต็มศักยภาพมากเพิ่มยิ่งขึ้นควรมีการส่งเสริมทั้ง
บุคลากร และนักเรียนให้มีการเอาใจใส่ ดูแล รักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
และควรให้มกีารจดัค่ายทางวชิาการให้แก่นกัเรยีนทกุคน ท�าให้มคีวามพร้อมด้านวิชาการ เพือ่สอบเรยีนต่อ
หรือท�างาน

1 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ค�าส�าคัญ : 1.ความคิดเห็น 2.บุคลากรทางการศึกษา  3.การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study the education-related personnel’s 

opinions about the administration of Buddhist Study Schools of Formal Education Division 

in RoiEt Province, 2) to compare the opinions of the said persons classified by their status 

and job experience, and 3) to survey their suggestions concerning the administration of the 

schools as mentioned. The target population comprised 104 persons from 15 schools. A 

constructed 5-level rating scale questionnaire with reliability value at 0.85 was used as a 

tool to collect data. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean 

and standard deviation, t – test (Independent) and One Way ANOVA.

The results of this study were as follows: 1) The education-related personnel’s 

opinions about the administration ofBuddhist Study Schools of Formal Education Division 

in Roi Et Province was, in an overall aspect, found to be at the ‘Much’ level. Ranked from 

the top down to the bottom, they were led by the aspect of financial section, and followed 

by that of personnel section, premise and environment section, section of students’  

activities and academic section, respectively. 2) The comparison of the education-related 

personnel’s opinions about the administration ofthe said schools, classified by status and 

job experience, found no statistically significant difference in both overall and individual 

aspects. 3) The suggestionsencompassed the following: 1. The education manage-ment 

should be implemented to reflect the full extent of the school potential. 2. The clearing 

and cleaning of the school premises and surroundings, by both the teachers and students, 

should be promoted. 3. The academic camps should be arranged in order to enhance the 

students’ academic skills in preparation for further study and employment. 

Keywords : 1. Opinions 2. Educational Personnel’s 3. Administration of Buddhist Study 

Schools of Formal Education Division

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ประเทศไทยมรีากฐานการศึกษาเริม่แรกมาจากการเรยีนการสอนหนงัสอืภายในวดั โดยมพีระภกิษุ

สงฆ์ในทางพระพทุธศาสนาท�าหน้าทีเ่ป็นผูอ้บรมสัง่สอนให้ความรูใ้นทางวชิาการ รวมท้ังคณุธรรม จรยิธรรม

ต่าง ๆ  ตามแนวทางของพระพทุธศาสนาและนิยมให้กลุบุตรของตนได้ศกึษาเล่าเรยีน โดยการถวายตัวกลุบุตร

ไว้คอยรบัใช้พระภกิษสุงฆ์ เพือ่ทีบ่ตุรหลานของตนจะได้มโีอกาสศกึษาเล่าเรยีนแสวงหาความรู ้(สนุทร สนุนัท์ชยั, 
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2553, หน้า 44) ดังนั้น วัดจึงเป็นจุดก�าเนิดของการศึกษาในเบื้องต้น และในเวลาต่อมาได้มีการตั้งโรงเรียน

ในเขตพืน้ทีข่องวดั โดยให้พระภกิษุสงฆ์เป็นผูม้บีทบาทท�าหน้าทีเ่ป็นครสูอนตามโรงเรยีนทีต่ัง้อยูใ่นวดั จึงได้

มชีือ่เรยีกโรงเรยีนตามชือ่วดัต่าง ๆ  สบืทอดกนัมาจนกระท่ังในปัจจบุนันี ้(สกุญัญา สายสมยั, 2552, หน้า 131)

ปัจจุบันการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษามีส่วนในการตอบสนองนโยบายของ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของปวงชนให้ทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทัดเทียมกัน ตามแนว 

นโยบายของแผนการศึกษาแห่งชาติ การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงมีความ

ส�าคญัไม่ใช่เฉพาะเพยีงแต่อยูใ่นรปูแบบของระบบการศกึษาเท่านัน้ แต่ยงัมคีวามส�าคญัในฐานะต้นแบบแห่ง

ความเป็นผู้น�าในด้านคุณธรรมและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของคนไทยท้ังชาติ เพราะเป็นท่ีประจักษ์

ในสังคมปัจจุบันแล้วว่า ความรู้ไม่อาจที่จะแยกตัวออกจากคุณธรรมและจริยธรรม หรือคุณงามความด ี

ทั้งหลายได้ เพราะเมื่อคนมีความรู้มาก แต่ไม่มีคุณธรรม จริยธรรมคอยก�ากับดูแล สังคมก็จะต้องเดือดร้อน

วุ่นวายปั่นป่วนอย่างแน่นอน 

อกีประการหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัไม่น้อยไปกว่ารายละเอยีดดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วนัน้ก็คอื ความคดิเหน็ 

ของบคุลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษาซึง่มีความเกีย่วข้อง

ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และมีความส�าคัญแก่ระบบการศึกษาของสังคมไทยที่ก�าลังจะพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ให้มีความเข้มควบคู่กับความรู้เช่นแต่ก่อนมา และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีต่อการบริหารงาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐและคณะสงฆ์

ปัจจบัุนการจัดการศึกษาโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา จงัหวดัร้อยเอด็ มปัีญหาหลาย

ประการกล่าวคือด้านบุคลากรพบว่าครู และบุคลากรได้รับค่าตอบแทนต�่ากว่าวุฒิการศึกษาไม่มีสถานภาพท่ี 

ชัดเจน ไม่มีความมั่นคงในวิชาชีพ ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานภาพเป็นเพียงลูกจ้างของวัดขาด

แรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ม่มกีารพจิารณาความดคีวามชอบเพือ่เลือ่นขัน้เงนิเดอืนประจ�าปี ไม่มกีารสอบบรรจุ 

แข่งขนัเหมอืนข้าราชการครแูละมกีารเปลีย่นแปลงบุคลากรเข้า-ออกบ่อย ท�าให้การท�างานไม่มปีระสทิธภิาพ

เท่าทีค่วร ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนบัว่าเป็นอปุสรรคท่ีผูเ้กีย่วข้องทุกฝ่ายจะต้องหาทางแก้ไขเพือ่ให้การบรหิาร

งานโรงเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษาเกดิประสทิธิภาพสงูสดุ นอกจากนีแ้ล้ว การบริหารงานโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 15 แห่ง ที่ผ่านมา ยังประสบกับปัญหาที่คล้าย ๆ  กัน 

เช่น ในเร่ืองการขาดบคุลากรผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในงานด้านวชิาการ ทีจ่ะสามารถน�าพาให้ชือ่เสยีงของ

สถาบนัเป็นทีย่อมรบัแก่สถานศึกษาอืน่ ๆ  ทัว่ไป ได้อย่างกว้างขวาง และการขาดงบประมาณในการสนบัสนนุ

อย่างพอเพียง เป็นต้น หรอืเมือ่กล่าวโดยรวมแล้ว การบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา 

จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 15 แห่ง ยังประสบกับปัญหาที่มีลักษณะแตกต่างกันไป ทั้งด้านงานวิชาการ ด้านงาน

บคุคล ด้านงานธุรการการเงนิ ด้านงานกจิการนกัเรยีน และด้านอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม เช่น ข้อจ�ากดั

ในเร่ืองบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในด้านการบรหิารงานวชิาการ, มงีบสนบัสนนุไม่พอเพยีง จงึท�าให้

การบริหารงานส่วนอื่น ๆ เกิดความล้าช้า และท�าให้การบริหารงานโดยภาพรวมไม่ประสบผลส�าเร็จดี 

เท่าที่ควร (วันทนา สุขประเสริฐ, 2554, หน้า 59) ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ควรต้องได้รับการแก้ไขและ

ปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 
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จากสภาพปัญหาดังกล่าวการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จึงจ�าเป็นที่
จะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของตนในเรื่องต่าง ๆ เช่น งบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ความพร้อมในเรื่อง
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่จ�าเป็น จ�านวนของพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการศึกษา ตลอดจนการบริหาร
จัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเองยังต้องมีการพัฒนาแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ในทางโลกให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาเรือ่ง ความคดิเหน็ของบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิาร
งานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม ให้มีความเจริญก้าวหน้าคงอยู่ต่อไปได้อย่างมีความมั่นคง 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2  เพือ่เปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิตัิ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ท�างาน
2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย
3.1  บุคลากรทางการศึกษาที่มีสถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2  บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์การท�างาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1  ท�าให้ทราบความคิดเห็นของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา จังหวดัร้อยเอด็ เพือ่ผูบ้ริหารโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม สามรถน�าไปพฒันาใช้กับการบรหิาร
งานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ในอนาคตต่อไป

4.2  ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบคุลากรทางการศกึษา เพือ่ผูบ้รหิารโรงเรยีน
พระปริยัติธรรม น�าไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้เหมาะสมตามสถานภาพและประสบการณ์ท�างาน มากเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป

4.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานโรงเรียน ให้มีความสมบูรณ์ที่ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

4.4  น�าผลจากการวจิยัไปเป็นข้อมลูสารสนเทศในการวจิยั และใช้เป็นข้อมลูในการพฒันางานด้าน
การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ บคุลากรทางการศกึษาโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 146 รูป/คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 104 รูป/คน ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

จากตารางของเครจซีและมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) 

ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ในแต่ละภูมิประชากรและใช้การสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ  

และประสบการณ์ท�างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 

5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็น

ของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

ซ่ึงมผู้ีเชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืเพือ่การวจิยั 3 ท่าน คอื พระครวูจิติรปัญญาภรณ์,ดร.ดร.จ�านง กมลศลิป์

และดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี

6.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.54, S.D.=0.73) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุได้แก่ ด้านงานธรุการ

การเงิน ( =3.55, S.D.=0.75) รองลงมา ได้แก่ ด้านงานบุคคล ( =3.55, S.D.=0.75) ด้านอาคารสถานที่

และสิ่งแวดล้อม ( =3.54, S.D.=0.74) ด้านงานกิจการนักเรียน ( =3.53, S.D.=0.73) และ ด้านวิชาการ 

( =3.50, S.D.=0.70) 
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ด้านที่ ความคิดเห็นของบุคลากร
ระดับความคิดเห็น

S.D. อันดับ ระดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านงานวิชาการ
ด้านงานบุคคล
ด้านงานธุรการการเงิน
ด้านงานกิจการนักเรียน
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

3.50
3.55
3.56
3.53
3.54

0.73
0.74
0.75
0.72
0.74

5
2
1
4
3

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

เฉลี่ย 3.54 0.73 มาก

 ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน สรุปผลได้ ดังต่อไปนี้

 1.  ด้านงานวิชาการ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงาน

โรงเรียนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านงานวชิาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ 

ให้ผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันวางแผนงานวิชาการ เพื่อให้้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ

โรงเรียน รองลงมา ได้แก่ มกีารศึกษาแนวทางการพฒันางานวชิาการ และมแีผนพฒันารองรบัไว้อย่างชัดเจน 

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการสรุปผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ทั้งใน ระยะเวลา และระหว่าง

ปฏิบัติงาน

 2.  ด้านงานบคุคล พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีห้องสมุด

หรือแหล่งวิชาการอย่างเพียงพอ รองลงมา ได้แก่ มีนักเรียนที่สามารถสอบศึกษาต่อได้ในสถาบันอื่นที่ม ี

ชื่อเสียงในแต่ละปีการศึกษาและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

 3.  ด้านงานธรุการการเงนิ พบว่า ความคดิเหน็ของบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงาน

โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศกึษา จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านงานธรุการการเงนิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ 

ให้บริการงานธุรการการเงินด้วยความเต็มใจ รองลงมา ได้แก่ ให้การบริการงานธุรการการเงินด้วยความ

รวดเร็ว และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ ตดิตามประเมนิผลงานธรุการการเงนิของโรงเรยีนอย่างสม�า่เสมอ

 4.  ด้านงานกิจการนักเรียน พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหาร

งานโรงเรยีนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศกึษา จังหวดัร้อยเอด็ ด้านงานกจิการนกัเรยีน โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

ได้แก่ จดักจิกรรมเพือ่ช่วยเสรมิสร้างบคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และพงึปรารถนาอย่างสม�า่เสมอ รองลงมา ได้แก่ 

จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายสร้างความเข้าใจและความร่วมมือท่ีดีต่อกันและข้อท่ีม ี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ จัดกิจกรรมอบรมให้มีระเบียบ มีวินัย มีกิริยามารยาทที่ดีงาม 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 5.  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อ

การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดด้านอาคารสถานที่และ 

สิง่แวดล้อม โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีอาคารสถานที่พร้อมและเพียงพอกับนักเรียนรองลงมา ได้แก่  

จัดให้มีเคร่ืองนันทนาการที่เหมาะสมแก่สมณรูปและมีความปลอดภัย เช่น วีดีทัศน์ท่ีส่งเสริมความรู้ด้าน

ศาสนาเปรยีบเทยีบ ด้านปรชัญา หรอืความรูใ้นด้านต่าง ๆ  เป็นต้น และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ สถาน

ศึกษาตั้งอยู่ในเขตชุมชนการคมนาคมสะดวก

  6.2 การวเิคราะห์เปรยีบเทียบความคดิเหน็ของบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงาน

โรงเรยีนพระปรยิติัธรรม แผนกสามญัศกึษา จงัหวดัร้อยเอ็ดท่ีมสีถานภาพ และประสบการณ์ท�างาน ต่างกนั 

พบว่า 

   6.2.1 บคุลากรทางการศกึษาท่ีมีสถานภาพต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

   6.2.2 บคุลากรทางการศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ท�างานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการ

บรหิารงานโรงเรยีนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา จงัหวดัร้อยเอด็ ทัง้โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั

  6.3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัยพบว่า มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ

คิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่ส�าคัญดังนี้ 

   ด้านงานวิชาการ ได้แก่ ควรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมาก

ยิ่งขึ้น และควรเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและครูเพื่อให้ที่เป็นที่ยอมรับของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

   ด้านงานบุคคล ได้แก่ ควรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพมากเพิ่มยิ่งขึ้น

และควรให้มกีารจดัค่ายทางวชิาการให้แก่นกัเรยีนทกุคน ท�าให้มคีวามพร้อมด้านวิชาการ เพือ่สอบเรยีนต่อ

หรือท�างาน

   ด้านงานธุรการการเงิน ได้แก่ ควรมีการติดตามประเมินผลงานธุรการการเงินของ

โรงเรียนอย่างสม�่าเสมอและควรจัดให้มีการตรวจสอบการใช้เงินได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

   ด้านงานกิจการนักเรียน ได้แก่ ควรส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา 

ประเพณ ีและวฒันธรรมอย่างเหมาะสมกบัโอกาส และควรจัดกจิกรรมเกีย่วกบัการสร้างระเบียบ วนิยั กริยิา

มารยาทที่ดีแก่นักเรียน 

   ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ควรเพิ่มเติมในเรื่องการบริหารจัดการ

อาคารสถานที่ให้เหมาะสม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเพิ่มขึ้น และควรจัดระบบการคมนาคม 

เท่าที่จะกระท�าได้ให้ดีที่สุด เพื่อให้ความสะดวกแก่นักเรียนในการเดินทางไปกลับ
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7.  อภิปรายผลการวิจัย

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศกึษา จงัหวดัร้อยเอด็ พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิติั

ธรรม แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหา

น้อย คือ ได้แก่ ด้านงานธุรการการเงิน ด้านงานบุคคล ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมด้านงานกิจการ

นักเรียน และด้านวิชาการตามล�าดับ ทั้งนี้อภิปรายผลได้ว่า บุคลากรทางการศึกษาพิจารณาเห็นว่า  

การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด มีการพัฒนามาอย่างยาวนาน 

แม้ในข้อเท็จจริงบางประการที่ปรากฏว่า การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

จะยังมีความเชื่องช้า และยังติดตามการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของทางโลกอยู่ก็ตาม ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ

ภาพลักษณ์เดิม ๆ ของการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ได้เริ่มต้นจากการไม่มี

อะไรเลย เป็นโรงเรยีนวดัทีข่ยายโอกาสทางการศกึษา เปิดโอกาสให้แก่พระภกิษุและสามเณรได้มโีอกาสเข้า

มาศกึษาเล่าเรียนวชิาทางสายสามญั เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการด�าเนนิชวีติ หลงัจากทีไ่ด้ลาสกิขาออก

ไปเป็นฆราวาสเช่นผู้ที่ใช้ชีวิตแบบชาวโลกทั่วไปแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาเจียม ใจเย็น 

(2554, หน้า 116) ที่ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ

บุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้ ดังนี้

 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าเป็นความคิดเห็นของบุคลากรทางการ

ศกึษาต่อการบริหารงานโรงเรยีนพระปรยิติัธรรม แผนกสามัญศกึษา จงัหวดัร้อยเอด็ อยูใ่นระดบัทีส่งู เพราะ

สถานศึกษา บรหิารจดัการในเร่ืองต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างด ีเช่น ด้านงานวชิาการ ด้านงานบคุคลด้านงานธรุการ

การเงินด้านงานกิจการนักเรียนและงานด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องรักษาระดับ

มาตรฐานทีด่อียูแ่ล้วนีใ้ห้คงไว้ต่อไป และพฒันาในส่วนอืน่ ๆ  ทีย่งัไม่สมบรูณ์ให้อยูใ่นระดบัทีด่ทีีส่ดุในโอกาส

ต่อไป

8.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 8.2.1 ควรศกึษาความคดิเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงาน ด้านคณุภาพของ

การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 8.2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการน�านโยบายการศึกษาข้ัน 

พื้นฐานไปปฏิบัติในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 8.2.3 ควรศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อปัจจัยการบริหารงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ผูวิ้จยัในฐานะทีไ่ด้เป็นผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกับการศกึษา และด้านจรยิธรรมได้เลง็เหน็ความส�าคัญและ

ปัญหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศกึษา จังหวดัร้อยเอด็ จึงสนใจทีจ่ะท�าวจัิยในเรือ่งนีแ้ละส�าเรจ็ลงได้ด้วยดเีพราะได้รบัความอนเุคราะห์

ช่วยเหลือหลายๆ ฝ่ายอาทิเช่น ดร.กุศล ศรีสารคาม อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และ ดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัต ิ

อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม ตลอดจนเพือ่นสหธรรมิก และแรงสนบัสนนุจากสมาชกิในครอบครวั นกัศกึษารุน่พีท่ีเ่ป็น

ก�าลงัใจคอยให้ความช่วยเหลอืเป็นแหล่งข้อมลูสนบัสนนุงานด้านเอกสารทีใ่ช้ในการประกอบท�าวิทยานพินธ์

นี้เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้วิจัยหวังเป็น

อย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยเรื่องนี้คงจะอ�านวยคุณประโยชน์แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้สนใจพอสมควร
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การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�านักเรียน 

วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส�านัก

เรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนธรรมศึกษาต่อ

สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ  

และระดับชั้นธรรมศึกษา ต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน

ธรรมศกึษาส�านกัเรยีนวดับงึพระลานชยั จังหวดัร้อยเอด็ กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรยีนทีก่�าลงัเรยีนธรรมศกึษา

ของส�านักเรียน วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสิ้นจ�านวน 463 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�านวน 28 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมุติฐานโดย

ใช้ t-test และ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี่ยว F- test (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบ 

รายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe

ผลการวจิยัพบว่า สภาพการจดัการเรยีนการสอนธรรมศกึษาส�านกัเรยีนวดับงึพระลานชยั จงัหวดั

ร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก ทัง้ 4 ด้าน โดยเรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อยคอื ด้าน

การใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรม การเรียนการสอน

ผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน

ธรรมศึกษา ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และระดับชั้นธรรมศึกษา 

พบว่า นกัเรยีนธรรมศกึษา ทีม่เีพศ อาย ุและระดบัชัน้ธรรมศกึษาต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อสภาพการ

จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส�านักเรียน วัดบึงพระลานชัย 

จงัหวัดร้อยเอด็ พบว่า ควรปรบัวธิกีารเรยีนการสอนให้ ผูเ้รยีนได้มโีอกาสรบัประสบการณ์แล้วน�าสิง่ท่ีได้จาก

ประสบการณ์ น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ดังนั้นส�านักเรียนธรรม

1 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ศกึษา วัดบงึพระลานชยั จังหวดัร้อยเอด็ จึงจ�าเป็นต้องรบีด�าเนนิการพฒันา จดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษา

ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ : 1. การจัดการเรียนการสอน 2. ธรรมศึกษา 3. ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ABSTRACT

This thesis servesd the purposes: 1) to study states of instructional managements 

of Buddhist studies for lay Buddhist students run by Wat Bueng Phralanchai Monastic School 

located in the town of Roi Et province, 2) to compare lay Buddhist students’ opinions on 

its instructional managements of with variables of their genders, ages and different course 

levels, and 3) to examine suggestions for states of its instructional management. The  

sampling groups included 463 lay Buddhist students studying at different course levels in 

the above monastic school. The research instrument was five-rating scale questionnaires 

with twenty-eight questions, each of which possess the reliability at 0.93 Statistics used for 

processing data incorporate frequency, percentage, mean ( ) , standard deviation (S.D.), 

t-test and F-test (One-way ANOVA), comparing pair differences by means of Scheffe’s 

method. 

Outcomes of research findings: States of its instructional management of Buddhist 

studies for lay Buddhist students have been found ‘high’ in four aspects of both the  

overall domain and a single one. All aspects ranked in the descending order of means are: 

i) implementation of instructional media, ii) achievement measurement and evaluation, iii) 

curricula, and iv) instructional activities. 2) The comparative results of their genders, ages 

and different course levels-based opinions on its instructional management have shown 

no significant differences in the overall domain. 3) Their suggestions for enhancing  

states of its instructional management have been recommended as follows: Instructional 

methods should be adjusted to let learners have opportunities to gain experiences. Their 

cognitive functions, then, should be motivated to reflect various things they have had 

experiences. Accordingly, it is imperative to carry out urgent developments to implant new 

skills, fresh attitudes or innovative methods for connecting previous knowledge, and  

existing experience to combine with new knowledge so that they are creatively built to 

form a new body of knowledge.

Keywords : 1. Management 2. Buddhist Studies 3. Buddhist Lay Person by Wat Bung Phalanchai 

Monastic School 
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การจดัการศกึษาของคณะสงฆ์ไทยตัง้แต่อดตีมา สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชริญาณวโรรส  

เมื่อคราวปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร ปี พ.ศ. 2456 ได้ทรงปรับปรุงหลัก สูตรใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการเพิ่ม 

คิหิปฏิบัติเข้าในธรรมวิภาค และได้ขยายหลักสูตรขึ้นอีกเป็นระดับชั้นโทและชั้นเอกดังมีหลักสูตรปรากฏใน

ปัจจุบัน 

รัฐนั้นให้ความส�าคัญในการเผยแผ่ศาสนธรรม โดยมุ่งประเด็นไปที่การพัฒนาบุคลากรทางศาสนา

เป็นหัวใจหลัก ซึ่งถือว่าเป็นผู้ท่ีจะน�าหลักคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปสู่จิตใจของบุคคลซ่ึงจะเป็นผู้พัฒนา

ชาติไปสู่ความเจริญในอนาคต 

ส�านักเรยีนวดับงึพระลานชยั จงัหวดัร้อยเอด็ ซึง่ได้เปิดท�าการเรยีนการสอน แผนกบาล ีและแผนก

ธรรม ส�าหรับพระภิกษุสามเณร ส่วนธรรมศึกษาส�าหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เป็นการเปิด

โอกาสให้บุคคลทั่วไป ได้มีสิทธิ์ในการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรธรรมศึกษาตรี โท และเอก ในวิชาธรรมศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่น่าสนใจ

ศึกษา คือ เพื่อต้องการจะทราบความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�านักเรียน

ในแต่ละโรงเรยีนนัน้ มคีวามคิดเหน็อย่างไร ต่อพฤติกรรมของนกัเรยีนเวลาเรยีนธรรมศึกษา และเพือ่ต้องการ

ทราบวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ของพระภิกษุ และในการจัดกิจกรรมว่า มีความเหมาะสมเพียงไร และ

ต้องการศกึษาถงึความเหมาะสมของหลกัสตูรตามความคดิเหน็ของพระภกิษทุีท่�าการสอน ว่ามคีวามเหมาะสม 

เพียงไรกับวุฒิภาวะของนักเรียน

ดังนั้น ผู ้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส�านักเรียน 

วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�าผลจากการศึกษาไปปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของ  

ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด

2.2  เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเห็นของนักเรยีนธรรมศกึษาทีม่ีต่อสภาพการจัดการเรียนการ

สอนธรรมศึกษา ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และระดับชั้นธรรมศึกษา 

2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ส�านักเรียน 

วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1 นักเรียนธรรมศึกษา ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน

ธรรมศึกษาส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  นักเรียนธรรมศึกษา ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน

ธรรมศึกษาส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
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3.3  นกัเรยีนธรรมศกึษา ทีม่รีะดบัชัน้ธรรมศกึษาต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อสภาพการจดัการ

เรียนการสอนธรรมศึกษาส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1 ท�าให้ทราบสภาพการจัดการเรยีนการสอนธรรมศกึษาส�านกัเรยีนวดับงึพระลานชยั จงัหวดัร้อยเอด็

4.2 ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนธรรมศึกษาท่ีมีต่อสภาพการ

จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และ

ระดับชั้นธรรมศึกษา 

4.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัสภาพการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษา ส�านกัเรียนวดับงึ

พระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ผลการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง “สภาพการจดัการเรยีนการสอนธรรมศกึษาของส�านกัเรยีนวดับงึพระลานชยั จงัหวดั

ร้อยเอ็ด” สรุปได้ดังนี้

5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนธรรม

ศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 276 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 59.61 ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 11 - 12 ปี จ�านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 และ ส่วนใหญ่มี

ธรรมศึกษาชั้นตรี จ�านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 57.67

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรม

ศกึษาของส�านกัเรยีนวดับงึพระลานชยั จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวจิยั พบว่า ความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีก่�าลงั

เรียนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ข้อและอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยเรียงล�าดับ

จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล 

ด้านหลักสูตรและด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลการวิจัยปรากฏดังต่อไปนี้

 1)  ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ 6 ที่ว่า การใช้สื่อช่วยให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้รองลงมาคอื ข้อที ่1 ทีว่่า การใช้สือ่มคีวามเหมาะสมกบัเนือ้หา

ที่สอน และข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ข้อที่ 7 ที่ว่า สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง 

เครื่องฉาย เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

 2)  ด้านการวดัและประเมนิผล พบว่า โดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็น

รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากมี 6 ข้ออยู่ในระดับปานกลาง มี 1 ข้อ และข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ 6 ที่ว่า 

วิธีการวัดและประเมินผลที่ใช้มีความหลากหลาย รองลงมาคือ ข้อที่ 7 ที่ว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ

ประเมินผลมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า การวัด

และประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน



Vol.5 No.2 July – December 2016178

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

 3)  ด้านหลักสูตร โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก มี 3 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลางมี 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อที่ 4 ที่ว่า เนื้อหาของ
หลักสูตรธรรมศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน รองลงมาคือ ข้อที่ 7 ที่ว่า เนื้อหาที่เรียนง่ายต่อการ
ท�าความเข้าใจและข้อทีค่่าเฉลีย่ต�า่สดุ คอื ข้อที ่2 ทีว่่านกัเรยีนเข้าใจในจดุประสงค์ของหลกัสตูรธรรมศกึษา
ตามล�าดับ

 4)  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับปาน เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากมี 2 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลางมี 5 ข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
มค่ีาเฉลีย่สงูสุดคือ ข้อที ่3 ท่ีว่า กจิกรรมการเรยีนการสอนเปิดโอกาสให้นกัเรยีนซกัถามปัญหา รองลงมาคอื  
ข้อที่ 2 ที่ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นส�าคัญและข้อท่ีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ข้อท่ี 1 ท่ีว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา

5.3  ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ 
ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนธรรมศึกษา ส�าเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
จ�าแนกตามระดบัชัน้ธรรมศกึษา มรีะดับความคดิเหน็ต่อสภาพการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษา โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

6.  อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย 

จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทัง้ 4 ด้าน โดยเรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ค่าเฉลีย่สูงสดุ 
คือ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร และ ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน อภิปรายได้ว่า พระภกิษุทีเ่ป็นครูสอนธรรมศกึษาของส�านกัเรยีนวดับงึพระลานชยั จงัหวดัร้อยเอด็ 
เป็นพระภิกษุมีการศึกษาระดับที่สูง คือระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี อยู่หลายรูป ได้ทุ่มเทการ
สอนธรรมศึกษา มีความสามารถพิเศษใช้คอมพิวเตอร์ได้ และผ่านการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน 
ท�าให้เกิดผลประสทิธภิาพเต็มที ่ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ พระสถติ มหาลาโภ การสอนวชิาพระพทุธศาสนา 
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณี ศึกษาโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต�าบลศิลา อ�าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า ผลการสอนวิชา พระพุทธศาสนา ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสอน 
ผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและผลของกิจกรรมการท�าบุญในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมต่างๆ 
เหล่านี้ ท�าให้นักเรียนได้พัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ท�าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส�านักเรียนวัดบึง

พระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการพัฒนาทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมล่วงหน้า 

เกีย่วกบัสือ่การเรยีนการสอนต่างๆ มาส่งเสริม ในด้านเนือ้หาวชิา ในการใช้อปุกรณ์การสอน เช่น คอมพวิเตอร์ 

หนังสือ แผนภูมิ เอกสาร เป็นต้น กับครูสอนธรรมศึกษาทุกรูป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระบัญชา  

ฤทธิง์าม ได้ศกึษาวจิยั เร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการสอนของครกูบัประสทิธผิลของการจดัการศกึษา 

ธรรมศึกษา ส�านักเรียนในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการสอนของครู โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เรียงระดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการเตรียมการเรียนการสอน ด้านการสอนและ

การวัดและประเมินผล ตามล�าดับ ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาธรรมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน ทัง้นีน้กัเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีน

ธรรมศกึษา เพราะครผููส้อนธรรมศกึษาเป็นพระภกิษ ุกจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่ช้เป็นแบบเรยีบง่าย ชอบ

ให้ท�ากิจกรรมแบบเดิมๆ ซ�้าแล้วซ�้าอีก สอนแต่ในหนังสือเน้นบรรยายมากเกินไปท�าให้นักเรียนเกิดความ 

น่าเบือ่ในการเรยีนวชิาธรรมศกึษา ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของพระนพินธ์ เทวธมโฺม ได้ศกึษาวจิยั เรือ่งการ

ประเมินผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน ชอบท�ากิจกรรมมากกว่าฟังบรรยาย ครูผู้สอนมีความ

สนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา รวมทั้งครูแนะน�าให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติม ส�าหรับการ

ประเมินผลด้านกระบวนการสอน

เมื่อแยกออกเป็นรายด้านเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของ 

ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

1) ด้านหลกัสูตร พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

ที่มีเพศ อายุ และระดับชั้นธรรมศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนธรรม

ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เนื้อหาของหลักสูตรธรรมศึกษามีความสอดคล้อง

กบัสภาพปัจจบุนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พระสถติ มหาลาโภ ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งการสอนวชิาพระพทุธ

ศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต�าบลศิลา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านโนนม่วง  

พบว่า ผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสอน ผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

และผลของกิจกรรมการท�าบุญในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ท�าให้นักเรียนได้

พฒันาตนตามหลักพุทธธรรมต่างๆ อยา่งใกลช้ิดและต่อเนือ่ง ท�าใหน้ักเรยีนมพีฤติกรรมที่พงึประสงค ์กลา่ว

คือ มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดี ยิ่งขึ้น รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมและกลุ่มเพื่อนได้ดี รู้จักยับยั้ง

อารมณ์ฝ่ายอกุศลที่แสดงออกทางกาย วาจา เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทะเลาะกับเพื่อนๆ ไม่ท�าความเดือดร้อนแก่

ผูป้กครองและชมุชน รูจ้กักตญัญกูตเวทต่ีอผูป้กครองและสถานศกึษา ประพฤตตินเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 

มจีติใจ ร่าเรงิแจ่มใสไม่หดหู่ มคีวามเมตตาต่อเพือ่นๆ และคนอืน่ รูจั้กมารยาทเรยีบร้อยดงีามทางสงัคมไทย 

แต่งกายเรยีบร้อย มวีาจาสภุาพ ให้ความเคารพบชูาผูม้พีระคณุ รบัผดิชอบในงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย ตรงต่อ

เวลา ลดเลิกละสิ่งเสพติดให้โทษ ซึ่งเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ เสียสุขภาพ
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 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ด้านหลักสูตร พบว่า นักเรียนเข้าใจในจุดประสงค์ของหลักสูตรธรรม

ศกึษา อภิปรายได้ว่า เกดิจากนกัเรยีนไม่สนใจและไม่เหน็ความส�าคญัของการศกึษาธรรมศกึษา อกีท้ังเนือ้หา

สาระของหลักสูตรมากเกินไปและยากต่อการท�าความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจีรศักดิ์  

แสงประโคน ได้ศกึษาวจิยั เรือ่งการพฒันาบคุคลกรด้านการสอนธรรมศกึษาแบบบรูณาการของส�านกัศาสน

ศึกษาวัดหลักร้อย อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส�าคัญวิธีหนึ่งที่ยึดหลักการว่า ในการจัดการเรียนการสอน

ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส�าคญั เนือ้หาวชิาการทางพระพุทธศาสนานบัว่าเป็นเนือ้หาทีย่ากต่อการเรยีน และเข้าใจ 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับชีวิตประจ�าวันจึงต้องอาศัยหลักการบูรณาการ ซึ่งนับว่า 

มีความเหมาะสมมาก

2) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย 

จงัหวัดร้อยเอด็ ทีม่เีพศ อาย ุและระดับช้ันธรรมศกึษาต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อสภาพการจดัการเรยีน

การสอนธรรมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บรรยากาศภายในห้องเรียนเอื้อต่อ

การจดักจิกรรมการเรยีน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พระนพินธ์ เทวธมโฺม ได้ศกึษาวจิยั เรือ่งการประเมนิ

ผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ชอบท�ากจิกรรมมากกว่าฟังบรรยาย มกีารจดักจิกรรมวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา 

รวมทั้งก่อนการสอนมีการกล่าวน�าเข้าสู่บทเรียนทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิน งามประโคนและ

คณะ ได้ท�าวิจัย เรื่องประสิทธิภาพการสอนของครูที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูใช้กิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป ด้วยการสนทนา

และการซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน แต่ยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 

น้อยกว่าร้อยละ 80 คือ นักเรียนไปค้นคว้าในทางอินเตอร์เน็ต

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนมีการ

สนับสนุนให้นักเรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ อภิปรายได้ว่า ครสูอนของส�านักเรยีนวดับงึพระลานชยั 

จงัหวัดร้อยเอด็ เป็นพระภกิษแุละบางรูปจะไม่ได้เรยีนทางด้านการสอนโดยตรง ดงันัน้กระบวนการสอนหรอื

กิจกรรมการเรียนการสอน ก็จะเน้นการท่องจ�ามากเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงจันทร์ มโนสร้อย 

ได้ศึกษาวิจัย เรื่องสภาพการเรียนการสอนจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในอ�าเภอเวียงหนองล่อง 

ผลการวจิยัพบว่า ครผููส้อนส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมเกีย่วกบัการสอนจรยิธรรม ดงันัน้ในการพฒันาการ

เรียนการสอน จึงต้องการครูผู้สอนที่มีประสบการณ์มีความรู้ ความสามารถทางจริยธรรมโดยเฉพาะ ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาไพโรจน์ กนโก ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการ

สอนของครูอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 

3) ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้สื่อมีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สนิ งามประโคนและคณะ ได้ท�าวจัิยเรือ่ง ประสทิธิภาพการสอนของครท่ีูสอนวิชาพระพทุธศาสนาในโรงเรยีน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูใช้สื่อประเภทวิธีการสอน มากกว่าร้อยละ 80 คือ 

กระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและใช้สือ่ธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อมในท้องถิน่ มแีหล่งการเรยีนรูใ้นชมุชน

ตามสถานการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุตวุฒิคุณ ได้ศึกษาวิจัย เรื่องศึกษาความคิดเห็น

ของนักเรียนที่มีต่อครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน อยากให้ครูใช้คอมพิวเตอร์และสื่อที่ดี

ทันสมัยต่อการเรียนประกอบการสอนเพื่อเข้าใจง่าย

 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ด้านการใช้สือ่การเรยีนการสอน พบว่า สือ่การสอนประเภทอปุกรณ์ เช่น 

คอมพวิเตอร์ เครือ่งเสยีง เครือ่งฉาย เพยีงพอต่อความต้องการของนกัเรยีน อภปิรายได้ว่า ส�านกัเรยีนวัดบึง

พระลานชัย มีปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปีท�าให้ สื่อการเรียนการสอนทีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงจันทร์ มโนสร้อย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการเรียนการสอนจริยธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในอ�าเภอเวียงหนองล่อง ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนประสบปัญหาเรื่องสื่อ

การจัดท�าสือ่การสอนทีม่ไีม่เพยีงพอ ขาดสือ่การสอนท่ีทันสมยั เช่น สไลด์วดีทัีศน์สือ่ท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นรปูภาพ 

จากหนังสือ นิตยสาร ภาพข่าว เหตุการณ์ ซึ่งนักเรียนต้องการให้ครูใช้สื่อหลายๆ ประเภท ประกอบการเรียน 

การสอน

4) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า นักเรียนของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมและรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ วิธีการวัดและประเมินผลที่ใช้มี

ความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระนิพนธ์ เทวธมฺโม ได้ท�าวิจัยเรื่อง การประเมินผลการ

สอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลด้านผลผลิตจากการสอนนั้นพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง เช่น 

นักเรียนมีการพัฒนาจิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อน โรงเรียน และครอบครัว นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธ

ศาสนา นกัเรยีนมสีขุภาพจติทีด่แีละควบคมุอารมณ์ได้ รวมทัง้นกัเรยีนน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั  

เป็นต้น

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า การวัดและประเมินผลครอบคลุม

เน้ือหาวชิาทีเ่รียน อภปิรายได้ว่ารปูแบบการประเมนิความรูท้างด้านทฤษฎจีะเน้นความคดิความเข้าใจอย่าง

มีเหตุผล และมีการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน กับวุฒิภาวะของนักเรียน 

วฒุภิาวะของนกัเรยีน ทีย่งัไม่พร้อมกับเนือ้หาวชิาทีม่ากเกนิไป ซ่ึงนกัเรยีนบางชัน้ยงัอยูใ่นระดบัประถมศึกษา

เท่าน้ัน ซ่ึงสอดคล้องกบังานการวจัิยของ พระครสุูตวฒุคิณุ ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งศึกษาความคดิเหน็ของนกัเรยีน

ที่มีต่อครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยพบว่า อยากให้ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน 

7.  ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผลการวิจัย สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
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 7.1.1 ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงควร

รกัษาการใช้สือ่ทีส่มัพนัธ์กบัเนือ้หาบทเรยีนสมัพนัธ์จดุมุง่หมายทีจ่ะสอน และเป็นสือ่ทีจ่ะให้ผลต่อการเรียน

การสอนมากที่สุด ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดี 

 7.1.2  ด้านการวัดและประเมินผล ผลการวิจัย พบว่าข้อท่ีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ การวัดและ

ประเมิน ผลครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน ดังนั้น ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ดไปพัฒนาการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้ท่ีก�าหนดในหลักสูตร จัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงจ�าเป็นต้องรีบด�าเนินการพัฒนาโดยเร่งด่วนเพื่อสร้างความรู ้

ความเข้าใจของสภาพการจดัการเรยีนการสอนธรรมศกึษาของส�านกัเรยีนวดับงึพระลานชยั จงัหวดัร้อยเอด็

ในระดับมากที่สุดต่อไป

 7.1.3  ด้านหลักสูตร ผลการวิจัย พบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ นักเรียนเข้าใจในจุดประสงค์

ของหลักสูตรธรรมศึกษา ดังนั้น ส�านักเรียนวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปพัฒนาเนื้อหาสารปรับปรุง

ภาษาที่ใช้ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย จัดระบบเนื้อหาให้ง่ายต่อการเข้าใจ มีค�าอธิบายให้ชัดเจน ควรขัดเกลา

ส�านวนต่างๆ ให้ทันสมัย และควรเพิ่มวิชาการทางโลก จึงจ�าเป็นต้องรีบด�าเนินการพัฒนาโดยเร่งด่วน เพื่อ

ให้ผู้เรียนมีความรู้หลากหลาย มีความแตกฉาน สามารถเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ และมีความสนใจอยากเรียน

มากยิ่งขึ้น เวลาเรียน วิธีการเรียนการสอน

 7.1.4 ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน ผลการวจิยั พบว่า ข้อทีค่่าเฉลีย่ต�า่สดุ คอื กจิกรรมการ

เรยีนการสอนมกีารสนบัสนนุให้นกัเรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ดงันัน้ ส�านกัเรียนวดับงึพระลานชยั 

จงัหวดัร้อยเอด็ ไปพัฒนาโดยปรบัวิธกีารเรียนการสอนให ้ผูเ้รียนได้มโีอกาสรบัประสบการณ์ แลว้ได้รบัการ 

กระตุน้ให้สะท้อนสิง่ต่างๆ ทีไ่ด้จากประสบการณ์ออกมา จงึจ�าเป็นต้องรีบด�าเนนิการพฒันาโดยเร่งด่วนเพือ่

พัฒนาทักษะใหม่ๆ เจตคติใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆ เช่ือมโยงกับความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม ผนวกกับ 

ความรู้ใหม่ จนสร้างสรรค์เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

7.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 7.2.1 ควรมีการวิจัยเรื่อง สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�านักเรียนวัดบึง 

พระลานชยั จังหวดัร้อยเอด็ โดยการวจัิยเชงิคุณภาพ เพือ่ให้ทราบสภาพการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษา

ของส�านักเรียนมากยิ่งขึ้น

 7.2.2  ควรมีการวิจัยเรื่อง สภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของส�านักเรียน  

ในพืน้ทีอ่ืน่ซึง่อาจเป็นระดบัต�าบล อ�าเภอ จงัหวดั และระดับชาต ิซ่ึงเป็นกลุม่ตวัอย่างทีไ่ม่ซ�า้กบัการวจิยัครัง้

นี้ เพื่อเปรียบเทียบผล

 7.2.3  ควรมีการวิจัยเร่ืองปัญหาของพระภิกษุผู้สอนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการ

สอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในระดับต�าบล อ�าเภอ จังหวัด และระดับชาติด้วย

 7.2.4  ควรศึกษาประเด็นการจัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษาของครูผู ้สอน 

วิชาธรรมศึกษา โดยการสอบถามจากกลุ่มของครูผู้สอนเอง และผู้บริหารสถานศึกษา
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9.  ค�าขอบคุณ        

ขอกราบขอบพระคุณ พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัยและ 

เจ้าส�านักเรียนธรรม-บาลี ที่ได้ให้ความเมตตานุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา

วทิยานพินธ์ฉบบัน้ีส�าเรจ็ลงได้ด้วยความกรณุาจาก พระครวิูจติรปัญญาภรณ์,ดร. ประธานกรรมการ 

ดร.จ�านง กมลศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.อุทัย กมลศิลป์อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค�าปรึกษา

แนะน�าแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดี 

เสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ดร.ธรีภัทร์ ถิน่แสนดี อาจารย์ประจ�ามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด ดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัติ และ ดร.กุศล ศรีสารคาม กรรมการ ท่ีกรุณาให้ความรู้ ให้ค�าปรึกษา  

ตรวจแก้ไขและวจิารณ์ผลงาน ท�าให้งานวจิยัมคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ และขอขอบพระคณุ พระมหาดร.อ�านวย 

มหาวีโร ขออนุโมทนาขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน และ พระมหาอเนก อมรเวโช 

อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมทั้ง 

ให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ
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การบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

ADMINISTRATION OF SMALL SIZED SCHOOL ATTACHED  

TO MAHASARAKHAM ELEMENTARY EDUCATION SERVICE OFFICE 2

กัลยาณี ศรีกระทุ่ม 

 KANLAYANEE SRIKRATHUM 

บทคัดย่อ

บทความวจิยันี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษาการบรหิารงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานของโรงเรียนขนาด

เลก็ตามความคิดเหน็ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครผููส้อน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

มหาสารคาม เขต 2 จ�าแนกตามต�าแหน่ง ระดับการศกึษาและประสบการณ์ในการท�างาน และ 3) เพือ่ศกึษา

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 กลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 จ�านวน 219 คน โดยใช้ตารางเครซ่ีและมอร์แกน  (Krejcie 

and Morgan) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

มีค่า IC ระหว่าง 0.67 – 1.00 และ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ 2 กลุม่

ที่เป็นอิสระจากกัน โดยการทดสอบค่าที (t – test) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัย

พบว่า 1. ระดับการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ีม ี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงาน

วิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณ 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีต�าแหน่ง ระดับการ

ศึกษาและประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ทีม่รีะดบัการศกึษา ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน 

ของโรงเรียนขนาดเลก็ ด้านการบรหิารงานทัว่ไป แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนด้าน

อืน่ๆ ไม่แตกต่างกนั และ 3. ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ คือ ภาระงานในโรงเรียน

ขนาดเล็กมีมาก ขาดความต่อเนื่องในด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ คือ โรงเรียนขนาดเล็ก

มีงบประมาณน้อย ท�าให้การบริหารงบประมาณไม่ทั่วถึง ด้านการบริหารงานบุคคล คือ ครูไม่ครบชั้นท�าให้
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เกดิปัญหาในการจัดการเรยีนการสอน ด้านการบรหิารงานทัว่ไป คอื ให้ชมุชนเข้ามส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรม

ของโรงเรียน 
 
ค�าส�าคัญ : 1.การบริหารงาน 2. โรงเรียนขนาดเล็ก 3. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 

ABSTRACT

This research served the purposes: 1) to study administrations of small sized schools 

under Mahasarakham Elementary Education Service Office 2, 2) compare school administrators’  

and teachers’ opinions on administrations of them to variables classified by their positions, 

educational qualifications and work experiences, and 3) regulate their suggestions for  

expediting administrations of small sized schools. The samples for conducting the research 

count in 219 school administrators including teachers such target schools, setting the 

samples against Krejcie’s and Morgan’s table. The research instrument for data collection 

is five rating scale questionnaires, possessing IC between 0.67 and 1.00, and the reliability 

of the whole entry amounting to 0.95. The statistics used for processing data incorporate: 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t – test by making use of the computer 

software package. Outcomes of research findings: 1) The level of administrations of small 

sized schools in their opinions has comprehensively rated high. The highest mean aspect 

is general administration. Two lower mean aspects comprise personnel administration and 

academic affairs administration. As for the lowest mean aspect, it is budgetary administration.  

2) The comparative results of school administrators’ and teachers’ positions, educational 

qualifications and work experiences have shown no significant differences in their opinions 

on administrations of small sized schools under the above service office in both the  

overall aspect and a single one. In a term of a specific aspect, variables of their educational  

qualifications have shown significant differences in their opinions on the aspect of general 

administration, with the statistical significance level at .05, as contrasted sharply with 

other aspects. and 3) Their suggestions for expediting administrations of small sized schools 

under the aforesaid service office have been found. Regarding the academic affairs  

administration, the small sized schools have a great many workloads, administratively  

resulting in lacking continuity. Concerning the budgetary administration, these types of 

schools receive a meager budget, culminating in the thorough distribution of it. With regard 

to the personnel administration, a number of classrooms exceed those of teachers,  

causing problems of holding learning instructions. In respect of the general administration, 

small sized schools should let communities take part in a school activity.
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีบทบัญญัติไว้ในหมวด 2 สิทธิและหน้าที่

ทางการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ส�านักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2540, หน้า 4) เพื่อให้สนองตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของ

รฐัธรรมนญู ประชากรจงึควรได้รบัการจดัการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั โดยการมส่ีวนร่วมของ

ทุกภาคส่วนในสังคม

กระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติการศึกษาครั้ง 2  

ยิ่งใหญ่ของการศึกษาไทยมีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรีและทบวงมหาวิทยาลัย รวมเป็นกลุ่มพันธกิจเดียวกันในกระทรวงศึกษาธิการ 

การบรหิารจดัการโดยเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและใช้โรงเรยีนเป็นฐาน มกีารกระจายอ�านาจทัง้ด้านวชิาการ การ

บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและด้านการบริหารทั่วไปเน้นการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรยีนทัง้ระบบ การบรหิารจดัการมุ่งเน้นผลสมัฤทธิข์องงานตามยทุธศาสตร์การจัด

กระบวนการเรยีนการสอนเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ และครเูป็นผูท่ี้มส่ีวนส�าคญัของการปฏริปูการศกึษาทุกเรือ่ง

ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการภาครัฐผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูป คือ การบริหารจัดการศึกษามี

คุณภาพและยั่งยืนกล่าวคือ ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนมีสุขภาพ

พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีความมั่นคงในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544, หน้า 1)

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการด�าเนนิงานจดัการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน โดยมีส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่กระทรวง

ศกึษาธกิาร มนีโยบายกระจายอ�านาจการบรหิารจดัการศกึษาให้แก่ หน่วยงานในสงักดัทกุระดบัโดยในส่วน

โรงเรียนให้ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) มีการกระจายอ�านาจทั้งด้านวิชาการ 

การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป เน้นการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ การบริหารจัดการมุ่งเน้นผลสมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์  

(Strategic Result – Based Management) แต่การกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้ทั่วถึงย่อมเป็น

ไปได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิง่การด�าเนินงานบรหิารจดัการศกึษาในโรงเรยีนขนาดเลก็ท่ีพบว่าคณุภาพทางการ

ศกึษาค่อนข้างต�า่ เม่ือเทยีบกับโรงเรยีนขนาดใหญ่ เน่ืองจากขาดความพร้อม ด้านปัจจยัหลายด้าน (ส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หน้า 1) ระบุไว้ 2 ประการ คือ 1) นักเรียนจากสถานศึกษาขนาดเล็ก 

มีคุณภาพค่อนข้างต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาขนาดอื่น ๆ 2) สถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาด

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ กล่าวคอื มกีารลงทนุค่อนข้างสงูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถานศกึษาขนาดที่
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ใหญ่กว่า เช่น อัตราส่วนครู : นักเรียน ซึ่งตามมาตรฐานต้อง 1 : 25 แต่ส�าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เท่ากับ 

1 : 8 – 11 เป็นต้น

ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 มพีืน้ทีใ่นความรบัผดิชอบ 5 อ�าเภอ

ประกอบด้วย อ�าเภอวาปีปทุม อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ�าเภอนาเชือก อ�าเภอนาดูน และ อ�าเภอยางสีสุราช 

มีโรงเรียนในสังกัดจ�านวน 225 โรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป และมีโรงเรียนขนาดเล็กที่มี

นักเรียนตั้งแต่ 120 ลงมา จ�านวน 145 โรงเรียน และเป็นที่แน่นอนว่าโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนล้วน

ประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นความขาดแคลนปัจจัยสนับสนุน ขาดโอกาสในการพัฒนา  

ขวัญและก�าลังใจที่ลดทอนลงของผู้บริหารและครูผู้สอน ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อผลผลิตและ

ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาที่ผ่านมาแม้จะพยายามใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาโดยการยุบรวม หรือแม้กระทั่ง

ยบุเลกิโรงเรียนขนาดเลก็ แต่กป็ระสบปัญหาต่อต้านจากผูป้กครอง ชมุชน ด้วยถอืว่าโรงเรยีนเป็นของชุมชน 

เป็นสิ่งแสดงความเจริญวัฒนา และการที่ให้นักเรียนอยู่ใกล้บ้านย่อมลดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและสวัสดิภาพ

ความปลอดภัยลูกหลาน (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2, 2551, หน้า1-2)

ดงัน้ัน ผูว้จิยัในฐานะทีด่�ารงต�าแหน่ง คร ูคศ. 1 จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีโ่รงเรยีนขนาดเลก็จะต้องพฒันา

และปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานของ

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่ส่งผลต่อผลผลิต

และผลลพัธ์ของการจัดการศึกษา เพือ่เป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันาการบรหิารงานการศกึษาของ

โรงเรียนขนาดเล็กและเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพ่ือศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษามหาสารคาม เขต 2

2.2  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของผู้บริหาร สถาน

ศึกษาและครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ�าแนกตามต�าแหน่ง 

ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท�างาน

2.3  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็น ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีต�าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

แตกต่างกัน

3.2  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความ คิดเห็น

เก่ียวกับการบริหารงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม 

เขต 2 แตกต่างกัน
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3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษามหาสารคาม เขต 2 แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1  ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงการ

บริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.2  ผู้บริหารสถานศึกษา สามาถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน

ของโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 ให้มปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1  ประชากร ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 512 คน โดยแยกเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษา จ�านวน 140 คน และครูผู้สอน จ�านวน 372 คน

5.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 ปกีารศกึษา 2557 จ�านวน 219 คน ก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้ตารางส�าเรจ็ของเครจซีแ่ละมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรสีะอาด, 2545, หน้า 

43) โดยท�าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เมื่อผู้วิจัยได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด จ�านวน 219 คน แล้ว น�ามาหาอัตราส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนขนาด

เล็ก (Proportional to Size) เพื่อหากลุ่มตัวอย่างแยกตามต�าแหน่ง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 18) 

ตามสูตรนี้  n
N

Ni
n1 ×=

   เมื่อ  n
1
  แทน  จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

    Ni  แทน  จ�านวนประชากร

    n  แทน  จ�านวนกลุ่มตัวอย่างรวม

    N  แทน  จ�านวนประชากรทั้งหมด

 จึงท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ�าแนกตามต�าแหน่ง ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
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ตารางจ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามต�าแหน่ง

ที่ ต�าแหน่ง ประชากร (Ni) กลุ่มตัวอย่าง (n
1
)

1 ผู้บริหารสถานศึกษา 140 60

2 ครูผู้สอน 372 159

รวม 512 219

 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออก 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ต�าแหน่ง ระดับการ

ศึกษา และประสบการณ์ในการท�างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามค�าถามเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กขนาดเล็กสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้าน

การบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารงานทั่วไป จ�านวน 44 ข้อ เป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธิกีารของลเิคิร์ต (Likert Scale) โดยแบ่งระดบั

ของการวัดออกเป็น 5 ระดับ โดยก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 121)

  5  หมายถึง มีการบริหารงาน อยู่ในระดับมากที่สุด

  4  หมายถึง มีการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก

  3  หมายถึง มีการบริหารงาน อยู่ในระดับปานกลาง

  2  หมายถึง มีการบริหารงาน อยู่ในระดับน้อย

  1  หมายถึง มีการบริหารงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – 

ended)

 5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้

 5.4.1 สถิติพื้นฐาน (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 5.4.2 สถิตทิีใ่ช้ในการหาประสทิธภิาพเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย ประกอบด้วย การหาค่าความ

เทีย่งตรงของเนือ้หา (Content Validity) และการหาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามโดยหาค่าสมัประสิทธิ์

แอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
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6.  ผลการวิจัย

จากการศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

6.1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล

 ผลการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เมือ่จ�าแนกตามต�าแหน่ง พบว่า มตี�าแหน่งครู

ผู้สอน จ�านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 57.08 มากกว่า ต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 94 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.92 เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 113 คน คิด

เป็นร้อยละ 51.60 มากกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ�านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 เมื่อ

จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน พบว่า ประสบการณ์ในการท�างาน 5 ปี ขึ้นไป จ�านวน 130 คน คิด

เป็นร้อยละ 59.36 มากกว่า ประสบการณ์ในการท�างานไม่เกิน 5 ปี จ�านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 40.64

6.2  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

สถานศึกษาและครูผู้สอน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

 ผลการวจิยั พบว่า ระดบัการบรหิารงานของโรงเรียนขนาดเลก็ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาและครูส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน

การบริหารงานวิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ

 และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังนี้

 1)  ด้านการบรหิารงานวชิาการ พบว่า ระดบัการบรหิารงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 2)  ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า ระดับการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก 

 3)  ด้านการบรหิารงานบคุคล พบว่า ระดับการบรหิารงานของโรงเรียนขนาดเลก็ ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 4)  ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า ระดับการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

6.3  ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผูู้สอน ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ�าแนก

ตามต�าแหน่ง ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท�างาน

 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีต�าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของโรงเรยีนขนาดเลก็ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 

 2)  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวม 
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ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ท่ีมีระดับการศึกษา 

ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ ด้านการบรหิารงานทัว่ไป แตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 

 3) ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างาน ต่างกนั มคีวามคดิเหน็

ต่อการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

6.4  ผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบรหิารงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ ส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังต่อไปนี้

 1)  ด้านการบริหารงานวิชาการ มีข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ 

ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ คือ ภาระงานในโรงเรียนขนาดเล็กมีมากขาดความต่อเนื่องในด้านวิชาการ ครูสอน

ไม่ตรงตามวิชาเอกที่จบมา ท�าให้การถ่ายทอดความรู้ได้ไม่เต็มที่และต�าราเรียนมีไม่เพียงต่อความต้องการ

 2)  ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่

ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ คือ โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณน้อยท�าให้การบริหารงบประมาณไม่ท่ัวถึง  

ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน และการระดมทุนจากภายนอกไม่มีและไม่ได้รับ

ความช่วยเหลือเท่าที่ควรจะเป็น

 3)  ด้านการบริหารงานบุคคล มีข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนที ่

ตอบแบบสอบถาม ดังนี ้คือ ครไูม่ครบชัน้ท�าให้เกดิปัญหาในการจดัการเรยีนการสอน บุคลากรสายสนบัสนนุ

ไม่มคีรตู้องรบัภาระงานทัง้หมดในการจดักจิกรรมโรงเรยีน และครูไม่มีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการภายใน

โรงเรียน

 4)  ด้านการบริหารงานทั่วไป มีข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนที่ 

ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ คือ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน จัดให้มีแหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและอาคารเรียนและห้องเรียนมีไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรปุผลการวจัิยการบรหิารงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษา มหาสารคาม เขต 2 มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปลายเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

7.1  การวเิคราะห์การบรหิารงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 

มหาสารคาม เขต 2

 ผลการวจิยัพบว่า การบรหิารงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษา มหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การบริหารงานในโรงเรียน

ขนาดเล็กน้ันจะต้องมีการพัฒนาจัดท�าแผนการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 

แห่งชาตโิดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั การบรหิารงบประมาณของโรงเรียนกม็ส่ีวนส�าคัญยิง่เพราะการบริหาร

งานด้านต่างๆ จะต้องขึน้อยูก่บังบประมาณเป็นหลกัในการวางแผนงาน ด้านการบรหิารบคุคลผูบ้รหิารควร
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ก�าหนดบทบาทหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความรู้อย่าง 

ต่อเน่ืองให้ทันต่อยุคเทคโนโลยีและต้องมีการพัฒนาระบบการท�างานเป็นทีมสร้างขวัญและก�าลังใจแก ่

ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนการนิเทศภายในเป็นกระบวนการท่ีส�าคัญอย่างยิ่งท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนได้ดี และช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูให้พัฒนาขึ้น จึงท�าให้ผลการวิจัยมีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของทินกร แก้วกัญญา (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและ

ปัญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมมีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

วุฒิชัย ไชยรัตน์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 3 ผลการวจิยัพบว่า สภาพการบรหิารงานบคุคลในสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

 ด้านการบรหิารงานทัว่ไป มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ซึง่อยูใ่นระดบัมาก อาจสบืเนือ่งมาจากสถานศกึษา

น�ามีการจัดระบบการบริหารงานของสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ และ 

เป้าหมายที่หน่วยงานหรือองค์กรก�าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน 

และอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  ในการให้บรกิารการศกึษาทกุรปูแบบโดยมุ่งให้สถานมกีารใช้นวตักรรมและ

เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม ตลอดจนสงเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง องค์กรและชมุชน เพือ่ให้การจดัการ

ศกึษามปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล จงึท�าให้ผลการวจิยัด้านการบรหิารงานทัว่ไป มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบั

มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของทินกร แก้วกัญญา (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการ

บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัย

พบว่า สภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 5 ด้านการบริหารงานทั่วไป มีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

 ด้านการบรหิารงานงบประมาณ มค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก อาจสบืเนือ่งมาจากสถาน

ศกึษาได้มุง่เน้นความเป็นอสิระในการบรหิารจัดการมคีวามคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยดึหลกัการบรหิาร

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ

สถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องมีกลไกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมา

ใช้บรหิารจดัการเพือ่ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคณุภาพทีด่ข้ึีนต่อผูเ้รยีน จงึท�าให้ผลการวจิยัด้าน

การบริหารงานงบประมาณ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญมาก โกแสนตอ 

(2550, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวจัิยเรือ่ง การบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ในกลุม่โรงเรยีนป่าสกัศรดีอนมลู อ�าเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่เห็นว่า การแก้ไขปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก ควรน�า

นักเรียนไปเรียนรวมชั้น ในด้านวิธการแก้ปัญหา ครูไม่ครบชั้น ส่วนใหญ่เห็นว่าควรใช้วิธีการน�านักเรียนไป

เรียนรวมช้ัน ส่วนด้านการบริหารบุคคล ควรใช้วิธีการยุบรวมโรงเรียน ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรใช้ 

วิธีการน�านักเรียนไปเรียนรวมชั้นและส่วนใหญ่เห็นว่า ควรใช้วิธีการยุบรวมโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหาร 

งบประมาณ ข้อคิดเห็นอื่นๆ ในหารบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เห็นว่า คือ งบประมาณไม่เพียงพอ
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7.2  การเปรียบเทียบการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน

ศึกษาและครูผู้สอน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ�าแนกตามต�าแหน่ง 

ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท�างาน

 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีต�าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของโรงเรยีนขนาดเลก็ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยัในคร้ังนี ้เนือ่งจากสถานศกึษาได้มกีารก�าหนดแนวทาง 

และขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ จึงท�าให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กไม่แตกต่างกัน 

สอดคล้องกบังานวจิยัของทนิกร แก้วกญัญา (2555, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรือ่ง สภาพและปัญหาการบรหิาร

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า 

เปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารงานโรงเรยีนขนาดเลก็ จ�าแนกตามต�าแหน่งพบว่า มคีวามคดิเหน็โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน

 2)  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ท่ีมีระดับการศึกษา  

ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ ด้านการบรหิารงานทัว่ไป แตกต่างกนัอย่าง

มนียัส�าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 เน่ืองจากสถานศึกษาได้มกีารก�าหนดแนวทาง และขอบข่ายการบรหิารสถาน

ศกึษาของโรงเรียนขนาดเลก็ไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ จงึท�าให้ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อน มคีวาม

คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของทินกร  

แก้วกญัญา (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรือ่ง สภาพและปัญหาการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน

โรงเรียนขนาดเล็ก จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน

 3)  ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน ทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างาน ต่างกนั มคีวามคดิเหน็

ต่อการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเลก็ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 โดย

รวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากสถานศึกษาได้มี

การก�าหนดแนวทาง และขอบข่ายการบรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนขนาดเลก็ไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

จึงท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของทินกร แก้วกัญญา (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและ

ปัญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

ผลการวจิยัพบว่า เปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารงานโรงเรยีนขนาดเลก็ จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน 

พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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8.  ข้อเสนอแนะ

8.1  ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

 1)  ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  

ควรจะน�าผลการวิจัยไปพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของโรงเรียน ในด้านการบริหารงานวิชาการ  

การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้การด�าเนินงานของ 

สถานศึกษาประสบความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

 2) ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด้านการบริหารงานทั่วไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น ผู้บริหารควรเปิดโอกาส

ให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดกจิกรรมของโรงเรยีน จดัให้มแีหล่งเรยีนรูท้ั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน

มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาการบริหารด้านการบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

 3)  ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน

ขนาดเลก็ ควรมีการจดัหางบประมาณเพิม่เตมิเพือ่ท�าให้การบรหิารงบประมาณได้อย่างทัว่ถงึ และจดัหางบ

ประมาณสนับสนนุด้านสือ่ วสัดุ อปุกรณ์การเรยีน และจากการระดมทนุจากภายนอก เพือ่พฒันาการบริหาร

ด้านการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

8.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จากการวจิยัเรือ่ง การบรหิารงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผู้วิจัยไม่สามารถเขียนงานให้ครอบคลุมปัญหาทุกประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังน้ัน  

จึงขอเสนอให้ผู้ที่สนใจท�าวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

 1)  ควรมกีารวจัิยเรือ่ง สภาพและปัญหาการบรหิารงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ ส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

 2)  ควรมกีารวจิยัเรือ่ง ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบรหิารงานของโรงเรยีนขนาดเลก็ ส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

9.  บรรณานุกรม

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2548). สถิติส�าหรับงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทนิกร แก้วกญัญา. (2555). สภาพและปัญหาการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

บุญมาก โกแสนตอ. (2550). การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ ่มโรงเรียนป่าสักศรีดอนมูล  

อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. การศึกษาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาส์น. 



Vol.5 No.2 July – December 2016196

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

วฒิุชยั ไชยรัตน์. (2549). สภาพและปัญหาการบรหิารงานบคุคลในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 3. วทิยานพินธ์ครศุาสตรมหาบณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยั

ราชภัฏอุบลราชธานี.

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต 2. (2551). แผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาประสทิธภิาพโรงเรียน

ขนาดเล็ก. มหาสารคาม : ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2547). คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). สภาพและปัญหาการบริหารงานและการจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ.



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 197

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

PERSONNEL ADMINSTRATION BASED ON THE LAYMEN’S FOUR BLISSFUL 

HOUSEHOLD RULES IN BUDDHISM BY SCHOOL ADMINSTRATIORS OF  

ELEMENTARY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF SAKHON NAKHON  

ELEMENTARY EDUCATION SERVICE AREA 1

พระแก้ว อินฺทโชโต (ชัยชนะ)1 

PHRA KEO INTHASOTO (SAYSANA) 

 ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเก่ียวกับการบริหาร  

งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาสกลนคร เขต 1 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเห็นของครผููส้อนเกีย่วกับการบรหิารงานบคุคลตามหลกั

ฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสกลนคร เขต 1 

จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�างาน ต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอ

แนะความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1 จ�านวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�านวน 40 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 

0.96 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

t-test F-test (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe

ผลการวจิยั พบว่า ความคดิเหน็ของครผููส้อนเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลตามหลักฆราวาสธรรม 

4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียง ล�าดับจาก

ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านขันติ ด้านสัจจะ ด้านทมะ และด้านจาคะ ผลการเปรียบ เทียบความคิดเห็น

ต่อ ครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีเพศ อายุ การศึกษาและ

ประสบการณ์การท�างาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิาสถานศกึษา สงักดั

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ผู้บริหารควรมีความประพฤติซื่อตรง  

ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล�าเอียงหรืออคติไม่คดโกงควบคุมอารมณ์ 

ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน ควรมีภาวะผู้น�าในการอดทนอดกลั้นกับเพื่อนร่วมงาน

เมื่อประพฤติตัวอย่างไม่มีความจริงใจ และผู้บริหารควรมีการมอบหมายงานที่เป็นกลางส�าหรับเพื่อนร่วมงาน

ค�าส�าคัญ : 1. การบริหารงานบุคคลตาม 2. หลักฆราวาสธรรม 4 3. ผู้บริหารสถานศึกษา

ABSTRACT

The purposes of this thesis were: 1) to study teaching-tasked teachers’ opinions 

on school administrators’ personnel administration based on laymen’s four blissful  

household rules in Buddhism at schools under the Office of Sakhon Nakhon Elementary 

Education Service Area 1, 2) to compare the former’s opinions on the latter’s personnel 

administration as classified by variables of the former’s genders, ages, educational level 

and work experiences, and 3) to examine the former’s suggestions for the latter’s  

personnel administration at their schools. The sampling group comprised 359 teaching-

tasked teachers at the target schools under the aforesaid office. The research instrument 

was five-rating scale questionnaires containing forty questions, each of which possessed 

the reliability at 0.96. The statistics used for analyzing data incorporated frequency,  

percentage, mean, ( ) standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA), comparing 

pair differences with Scheffe’s method. 

Outcomes of the research findings : 

 1) Teachers’ opinions on school administrators’ personnel administration have 

been rated ‘high’ in the overall aspect, as rated in a single one out of four aspects. Each 

of them placed in descending order of means included: Khanti, tolerance; Sacca, truth and 

honesty; Dama, taming and taming oneself; and Caga, generosity. 

 2)  The comparative results of teachers’ gender variables have shown no significant 

differences in the former’s opinions on the latter’s personnel administration at schools 

under the above office, thereby ignoring the formulated hypotheses. 

 3)  The former’s suggestions for the latter’s personnel administration following 

laymen’s four blissful household rules in Buddhism have been offered. First, they should 

honestly behave with decency, controlling their emotions to subdue negative feelings of 

each other’s mistakes. Next, they should win leadership for tolerating colleagues’ insincere 

behaviors. Then, they should fairly assign tasks to colleagues.
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

Keywords : 1. Personnel Administration 2. Four Blissful Household Rules in Buddhism  

  3. School Administrators

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษามุ่งให้บุคลากรปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง

ภารกิจของหน่วยงาน โดยยดึหลกัการกระจายอ�านาจระบบคณุธรรมและหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ให้การบรหิาร

จัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับ

การพัฒนา ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น�าในทางด�ารงชีวิตภายใต้หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนา  

ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การโดยเฉพาะความมีคุณธรรม จริยธรรม การด�ารงชีวิตตามแนวทาง

โรงเรียนวิถีพุทธ 

หลักธรรมของบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตนต่อกันจึงจะท�าให้อยู่ด้วย

กันอย่างมีความสุขในสังคมเอาไว้ 4 ประการด้วยกันซึ่งอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่า”ฆราวาสธรรมธรรม 4” 

ซึ่งมีความหมายว่า ธรรมส�าหรับครองเรือนหรือธรรมส�าหรับผู้อยู่ครองเรือน มี 4 อย่างคือ 1) สัจจะ  

ความซื่อสัตย์ต่อกัน 2) ทมะ การฝึกตน 3) ขันติ ความอดทนอดกลั้น 4) จาคะ การเสียสละ การแบ่งปัน  

มนี�า้ใจจงึเป็นหลกัธรรมทีเ่หมาะสมอย่างยิง่ในการประยกุต์ใช้ในโรงเรยีน ถ้าผูน้�าหรอืผูบ้รหิารมคีวามซือ่สตัย์

ต่อคนรอบข้างจะท�าให้คนรอบข้างไว้วางใจไม่เกิดความระแวงต่อกัน แต่ละคนก็จะตั้งใจท�างานตามหน้าท่ี

ของตนได้เตม็ความสามารถ การงานทีท่�ากจ็ะออกมาดปีระสบความส�าเรจ็ ตามทีตั่ง้เอาไว้ (2554, หน้า 139)

จากเหตุผลดังกล่าวผูว้จิยัได้เหน็ความส�าคญัจงึต้องการทราบปัญหาท่ีเกดิข้ึนในปัจจบัุนและกระท�า

การค้นคว้าหาความคาดหวงัทีเ่กดิมขีึน้ของการบรหิารงานบคุคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถาน

ศกึษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 เพือ่จะได้น�าข้อมลูทีไ่ด้ศกึษามาเป็น

แนวทางปรับปรุงและประยุกต์ใช้หลักธรรมในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาต่างๆ ในอนาคตให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4  

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

2.2  เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ต่ีอการบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ�าแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การท�างาน 

2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะความคิดเหน็ของครผููส้อนท่ีมต่ีอการบรหิารงานบุคคลตามหลกัฆราวาส

ธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1 ครูผู้สอนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีเพศต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา  

แตกต่างกัน

3.2  ครูผู้สอนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ท่ีมีอายุต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา  

แตกต่างกัน 

3.3 ครูผูส้อนสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ทีม่รีะดับการศกึษา

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน

3.4  ครูผู้สอนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีประสบการณ์

การท�างานต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อการบรหิารงานบุคคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1 การบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ได้ทราบระดบัความคดิเหน็ ของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

4.2  สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้ทราบผลการเปรยีบเทยีบ

ระดับความคดิเหน็ของครผููส้อน ต่อการบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา

4.3  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ทราบข้อเสนอแนะที่มีต่อ

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา

5.  ผลการวิจัย

5.1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 206 คน คิดเป็น

ร้อยละ 57.38 ส่วนใหญ่มีส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 30-40 ปี จ�านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 42.06 ส่วนใหญ่

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 65.18 และส่วนใหญ่มีระดับประสบการณ์การ

ท�างาน 10-20 ปี จ�านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 42.06

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 

อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทัง้ 4 ด้าน โดยเรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่มาก

ไปหาน้อย คือ ด้านขันติ ด้านสัจจะ ด้านทมะ และด้านจาคะ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลการวิจัยปรากฏ

ดังต่อไปนี้
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 1) ด้านขันติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 

ระดับมากทั้ง 5 ข้อและอยู่ในระดับปานกลาง 5 ข้อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 10 ที่ว่าปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความทุม่เทตามความสามารถแม้จะมปัีญหาและข้อจ�ากดัของสถานศึกษา รองลงมาคือข้อท่ี 3 ท่ีว่าปฏิบัติ

ตนโดยไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบาก ปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ และข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ  

ข้อที่ 1 ที่ว่า มีความอดทนต่อความยากล�าบากเมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง

 2)  ด้านสัจจะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  

4 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 6 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีด้วยกัน 2 ข้อ คือข้อ 3 ที่ว่า ผู้บริหารมี

ความจริงใจ ท�าหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพของตน จนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา  

และ ข้อ 9 ทีว่าผู้บริหารมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�าเพื่อนร่วมงาน เมื่อเกิดปัญหา รองลงมา

คือ ข้อ 5 ผู้บริหารพิจารณาความดี ความชอบด้วยความเป็นธรรมซื่อตรง และยุติธรรม และข้อที่ค่าเฉลี่ย 

ต�่าสุด คือ ข้อ 7 ที่ว่าผู้บริหารตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานด้วยความมานะมุ่งสู่ความส�าเร็จ 

 3)  ด้านจาคะ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ระดบั

มากทัง้ 6 ข้อและอยูใ่นระดับปานกลาง 4 ข้อ และข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่สงูสดุม ี2 ข้อ คอื ข้อท่ี 1 ท่ีว่ามมีนษุยสมัพันธ์

ทีด่ ีมีน�า้ใจช่วยเหลอืเกือ้กลูหมูค่ณะด้วยความเมตตาอารต่ีอบคุลากรในสถานศึกษา และข้อที ่7 ทีว่่า ปรบัปรงุ

นสิยั ตลอดความประพฤตทิีไ่ม่ดอัีนเสยีหายแก่ส่วนรวม รองลงมาคอืข้อที ่4 ทีว่่ามกีารสร้างความพร้อมเพรยีง 

ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ และข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ ข้อที่ 5 ที่ว่า รับฟังความคิดเห็น ของเพื่อนร่วมงาน 

ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ท�าได้

 4)  ด้านทมะ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่นระดับมาก 6 ข้อ 

และอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ข้อ พบว่า มีค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ ข้อที ่4 ท่ีว่า ผูบ้รหิารมกีารพฒันาตนเองปรบัปรงุ

แก้ไขข้อบกพร่องของตนเองให้ดีขึ้น รองลงมาคือ ข้อที่ 9 ที่ว่า ผู้บริหารมีเทคนิคในการรับฟังค�าวิพากษ์ 

วจิารณ์ ซักถามหรอืให้ค�าปรกึษาหารอืให้ค�าแนะน�าต่างๆ และข้อท่ีค่าเฉลีย่ต�า่สดุ คอืข้อที ่8 ผูบ้ริหารปฏบิตัติน 

และปฏิบัติงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลายต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นกลาง

5.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

 1)  ครผููส้อนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ทีม่เีพศต่างกัน 

มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ริหารสถานศกึษา โดยรวมและ

รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 2)  ครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ท่ีมีอายุ  

ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ไม่แตกต่างกัน 

 3)  ครผูู้สอนสังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ทีม่รีะดบัการศกึษา 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 4)  ครูผู ้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มี

ประสบการณ์ท�างานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 โดยรวมและ 

รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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6. อภิปรายผลการวิจัย  

การวเิคราะห์ข้อมลูการบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

1)  จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านขันติ ด้านสัจจะ ด้านจาคะ และ ด้านทมะ อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมีความจริงใจ  

ท�าหน้าทีอ่ย่างเตม็ศกัยภาพของตนจนเกดิประสทิธภิาพในการบรหิารงานในสถานศกึษา และมคีวามจรงิใจ

ที่จะช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าเพื่อนร่วมงานเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสีม สงฺฆโมทโก  

ได้ท�าการวิจัย เร่ือง การบรหิารงานบคุคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา อ�าเภอ

เมือง จงัหวัดอ่างทอง ผลการวจัิยพบว่า การบรหิารงานบุคคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารโรงเรยีน

มัธยมศึกษา อ�าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 3.72 เมื่อพิจารณา

รายด้าน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการสร้างขวัญและก�าลังใจ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ และด้านการวางแผนอัตราก�าลังและการก�าหนดต�าแหน่ง ส่วนระดับคิดเห็นของครูและผู้บริหารที่

มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�าเภอเมือง จังหวัด

อ่างทอง ในด้านต�่าสุดคือ ด้านการออกจากราชการ 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านขันติ ผู้บริหารมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าเพื่อน

ร่วมงานเมื่อเกิดปัญหา ท�าหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพของตนจนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานใน 

สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม

ผู้น�าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม 4 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

สามพรานวิทยา อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของเยาวชน เยาวชน

ส่วนใหญ่ต้องการผู้น�าตามหลักฆราวาสธรรม 4 ในด้านการตัดสินใจและต้องการผู้น�าในด้านเป็นแบบอย่างที่ดี 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านทมะ ทั้งนี้ ผู้บริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความเสมอ

ต้นเสมอปลายต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความเป็นกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสังฆรักษ์อภิชาติ  

สนตฺกิโร ได้ท�าการวจิยั เรือ่ง การบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีความจริงใจในการวางแผนนโยบายบริหาร

โรงเรียน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนายิ่งข้ึน การมีอาคารเรียนและห้องเรียนพอเพียง 

ด้านทมะการข่มใจ ผูบ้รหิารสามารถวางแผนบรหิารงบประมาณได้เป็นอย่างดี โดยมุง่หวงัให้โรงเรยีนมีความ

เจริญก้าวหน้า ละวางความชั่วและทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับ 

 เมือ่แยกออกเป็นรายด้านเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สามารถน�ามาอภิปรายผลได้

ดังนี้

 1)  ด้านสจัจะ พบว่า การบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านสัจจะ(ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ท�าจริง) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีด้วยกัน 2 ข้อ คือ ผู้บริหารมีความจริงใจ ท�าหน้าที่

อย่างเต็มศักยภาพของตนจนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา และผู้บริหารมีความจริงใจ

ทีจ่ะช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�าเพือ่นร่วมงาน เมือ่เกดิปัญหา ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประครอง พงษ์ชนะ 

ได้ท�าการวิจัย เรื่องการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ควรส่งเสริมหลักฆราวาสธรรม ธรรม

ส�าหรบัครองเรอืนหรอืธรรมส�าหรับผูอ้ยูร่่วมกนั ความซ่ือสตัย์ต่อกนั การฝึกตน ความอดทนอดกล้ันการเสยีสละ 

การแบ่งปัน มีน�้าใจคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสร้างเกียรติยศ สร้างปัญญา สร้างทรัพย์สมบัติและสร้างหมู่

ญาติมิตรให้เกิดขึ้นได้ส�าเร็จด้วยก�าลังความเพียรของตน 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ด้านสัจจะ พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบ้รหิารสถานศึกษา สงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านสจัจะ (ซือ่ตรง 

ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท�าจริง) ผู้บริหารตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานด้วยความมานะ มุ่งสู่ความส�าเร็จ อภิปราย

ได้ว่า ผู้บริหารตั้งใจท�างาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยปฏิบัติสม�่าเสมอ บริหารงานด้วยความซื่อตรง 

ซือ่สตัย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประครอง พงษ์ชนะ ได้ท�าการวจิยั เรือ่ง

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย = 3.88)  

เมือ่พิจารณารายด้านพบว่า ทกุด้านมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย

ดังนี้ด้านสัจจะ (มีค่าเฉลี่ย =3.99) ด้านทมะ (มีค่าเฉลี่ย = 3.93) ด้านขันติ (มีค่าเฉลี่ย = 3.79) ด้านจาคะ 

(มีค่าเฉลี่ย = 3.79) ตามล�าดับ 

 2)  ด้านทมะ พบว่า การบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านทมะ (การฝึกตน ควบคุมจิตใจตนเอง 

แก้ปัญหา ปรบัปรงุตนเองให้ก้าวหน้า) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ผูบ้รหิารมกีารพฒันา

ตนเองปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองให้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ธรรม บัวทอง,  

พันต�ารวจโท ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาต�ารวจนครบาล ตามหลักฆราวาสธรรม 4 กรณีศึกษา สถานี

ต�ารวจนครบาลนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านทมะ ตรงกับหลัก

คุณธรรมของต�ารวจ คือ การรู้จักข่มใจ ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น ตรงกับ

อุดมคติของต�ารวจในข้อความที่ว่า “ไม่มักมากในลาภผล” และ “กระท�าการด้วยปัญญา” 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ด้านทมะ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วย

ความเสมอต้นเสมอปลายต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นกลาง อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมุ่งหวังให้โรงเรียนมี

ความเจรญิก้าวหน้า ละวางความชัว่และทจุรติ อาจจะเน่ืองมาจาก ผู้บรหิารมุ่งเน้นท่ีผลประโยชน์โดยส่วนรวม 

เป็นหลักในการท�างาน จึงได้พยายามบริหารงานให้โปร่งใส ไม่มีการทุจริต นับว่าเป็นผลดีต่อโรงเรียนเป็น

อย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร ได้ท�าการวิจัย เรื่อง การบริหารงาน

บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  

ผลการวจิยัพบว่า ด้านทมะการข่มใจ ผูบ้รหิารสามารถวางแผนบรหิารงบประมาณได้เป็นอย่างด ีโดยมุง่หวงั

ให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า ละวางความชั่วและทุจริต 
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 3)  ด้านขนัต ิพบว่า การบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านขันติ (ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 

เข้มแขง็ ไม่ท้อถอย) โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คือ ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความทุม่เทตามความ

สามารถ แม้จะมีปัญหาและข้อจ�ากัดของสถานศึกษา ผู้บริหารมีความขยันหมั่นเพียร ก�าหนดมาตรการหรือ

กลยุทธ์ที่จะช่วยให้แผนบริหารโรงเรียนบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ด้านขันติ พบว่า มีความอดทนต่อความยากล�าบากเมื่อมีปัญหา

สามารถแก้ไขได้ถูกต้อง อภิปรายได้ว่า ขันติเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตข้ันพ้ืนฐานประการหนึ่งท่ีมีความ

ส�าคญัต่อการตอบสนองความต้องการในการสร้างสรรค์ประโยชน์สขุแก่บคุคลผูป้ฏบิตัใินลกัษณะทีเ่ป็นอดุม

มงคลหรอืความเจริญสงูสดุส�าหรบัชวิีต ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ นธินินัท์ นาค ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งทศันะ

ของนิสิตมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัทีม่ต่ีอการบรหิารงานของส�านกังานต�ารวจแห่งชาตติาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ผลการวิจัยพบว่า ด้านขันติ (ความอดทน) ข้าราชการต�ารวจต้องมีความอดทนอดกลั้น

ขณะปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์ 

 4)  ด้านจาคะ พบว่า การบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านจาคะ(ความเสียสละ มีน�้าใจ เอื้อเฟื้อ 

ช่วยเหลอืไม่เหน็แก่ตวั) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คอื มีมนษุยสัมพนัธ์ท่ีดี มีน�า้ใจช่วยเหลือ 

เกื้อกูลหมู่คณะด้วยความเมตตาอารีต่อบุคลากรในสถานศึกษา และปรับปรุงนิสัย ตลอดความประพฤติที่  

ไม่ดี อันเสียหายแก่ส่วนรวม 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ด้านจาคะ พบว่า รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ให้ความ 

ช่วยเหลอืเท่าทีท่�าได้ อภปิรายได้ว่า บริหารสถานศกึษา โดยน�าคณุธรรมในการฝึกฝนตนเองให้มีความเสียสละ 

ความแบ่งปัน การมนี�า้ใจ เสยีสละประโยชน์ส่วนตวัเพือ่ผลประโยชน์ส่วนรวม ผูท้ีม่จีาคะ จะเป็นเครือ่งเสรมิ

สร้างไมตรใีห้เกดิความสมัพนัธ์อนัดใีนสงัคมได้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของ พระครสูงัฆรกัษ์อภชิาต ิสนตฺกิ

โร ได้ท�าการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านจาคะ ความเสียสละ ผู้บริหารมีการร่วมประชุม

คณะท�างาน เพื่อก�าหนดแนวทางร่วมกันในการวางแผนบริหารโรงเรียน

 

7.  ข้อเสนอแนะ 

ส�าหรับข้อเสนอแนะการบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จากผลการวิจัยทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านสัจจะ 

2) ด้านทมะ 3) ด้านขันติ 4) ด้านจาคะ ได้น�ามาเป็นข้อเสนอแนะดังนี้

7.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผลการวิจัย การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า

 1)  ผลการวจัิยพบว่า การบรหิารงานบุคคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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 2)  ผลการวจัิยพบว่า การบรหิารงานบุคคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านขันติ การบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่ว่า มีความอดทนต่อความยากล�าบาก เมื่อมีปัญหาสามารถ
แก้ไขได้ถูกต้อง มีระดับค่าเฉลี่ยต�่าสุด ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษา จ�าเป็นต้องมีความอดทน อดกลั้น  
ต่อความหนักและความร้ายแรงท้ังหลาย ต้ังหน้าท�าหน้าทีก่ารงานด้วยความขยนัหมัน่เพยีร เข้มแข็ง ทนทาน 
ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย อดทนต่อความล�าบากตรากตร�า และเรื่องหนักใจต่าง ๆ ในการ
ประกอบการงานอาชีพ เป็นต้น มีสติอดกลั้น คิดอุบายใช้ปัญญา หาทางแก้ไขเหตุการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี 

 3)  ผลการวจัิยพบว่า การบรหิารงานบุคคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านทมะ การบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 ผู้บริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลายต่อเพื่อนร่วมงาน มีความ
เป็นกลาง มรีะดบัค่าเฉลีย่ต�า่สดุ ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรปฏบิตัตินและปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบท�างาน
ของตนด้วยความซือ่สตัย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง หรอืผดิท�านองคลองธรรม ตัง้ใจ
ท�างานให้ส�าเร็จด้วยความระมกัระวงั ไม่เลนิเล่อ ไม่ผดัวนัประกนัพรุง่ มคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีข่อง
ตนให้ส�าเร็จลุล่วงและเกิดผลดี

 4)  ผลการวจัิยพบว่า การบรหิารงานบุคคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านจาคะ การบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ท�าได้ มีระดับค่าเฉลี่ยต�่าสุด 
ดงันัน้ ผู้บริหารควรสละอารมณ์ รูจั้กปล่อยอารมณ์ทีจ่ะให้จิตใจเศร้าหมอง ขุน่มวัและเป็นข้าศกึต่อความสงบ
ใจ เช่น ความโกรธ ความเกลียด เป็นต้น เพราะการเก็บกดอารมณ์ขุ่นมัวไว้นั้น ท�าให้จิตใจเศร้าหมอง  
ทั้งยังท�าให้ตัวเองเป็นทุกข์กายและทุกข์ใจด้วย 

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
 1)  ควรศึกษาสัมฤทธิผลหลังจากมีการน�าหลักฆราวาสธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  2)  ควรศึกษาทศันคติของผูบ้รหิารเกีย่วกบัการน�าหลกัพุทธธรรมมาประยกุต์ใช้ในการบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 3)  ควรศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น 

หลักอิทธิบาท 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหาร 4 เป็นต้น
 4)  ควรศึกษาผลที่เกิดจากการนาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับหลักฆราวาสธรรมในการ

บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อื่นๆ ด้วย
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9.  ค�าขอบคุณ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของ ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาแนะน�า ดูแล เอาใจใส ่
ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู ้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่ง  
จึงขอขอบพระคุณเป็น.อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณพระมหาดร.อ�านวย มหาวีโร ดร.อุทัย กมลศิลป์ อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัย 
มหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ และ ดร.กฤตยากร ลดาวลัย์ อนเุคราะห์เป็นผู้เชีย่วชาญตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัยที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ให้มีคุณภาพ 

ขอขอบคุณ นางวราภรณ์ ปัญญาประชุม ครูวิทยาฐานะ ครูช�านาญการพิเศษ ผู้ให้การสนับสนุน
และให้การอนุเคราะห์ คอยให้ความช่วยเหลอืเป็นแหล่งข้อมลูสนบัสนนุงานด้านเอกสารทีใ่ช้ในการประกอบ
ท�าวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างดียิ่ง ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขออนุโมทนาขอบคุณ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
ที่คอยช่วยเหลือชี้แนะแหล่งข้อมูลในการท�าวิทยานิพนธ์ด้วยไมตรีจิตอันดียิ่ง

ขอขอบคุณผู ้ให้การสนับสนุนและให้การอนุเคราะห์ ท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัวเพื่อน ๆ  
และนักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นก�าลังใจ 

คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู ้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่ บุพการ ี
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท�าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษา และประสบ
ความส�าเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
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ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

GUARDIANS’ OPINIONS ON PRE – SCHOOL CHILD CENTRE’S EDUCATIONAL 

MANAGEMENT IN TAMBON SELAPHUM MUNICIPALITY IN  

SELAPHUM DISTRICT OF ROI ET PROVINCE 

 ละม่อม ชื่นชม

บทคัดย่อ

การวจัิยในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์คือ 1) เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัการศกึษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

จ�าแนกตามอายแุละระดับการศึกษา และ 3) เพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจดัการศกึษาของศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ปกครองนักเรียน 

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จงัหวัดร้อยเอด็ ประจ�าปีการศกึษา 2557 จ�านวน 275 คน 

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเร็จของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ที่มีค่า IC ระหว่าง 0.67 – 1.00  

มีค่าความเช่ือมั่น 0.89 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่า t – test 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความคดิเห็นของผูป้กครองทีม่ต่ีอการจัดการศกึษาของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 

เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูร รองลงมา คอื ด้านการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเด็กเลก็ ด้านบคุลากร 

ด้านการมส่ีวนร่วมและการสนบัสนนุจากทกุภาคส่วน ด้านส่งเสรมิเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั และด้าน

อาคารสถานที ่สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั ตามล�าดบั 2) ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อการจดัการ

ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้ปกครองนักเรียนจ�าแนก

ตามอายุและระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุและระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น

ของต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและ

รายด้าน ไม่แตกต่างกนั และ 3) ข้อเสนอแนะของผูป้กครองนกัเรยีนเกีย่วกบัการจัดการศกึษาของศนูย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองด้านการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ควรกระตุ้นให้บุคลากรมีการ 

ตืน่ตวัอยูเ่สมอ ควรจดัหาอปุกรณ์เครือ่งเล่นกลางแจ้งให้เหมาะสมและเพยีงพอกบัเดก็ทุกวยั ควรใช้หลกัสตูร

แบบเดียวกันและควรให้ชุมชนหรือผู้ปกครองเข้ามามีสวนร่วมในการจัดท�าหลักสูตรด้วย ควรเชิญวิทยากร

ในชมุชนมาให้ความรูเ้พือ่พฒันาเด็กปฐมวยัเกีย่วกบัภูมปัิญญาท้องถิน่ ควรมกีารประชมุปรกึษาหารอืระหว่าง
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยกันว่าแต่ละที่มีปัญหาอย่างไร 

ค�าส�าคัญ : 1. ความคิดเห็น 2. การจัดการศึกษา 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4. เทศบาลต�าบล

ABSTRACT

This research served the purposes to study guardians’ opinions on preschool child 

centre’s educational management, to compare their opinions on its educational management  

to variables of their ages and educational levels, and to examine suggestions for enhancing 

its educational management. The target place for the research was Tambon Selaphum 

Municipality’s Preschool Child Development Centre in Selaphum district, Roi Et province. 

The sample group employed for this research was preschool children’s guardians having 

their children enroll at its centre in academic year B.E. 2014, numbering 275 individuals. 

To earn the sampling group, it was set against Krejcie’s and Morgan’s table. The data  

collection instrument was five rating scale questionnaires, possessing IC between 0.67 and 

1.00, and the reliability of the whole entry amounting to 0.89. The statistics for data 

analyses embraced frequency, percentage, mean, standard deviation and t – test. Outcomes 

of research findings: 1. The scale of guardians’ opinions on its educational management 

was rated ‘high’ in the overall aspect. One aspect with the highest mean was academic 

affairs and activities following the curricula. The next four aspects with the lower means 

were managements of preschool child development centre, personnel, participation and 

support from every sector, and promotion of preschool child development networks. As 

for the aspect with the lowest mean, it was premises, environmental settings and security. 

2. The comparative results of their opinions on its educational management as classified 

by variables of their ages and educational levels showed no significant differences in their 

opinions both in the overall aspect and a single one. And 3. Preschool child guardians’ 

suggestions for each aspect: reimbursement should be timely more rapid, transparent and 

accountable. The superior should motivate personnel to always keep awake, boosting 

personnel’s morale and spirits for performing their jobs. The municipality should procure 

sets of playgrounds suitable and sufficient for children at every age. Every preschool child 

development center should use the same curricula. It should invite guest speakers like 

story tellers and lullaby singers in neighboring communities to offer knowledge on local 

folk wisdom in order to develop preschool children. There should have consultative  

meetings among authorities of preschool child development centres as to what ongoing 

problems were in each centre to solve them together.
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1. ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ในอดีตก่อนที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมาให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินนั้น มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอยู่ก่อนแล้วหลายหน่วยงาน ได้แก่  

กรมพัฒนาชุมชน กรมศาสนา กรมประชาสงเคราะห์ ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

และกรมอนามัย ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งแตกต่างกันไป แต่โดยหลักใหญ่แล้วมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ส�าหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน เพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อม  

มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัย และเพื่อเป็นการแบ่ง 

เบาภาระของผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลาน ในช่วงเวลากลางวัน ส�าหรับการสนับสนุนของหน่วยงาน 

ต้นสังกัดดังกล่าว ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ค่าอุปกรณ์และสื่อ

ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ โดยให้งบประมาณเป็นไปตามจ�านวนเด็กท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บริการ 

ส่วนรูปแบบ การบริหารจัดการ ถ้าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมพัฒนาชุมชน และกรมการปกครอง จะมี 

คณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ (กพด.) ทีม่ตีวัแทนจากชมุชน และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้ามา

ดูแล ส่วนที่สังกัดกรมการศาสนาจะมีพระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ (กรมอนามัย, 2549, หน้า 3 – 4)

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรูปแบบการบริหารโดย 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีจ�านวนประมาณ 10 – 12 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา 

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู อย่างน้อยด้านละ 1 คน ซึ่งมีนายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน และมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเลขานุการ ส�าหรับงบประมาณใน

การบรหิารจดัการนัน้ ได้รบัการจดัสรรจากรฐัส่วนหนึง่ ส�าหรบัเป็นค่าตอบแทนครผููดู้แลเด็ก ค่าอาหารกลางวนั 

ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพิจารณาจัดสรรจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง มาสนับสนุนตามศักยภาพของ

แต่ละท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ด�าเนินการจัดการศกึษาระดับปฐมวยั แต่จากการติดตามและประเมนิ

ผลการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2547 ของส�านักวิจัยและพัฒนาการ

ศึกษา (วิทยากร เชียงกูล, 2549, หน้า 60 – 65) ยังพบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องคุณภาพการให้บริการ

การศกึษาแก่เดก็ปฐมวยั โดยมคีวามแตกต่างกนัมากระหว่างโรงเรียนอนบุาลในเขตเมอืงใหญ่กบัศนูย์พฒันา

เด็กเลก็หรอืโรงเรยีนอนุบาลในชนบทหรอืชมุชนแออดั และยงัพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัไม่มีความ

พร้อมในการจดัการศกึษา แต่ต้องรบัโอนการจดัการศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษาหรอืระดบัปฐมวยัมาจาก

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมพัฒนาชุมชน และกรมศาสนา ก่อให้เกิดปัญหาในการ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการ การจัดหลักสูตร และการเรียนการสอน รวมท้ังขาดแคลนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และ 

งบประมาณ ขณะทีก่รมอนามยั (2549, หน้า 2) ได้ด�าเนนิการประเมินมาตรฐานศนูย์พฒันาเด็กเลก็ตามโครงการ 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมินทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านบรกิารอาหารสะอาดและปลอดภยั ด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั และ

ด้านบุคลากร พบว่า มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จ�านวน 10,894 แห่ง จากศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 16,773 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.95 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก 

และจากการทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ม.ป.ป. , หน้า 2) ได้จดัท�าเกณฑ์ส�าหรับการประเมนิมาตรฐาน

การศกึษาขัน้พืน้ฐานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่เป็นแนวทางในการจดัการ

ศึกษาระดับปฐมวัยและได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกอ�าเภอท่ัวประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการจ�านวน 3 คน 

ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุทิางด้านการศกึษาปฐมวยั ท้องถิน่อ�าเภอ และสาธารณสขุอ�าเภอ เพือ่ท�าหน้าที่

ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากปัญหาดังกล่าว ผูศึ้กษาซึง่ท�างานในต�าแหน่งครผููดู้แลเดก็ มหีน้าท่ีรบัผดิชอบจดัการศกึษาระดบั

ปฐมวยัของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงสนใจศกึษาความคดิเห็นของผูป้กครอง

ที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�าผลการ

ศกึษามาใช้เป็นแนวทางพฒันาการจดัการศกึษาระดับปฐมวยั ตลอดทัง้เสนอผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องน�าไปใช้เป็น

แนวทางส�าหรับการวางแผนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพือ่ศกึษาความคดิเห็นของผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาล

ต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามอายุ และระดับการศึกษา

2.3  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล  

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมุติฐานของการวิจัย

3.1  ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ผูป้กครองทีม่รีะดับการศกึษาต่างกนั มคีวามความคดิเห็นต่อการจดัการศกึษาของศูนย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1  ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก สามารถน�าผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กให้สอดคล้องกับตามมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4.2  ผู้บริหารเทศบาลต�าบลในเขต อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�าผลการวิจัยมาใช้ใน

การวางแผนและก�าหนดนโยบาย รวมทัง้ก�ากับดูแลและส่งเสรมิพฒันาการการจดัการศึกษา ของศูนย์์พฒันา

เด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.  ผลการวิจัย

5.1  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูร รองลงมา คอื ด้านการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเด็กเลก็ ด้านบคุลากร 

ด้านการมส่ีวนร่วมและการสนบัสนนุจากทกุภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครอืข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั ส่วนด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่ามีผลการวิจัยดังนี้

 1)  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมี

ต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการบริหาร

จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

การบรหิารงบประมาณเพ่ือการพัฒนาศนูย์พฒันาเดก็เลก็มคีวามเหมาะสม รองลงมา คอื วสัด ุอปุกรณ์ ในการ 

เรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ การติดตามผลการด�าเนินงานและพัฒนาปรับปรุงในบริหารจัดการในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ คณะผู้บริหารมีความเอาใจใส่ปรับปรุง พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 2)  ด้านบุคลากร พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้ดูแลเด็กมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเองและ

แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม�่าเสมอ รองลงมา คือ ครูผู้ดูแลเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง 

ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์ในปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและ

ได้รับมอบหมาย

 3)  ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนมีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทเอื้อต่อพัฒนาการ

เด็ก รองลงมา คือ มีสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสะอาดและปลอดภัย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ  

สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม ไม่เสี่ยงต่ออันตราย

 4)  ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อ

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
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การจัดกิจกรรมพัฒนาร่างกายการเจริญเติบโตตามวัย และสร้างสุขนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก รองลงมา คือ มีมีการ

วัดผลและประเมินผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

คือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง และส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

 5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า ระดับความคิดเห็นของ 

ผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้าน

การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี

ค่าเฉลีย่สงูสุด คอื มกีารร่วมมอืของคณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่กีบัชุมชน 

รองลงมา คอื การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเดก็ต่อชมุชน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื มกีารสนบัสนนุ

การบริการสาธารณะแก่ชุมชน

 6)  ด้านการส่งเสรมิเครอืข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของผูป้กครอง

ที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ 

ส่งเสรมิเครอืข่ายการพัฒนาเดก็ปฐมวยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ  

คอื มกีารประสานความร่วมมอืกบัทกุองค์กรในการเครอืข่ายศนูย์พฒันาเดก็เลก็ รองลงมา คอื การใช้กจิกรรม

เครือข่ายในการจัดท�าแผนการเรียนการสอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ มีการ

ประเมินผลการด�าเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

5.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�าบล 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้ปกครองจ�าแนกตามอายุ และระดับการศึกษา พบว่า 

 1)  ผูป้กครองทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็ของต่อการจัดการศกึษาของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

 2)  ผูป้กครองทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็ของต่อการจัดการศกึษาของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

5.3 ผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของศนูย์พฒันาเด็กเลก็ เทศบาลต�าบล 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ด้านบรหิารจัดการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ มข้ีอเสนอแนะจากผู้ปกครองทีต่อบแบบสอบถาม ดงันี้ 

คอื ควรมกีารจดัสรรงบประมาณให้เพยีงพอ มคีวามรวดเรว็ย่ิงข้ึน โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และควรมีการ 

จัดอบรม ศึกษาดูงานให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการประเมินภายนอกและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของการประเมินภายนอกและมีความพร้อมรองรับการ

ประเมิน 

 ด้านบุคลากร มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองท่ีตอบแบบสอบถาม ดังนี้ คือ ควรกระตุ้นให้

บุคลากรมีการตื่นตัวอยู่เสมอ สร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ

เพราะจะได้มีคุณวุฒิตรงตามต�าแหน่ง สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้

 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีข้อเสนอแนะจากผู ้ปกครองท่ี 

ตอบแบบสอบถาม ดังน้ี ควรจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเล่นกลางแจ้งให้เหมาะสมและเพียงพอกับเด็กทุกวัย 

และอุปกรณ์เครื่องเล่นควรได้รับการตรวจเช็คอยู่เสมอ 
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 ด้านวชิาการ และกจิกรรมตามหลกัสตูร มข้ีอเสนอแนะจากผูป้กครองทีต่อบแบบสอบถามดังนี้ 

คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกที่ควรใช้หลักสูตรแบบเดียวกันและควรให้ชุมชนหรือผู้ปกครองเข้ามามีสวนร่วม

ในการจัดท�าหลักสูตรด้วย

 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที ่

ตอบแบบสอบถาม ดังนี ้คอื ควรเชญิวทิยากรในชมุชนมาให้ความรูเ้พือ่พฒันาเดก็ปฐมวยัเกีย่วกับภมูปัิญญา

ท้องถิ่น เช่น นักเล่านิทาน ร้องเพลงกล่อมเด็ก เป็นต้น

 ด้านส่งเสรมิเครอืข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั มข้ีอเสนอแนะจากผูป้กครองท่ีตอบแบบสอบถาม 

ดังนี้ คือ ควรมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยกันว่า แต่ละท่ีมีปัญหาอย่างไร  

เพือ่ทีจ่ะได้แก้ไขร่วมกนัและมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเครอืข่ายเพือ่ตดิต่อประสานงานให้การบรหิารจดัการ

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

6.  ข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

 6.1.1 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูม ิจังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ ผูบ้รหิารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ควรจะน�าผลการวิจัยไปพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านบริหารจัดการ 

ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสบความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการ

ด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 6.1.2 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ด้านวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสตูร มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 

ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทุกด้าน  

ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสตปัิญญา มีหลกัสูตรศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ทีส่อดคล้องกับบรบิทของท้องถิน่

 6.1.3 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  

มีค่าเฉลีย่ต�า่สดุ ดงันัน้ ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรปรบัปรงุสภาพแวดล้อมของศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 

ให้มีความมั่นคงแข็งแรง สะอาดปลอดภัย ทั้งภายในและนอกอาคารตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

ควรจัดสรรงบประมาณในการบ�ารุง ซ่อมแซม รักษาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอ 

6.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 6.2.1  ควรมีการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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 6.2.2  ควรมีการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต�าบล อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์  

น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี 

THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL TO MASTER SKILL OF 

USING CREATIVE PRACTICE MANUAL TO PRESENT WORK PERFORMANCE 

WITH MICROSOFT POWERPOINT 2010 PROGRAMME UNDER CORE SUBJECT 

GROUP OF VOCATION AND TECHNOLOGY FOR STUDENTS PRATOM 6 AT 

MUNICIPAL 5 BAN KAYEE SCHOOL IN PATTANI PROVINCE

อัมพร แสะเมาะ 

UMPORN SAEHMOH

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  

กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 2) ออกแบบและพฒันา 

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft -  

Power Point 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วย

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 4) ประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ

ใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชพี และเทคโนโลยี ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนเทศบาล 5 บ้านกาหย ีจังหวดั

ปัตตานี ที่ก�าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 34 คน ซึ่งได้มา

โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบ

ฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชพีและเทคโนโลย ีส�าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 แผนการจดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ 

แบบสอบถามความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที

แบบไม่อิสระ (t-test แบบ Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตรได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ทุกคนสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ แต่สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบ
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บรรยาย ให้ผู้เรยีนท�าแบบฝึกหดัจากบทเรียน การใช้สือ่ แหล่งเรียนรู ้และฝึกให้ผูเ้รยีนคดิ แก้ปัญหาได้อย่าง

มีเหตุผลและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังมีน้อย 

2.  รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “UM-HAP Model” มีองค์ประกอบ คือ 

หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เงื่อนไขในการใช้แบบฝึกทักษะ 

และการขยายผล ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) เตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ 

(Understand : U) 2) กระตุ้น จูงใจ (Motivation : M) 3) ลงมือฝึกปฏิบัติ (Handmade : H)  

4) พัฒนาทักษะ (Ability : A) และ 5) ประเมินทักษะ (Progress : P) และรูปแบบการเรียนการสอนด้วย

แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้

3.  ผลทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอ 

ผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส�าหรบันกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 

5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.29/82.16 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่า  

สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

และหลงัเรยีนด้วยรปูแบบการเรยีนการสอนแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 โดย หลงัเรยีน

มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน

โดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มีความพึงพอใจ 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค�าส�าคัญ : 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 2. โปรแกรม Microsoft Power Point 2010  

 3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ABSTRACT

The purposes of the research were: 1) to pursue fundamental data conducive to 

develop an instructional model to master the skill of using the creative practice manual 

to present work performance with Microsoft PowerPoint 2010 programme under the core 

subject group of vocation and technology for students Pratom 6, 2) to design and develop 

the instructional model to master the skill of using the creative practice manual to present 

work performance under the core subject group of vocation and technology for students 

Pratom 6, 3) to try out the instructional model to master the skill of using the creative 

practice manual to present work performance under the core subject group on vocation 

and technology for students Pratom 6, and 4) to assess students satisfaction with the  

instructional model to master the skill of using the creative practice manual to present 

work performance with the creative practice manual the core subject group of vocation 
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and technology for students Pratom 6. The research population garnering through the 

cluster random sampling comprised one class with 34 students in 2nd semester of 

academic year B.E. 2556. The research instruments for conducting the research included 

Microsoft PowerPoint 2010 practice manual, the achievement test form, a questionnaire 

handout for eliciting their satisfaction. Data were processed through percentage, mean, 

standard deviation, t-test (Dependent Samples) and content analysis. 

Research outcomes have revealed the following findings : 

1. Analyses of fundamental data have revealed that the curriculum puts the 

emphasis with the student-centered approach that enables everyone to learn and  

develop themselves at their full potentials. Nevertheless, states of teachers learning  

management have been made by lecture, i.e. having learners do their exercises from the 

lessons. Their uses of media, knowledge sources and students self-thoughts to solve their 

problems logically, and uses of fresh technology are marginal. 

2. The developed model dubbed “UM-HAP Model” has components of the 

principle, objectives, instructional process, reinforcement, conditions of using practice 

manual and extension of results. It comprises five instructional processes: 1) Understand, 

getting ready to understand: U; 2) Motivation, stimulating motivation: M; 3) Handmade, 

doing by hand: H; 4) Ability, developing ability: A; 5) Progress, assessing one’s progress: P, 

and the skill of using the creative practice manual to present work performance with  

Microsoft PowerPoint 2010 programme for students Pratom 6 has proven proper and  

possible. 

3. The result of trying out the skill of using the creative practice manual to present 

work performance with Microsoft PowerPoint 2010 programme under the core subject 

group of vocation and technology for students Pratom 6 at Municipal 5 Ban Kayee school 

in Pattani province has its effectiveness at 84.29/82.16. Relative to the previous criterion 

at 80/80, its effectiveness appears higher than another set one. 

 4.  The assessment result of student satisfaction has found that the target model 

prompts students differing learning achievements with the statistical significance level at 

.05, that after learning scores are increase of the target model and the satisfaction of their 

students for learning management by having them use the creative practice manual to 

present work performance with Microsoft PowerPoint 2010 programme under core subject 

group of vocation and technology for students Pratom 6 has been rated at the highest scale.

Keywords :  1. The Development of Instructional Model 2. Present Work Performance with  

  Microsoft Powerpoint 2010 3. Group of Vocation and Technology
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�างานวิจัย

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นงานที่มีลักษณะสร้างสรรค์ด�าเนินการ

อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูนคลังความรู้ ทั้งความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์ วัฒนธรรม และสังคม และการใช้ความรู้

เหล่านี้ เพื่อประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ ๆ (นรินทร์ สังข์รักษา. 2556 : 42 ; อ้างถึงใน นราศรี  

ไววนิชกลุ และชศูกัดิ ์อดุมศร ี2533 : 12 ) ซ่ึงจ�าแนกได้ 3 ประเภท คอื (1) การวจิยัพืน้ฐาน (Basic Research)  

เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือในห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของ

ปรากฏการณ์และความจรงิทีส่ามารถสังเกตได้ โดยทีย่งัไม่มจีดุมุง่หมายท่ีชัดเจน หรอืเฉพาะเจาะจงในการน�า

ผลการวิจัยไปใช้ในงานทางปฏิบัติ (2) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการศึกษาเพื่อความรู้

ใหม่ ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นท่ีจะน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใด

อย่างหนึ่ง และ (3) การวิจัยทดลอง (Experiment Research) เป็นการศึกษาอย่างระบบ น�าความรู้ที่มีอยู่

แล้วจากการวิจัยหรือจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างกระบวนการ ระบบ

และการให้บรกิารใหม่ ๆ  ขึน้ และปรบัปรงุสิง่ทีป่ระดษิฐ์หรอืก่อตัง้ขึน้อยูแ่ล้วให้ดขีึน้ โดยสรุปได้ว่า จากการ

วิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่งที่อาศัยหลักการของการวิจัยแบบผสมผสาน ท้ังวิจัยพื้นฐาน การ

วิจัยประยุกต์ และการวิจัยทดลอง เพื่อให้ได้นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าในเชิง

ทฤษฎีความรู้ใหม่และเป็นการศึกษาที่เป็นระบบ เพื่อน�าความรู้ที่มีอยู่แล้วมาปฏิบัติงานสร้างขึ้นใหม่ โดยมี

การตรวจสอบและปรับปรุงการด�าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยทุกขั้นตอนในกระบวนการ

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี ได้จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย 

ระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา เป็นโรงเรยีนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

วชิาคอมพวิเตอร์ระดบัประถมศกึษา ได้ส�ารวจข้อมลูของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนเทศบาล 5 

บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี ทั้งจากการประเมินด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ และการประเมินตามสภาพจริงจาก

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ พบว่า ผู้เรียนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน การรับรู้เนื้อหาของแต่ละคน

ไม่เท่ากัน ประกอบกับการสอนในชั่วโมงที่มีเวลาจ�ากัดผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างครบถ้วน 

เท่าเทยีมกนั จงึเป็นการยากทีจ่ะสอนให้ผูเ้รยีนเข้าใจในเนือ้หาทัง้หมดได้ทกุคน ส่งผลต่อความรู ้ความเข้าใจ

ในเน้ือหาอย่างลกึซึง้ของผูเ้รยีนและไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เนือ่งจากการจดัการเรยีนการสอนเน้นเนือ้หา

ตามหนงัสอืเรยีน สือ่ทีม่อียูไ่ม่สามารถอธบิายให้เหน็ภาพการท�างานจรงิ จากการสอนเนือ้หา เรือ่ง สร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นให้ต�าแหน่งและ

จ�านวนของเครื่องมือและเมนูค�าสั่งของโปรแกรมเปลี่ยนเหมาะส�าหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยการ

อธบิายให้ปฏบิตัติาม เป็นเรือ่งทีต้่องใช้เวลามาก เพราะต้องคอยดแูลช่วยเหลอืตลอดเวลา เนือ่งจากสือ่การน�า

เสนอทีม่อียูไ่ม่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนการสอน เช่น ไม่มจีอโปรเจคเตอร์ เป็นต้น จึงได้ศกึษาการสร้างหนงัสอื

อเิล็กทรอนิกส์ จากหลาย ๆ  ตัวอย่าง พบว่า การเรียนรูจ้ากการศกึษาและปฏบิตัจิรงิด้วยตนเองสามารถสร้าง

องค์ความรู้ที่ยั่งยืนแก่ผู้เรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน ผู้ศึกษาจึงได้สร้างแบบฝึก เร่ือง 

สร้างสรรค์งานน�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 ขึ้นมา ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรม เรื่อง สร้างสรรค์
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งานน�าเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 และเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การใช้

คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีทักษะ ถูกต้อง คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบ

ฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี

2.2  เพือ่ออกแบบและพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี

2.3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอ 

ผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี

2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช ้

แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชพี 

และเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1 ประโยชน์ต่อนักเรียน 

 3.1.1 ท�าให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมากขึ้น 

 3.1.2  นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อ

พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้จากแบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft  

PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ที่มีประสิทธิภาพ 

 3.1.3  นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  

เพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้จากแบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft  

PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3.2 ประโยชน์ต่อครู

 3.2.1 ท�าให้ครูได้ทราบข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียน  

การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน จากการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�า

เสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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 3.2.2 ท�าให้ครไูด้ทราบถึงการสร้างและพฒันาเครือ่งมือการวจิยัการจดัการเรยีนการสอนแบบ

ฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ให้มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80)

 3.2.3 ครูน�าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอนของครูผู ้สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยใีนวิชาคอมพวิเตอร์ ให้เกดิประสทิธภิาพต่อการจดัการเรยีนการสอน

ต่อไป

 3.2.4 ท�าให้ทราบผลการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้จากแบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป 

3.3 ประโยชน์ต่อผู้บริหาร

 3.3.1  เป็นแนวทางการพัฒนาและข้อสนเทศให้ผู้บริหาร ได้น�าไปใช้ประกอบการวางแผน

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 3.3.2 เป็นแนวทางในการที่ผู้บริหารได้น�าวิธีการที่ได้ ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีการสร้างความรู้ให้แก่ครูและนักเรียน 

3.4 ประโยชน์ต่อสถานศึกษา

 3.4.1 เป็นข้อสนเทศส�าหรับสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดในการน�าไปประกอบการ

ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

เพือ่พัฒนาผูเ้รียนให้เกดิการพฒันาคณุภาพทางการศกึษาอนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพทางการ

ศึกษาต่อไป

 3.4.2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี ได้น�าข้อสนเทศที่ได้ไปปรับปรุงและแก้ไขจุดด้อยของ

การบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในการจดัการเรยีนการสอนตามกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ

เทคโนโลยี ให้เกิดเป็นจุดเด่น ท�าให้การบริหารงานวิชาการมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 3.4.3  สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับความต้องการในการ

พฒันาการจดัการเรยีนการสอนในกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยแีละกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

อืน่ ๆ  ให้เกดิการพฒันาและมคีวามพร้อมในการจดัการเรยีนการสอน เพ่ือเข้าสูแ่นวทางการประกนัคณุภาพ

การศึกษา และเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

4.  ผลการวิจัย

4.1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบ

ฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี

 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5  

บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี หลักสูตรได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

เตม็ตามศกัยภาพ แต่สภาพการจดัการเรยีนการสอนของครยูงัใช้รปูแบบการสอนแบบบรรยาย ให้ผูเ้รยีนท�า

แบบฝึกหัดในบทเรียน การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และฝึกให้ผู้เรียนคิด แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลและใช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังมีน้อย

4.2 การออกแบบและพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาทกัษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี 

  การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี มีชื่อว่า 

“UM-HAP” น�าไปด�าเนนิการพฒันา ด�าเนนิการหาระดบัความเหมาะสมของรปูแบบการเรยีนการสอน จาก

ครู 15 คน ปรากฏว่า มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D. = 0.53) 

ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของรปูแบบการจดัการเรยีน

การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�าแนกตามองค์ประกอบ 

          n = 15 คน

องค์ประกอบ/รายการ S.D. ระดับความเหมาะสม

หลักการ 

วัตถุประสงค์ 

กระบวนการเรียนการสอน 

สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

เงื่อนไขในการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงาน

ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 

4.58

4.56

4.69

4.61

4.57

0.45

0.52

0.38

0.44

0.32

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

รวม 4.60 0.53 มากที่สุด

 

 จากตารางที ่1 ผลการพจิารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรปูแบบการ

เรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 โดย

สอบถามครู จ�านวน 15 คน ที่ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focused Group Discussion) พบว่า รูปแบบ การ

เรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 โดย

ภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า 
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ทุกองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เงื่อนไข

ในการใช้แบบฝึกทกัษะ และการขยายผล มคีวามเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด ตามล�าดับ 

4.3  การทดลองใช้รปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาทกัษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอ

ผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี 

 ผลทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอ 

ผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส�าหรบันกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 

5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.29/82.16 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่า  

สูงกว่าเกณฑ์ ที่ก�าหนดไว้ ดังตาราง 2

ตารางที่ 2  การหาประสทิธภิาพจากการทดลองกลุม่ตวัอย่างของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6/1 จ�านวน 

34 คน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Power 

Point 2010 

การหาประสิทธิภาพ n เกณฑ์ที่ใช้ ค่าประสิทธิภาพที่ได้ ผลการประเมิน

กลุ่มตัวอย่าง 34 80/80 84.29/82.16 เป็นไปตามเกณฑ์

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint 2010 มีผลการประเมินด้านกระบวนการ (E
1
) ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint 2010 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีส�าหรับนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี ได้ค่าประสิทธิภาพ 84.29 และผลการประเมิน

ของผลลัพธ์ (E
2
) ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้

แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ได้ค่าประสทิธภิาพ 82.16 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 

4.4  การประเมนิความพงึพอใจนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการเรียนการสอนเพือ่พฒันาทกัษะ การ

ใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระ การเรียนรู ้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี 

จังหวัดปัตตานี

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยหลังเรียน

มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน

โดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 มีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 3 - 4 
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ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน

คะแนนทดสอบ n S.D. df t Sig

ก่อนเรียน 34 14.48 2.00
33 47.441** 0.000

หลังเรียน 34 24.65 1.47

** แทน มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง จ�านวน 34 คน ได้คะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบ

ทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 14.48 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และได้คะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบทดสอบ

หลังเรียน เท่ากับ 24.65 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 4  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี ที่มีต่อ 

รูปแบบการเรียนการสอนการใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft 

Power Point 2010 

           n= 34 คน

รายการประเมินความพึงพอใจ S.D. ระดับ

ความพึงพอใจ

ล�าดับ

ด้านการจัดกิจกรรมในการเรียน

1.  นักเรียนชอบเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนนี้

2.  รูปแบบการเรียนการสอนน้ีท�าให้เข้าใจเนื้อหาในการเรียน 

ได้ง่าย

4.55

4.62

0.77

0.48

มากที่สุด

มากที่สุด

3

1

3.  รูปแบบการเรียนการสอนน้ีท�าให้กล้าแสดงความคิดเห็น 

มากขึ้น

4. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท�าให้สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

5.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมการเรียนการสอน

6.  รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถท�าให้นักเรียนคิดริเริ่ม 

สิ่งแปลกใหม่ได้

7.  รูปแบบการเรียนการสอนน้ีท�าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเองในการเรียน

4.47

4.56

4.54

4.49

4.53

0.59

0.52

0.61

0.49

0.58

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

7

2

4

6

5

รวม 4.54 0.62 มากที่สุด 1
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ด้านบรรยากาศในการเรียน

8.  รู้สึกกระตือรือร้นและติดตามเนื้อหาอยู่เสมอ

9. รูปแบบการเรียนการสอนนี้น่าสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม

10. การเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนนี้สนุกสนาน

11. บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด

12. กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนนี ้

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

4.56

4.49

4.53

4.46

4.51

0.48

0.55

0.49

0.65

0.66

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

1

6

3

7

5

13. นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

14. กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาได้ ทั้งในห้องเรียน 

และนอกห้องเรียน

4.54

4.52

0.44

0.69

มากที่สุด

มากที่สุด

2

4

รวม 4.52 0.68 มากที่สุด 4

ด้านระยะเวลาในการเรียน

15. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท�าให้เสียเวลาในการเรียนน้อย

16.  รูปแบบการเรียนการสอนนี้นักเรียนสามารถเรียนรู ้ ได ้ 

ด้วยตนเอง

17. รูปแบบการเรียนการสอนนี้นักเรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

4.54

4.56

4.50

0.45

0.58

0.67

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

2

1

3

รวม 4.53 0.55 มากที่สุด  3

ด้านการประเมินผลในการเรียน

18.  รูปแบบการเรียนการสอนนีส้ามารถช่วยให้แก้ไขการเรยีนได้ดขีึน้

19.  รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถพัฒนาวิธี การแสวงหา

ความรู้เพิ่มเติมได้

20. รูปแบบการเรียนการสอนน้ีท�าให้ทราบผลการประเมินทันที  

ซึ่งท�าให้นักเรียนสนใจเรียนรู้เพิ่มขึ้น

4.56

4.52

4.54

0.46

0.53

0.55

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

1

3

2

รวม 4.54 0.50 มากที่สุด 1

รวมทุกด้าน 4.53 0.59 มากที่สุด

 จากตารางที่ 4 แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก

สร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี

และเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมในการเรียน และด้านการ

ประเมนิผลในการเรยีน รองลงมาคอื ด้านระยะเวลาในการเรยีนและด้านบรรยากาศในการเรยีน ตามล�าดบั 

5.  ข้อเสนอแนะ

5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 5.1.1 จากการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
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ทักษะ การใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5  

บ้านกาหยี จังหวัดปัตตานี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีความรู้ในสาระอื่น ๆ ที่น�า

มาบูรณาการการเรียนเข้ากับวิชาด้านคอมพิวเตอร์ และได้รับประโยชน์จากการฝึกทักษะการคิดโดยการใช้

แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ประโยชน์จากการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ควรส่งเสริม 

ก�าหนดนโยบายการเรียน การสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft  

PowerPoint 2010 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

 5.1.2 เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วย

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เป็นแบบฝึกทักษะที่สามารถใช้แทนหนังสือได้ โดยเป็นแบบฝึก

ทักษะที่มาจากความต้องการของนักเรียนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ท�าให้นักเรียนมีความรู้นอกเหนือจากเรียนวิชา

ด้านคอมพิวเตอร์วิชาเดียว โรงเรียนจึงควรส่งเสริมให้มีการจัดท�าข้ึนใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ในปีการศึกษาต่อไป

5.2  ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

 5.2.1 จากผลการวิจัย พบว่า ความรู้ความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ด้วย 

รปูแบบการเรยีนการสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน โดยหลังเรียน 

มคีะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้ แสดงว่า รปูแบบการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เหมาะกับการเรียนการสอนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ ก่อนสอนครูควรศึกษาขั้นตอนให้ละเอียด 

และควรปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก�าหนดไว้

 5.2.2  จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้

แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

อยู่ในระดับ มากที่สุด ในการสอนแต่ละครั้ง ครูควรเตรียมแหล่งข้อมูลความรู้ให้แก่ผู้เรียน ทั้งอุปกรณ์ สื่อการ 

เรียนการสอน แบบทดสอบ หรือแบบประเมินในการสอนแต่ละครั้งให้พร้อม เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า

ด้วยตวัเองได้ตามต้องการ ก่อนน�าแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปใช้จริง เพือ่ความสะดวกและให้เกดิผลตามสภาพ

ความเป็นจริงการจัดกลุ่มนักเรียนควรเป็นกลุ่มคละความสามารถ มีทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อให้นักเรียน

ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เรียนอ่อนจะได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพส่วนนักเรียนที่เรียนเก่งก็จะ

ได้เพิ่มทักษะโดยการอธิบายหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนในกลุ่ม

 5.2.3  จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสนใจรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก

สร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ดังนั้น การที่จะท�าให้การจัดการเรียนการสอนมีผลการเรียนรู้ที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของ

ผูเ้รยีน ครผููส้อน ควรสอดแทรกประสบการณ์ทีเ่กดิหรอืเหตุการณ์จรงิเข้ามาสอนในบางเนือ้หา ฝึกให้นกัเรยีน
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แต่ละคนปรับเปลีย่นบทบาทของตนเองในการท�างานในกลุม่ให้สามารถแสดงความคดิเหน็ สามารถอภปิราย

ร่วมกบัสมาชกิคนอืน่ ๆ  ได ้นอกจากนี้การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ในแตล่ะแบบฝึกสรา้งสรรคน์�าเสนอผลงาน

ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 ไม่ควรจ�ากัดเวลามากเกินไป ควรมีการยืดหยุ่นตามความ

เหมาะสม และส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการท�ากจิกรรมกล้าแสดงออกเพือ่ให้นกัเรยีนได้ท�ากจิกรรมต่าง ๆ   

อย่างเต็มความสามารถและมีความสุข

5.3  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  5.3.1 ควรน�ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วย

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปสร้างแบบฝึกทักษะในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น ๆ และในทุกระดับชั้น

  5.3.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอ 

ผลงาน ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กับสื่อการสอนอื่น ๆ เช่น การสอนแบบโครงงาน  

การสอนด้วย E - Learning เพื่อดูความแตกต่าง

  5.3.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน

โดยใช้แบบฝึกสร้างสรรค์น�าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดเป็นเหตุเป็นผล หรือเจตคติเชิง 

ด้านคอมพิวเตอร์ ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านคอมพิวเตอร์
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : 

BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจารีย์ ขุนช�านาญ 

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) 

พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย

ใช้วิธีด�าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and development : R&D) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (bbl) เพ่ือพัฒนาการ

อ่านคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) 

พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) 

พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

3) เพือ่ทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) 

พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 

Learning: BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ สังกัดกองการ

ศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม

จากประชากร เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือส�ารวจ

ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 

จ�านวน 1 คน รองผูอ้�านวยการ 1 คน หวัหน้าฝ่ายวชิาการจ�านวน 1 คน ครผููส้อนภาษาไทยระดบัประถมศกึษา 

ปีที่ 3 จ�านวน 2 คน รวม 10 คน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนได้แก่ รูปแบบ

การจัดการเรียนรูต้ามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) พฒันาการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยส�าหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 3 และแผนการจดัการเรยีนรูจ้�านวน 

16 แผน ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องของหลังสูตร (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่า รูปแบบการจัดการ

เรยีนรู้ตามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) พฒันาการอ่านเพือ่ความเข้าใจกลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคุณภาพมีความเหมาะสมในการน�าไป
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ทดลองใช้ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนได้แก่แบบทดสอบการ

อ่านเพือ่การเข้าใจแบบสงัเกตพฤติกรรมและแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมต่ีอรปูแบบการเรียน

การสอน ซึง่มค่ีาดชันคีวามสอดคล้องของรปูแบบการเรียนการสอน (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 ด�าเนนิการ

เก็บข้อมูลทุกขั้นตอนด้วยตนเองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า จากการด�าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ได้น�าเสนอสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานได้รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 

Learning: BBL) พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบ 5 ขั้นตอนดังนี้

 1.1  ขั้นที่ 1 ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) หมายถึงการตื่นตัวที ่

ผ่อนคลายเป็นการลดความกลัวในตัวผู้เรียนและเสริมบรรยากาศที่ท้าทายการเรียนรู้ภาวะที่ผ่อนคลาย  

เป็นสมาธิช่วยในการปรับคลื่นสมอง

 1.2 ขั้นที่ 2 ขั้นการบริหารสมอง (Operation to Brain-Gym) หมายถึง การบริหารและ 

ออกก�าลังสมองหรือ Brain Gym เพื่อช่วยให้สมองทั้งด้านซ้ายและสมองด้านขวาท�างานประสานกันได้ดี

 1.3 ขั้นที่ 3 ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) หมายถึง การน�าสิ่งเรียนรู้

แล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม่

  1.4  ขั้นที่ 4 การลงมือปฏิบัติ (Action Finding) หมายถึง การปฏิบัติตามล�าดับขั้นตอนของ

วิธีการแก้ปัญหาที่ได้วางแผนไว้

 1.5 ขัน้ที ่5 การประเมนิผล (Assessment Finding) หมายถงึ การน�าเสนอผลทีไ่ด้จากลงมอื

ปฏบิตัมิาอธบิาย หรือแสดงว่าเป็นวธิกีารทีส่ามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมปีระโยชน์อย่างไร 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) พัฒนาความ

สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ตามความคดิเห็นของผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ (มค่ีาเฉลีย่ตัง้แต่ 4.00- 4.80)

และความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) 

พัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 มีผลประเมินโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 2.70, S.D.=0.47)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : 

BBL) พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที ่3 การทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพือ่ความเข้าใจของนกัเรยีนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 15.50 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 

51.67 คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน 24.55 คะแนนคดิเป็นร้อยละ 81.83 แสดงว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม

แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) พัฒนาความ

สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ท�าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น
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4.  การประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 

Learning : BBL) พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  

16.06 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 53.55 คะแนน เฉลี่ยหลังเรียน 25.26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.19 ซึ่งไม่

น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย

6.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

(Brain-Based Learning: BBL) พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ : 1. การพฒันารปูแบบ 2. การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน  3. พัฒนาการอ่านเพือ่ความเข้าใจ  

  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา

รูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) พฒันาการอ่านเพือ่

ความเข้าใจหมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนส�าหรับนักเรียนท่ีพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

โดยใช้สมองเป็นฐาน ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ประกอบด้วยแบบแผนการด�าเนนิการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา

ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์และสอดคล้องกับทฤษฎีหลักการการ

เรียนรู้อย่างมีความหมายการสร้างความรู้ด้วยตนเองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนท่ีความคิดจนได้

ผลการค้นพบว่า เป็นวิธีการที่สามารถใช้ในการพัฒนาพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ (AOTAA Model)

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 ข้ันวิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) หมายถึงการตื่นตัวท่ีผ่อนคลาย

เป็นการลดความกลวัในตวัผูเ้รยีนและเสรมิบรรยากาศทีท้่าทายการเรียนรูภ้าวะ ทีผ่่อนคลาย เป็นสมาธช่ิวย

ในการปรับคลื่นสมอง

ขัน้ที ่2 ขัน้การบรหิารสมอง (Operation to Brain-Gym) หมายถึงการบริหารและออกก�าลงัสมอง

หรือ Brain Gym เพื่อช่วยให้สมองทั้งด้านซ้ายและสมองด้านขวาทางานประสานกันได้ดี

ขั้นที่ 3 ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) หมายถึง การน�าสิ่งเรียนรู้แล้วไปใช้ใน

สถานการณ์ใหม่

ขั้นที่ 4 การลงมือปฏิบัติ (Action Finding) หมายถึง การปฏิบัติตามล�าดับขั้นตอนของวิธีการ 

แก้ปัญหาที่ได้วางแผนไว้

ขัน้ที ่5 การประเมนิผล (Assessment Finding) หมายถงึ การน�าเสนอผลทีไ่ด้จากลงมอืปฏบิตัมิา

อธิบาย หรือแสดงว่า เป็นวิธีการที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์อย่างไร
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้

2.1 เพือ่สร้างรปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL)  

พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน  

(Brain-Based Learning: BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.3 เพือ่พฒันารปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning 

: BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.4 เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 

(Brain-Based Learning: BBL) พฒันาการอ่านเพือ่ความเข้าใจกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.5 เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 3 ท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 

Learning: BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน

2.6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมอง

เป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL)  

พัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ผู้วิจัยใช้วิธีด�าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)  

โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่มีลักษณะเป็นแบบแผนเชิง

ผสมผสานแบบรองรบัภายใน (The Embedded Design) ด้วยการศกึษาวธิกีารเชงิปรมิาณ (Quantitative 

Methods) เสรมิด้วยวธิกีารวิจัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Methods) เพ่ือตอบค�าถามการวจิยัในครอบคลมุ

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยมีรายละเอียดวิธีด�าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R
1
) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A)  

เก่ียวกับแนวทางในการก�าหนดและตรวจสอบนยิามความสามารถและพฤตกิรรมบ่งชีแ้ละการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

ในแต่ละด้าน

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development : D
1
) ออกแบบและพฒันา (Design and Develop : D&D)  

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) พัฒนาการอ่าน

เพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R
2
) ทดลองใช้ (Implement : l) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D
2
) ประเมินผล (Evaluation : E) รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน 2) เครื่องมือที่

ใช้ในการทดลองใช้รปูแบบการเรยีนการสอนได้แก่ รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐาน 

(Brain-Based Learning : BBL) พัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และแผนการจัดการเรียนรู้จ�านวน 16 แผน 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

ผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนได้แก่ แบบทดสอบการอ่านเพื่อการเข้าใจแบบสังเกตพฤติกรรม

และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

   3.2.1.1 วิเคราะห์โดยสถิติพื้นฐานได้แก่ค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(S.D.) ของคะแนนจากแบบทดสอบแบบทดสอบการอ่าน เพื่อการเข้าใจและแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน

   3.2.1.2 วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบแบบทดสอบการอ่านเพื่อการ

เข้าใจและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน จากผู้เชี่ยวชาญโดย

พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)

   3.2.1.3 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในแบบ

ทดสอบการอ่านเพือ่การเข้าใจก่อนการใช้รปูแบบการจดัการการเรยีนรูข้องกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สถติทิดสอบ 

t – test (Independent Sample – test) เป็นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบสมมติฐาน

 3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการ

เรียนการสอนของนักเรียนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาน�าข้อมูลมาจ�าแนกอย่างเป็นระบบและเรียบเรียง

เขียนสรุปจากข้อมูลต่างๆที่ได้รับ

4.  ผลการวิจัย

ผลการวจิยัเรือ่งการพฒันารปูแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) 

พัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานได้รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 

Learning : BBL) พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบ 5 ขั้นตอนดังนี้

 1.1  ขั้นที่ 1 ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) หมายถึง การตื่นตัวที่ผ่อน

คลายเป็นการลดความกลวัในตัวผูเ้รยีนและเสรมิบรรยากาศทีท้่าทายการเรยีนรูภ้าวะทีผ่่อนคลาย เป็นสมาธิ

ช่วยในการปรับคลื่นสมอง

 1.2  ขั้นที่ 2 ขั้นการบริหารสมอง (Operation to Brain-Gym) หมายถึง การบริหารและ 

ออกก�าลังสมองหรือ Brain Gym เพื่อช่วยให้สมองทั้งด้านซ้ายและสมองด้านขวาทางานประสานกันได้ดี 

 1.3  ขั้นที่ 3 ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) หมายถึง การน�าสิ่งเรียนรู้

แล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม่

 1.4  ขั้นที่ 4 การลงมือปฏิบัติ (Action Finding) หมายถึง การปฏิบัติตามล�าดับขั้นตอนของ

วิธีการแก้ปัญหาที่ได้วางแผนไว้

 1.5  ขัน้ที ่5 การประเมนิผล (Assessment Finding) หมายถงึ การน�าเสนอผลทีไ่ด้จากลงมอื

ปฏบิตัมิาอธบิาย หรือแสดงว่าเป็นวธิกีารทีส่ามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมปีระโยชน์อย่างไร 

2.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) พัฒนาความ

สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ตามความคดิเห็นของผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ (มค่ีาเฉลีย่ตัง้แต่ 4.00- 4.80) 

และความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) 

พัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 มีผลประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 2.70,S.D.=0.47)

3.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL)  

พัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีท่ี 3 การทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพือ่ความเข้าใจของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษา

ปีที ่3 พบว่า คะแนนเต็ม 30 คะแนน นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน 15.50 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 51.67 

คะแนนเฉล่ียหลงัเรยีน 24.55 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 81.83 แสดงว่าการจัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) พัฒนาความสามารถ

ในการอ่านเพ่ือความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท�าให้

นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น

4. ผลการประเมนิประสทิธผิลการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 

Learning : BBL) พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 16.06 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 53.55 คะแนน เฉลี่ยหลังเรียน 25.26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.19 ซึ่งไม่น้อยกว่า
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เกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย

6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

(Brain-Based Learning : BBL) พฒันาความสามารถในการอ่านเพือ่ความเข้าใจกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา

ไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะ  

การคิดค�านวณกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวแวตีเยาะ แวยูโซะ*

บทคัดย่อ

การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูล

พ้ืนฐานในการพฒันารปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทักษะการคดิค�านวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา  

ปีที ่4 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพ่ือทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎ ีพหปัุญญา 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ  

4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการ 

คิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 จ�านวน 29 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)  

เครือ่งมอืทีใ่ช้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร รูปแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินรูปแบบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การวิเคราะห์

ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1.  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่นักเรียน

ต้องการพบว่า นกัเรยีนส่วนใหญ่ต้องการใช้รปูแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสริมสร้าง 

ทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะนักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการคิดค�านวณ

มากขึ้น บรรยากาศในการเรียน สนุกสนาน นักเรียนได้เรียนร่วมกลุ่มกับเพื่อน กิจกรรมการเรียนการสอน

หลากหลาย นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทุกคน และนักเรียนสามารถน�าความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันได้

2.  ผลการพฒันารปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิ

ค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ค่าประสิทธิภาพ E
1 
/ E

2
 แบบรายบุคคล 

(Individual Tryout) เท่ากบั 76.86/75.00 ค่าประสทิธภิาพ E
1 
/ E

2
 แบบกลุม่เลก็ (Small Group Tryout) 

เท่ากับ 80.72/80.56 และจากการทดลองภาคสนามประสิทธิภาพของการรูปแบบ การจัดการเรียนรู ้
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ตามทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ มีค่า เท่ากับ81.04/80.83 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 

80/80 ที่ก�าหนดไว้ 

3.  ผลการทดลองใช้รปูแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 29 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ 

E
1 
/ E

2
 เท่ากับ 83.73/82.07 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการ

คดิค�านวณ กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่ารูปแบบ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียน การเรียนรู้ได้

และมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ นกัเรยีนมีความพงึพอใจต่อรปูแบบ การจัดการเรยีนรูโ้ดย

ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค�าส�าคญั: 1. การพฒันารปูแบบ 2. การจดัการเรยีนรู ้3. ทฤษฎพีหุปัญญา 4. กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

จากการพิจารณาผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ดังกล่าว ไม่เป็นที่น่าพอใจ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็น

ครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และรับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์ ท�าให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะสร้าง

และพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎีพหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ส�าหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 เพือ่ให้ผูเ้รยีนฝึกการคดิค�านวณ โดยพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการเรียน

รู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ เรื่องการหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

มีทั้งหมด 15 เรื่องย่อย และน�าเอาแนวคิดทฤษฎี พหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences-MI)  

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แนวคิดทฤษฎี Constructivism ของ Driver and Bell และ 

รปูแบบการเรยีนรู้แบบร่วมมอื มาประยุกต์เป็นรปูแบบการสอนใหม่ซึง่มชีือ่ว่า กระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบ 

R- LAEP-C MODEL ซึ่งมี 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) ทบทวนความรู้เดิม (Review: R) 2) เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ 

(Learning: L) 3) ฝึกทักษะ (Action: A) 4) ประเมินค่าผลงาน (Evaluation: E) 5) น�าเสนอผลงาน  

(Presentation: P) และ 6) สรุป (Conclusion: C) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  

เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคิดค�านวณ โดยใช้กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบแบบ R- LAEP-C MODEL ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา 

รูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 4 จากผู้เกี่ยวข้องโดย 1.1) วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศึกษาแนวการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 1.2) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร ต�ารา ผลการวิจัยเกี่ยวกับ
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การพัฒนาทักษะการคิดค�านวณ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  

เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการคดิค�านวณ 1.3) ศกึษาความต้องการเก่ียวกบัการพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ 1.4) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

สร้าง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี พหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

ค�านวณ จากผู้เชีย่วชาญ ครผููส้อนในกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 2) พฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎพีหุปัญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ โดยมข้ัีนตอนดงัต่อไปน้ี 2.1) น�าข้อมูล 

ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

พหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ อนัได้แก่การวเิคราะห์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษาแนวทาง การจัดการเรียนการสอนตามพระราช

บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ2542 ศกึษาแนวคดิทฤษฎ ีเอกสาร ต�ารา ผลการวิจัยเกีย่วกบัการพฒันารปูแบบ

การจดักจิกรรมการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทักษะการคิดค�านวณ ศึกษาความต้องการ 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัการพฒันารปูแบบ การจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญา เพือ่เสรมิสร้าง

ทกัษะการคดิค�านวณ 2.2) สร้างรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้าง

ทักษะการคิดค�านวณจากเอกสารจริงเป็นฉบับร่าง ซึ่งประกอบด้วย 2.2.1) ค�าอธิบายการใช้รูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ จุดประสงค์การเรียนรู ้

กจิกรรมการเรยีนการสอน แบบทดสอบ การวดัผลประเมนิผล แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันา

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ  

2.2.2) จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้และคู่มือการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎ ี

พหุปัญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ซึง่ในแผนการจดั การเรยีนรูป้ระกอบด้วยชือ่เรือ่ง ระดบัชัน้ 

จ�านวนเวลาเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส�าคัญ จุดประสงค์ การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดผลประเมินผล 2.2.3) น�ารูปแบบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ท่ีพัฒนาข้ึนไปให้ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนน�าไปใช้โดยทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคิดค�านวณ กับนกัเรยีนเป็นรายบุคคลก่อน เพือ่หาข้อบกพร่อง

และน�ามาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน�าไปใช้กับนักเรียนเป็นกลุ่มไม่เกิน 10 คน เพื่อหาข้อบกพร่องและน�ามา

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน�าไปทดลองใช้กับนักเรียนภาคสนามอีก 30 คน ในขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนหา

ประสิทธภิาพ E
1 
/ E

2
 ของรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสริมสร้างทกัษะ

การคิดค�านวณ ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 ก่อนน�าไปใช้กับกลุ่มทดลอง 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตาม แนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 จ�านวน 29 คน 4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคิดค�านวณ โดยการประเมินด้านความรู ้ความเข้าใจ การคดิวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ 

และด้านความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

ค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2.3 เพ่ือทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิ

ค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

2.4 เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1 ท�าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3.2 ท�าให้ทราบถึงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80

3.3 ท�าให้ทราบผลทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

3.4 ท�าให้ทราบถงึผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการจดัการเรียนรูต้าม

แนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3.5 ช่วยในการสร้างและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้าง

ทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ท�าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่ายและมีเจตคติที่

ดีต่อการเรียนการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3.6 น�าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ในโอกาสต่อไป

4.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ 

กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โดยประยกุต์ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบ

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1  

การวิจัย (Research : R
1
) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

เก่ียวกบัการจดัประสบการณ์ของเด็กปฐมวยั ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D
1
) เป็นการออกแบบ

การสร้างรูปแบบ (Design and Development : D and D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R
2
) เป็นการน�าไปใช้ (Implementation : I) การทดลอง
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ใช้รูปแบบการการสอน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D
2
) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E)  

การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล 1 จะบังติกอ 

ที่ก�าลังเรียนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 29 คน ได้มาโดยการสุ ่มแบบกลุ ่ม  

(Cluster Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร  

รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพ่ือเสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ กลุม่สาระการเรยีน

รู้คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินรูปแบบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระ  

(t-test แบบ Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา

5.  ผลการวิจัย

5.1  การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

พหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 4

 ผลการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานในการรปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิ

สร้างทักษะการคิดค�านวณ ที่นักเรียนต้องการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้

ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ เพราะนักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดค�านวณ

โดยท�าแบบฝึกทักษะอย่างหลากหลายได้ด้วยตนเอง และครูก็ให้ความสนใจเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด 

นักเรียนได้เรียนร่วมกลุ่มกับเพ่ือน นักเรียนได้เล่นปนเรียน มีกิจกรรมท่ีสนุกสนานท้าทายมีการแข่งขันอยู่

ตลอดเวลา บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาด้วยตัวเองและผู้สอนเป็นผู้แนะน�า 

ช่วยเหลอืผู้เรียน กจิกรรมการเรยีนการสอนมหีลากหลายไม่น่าเบือ่ รปูภาพสือ่ความหมายได้ตรงกบัเนือ้เรือ่ง 

และมสีสีนัสดใสเพือ่ดึงดูดความสนใจของนกัเรยีน สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตวัเองเป็นการท้าทายความสามารถ

ของนักเรียน 

5.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

ค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยใช้ชื่อเรียกว่า “R-LAEP-C MODEL” มีองค์ประกอบ 

คือ ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถม

ศกึษาปีที ่4 ในโรงเรยีนเทศบาล 1 บ้านจะบงัตกิอ ซึง่มกีระบวนการเรยีนการสอน 6 ขัน้ตอนคอื 1) ทบทวน

ความรู้เดิม (Review: R) 2) เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่(Learning: L) 3) ฝึกทักษะ(Action: A) 4) ประเมินค่า 

ผลงาน (Evaluation: E) 5) น�าเสนอผลงาน(Presentation: P) และ 6) สรุป (Conclusion: C) ผลจากการ
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ตรวจสอบ จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ด้านคณิตศาสตร์และผู้สอนคณิตศาสตร์ต้องการให้พัฒนารูปแบบการ

จดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ทีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรูอ้ย่างมี

ความสุข มีการเล่นปนเรียน มีการท�าบัตรกิจกรรม ระบายสีภาพ มีเกมการศึกษา ควบคู่กับแบบฝึกทักษะที่

มีภาพสีสันสดใส มีการแข่งขันอยู่เสมอ มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายไม่น่าเบ่ือพร้อมท้ังให้ผู้เรียนได้

ลงมอืปฏบิตัจิรงิ ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการ

คิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากับ 

76.86/75.00 ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 80.72/80.56 และ

จากการทดลองภาคสนามประสิทธิภาพของการรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ มีค่าเท่ากับ 81.04/80.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก�าหนดไว้ 

5.3 การทดลองใช้ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อ 

เสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อ 

เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ช้ันประถมศกึษาปีที ่4 ผู้วจิยัได้ท�าการประเมนิผลการใช้รปูแบบการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 โดยการประเมนิ  

2 ตอน คือ (1) การประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนโดยการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้และประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน (2) ประเมินความคดิเห็นของนักเรยีนที่มีต่อรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยม ี

รายละเอียดดังนี้

 1. ประสทิธภิาพของรูปแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะ

การคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล 1 

บ้านจะบังติกอ เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ท่ีก�าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  

จ�านวน 1 ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 29 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ 83.73/82.07 แสดงดังตาราง 1

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการ

คิดค�านวณกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มตัวอย่าง

การหาประสิทธิภาพ n เกณฑ์ที่ใช้ ค่าประสิทธิภาพที่ได้ ผลการประเมิน

กลุ่มตัวอย่าง 29 80/80 83.73/82.07 เป็นไปตามเกณฑ์

  

  จากตาราง 1 พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้าง

ทกัษะ การคดิค�านวณ มผีลการประเมนิด้านกระบวนการ (E
1
) ของรูปแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี

พหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ได้ค่าประสิทธิภาพ 83.73 ผลการประเมินของผลลัพธ์ (E
2
) 

ของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ได้ค่า
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ประสิทธิภาพ 82.07 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 

 2.  การประเมนิความรูค้วามเข้าใจของนกัเรยีน โดยการเปรยีบเทียบความรูข้องนกัเรยีนก่อน

และหลงัเรียนโดยใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญาเพือ่เสรมิสร้างทักษะการคดิค�านวณ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แสดงดังตาราง 2

ตาราง 2  การเปรยีบเทยีบความรูข้องนกัเรียนก่อนและหลงัเรยีนโดยใช้รปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม S.D. t Sig.

คะแนนก่อนเรียน 29 20 8.00 0.65

52.89* .00คะแนนหลังเรียน 29 20 16.41 0.82

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  จากตาราง 2 พบว่า ความรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 1  

บ้านจะบังติกอ ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

ค�านวณ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อ 

เสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ผู้วิจัยได้ประเมินคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี  

พหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น แล้วน�าผลการประเมิน

มาปรบัปรงุแก้ไขให้เป็นรูปแบบการจัดการเรยีนรูท้ีส่มบูรณ์โดยประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 4/2 และประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ

   1.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม 

แนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

    การประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่รีปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี

พหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 4 

    ผู้วิจัยได้สอบถามความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพ่ือเสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ไปทดลองใช้กบันกัเรยีน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จ�านวน 29 คน ด้านบรรยากาศการเรยีนรู ้ด้านการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและ

ด้านประโยชน์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดแสดงดังตาราง 3
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ตาราง 3  ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญา เพือ่เสรมิสร้าง 

ทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ที่ รายการ N = 29 ระดับ

ความพึงพอใจS.D.

1 นกัเรยีนมีความกระตือรอืร้นในการปฏบิติังานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 4.34 0.40 มาก

2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับท�าให้มีความมั่นใจ

และกล้าแสดงออก

4.30 0.53 มาก

3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มที่ 4.38 0.72 มาก	

4 ในชัว่โมงเรียนส่ือการสอนมเีพียงพอในการจัดกิจกรรม 4.19 0.83 มาก	

5 แบบฝึกทกัษะมคีวามน่าสนใจและท�าให้เข้าใจบทเรยีนมากข้ึน 4.25 0.45 มาก

6 งานทีน่กัเรยีนได้รบัมอบหมายมคีวามท้าทายและส่งเสรมิการคดิ 4.50 0.63 มาก

7 กจิกรรมการเรยีนรู	้แบบ	R-LAEP-C	ท�าให้นกัเรยีนมกีารพฒันา

ทักษะด้านต่างๆ

4.34 0.63 มาก

มาก	

8 นักเรียนท�างานร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข 4.78 0.34 มากที่สุด

9 การจัดกิจกรรมการเรยีนโดยใช้รปูแบบ	R-LAEP-C	ท�าให้นกัเรียน 

เข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น

4.81 0.40 มากที่สุด

10 หลังจากจบเนื้อหาแล้วนักเรียนรู้สึกชอบคณิตศาสตร์มากขึ้น 4.38 0.62 มาก	

โดยภาพรวม 4.43 0.58 มาก

    จากตาราง 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวทฤษฎี

พหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.43, 

S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉล่ียสูง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ 

รูปแบบ R-LAEP-C ท�าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น ( = 4.81 , S.D. = 0.40)

  2.  ประเมินรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

ค�านวณ (R-LAEP-C) ผู้วิจัยได้น�ารูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

ค�านวณ (R-LAEP-C) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรายละเอียดดังตาราง 4
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ตารางที่ 4  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R-LAEP-C ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 4 เรื่อง การหาร โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน

องค์ประกอบการน�ารูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่ S.D. ระดับ

ความ

เหมาะสม
1 2 3 4 5

1. หลักการของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.1 การเรียนรู้เรียนรู้แบบ R-LAEP-C 4 5 5 5 5 4.82 0.45 มากที่สุด

1.2 การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ R-LAEP-C 5 5 4 5 5 4.82 0.45 มากที่สุด

1.3 เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 5 4 4.82 0.45 มากที่สุด

1.4 บทบาทของครู 5 4 4 5 4 4.46 0.55 มากที่สุด

1.5 บทบาทของนักเรียน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด

1.6 บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด

1.7 บรรยากาศแห่งการยอมรับ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด

ภาพรวม 4.86 4.86 4.71 5.00 4.71 4.82 0.12 มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ตามรูปแบบ การเรียนรู ้แบบ R-LAEP-C 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด

ภาพรวม 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด

3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.1 ขั้นเตรียมก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 5 4 4.82 0.45 มากที่สุด

3.2 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 5 5 5 5 4.82 0.45 มากที่สุด

ภาพรวม 4.50 5.00 5.00 5.00 4.50 4.82 0.27 มากที่สุด

4. การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบการน�ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4.1 การประเมินด้านกระบวนการ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด

4.2 การประเมินด้านความคืบหน้า 4 4 4 4 4 4.00 0.00 มากที่สุด

4.3 การประเมินด้านผลงาน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด

ภาพรวม 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 0.00 มากที่สุด

ภาพรวมทั้งหมด 4.76 4.88 4.85 4.92 4.72 4.82 0.10 มากที่สุด
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    จากตาราง 4 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบของ

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่พัฒนาข้ึน โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (4.82)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในระดับมากที่สุดทุกข้อ

    ผลการแสดงความคดิเห็นของผูท้รงคณุวฒุเิกีย่วกบัรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้แบบ R-LAEP-C จ�านวน 10 คน
   
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R-LAEP-C 

จ�านวน 10 คน

ตอนที ่1 ส่วนที ่1 องค์ประกอบของรปูแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ เห็นด้วย

(ความถี่)

ร้อยละ

1. หลักการของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.1  การเรียนรู้แบบ R-LAEP-C 10 100

1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ R-LAEP-Cตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 10 100

1.3  เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 100

1.4  บทบาทของครู 10 100

1.5  บทบาทของนักเรียน 10 100

1.6  บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 10 100

1.7  บรรยากาศของการยอมรับ 10 100

ภาพรวม 100

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 10 100

ภาพรวม 100

3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.1 ขั้นเตรียมก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 100

3.2  ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 100

ภาพรวม 100

4. การวัดผลและประเมินผล

4.1  การประเมินด้านกระบวนการ 10 100

4.2  การประเมินด้านความคืบหน้า 10 100

4.3  การประเมินด้านผลงาน 10 100

ภาพรวม 100

ภาพรวมทั้งหมด 100
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    จากตาราง 5 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยทุกองค์ประกอบและทุกรายการคิดเป็น

ร้อยละ100

6. ข้อเสนอแนะการวิจัย

จากผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิ

ค�านวณ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ผูว้จัิยได้เสนอแนะเชงินโยบาย ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้ ดังนี้

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1.1  ผู้บริหารโรงเรียนควรก�าหนดนโยบายการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อสร้าง 

ผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง 

 1.2  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี

พหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างต่อเนื่องและสร้างการมี 

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2.  ข้อเสนอแนะในการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้าง

ทักษะการคิดค�านวณ 

 2.1  แบบทดสอบย่อยหลังเรียนควรมีหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

 2.2  ควรน�าภาพหรือกราฟิกที่สวยงามมาใช้และสามารถสื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

3.  ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 3.1 ครูผู ้สอนควรน�ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎ ี

พหุปัญญา เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิค�านวณ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ไปใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3.2 ในขณะที่นักเรียนท�ากิจกรรมกลุ่มครูผู้สอนควรคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ช่วยเหลือและ

ร่วมปรึกษากัน และคอยสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักเรียนอย่างทั่วถึง

 3.3  ครูควรแจ้งผลการท�ากิจกรรม หรือการทดสอบให้นักเรียนทราบทันที เพื่อให้นักเรียน

ทราบผลงานของตนเองและของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจูงใจใน  

การเรียนรู้

4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 4.1 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

พหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ ในเรื่องอื่น หรือในระดับชั้นอื่น ๆ

 4.2 ควรน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการ 

คิดค�านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาเป็นสื่อ CAI เพื่อนักเรียนจะได้มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บทน�า

ในสภาพที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการบริหารองค์การต่างๆ จะต้องตาม

ความเปลี่ยนแปลงให้ทัน มิเช่นนั้นจะถูกทิ้งให้ล้าหลัง และจะประสบความล้มเหลวในการบริหารองค์การนั้น ๆ  

เพราะความส�าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร องค์การทุกองค์การ

ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือเอกชน ต่างต้องการที่จะให้องค์การของตนมีนักบริหารมืออาชีพมาบริหาร 

เพราะองค์การต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์การด้านธุรกิจต่างก็มีประสบการณ์เชิงประจักษ์ว่า การบริหารใน 

รปูแบบครอบครวั (Family-type management) จะประสบความส�าเร็จเพยีงสามยคุ คอืยคุพ่อ ยคุลกูและ

ยคุหลานเท่าน้ัน แต่หลงัจากนัน้ยากจะประสบความส�าเร็จ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ในโลกยคุโลกาภวิตัน์การ

บริหารแบบครอบครัวมีโอกาสน้อยที่จะประสบความส�าเร็จ ดังนั้น ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 

จงึหนัมาใช้บริการนกับรหิารมอือาชพี (Professional management) มากขึน้ ทัง้นีเ้พือ่เสรมิสร้างศกัยภาพ

ในการผลิต (Productivity) และศักยภาพในการแข่งขัน(Competitiveness)ให้สูงขึ้นเพื่อความอยู่รอดของ

องค์การ

ในพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเห็นความส�าคัญของผู้น�าโดยทรงเปรียบเทียบกับ

ฝูงโคว่า “ถ้าเมื่อโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่น�้าไป โคหัวหน้าฝูงว่ายคด เมื่อโคผู้น�าฝูงว่ายคดอย่างนี้ โคทั้งหมดก็

ย่อมว่ายคดไปตามเช่นเดียวกัน ในมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้น 

ประพฤตไิม่เป็นธรรม ประชาชนทีเ่หลอืก็ประพฤตไิม่เป็นธรรมเหมอืนกัน ถ้าพระราชาผูเ้ป็นใหญ่ไม่ตัง้อยูใ่น

ธรรม รฐักย่็อมเป็นทกุข์กนัทัว่หน้า ถ้าเมือ่โคทัง้หลายว่ายข้ามแม่น�า้ไป โคหวัหน้าฝงูว่ายข้ามตรง เมือ่โคผูน้�า

ฝูงว่ายข้ามตรงอยู่อย่างนั้น โคท้ังหมดที่เหลือก็ย่อมว่ายข้ามตรงไปด้วยเหมือนกัน ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็

เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้น ประพฤติเป็นธรรม ประชาชนที่เหลือก็ย่อมประพฤติ

เป็นธรรมไปด้วยถ้าพระราชา ผู้เป็นใหญ่ตั้งอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมอยู่เป็นสุขทุกทั่วหน้ากัน”(สุตตันต. ขุ. ชาตก.) 

ข้อเปรยีบเทยีบนี ้กเ็สมือนกบัผูบ้รหิารสงูสดุหรอืผูน้�าขององค์การหากผูน้�าไร้คณุธรรม หรอืไร้ความสามารถ 

บุคลากรในองค์การซึ่งเป็นผู้ตามก็ย่อมจะไร้คุณธรรมหรือไร้ความสามารถไปด้วย หากผู้น�ามีคุณธรรมและ 

มีความสามารถ ผู้ตามหมายถึงพนักงานก็ย่อมพลอยมีคุณธรรม และมีความสามารถไปด้วย และจะส่งผล

เป็นความส�าเร็จขององค์การในที่สุด

ในส่วนของการบริหารจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารนับเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อ

ความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษา ค�าว่า “ผู้บริหาร”ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติหมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของภาครัฐและเอกชน  

ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ตามนโยบายการกระจายอ�านาจ
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ทางการศกึษา ซึง่สิง่ทีน่กับรหิารการศึกษา และบคุคลทัว่ไปมคีวามคาดหวงัต่อการเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา 

คือการเป็น “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ”นั่นเอง

การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น “ผู้บริหาร สถานศึกษา

มอือาชีพ”ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์สมกบัทีเ่ป็นวชิาชีพช้ันสงู เป็นบุคลากรวิชาชีพท่ีรบัผดิชอบการบรหิาร

สถานศึกษา ที่นอกจากจะบริหารบุคลากรครูผู้สอนแล้ว ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้น�าทางวิชาการ เป็น

ผูน้�าการปฏรูิปการเรยีนรู ้ตามพระราชบัญญติัการศกึษาแห่งชาต ิกล่าวคอื มีความสามารถทีจ่ะประสานการ

มีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการระดมความสามารถ

และทรัพยากร เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการประกัน

คุณภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้มีการกล่าวถึง ครูมืออาชีพและผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ 

และถอืกนัว่าเป็นกลไกทีม่บีทบาทส�าคญัยิง่ ท�าให้การปฏรูิปการศกึษาไทยบรรลผุลตามเจตนารมณ์ และช่วย

ให้แผนแม่บทในการปฏิรูปการศึกษาของไทยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส�าคัญที่สุดใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา คือ ผู้ที่มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากในภาคปฏิบัติจะเป็น

ตวัการและเป็นกลไกหลกัในการก�าหนดนโยบาย วสิยัทัศน์ และพนัธกิจ ต้องท�าหน้าท่ีและรบัผดิชอบโดยตรง

ในการดูแล ควบคุมก�ากับและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการท�างานในส่วนต่างๆ ของ

สถานศึกษาให้การด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ได้วางไว้ ดังนั้น ความก้าวหน้า หรือ ความล้าหลังของ

สถานศกึษาและคณุภาพของนกัเรยีน จะขึน้อยูก่บัความเป็นผู้น�าและความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษา

เป็นหลักผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานั้น โดยเฉพาะผู้บริหารในระดับอุดมศึกษา นอกจากจะต้อง

มีภารกิจหลัก (Commitments) ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุน

การวิจัย ทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และบริการทางวิชาการแก่สังคม แล้วจะมีภาระหลักท่ี

ส�าคัญอีก 3 ด้านด้วยกัน คือ

1.  ภาระด้านการบรหิารงานภายในของสถานศกึษา ซึง่มงีานวชิาการและกจิการนกัเรยีนเป็นงาน

หลัก จากนั้นจะเป็นงานการเงินและการงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป ฯลฯ

2. ภาระด้านการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานพื้นฐาน และมีงานด้านการพัฒนาอื่นๆ

ประกอบ จะต้องมกีารวางแผน มกีารก�าหนดการด�าเนนิงานให้สอดคล้องกับบรบิททางการศกึษา สอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชนและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

3.  ภาระด้านการประสานงานและการติดต่อกบัหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทัง้ในระดบัชมุชน

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอื่นภายนอกระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

(ถ้ามีประโยชน์กับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา)
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 ภาระงานทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวนี้ ล้วนมีความส�าคัญและมีผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการและ

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็นนักบริหารระดับมืออาชีพ

(Professional) ของตวัผูบ้รหิารทัง้สิน้ โดยเฉพาะในการด�าเนนิงานให้บรรลผุลตามเป้าหมายของการปฏริปู

การศึกษาไทยและการที่มีระบบการปฏิรูประบบราชการไทยด�าเนินคู่ขนานไปพร้อมกัน ซึ่งจะมีการ 

เปรยีบเทยีบและสะท้อนให้เหน็ถงึฝีมอืและผลงานได้ชดัเจนขึน้ การท�างานของผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้ดจูะ

สลบัซับซ้อนขึน้กว่าเดิม จงึต้องการความเป็นนกับรหิารมอือาชีพทีม่ท้ัีงความรู ้ความสามารถทางการบริหาร

และความเป็นผู้น�าทางวิชาการในการบริหารการศึกษาค่อนข้างสูง มากกว่าที่เคยเป็นอยู่เดิม

ลักษณะพื้นฐานของวิชาชีพชั้นสูง

ความเป็นนักวิชาชีพชั้นสูงหรือความเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีการกล่าวถึงอย่างมากมายนั้น  

ผู้เสนอแต่ละท่านต่างก็มีมุมมอง และแนวความคิดตามความเชื่อของตน ตามหลักการและแนวความคิดที่

แต่ละคนยึดถือเป็นหลัก แต่เมื่อได้ศึกษาจากวิวัฒนาการของศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษา ได้พบข้อสรุปว่า  

ความเป็นนักวิชาชีพชั้นสูงมักจะประกอบด้วย ลักษณะพื้นฐาน ต่อไปนี้

1. มกีารศกึษาอบรมในศาสตร์ทีม่อีงค์ความรูท้ีเ่ป็นระบบระเบยีบองค์ความรูท้ีเ่ป็นระบบระเบยีบ

ของนักวิชาชีพชั้นสูง ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Systematic Body of Knowledge คือ มีการประมวลความรู ้

และพัฒนาทางวิชาการก้าวหน้าจนเป็นศาสตร์ (Discipline or Science) มาอย่างเป็นระบบแล้ว มีระบบ

การจดัการศกึษา มกีารเรยีนรู้ การฝึกฝนอบรมทีช่ดัเจน เป็นทีย่อมรบัทางสงัคม โดยเฉพาะมกัจะเป็นระบบ

การศึกษาอบรมในระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะมีองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีหลักการ มีทฤษฎี  

มีแบบแผนการปฏิบัติเฉพาะสาขาของตน และมีการค้นคว้าวิจัยในศาสตร์แห่งวิชาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ

2. การมีอ�านาจปฏิบัติการในวิชาชีพ (Professional Authority) เป็นอีกลักษณะหนึ่งของความ

เป็นนกัวชิาชพีชัน้สงู ซึง่จะมกีารยอมรบัทางสงัคมหรอืมกีฎหมายรองรบัให้อ�านาจปฏบิตักิาร อ�านาจในการ

วิเคราะห์และการตัดสินใจในการปฏิบัติการวิชาชีพเฉพาะทาง (Professional diagnosis and decision-

making) ได้รับการรบัรองในการมอี�านาจให้การฝึกฝนอบรมในวชิาชพีเป็นการเฉพาะทาง มอี�านาจทัง้ทีเ่ป็น

ทางการและที่ไม่เป็นทางการในการควบคุมวิชาชีพออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอ�านาจควบคุมก�ากับ

มาตรฐานอาชีพและผู้ปฏิบัติในวิชาชีพ

3. การมีจรรยาบรรณและมาตรฐานแห่งวิชาชีพจรรยาบรรณและมาตรฐานแห่งวิชาชีพที่มักจะ

นิยมเรียกกันว่า Code of Conduct หรือProfessional Ethics เป็นเรื่องท่ีมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก  

การมีจรรยาบรรณและมาตรฐานแห่งวิชาชีพเป็นสิ่งที่ใช้เป็นหลักก�ากับความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ  

ต่อผูร้บับรกิาร และต่อสงัคมของผูป้ฏบิติัการในวชิาชพีและใช้เป็นหลกัมโนธรรมก�ากบัตนเองของผูป้ระกอบ

วิชาชีพในความประพฤติส่วนตัว การปฏิบัติตนและการไม่ใช้วิชาชีพไปในทางท่ีไม่ชอบธรรม หรือละเมิด

จรรยาบรรณในวิชาชีพชั้นสูงของตน

4. การมีสมาคมวชิาชพีชัน้สงูเป็นเรือ่งส�าคญัประการที ่4 ทีม่กัจะมใีห้เหน็ทัว่ไปในสงัคมท่ีพฒันา

วิชาชีพก้าวหน้าค่อนข้างมากแล้ว คือ การมีสมาคมวิชาชีพชั้นสูงของตนเอง ที่เรียกกันว่า Professional 

Culture & Association แต่ในประเทศไทยเรา พบว่า ชอบใช้ว่า Professional Association ซึง่เป็นสมาคม
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หรอืเป็นแหล่งกลางส�าหรบัการส่งเสริม ดูแล และพฒันาวชิาชีพ หรอืเป็นองค์กรกลางส�าหรบัการดแูล ควบคุม 

ก�ากับ ออกใบอนุญาต เฝ้าระวังการละเมิดและพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า ให้มีประสิทธิภาพและให้เป็นท่ี

ยอมรับนับถือในมาตรฐานและคุณภาพของวิชาชีพอยู่เสมอ

คุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ

เมือ่พจิารณาจากคุณลกัษณะเฉพาะตัวของผูด้�ารงวชิาชพีชัน้สงูแล้ว ส่วนใหญ่เรามักจะพบว่ามคีวาม

เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติในวิชาชีพหรือประสบการณ์จากการผ่านการ 

ฝึกอบรมการปฏบิติัในวชิาชพี ผลงานเชงิวชิาการ ผลงานดเีด่น หรอืการปฏบัิตกิารทีด่เีด่น ก้าวหน้า ลกัษณะ

เชิงบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�าวิชาชีพ และการยึดวิชาชีพนั้นเป็นอาชีพหลักในการด�าเนินชีวิต  

แต่ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษามอือาชพีนัน้ ในท่ีนีจ้ะเสนอลกัษณะส�าคญัทีค่วรจะปรากฏให้เหน็ในตวับุคคล

ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา คือ

1. ความสามารถในเชิงวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับของคนในวงการบริหารสถานศึกษา 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ส�าหรับตัวผู้บริหารสถานศึกษานั้น งานหลักคือ การบริหารสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและ 

มคีณุภาพในระดบัสงู ผลงานท่ีส�าคญัทีส่ดุคอื การศกึษาทีม่คีณุภาพของสถานศกึษา การทีผู่บ้รหิารมผีลงาน

ทางวิชาการของตนเอง มีบทความที่แสดงถึงฐานความรู้ของตนเอง มีงานวิจัย งานนวัตกรรมการศึกษาที่มี

ฐานจากวชิาการชัน้สงู การมตี�าราหรอืเอกสารวชิาการเผยแพร่ในรปูแบบต่างๆทีม่ปีรมิาณและคณุภาพ เป็น

ที่รู้จักกันในแวดวงการบริหารด้วยกันหรือในวงการอื่นท่ีเก่ียวข้อง จะเป็นส่วนส�าคัญท่ีช่วยเสริมสร้างความ

มั่นใจและความศรัทธาให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู บุคลาการทางการศึกษาของสถานศึกษา นักเรียนและ

ชุมชนหรือบุคคลวงนอกได้เป็นอย่างดี และจะเป็นฐานของการสะท้อนถึงความเป็นผู้น�าทางวิชาการของตัว 

ผูบ้รหิารเองโดยตรง ความเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถทางวชิาการจึงเป็นคณุลกัษณะทีเ่ป็นปัจจยัส�าคญัในระดบั

ต้นๆ ของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ นอกจากนี้ ความเป็นนักวิชาการ ความสามารถทางวิชาการ  

และความเป็นผู้น�าทางวิชาการ จะมีบทบาทส�าคัญที่ส่งผลต่อการเป็นนักบริหารมืออาชีพเป็นอย่างมาก 

อาจกล่าวได้ว่า ลักษณะที่โดดเด่นของนักบริหารการศึกษามืออาชีพที่แตกต่างจากนักบริหารมืออาชีพ 

ในวงการอื่น นั่นคือ “ความเป็นนักวิชาการมืออาชีพ”

2. ความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริตและยุติธรรม

 ความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริตและยุติธรรมจะเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ส�าคัญส�าหรับผู้บริหาร 

สถานศึกษาในทุกกาลสมัย ผู้บริหารสถานศึกษานั้นอยู่ในสถานะที่อาจให้คุณให้โทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาได้ค่อนข้างมาก มีอ�านาจอนุมัติ ก�าหนดการแต่งตั้งต�าแหน่งภายใน แต่งตั้ง

กรรมการต่างๆ ที่เป็นกรรมการภายในของสถานศึกษาและอาจเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งต�าแหน่งส�าคัญใน

องค์การ เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินการสอนและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรต่างๆในโรงเรียน จะมี

อ�านาจตรวจสอบการท�างานในสถานศึกษาได้ทุกเรื่อง ทุกขั้นตอนความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริตและยุติธรรม

ปราศจากอคต ิจงึเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ส�าหรบัการบรหิารสถานศกึษาทีจ่ะสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจจากครอูาจารย์

และบุคลากรได้ค่อนข้างมาก น�ามาซึ่งขวัญและก�าลังใจ ความกระตือรือร้นในการท�างาน และการให้ความ
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ร่วมมือ การที่จะได้รับการประเมินให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงในผลงานและการปฏิบัติงานซ่ึงจะส่งผลสู่

ประสิทธิภาพในการท�างาน ความสามัคคี การด�าเนินงานร่วมกันอย่างราบรื่น และการประสบความส�าเร็จ

ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์แผนงาน นโยบายและวิสัยทัศน์กับการพัฒนาโรงเรียน

3. การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 

 การมคีณุลกัษณะเป็นคนมองอนาคต ( Future-oriented personality) เหน็การณ์ไกล มวีสิยัทศัน์  

(Vision หรือเป็น Visionary manager) ส�าหรับผู้ที่มีความสามารถก้าวขึ้นมาสูงถึงระดับต�าแหน่งผู้น�า 

องค์การ วิสัยทัศน์กว้างไกลจึงเป็นคุณลักษณะจ�าเป็นท่ีส�าคัญ งานการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา

เป็นงานส�าคญัต่อการพฒันาตวัคนหรอืเยาวชนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของสถานศกึษานัน้ และคนท่ีได้ผ่าน

กระบวนการหรือได้รับการพัฒนาจากสถานศึกษานั้นจะกลายเป็นฐานส�าคัญของสังคมต่อไปนักบริหารการ

ศึกษาจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ทั้งกว้างและลึก มีมุมมอง 360 องศา มองในภาพรวมและแบบเชื่อมโยง  

(Holistic Thinking) สามารถบรหิารการศกึษาให้เชือ่มโยงสอดคล้องกบันโยบายการศกึษาของชาต ินโยบาย

ด้านการคลงั การเงนิ การพลงังาน การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ของชาต ิตลอดจนนโยบายด้านแรงงานของชาต ิ

และจะต้องอินเทรนด์กับทิศทาง แนวโน้มและทักษะในการด�ารงชีพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะ

ที่พึงประสงค์ในยุคดิจิตอล (Digital Age)

4. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา

 การปฏิรูปการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาค่อนข้างมาก แตกต่างไปจากท่ีเคยรู้ 

เคยเข้าใจ ที่เคยมีประสบการณ์ การปฏิรูปตามแนวที่ได้ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น 

เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่จะต้องรู้ว่าจุดหมายของการปฏิรูปการศึกษาคือ 

การพัฒนาเยาวชนและคนไทยในอนาคตให้เป็นคนดี มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คิดดี มีคุณภาพ มีความเป็นไทย

สามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งคุณภาพของคนไทยเช่นนี้ จะ

เป็นทรัพยากรส�าคัญส�าหรับการอยู่รอดและการพัฒนาของประเทศไทยในกระแสสังคมยุคใหม่ ที่ต้องใช้ความรู้ 

เป็นเครื่องมือส�าคัญของการประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิตในด้านการจัดการเรียนการสอน เปลี่ยนจาก

ระบบที่เคยเน้นเนื้อหาวิชา และจากการที่ครูเป็นศูนย์กลางหรือเป็นแกนหลักของการจัดการเรียนการสอน 

ไปเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความส�าคัญของผู้เรียนเป็นหลัก ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ให้พัฒนาได้เต็มตามศกัยภาพ ให้ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ ให้ปรบับทบาทของครจูาก

การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ มาเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ ให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วม

ในการจัดการเรียนการสอน และการถ่ายทอดความรู้และใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งความรู้ที ่

หลากหลายเพือ่การเรยีนการสอนในด้านหลกัสตูร จะมีการพฒันาหลกัสตูรสูแ่นวใหม่ทีเ่น้นการตอบสนองผูเ้รียน 

และชมุชน มีกระบวนการและเนือ้หาทีค่รอบคลมุ เชือ่มโยง ต่อเนือ่งกนัทกุระดบัและประเภทของการศกึษา

ไม่ตัดเป็นแท่งแบ่งเป็นท่อนแบบเก่า จะครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี

คณุธรรม จรยิธรรม เน้นการกระจายอ�านาจให้สถานศึกษา จดัท�าหลกัสตูรสถานศึกษาทีเ่หมาะสมกบัท้องถ่ิน 

และตนเองได้ โดยส่วนกลางจะจัดท�าหลกัสตูรแกนกลางและมาตรฐานการศกึษาของชาตใินการปฏรูิปวชิาชพี

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะปฏิรูปสู่ระบบและกระบวนการผลิตครูในแนวใหม่ ปรับระบบการใช้และ

การพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง จะมีการพัฒนามาตรฐาน
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วชิาชพีคร ูผู้บรหิารและบคุลาการทางการศกึษาเป็นการเฉพาะ การบรหิารจัดการตามแนวปฏิรปูการศกึษา

จะเป็นการจัดระบบบริหารใหม่ ให้การศึกษาเป็นระบบที่มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายใน

การปฏบิตั ิให้มกีารกระจายอ�านาจการบรหิารจดัการศกึษาสูเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษาสถานศกึษาและท้องถ่ิน จะ

มกีารกระจายอ�านาจการบรหิารจดัการศกึษาสูส่ถานศกึษาโดยตรงตามมาตรา 39 และมาตรา 40 นอกจาก

สาระดังกล่าวแล้ว สถานศึกษายังมีภารกิจอีก เช่น เรื่องประกันคุณภาพและภารกิจเฉาพะซึ่งจะเป็นไปตาม

ที่ก�าหนดในมาตราต่างๆ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แต่สิ่งที่ส�าคัญที่เป็นหัวใจคือ การด�าเนินการ

เรียนการสอนที่ต้องเป็นไปตามแนวการจัดการศึกษา ในหมวด 4 มาตรา 22-30 โดยตรง

5. ความสามารถในการบริหารจัดการ

 ผูบ้รหิารสถานศกึษาไม่ใช่ผูบ้รหิารส่วนราชการตามระบบราชการ แต่เป็นผูน้�าในหมูน่กัวชิาชพี

ชั้นสูงที่มีความเป็นตัวของตัวเองและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพค่อนข้างสูง ไม่ชอบการสั่งการ ไม่ชอบการ

บงัคบับญัชา ไม่นยิมการใช้อ�านาจของตัวผูบ้รหิารแต่นยิมการมส่ีวนร่วม การปรึกษาหารอื การให้เกยีรตกินั

การรู้จักยกย่องกัน การอยู่ร่วมและปฏิบัติงานแบบเพื่อนร่วมอาชีพเป็นแบบ Colleague ไม่ใช่แบบลูกน้อง

เน้นการบริหารแบบท�างานเป็นทีม (Teamwork) และยึดหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance)

 อย่างไรก็ตาม ในขณะที่หลายส่วนยังต้องเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ ต้องเป็นไปตามระเบียบ ต้อง

ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาและกฎหมายอืน่ท่ีเกีย่วข้องผูบ้รหิารสถานศกึษามืออาชีพจงึต้อง

ใช้ความสามารถอย่างสูงในการบริหารจัดการ ดูแล สนับสนุนให้ครูและบุคลากรใช้ความรู้ ความสามารถ 

อย่างเตม็ประสทิธภิาพ ในขณะทีต้่องมกีารเปลีย่นแปลงกระบวนการเรยีนการสอนไปอย่างมาก การใช้อ�านาจ

สั่งการถึงแม้จะท�าได้ก็ส่งผลให้เกิดการไร้ประสิทธิภาพได้ง่าย ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ผู้บริหารต้อง 

แก้ปัญหาต่างๆ ทีสื่บเนือ่งจากการเปล่ียนแปลงให้ทนัท่วงทผีูบ้ริหารสถานศึกษาปัจจบัุนและอนาคตจะต้องรู้และ 

เข้าใจในหลกัธรรมาภบิาล จะต้องน�ามาใช้ในการบรหิารจดัการการศกึษา ในการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 

ต้องมีความสามารถเป็นผู้น�าในการประสานประโยชน์ ในการด�าเนินงาน การแก้ไขปัญหา การร่วมมือกัน 

พฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนและการบรหิารการศกึษาของโรงเรยีน ทีส่�าคญัคอื การรูจั้กให้ความส�าคญั

และเคารพในศักยภาพของผู้อื่น การมีทักษะสูงด้านมนุษยสัมพันธ์และกระบวนการกลุ่ม-ทีม ในการท�างาน

6. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร 

 ศาสตร์การสอน รูปแบบการเรียนการสอน และความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเก่ียวกับการ

เรียนรู้ความรู้ในเรือ่งดังกล่าวนีจ้ะมคีวามสมัพนัธ์กบัความเป็นนกัวชิาการและความเป็นผูน้�าทางวชิาการของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามช�านาญสงูในเรือ่งหลกัสตูรและการสอนมกัจะได้รบัการยอมรบั

ให้เป็นผู้น�าทางวิชาการ ถือได้ว่าเป็นเนื้อหาสาระชั้นสูงที่ผู้บริหารต้องไม่มองข้าม และเป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง

ศรัทธาในหมู่ครู บุคลากรทางการศึกษา และในแวดวงการบริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการ

ปฏริปูการศกึษาได้ให้แนวหลักสตูรและการด�าเนนิงานตามหลกัสตูรในแนวใหม่ทีแ่ตกต่างจากระบบเก่าโดย

สิ้นเชิง ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ที่สามารถเห็นภาพรวมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

แนวใหม่ทัง้ระบบได้ไม่ยากนกั และจะเหน็ได้โดยง่ายว่าสมัพนัธ์โดยตรงกบัการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพของ

โรงเรียนที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ภาวะผู้น�าในการบริหารจัดการในโรงเรียนของตนเองได้

โดยตรง
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7. ความรู้และความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในระดับที่เพียงพอ

 โลกปัจจุบันและอนาคตจ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอย่าง 

หลกีเล่ียงไม่ได้ จะมีการใช้เทคโนโลยกีนัอย่างแพร่หลาย มกีารใช้อนิเทอร์เนต็และเทคโนโลยกีารสือ่สารสาร

สนเทศใหม่ๆ ในการสือ่สารส่งผ่านข้อมลูความรู้กนัอย่างกว้างขวาง จะกลายเป็นวฒันธรรมใหม่ในการบรหิาร

จัดการเรียนการสอนที่มีอิทธิพลแผ่กว้างทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษายุคปฏิรูปจึงต้องรู้ทัน ก้าวทัน รู้จักและ

สามารถใช้ได้ไม่น้อยกว่าผู้อื่น ซึ่งนอกเหนือจากจะใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริหารสถาน

ศึกษาโดยตรงแล้ว ยังอาจใช้เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

8. ความสามารถในการแสวงหาทุน แหล่งทุน และการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ

 เรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญที่สะท้อนถึงฝีมือของผู้บริหารมืออาชีพเมื่องบประมาณมีจ�ากัด ซึ่งเป็น

สภาพที่เกิดขึ้นจริงและจะเผชิญหน้ากับผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคตโดยตรงอย่างแน่นอน ความสามารถ

ในการระดมทุนจึงเป็นเร่ืองใหญ่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคตพึงให้ความสนใจ การประสานงานกับ 

หน่วยงานบคุคล องค์การ ศิษย์เก่า ชุมชน และการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่การศกึษาจะเป็นแหล่งส�าคญัของเงินทนุ 

ในอนาคตและจากการที่โรงเรียนได้รับการให้สถานภาพนิติบุคคล หมายความว่า ในอนาคต สถานศึกษาจะ

มีความคล่องตัวในการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้มากขึ้น สามารถมีทรัพย์สินและเงินทุนของตนเองใน

ฐานะนิตบิคุคล มอี�านาจในการปกครอง ดแูล บ�ารุงรกัษา ใช้และจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิของสถาน

ศกึษา แต่ต้องด�าเนินการโดยค�านึงถงึวตัถปุระสงค์ทางการศึกษาของสถานศกึษา โดยไม่ให้ขัดแย้งกบันโยบาย

วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา และจะต้องจัดให้มีระบบการติดตามงบประมาณ ตรวจสอบ

การใช้งบประมาณด้านต่างๆ ของสถานศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ ป้องกนัไม่ให้มกีารทุจรติ หรอืคอรปัชัน่เกดิขึน้

9.  การเป็นผู้มีจิตส�านึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

 ผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้น�าในสถานศึกษาควรเป็นผู้น�าในการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 

โดยอาศัยเอกลักษณ์ไทยเป็นจุดแข็งในการด�าเนินงาน การส่งเสริมกิจกรรมวนสถานศึกษา การประพฤติ

ปฏิบัติส่วนตัว และการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา ที่แสดงถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

นอกจากนี้ยังมีคุณค่าบางอย่างที่ส�าคัญ ที่น่าส่งเสริม หรือประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองเป็นหลัก เช่น การให้

คณุค่าแก่ระบบอาวโุส การแสดงความเมตตากรณุา โอบอ้อมอาร ีการเหน็คณุค่าสิง่ทีด่ขีองไทย การเป็นแบบอย่าง 

ของพุทธศาสนิกชน การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและเป็นผู ้น�าในการด�าเนินกิจกรรมทาง 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีด้วยตนเอง เป็นต้น

สรุป

การที่จะเป็นนักบริหารการศึกษาที่ดี หรือมืออาชีพนั้นจะต้องมีคุณลักษณะหลายอย่างที่เป็น 

แบบใหม่แนวใหม่ และแบบผสมผสานทีไ่ม่มลีกัษณะเฉพาะทีต่ายตวั และส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาแล้ว ก็คง 

ไม่อยู่ในข้อยกเว้นเช่นกัน การที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บริหารในระดับมืออาชีพนั้น ต่อไปคงต้องเป็น 

ผูบ้ริหารทีม่วิีสัยทศัน์มองการณ์ไกล มมีมุมองในการบรหิารการท�างานเชงิกลยทุธ์ รูจ้กัการประมวลวเิคราะห์ 
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ประเมินและตัดสินใจและยังต้องดูแลรับผิดชอบการด�าเนินงานตามปกติของสถานศึกษาในทุกด้าน  

ต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องปรับแนวคิดใน

การบรหิารจดัการบรูณาการทีเ่น้นการแก้ปัญหาและด�าเนนิการพฒันาทีผ่สมผสานชดัเจนทัง้เชงินโยบายและ

ภาคปฏบิตั ิต้องมพีฤตกิรรมการบรหิารแบบเชงิรกุ เน้นผลงานหรอืผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายและคณุภาพทีไ่ด้

วางไว้เป็นหลักส�าคัญบทบาทการนิเทศก�ากับดูแล (Supervision) จะต้องชัดเจน ต้องมีความสามารถสูง  

ทั้งการก�ากับดูแลช่วยเหลือ ชี้แนะและให้การสนับสนุน ต้องรู้จักการประสานงานและการดึงศักยภาพของ

บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในงานและกิจการของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ต้องมีบทบาทเป็น

ผูริ้เร่ิม ช้ีน�าแนวทางความคดิ และประสานความคดิทีดี่ในการท�างานได้เป็นอย่างด ีสามารถสร้างความเข้าใจ

ร่วมกบับคุลากรและประสานสมัพันธ์กบับคุลากรทกุฝ่ายได้ด้วยด ียดืหยุน่ในการประสานสมัพนัธ์กบับคุลากร

ทกุระดบัได้เหมาะสมเปิดโอกาสให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานในส่วนต่างๆอย่างเหมาะสม ดแูลให้

มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยวิธีการท่ีสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส พร้อมต่อการตรวจสอบใน

การด�าเนินงานทุกด้านสามารถสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายและต่อวงการภายนอกถึงจุดยืน นโยบายการ

ด�าเนินงาน และการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับการบริหารคุณภาพ  

(Quality Management) การบริหารที่มุ่งเป้าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาสามารถผลิต

บคุลากรทีม่คีณุภาพทีพึ่งประสงค์ป้อนตลาดแรงงานทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่ความก้าวหน้ามัน่คงและมัง่คัง่

ของประเทศชาติ 

 ที่ส�าคัญที่สุดผลิตผลที่ผลิตสู่สังคมจะต้องมีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างชาญ

ฉลาด ด�าเนินชีวิตด้วยปัญญา เป็นพลเมืองดีของประเทศ พลเมืองดีและมีคุณภาพของโลก เพื่อสันติสุข 

ที่ยั่งยืนถาวรของโลกและความเกื้อกูลของมนุษยชาติ
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รุ่ง แก้วแดง. ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ. การบริหารเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้. กรุงเทพ : ข้าวฟ่าง,2545.

สตุตนัตปิฎก ขทุทกนกิายชาดก(ฉบบัภาษาไทย). ราโชวาทสตูร. มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. 

กรุงเทพมหานคร http://www.moe.go.th/wijai/road%20map.htm
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จรรยาบรรณผู้บริหารสถานศึกษา 

Code of Ethics of Professional Educational Administration

จ�านง กมลศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บทน�า 

  ค�าว่า “จรรยาบรรณ” ตามค�าจ�ากดัความของพจนานกุรมฉบบัราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 คอื 

“ประมวลความประพฤตทิีผู่ป้ระกอบอาชพีการงานแต่ละอย่างก�าหนดขึน้ เพือ่รกัษาและส่งเสรมิเกยีรตคิณุ

ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้” จากค�าจ�ากัดความดังกล่าวย่อม

แสดงว่า ทกุสาขาอาชพีโดยเฉพาะอาชพีทีเ่ป็นการให้บรกิาร หรอืทีเ่กีย่วข้องกบัประชาชน หรอืชมุชนจะต้อง

ร่วมกันก�าหนดจรรยาบรรณขึ้น เพื่อปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุ่มวิชาชีพนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อรักษา

มาตรฐานและพัฒนาวิชาชีพ

  บทความนี้แม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้บริหารการศึกษาก็จริง แต่เนื่องจากผู้บริหาร

สถานศึกษา (โรงเรียน) โดยเนื้อแท้ก็คือผู้ประกอบวิชาชีพครูนั่นเอง เพราะจะต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาใน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และเริ่มชีวิตการท�างานด้วยการ

ประกอบอาชีพครู ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา อนึ่ง สถานะความเป็นครู ถือว่าเป็น

ข้าราชการประเภทหนึ่งในกลุ่มข้าราชการพลเรือน เพ่ือให้ขอบเขตการศึกษาเรื่องนี้มีความครอบคลุมครบ

ถ้วน จึงจะกล่าวถึงข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนประกอบด้วย ดังนั้น บทความนี้จะ

น�าเสนอความเป็นวิชาชีพของอาชีพครู ตามมาตรฐานของความเป็นวิชาชีพทั่วไป จรรยาบรรณของวิชาชีพ

ครูตามระเบยีบว่าด้วยจรรยามารยาทอนัดีงามตามประเพณขีองครุสุภา พ.ศ. 2526 และแบบแผนพฤติกรรม

ตามจรรยาบรรณครขูองส�านกังานเลขาธกิารคุรสุภา พ.ศ. 2539 ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2537 ของส�านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส�านักนายกรัฐมนตรี และสรุปความเห็นและ

ข้อเสนอแนะของผู้เขียนในตอนท้ายของบทความ

ความเป็นวิชาชีพของอาชีพครู (Profession)

  โลกของงานอาชีพจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) แรงงานด้อยฝีมือ (Unskilled labour) (2) 

แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-skilled labour) (3) แรงงานระดับฝีมือ (Skilled labour) และ (4) วิชาชีพชั้นสูง

(Profession) ซึ่งในกลุ่มอาชีพทั้ง 4 กลุ่มวิชาชีพครูจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพชั้นสูง เพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้สติ

ปัญญา และความมีทักษะในวิชาชีพ อีกทั้งจะต้องได้รับเอกสารรับรองการประกอบอาชีพจากหน่วยงาน  

ทีค่วบคมุดแูลในการประกอบสาขาวชิาชพีนี ้คอืองค์การครุสุภา จงึจะสามารถประกอบอาชพีครไูด้ เช่นเดยีว

กับกลุ่มวิชาชีพที่จะต้องมีทักษะสูงในการประกอบอาชีพ เช่นวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพทางการแพทย์

เป็นต้น
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  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ ์ศริิบรรณพทิกัษ์ ได้กล่าวถงึหลักการของความเป็นวชิาชพีว่าจะต้อง

มีลักษณะส�าคัญ 10 ประการ และได้แสดงให้เห็นว่า อาชีพครูมีลักษณะที่สอดคล้องกับคุณสมบัติดังกล่าว

ดังนี้

หลักการวิชาชีพ

 1.  เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสติปัญญา (Intellectual activities)

  วิชาชีพครู (ไทย)

  1.1  ใช้สติปัญญาในการปฏิบัติงานวิชาชีพ

  1.2  มุ่งพัฒนาสติปัญญาของผู้อื่น

  1.3  เป็นผู้สร้างวิชาชีพทั้งหลาย (Mother of Profession)

 2.  ต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง (Command a body of specialized knowledge)

  วิชาชีพครู (ไทย)

   2.1 ใช้ความรู้ทางครุศาสตร์ (หมวดวิชาครู)

  2.2  หัวใจของครุศาสตร์มี 3 ส่วน

   2.1.1  องค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)

   2.1.2  องค์ความรู้ด้านพื้นฐานการศึกษา (Foundations of Education)

   2.1.3  องค์ความรู้ด้านการบริการพิเศษ (Special Services)

  3.  ต้องการการเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพที่ยาวนาน อย่างน้อยปริญญาตรี (Required ex-

tended professional preparation)

  วิชาชีพครู (ไทย)

   3.1  ครูประจ�าการในปัจจุบันบางส่วนมีวุฒิต�่ากว่าปริญญาตรี

   3.2  มีแนวนโยบายที่จะยกระดับคุณวุฒิการศึกษาของครูให้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทั้งหมด

 4.  ต้องการการอบรมในระหว่างประจ�าการอย่างต่อเนื่อง (Demand continuous in-service 

training)

  วิชาชีพครู (ไทย)

  4.1  มีความตื่นตัวในการจัดอบรมครูประจ�าการ

  4.2  ยังไม่มีการก�าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอน

 5.  สามารถยึดเป็นอาชีพตลอดชีวิตการท�างานและเป็นสมาชิกถาวรได้ (Afford a life career 

and permanent membership)

  วิชาชีพครู (ไทย)

  5.1  เป็นวิชาชีพที่เก่าแก่ที่สุดวิชาชีพหนึ่ง

  5.2  มีแนวโน้มว่าจะอยู่คู่โลก

 6.  มีการยอมรับคุณค่าของงานบริการว่ามีค่าเหนือกว่าสิ่งตอบแทนท่ีได้รับ (Exalts service 

above personal gain)



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 257

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  วิชาชีพครู (ไทย)

   มีการยกย่องครูไว้สูงมากเป็นปูชนียบุคคล

 7.  มีสิทธิที่จะด�าเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ ตามธรรมชาติของวิชาชีพ (Autonomy)

  วิชาชีพครู (ไทย)

   7.1  มคีณะกรรมการการศกึษาแห่งชาตเิป็นผูก้�าหนดแผนการศกึษาแห่งชาต ิซึง่เป็นแม่บทใน

การจัดการศึกษา

  7.2  หน่วยงานทางการศึกษาเป็นผู้ก�าหนดหลักสูตร

  7.3  ครูมีอิสระในการวินิจฉัย/ตัดสินใจออกแบบการสอน หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 8.  มีองค์กรวิชาชีพ (Professional organization)

  วิชาชีพครู (ไทย)

   8.1  มีองค์กรทางวิชาชีพกระจัดกระจายมากมาย

  8.2  องค์กรทางวิชาชีพที่ค่อนข้างใหญ่ เช่น คุรุสภา

 9.  มีการก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพขึ้นเอง   (Set up its own standards)

  วิชาชีพครู (ไทย)

  9.1  คุรุสภาได้ท�าหน้าที่ก�าหนดจรรยาบรรณครู

  9.2  มีระบบการลงโทษผู้ที่ละเมิดจรรยาบรรณ

 10.  มีการใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (Professional license)

  วิชาชีพครู (ไทย)

  พระราชบัญญัติครูมีบทก�าหนดให้คุรุสภาเป็นองค์กรที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

จรรยาบรรณวิชาชีพครู (Code of Ethics of Teaching Profession)

 จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ กฎหรือกติกาแห่งความประพฤติส�าหรับสมาชิกวิชาชีพครู ซึ่งองค์กร

วิชาชีพครูเป็นผู้ก�าหนด และสมาชิกในวิชาชีพทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีการละเมิดจะมีการ

ลงโทษจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความส�าคัญต่อวิชาชีพครูเช่นเดียวกับที่จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความส�าคัญ

ต่อวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งสรุปได้ 3 ประการ คือ

  1.  ปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกในวิชาชีพ

  2.  รักษามาตรฐานวิชาชีพ

  3.  พัฒนาวิชาชีพ

 ลักษณะของจรรยาบรรณวิชาชีพครูจะมีลักษณะ 4 ประการ คือ

 1.  เป็นค�ามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อผู้เรียน (Commitment to the student)

 2.  เป็นค�ามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อสังคม (Commitment to the society)

 3.  เป็นค�ามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อวิชาชีพ (Commitment to the profession)

 4.  เป็นค�ามัน่สญัญาหรือพันธะผกูพันต่อสถานปฏิบัตงิาน (Commitment to the employment 

practice)
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จรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู

 คุรุสภาได้ก�าหนดจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครูไว้ 10 ประการ ดังต่อไปนี้

 1. เลือ่มใสการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ ด้วยความบรสิทุธิใ์จ 

 2. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น 

 3. ตั้งใจสั่งสอนศิษย์และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วยความเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตนให้

แก่ศิษย์จะละทิ้งทอดทิ้งหน้าที่การงานมิได้

 4. รักษาชือ่เสยีงของตนมใิห้ขึน้ชือ่ว่าเป็นผูป้ระพฤตช่ัิว ห้ามประพฤตกิารใด ๆ  อนัอาจท�าให้เสือ่ม

เสียเกียรติและชื่อเสียงของครู 

 5. ถอืปฏบิตัติามระเบยีบและแบบธรรมเนยีมอนัดงีามของสถานศกึษา และปฏิบตัติามค�าสัง่ของ

ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา 

 6. ถ่ายทอดวชิาความรูโ้ดยไม่บดิเบอืนและปิดบังอ�าพราง ไม่น�าหรอืยอมให้น�าผลงานทางวชิาการ

ของตนไปใช้ในทางทุจริตหรือเป็นภัยต่อมนุษยชาติ 

 7. ให้เกียรติแก่ผู้อื่นทางวิชาการโดยไม่น�าผลงานของผู้ใดมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน และไม่

เบียดบังใช้แรงงานหรือน�าผลงานของผู้อื่นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 8. ประพฤติอยู่ในความซ่ือสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเที่ยงธรรมไม่แสวงหา

ประโยชน์ส�าหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

 9. สุภาพเรียบร้อยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ รักษาความลับของศิษย์ ของผู้ร่วมงาน

และของสถานศึกษา 

 10. รักษาความสามัคคีระหว่างครู และช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 

 ในปีพ.ศ. 2537 คุรุสภาได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูไว้ดังนี้

 1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

 2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดย ค�านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 

 3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

 4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 

 5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

 7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

 8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

 9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

 10. ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 

 11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
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แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู 

  นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. 2539 คุรุสภายังได้ก�าหนดแบบแผนพฤตกิรรม ตามจรรยาบรรณครไูว้ 9 ประการ 

ดังนี้

 1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก�าลังใจในการศึกษา 

เล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 

 2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยท่ีถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์  

อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 

 4. ครูต้องไม่กระท�าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม

ของศิษย์ 

 5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติ และ 

ไม่ใช้ศิษย์กระท�าการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 

 6. ครูย่อมพฒันาตนเองทั้งในด้านวิชาชพี ดา้นบคุลิกภาพและวสิัยทัศน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทาง

วิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 

 7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู 

 8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์

 9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น�าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน

 ในฐานะที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาของรัฐ ถือว่าเป็นข้าราชการพลเรือนประเภทหนึ่ง  

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน ซึ่งออกโดยส�านักงานข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 

จึงได้รับการน�ามาประยุกต์ใช้ในส่วนที่เป็นจรรยาบรรณต่อตนเอง หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาและผู้ร่วมงานและจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 จรรยาบรรณต่อตนเอง

  ข้อ 1 ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น

ข้าราชการ

       ข้อ 2 ข้าราชการพลเรอืนพึงใช้วชิาชพีในการปฏบัิติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสตัย์และไม่แสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก�าหนดไว้  ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย

       ข้อ 3 ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้ง

เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท�างานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

      ข้อ 4 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาคและปราศจากอคติ

        ข้อ 5 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก�าลังความสามารถรอบคอบ รวดเร็ว



Vol.5 No.2 July – December 2016260

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค�านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส�าคัญ

      ข้อ 6 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์

ต่อทางราชการอย่างเต็มที่

      ข้อ 7 ข้าราชการพลเรอืนพงึดูแลรกัษาและใช้ทรพัย์สนิของทางราชการ อย่างประหยดั คุม้ค่า โดย

ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

      ข้อ 8 ข้าราชการพลเรอืนพงึมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  การให้ความร่วมมือช่วยเหลอืก

ลุม่งานของตนทัง้ในด้านการให้ความคดิเหน็ การช่วยท�างาน และการแก้ปัญหาร่วมกนั รวมทัง้การเสนอแนะ

ในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย

      ข้อ 9 ข้าราชการพลเรอืนซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชา พงึดแูลเอาใจใส่ผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชาทัง้ในด้านการ

ปฏิบัติงาน ขวัญ ก�าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม

      ข้อ 10 ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด

ความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

      ข้อ 11 ข้าราชการพลเรอืนพงึปฏบิติัต่อผูร่้วมงานตลอดจนผูเ้กีย่วข้องด้วยความสภุาพ  มนี�า้ใจและ

มนุษยสัมพันธ์อันดี

      ข้อ 12 ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน�าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

 จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

       ข้อ 13 ข้าราชการพลเรอืนพงึให้บรกิารประชาชนอย่างเตม็ก�าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม

เอ้ือเฟ้ือ มีน�า้ใจ และใช้กริยิาวาจาทีส่ภุาพอ่อนโยน เมือ่เห็นว่าเร่ืองใดไม่สามารถปฏบัิตไิด้หรอืไม่อยูใ่นอ�านาจ

หน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน�าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบว่ามี

อ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

         ข้อ 14 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป

  ข้อ 15 ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย

ที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ซ่ึงอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการน้ัน หากได้รบัไว้แล้วและทราบภายหลงัว่าทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด ทีรั่บไว้มมีลูค่าเกนิปกตวิสิยั

ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด�าเนินการตามสมควรแก่กรณี

ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครู

  ผูบ้รหิารสถานศึกษาและผูป้ระกอบวชิาชพีครไูม่อาจปฏเิสธความรบัผดิชอบต่อปัญหาด้านคณุธรรม

ของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของนักเรียนและต่อวิชาชีพครู เพราะสังคมมีความคาดหวังด้านจริยธรรมจาก

ครูใหญ่ หรือผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพครู ดังนี้
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 1.  สถานศึกษาต้องเป็นสถาบันแห่งศีลธรรม (moral institute) ท่ีช่วยก�าหนดบรรทัดฐานของ

สังคม (social norm)

 2.  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้มีศีลธรรมและเป็นตัวแทนด้านศีลธรรม (moral agent) การ

ตัดสินใจเรื่องใด ๆ ก็ตามต้องอยู่บนเหตุผลของค่านิยมทางศีลธรรม (moral value) เป็นหลักมากกว่าหลัก

การอื่น ๆ

 3. การบรหิารและการจดัการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะต้องทุม่เททรพัยากรทกุอย่างเพือ่ให้

เกิดบรรยากาศที่ดี ท�าให้นักเรียนมีความเจริญงอกงามได้อย่างสมดุล พัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ด้านให้มี

คุณภาพ และได้ฝึกปฏิบัติให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความสุข (ดี เก่ง และมีความสุข) 

 4.  ผูบ้รหิารสถานศึกษาจะต้องมรีะเบยีบวนิยัในตนเองไม่เกีย่วข้องกบัอบายมขุหรอืสิง่เสพตดิหรอื

ประพฤติผิดทางชู้สาว แต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับผลประโยชน์

ตอบแทนจากผู้รับบริการในงานตามบทบาทหน้าที่

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

  เมือ่พจิารณาจรรยาบรรณ หรอืกฎกติกาทีก่�าหนดข้ึนโดยองค์กรทีเ่ก่ียวข้องกบัวชิาชีพครู ตลอดจน

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งมีจ�านวนค่อนข้างมาก จนท�าให้เกิดความรู้สึกว่า 

บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตกอยู่ในสถานะที่อาจเรียกได้ว่า “ถูกล้อมคอก” ไม่

ต่างอะไรกับสัตว์เลี้ยง แทบจะไม่มีพื้นที่ให้กระดิกตัวได้ จริงอยู่จรรยาบรรณ หรือกฎกติกาที่ตราขึ้นเพื่อ

ควบคุมกลุ่มวิชาชีพนั้น เป็นสิ่งที่ดี และอาจกล่าวได้ว่า “ก�าหนดขึ้นมาด้วยความประสงค์ดี” แต่มีข้อควร

ระวังเช่นเดียวกันว่า หากมีมากเกินไปหรือมีรายละเอียดมากเกินจ�าเป็น น่าจะสร้างความกดดันในทางลบ

แก่ผู้ประกอบวิชาชีพมากกว่าจะเป็นการแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะจะก่อให้เกิดความรู้สึกว่า “ถูก

ระแวง” มากกว่าความรู้สึกภูมิใจในวิชาชีพ แม้จะมีประเด็นโต้แย้งว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครู ตั้งอยู่ในฐานะ

เป็น “ปูชนียบุคคล” กฎกติกาที่ก�าหนดขึ้นจึงมีมาก ท้ังนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูวิชาชีพครูให้สูงส่งกว่า

วชิาชพีอืน่ อย่างไรก็ตาม ในประเดน็นีม้เีรือ่งทีไ่ม่ควรมองข้าม 3 ประการ คอื (1) ภาวะความเป็นมนษุย์ของ

ผู้ประกอบวิชาชีพครู (2) สถานะความเป็นครู และ (3) สถานะแห่งปูชนียบุคคล

  ไม่อาจปฏเิสธได้ว่า ผูป้ระกอบอาชพีคร ูกค็อืมนุษย์ เมือ่เป็นมนษุย์ กย่็อมมคีวามเป็นอยูอ่ย่างมนษุย์ 

มีความต้องการ มีโลภ มีโกรธ มีหลงอย่างมนุษย์ และย่อมมีความผิดพลาดอันเป็นวิสัยธรรมดาของมนุษย์ 

ดังนั้น หากครู หรือผู้บริหารสถานศึกษากระท�าความผิดพลาดบ้าง หรือละเมิดกฎกติกาบ้าง สังคมก็พึงให้

อภัย บนพ้ืนฐานแห่งความเป็นมนษุย์ สถานะความเป็นคร ูกค็อืการประสาทวทิยาการแก่ศิษย์ (ผูเ้รยีน) ตราบ

เท่าที่ครูยังท�าหน้าที่ได้อย่างเต็มสมรรถนะสามารถ ย่อมจะได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวม สถานะของ

ความเป็นปูชนียบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ย่อมแตกต่างจากความเป็นปูชนียบุคคลของนักบวช หรือ

พระสงฆ์ เพราะแม้ครจูะสัง่สอนอบรมศษิย์ด้านศลีธรรมบ้าง ก็ถอืว่าเป็นหน้าทีร่อง เพราะหน้าทีห่ลกัคอืการ

ประสาทวิทยาการ ดังนั้น ความเป็นปูชนียบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู จึงแตกต่างจากพระสงฆ์ และตั้ง

อยู่บนพื้นฐานของ “ผู้ให้ความรู้” มากกว่า “ผู้สั่งสอนศีลธรรม” แม้สังคมจะคาดหวังค่อนข้างสูงจากผู้

ประกอบวชิาชพีคร ูและผูบ้รหิารสถานศกึษาทัง้ในด้านวทิยาการ และศลีธรรม แต่ถ้าหากน�าประเดน็ทัง้สาม
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ที่กล่าวข้างต้นมาพิจารณาร่วมอย่างเป็นกลาง และยุติธรรม บางทีก็อาจจะมีประเด็นค�าถามเกิดขึ้นได้เช่น

กันว่า “สังคมคาดหวังในสิ่งที่มิใช่หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือไม่?” และ 

“สังคมคาดหวังสูงเกนิกว่าทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาและผูป้ระกอบวิชาชพีครจูะปฏบิตั ิและอ�านวยให้หรอืไม่?” 

ค�าถามที่มีนัยส�าคัญที่องค์การที่ควบคุมดูแลจะต้องให้ค�าตอบ ก็คือจรรยาบรรณ และกฎกติกาต่าง ๆ ท่ี

ก�าหนดขึน้น้ันมคีวามเหมาะสมกบัวชิาชพีครใูนลกัษณะเป็นการส่งเสรมิและพฒันา หรอืว่ามลีกัษณะเป็นการ

บีบคั้นหรือไม่? มีค�ากล่าวอยู่บทหนึ่งที่น่ารับฟัง คือ “องค์กรใดมีกฎระเบียบมากเกินไป แสดงว่าองค์กรนั้น

มีปัญหา” จึงมีค�าถามว่า “องค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพครูก�าลังประสบปัญหาใช่หรือไม่?”
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พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร, ดร. 
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1.  บทน�า

 ฆราวาสธรรม เป็นหลักค�าสอนที่พระพุทธองค์แสดงไว้เพื่อให้สาวกผู้อยู่ครองเรือนได้น�าไปเป็น

แนวทางในการด�าเนนิชวีติให้ประสบความส�าเรจ็ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว้ ธรรมดาผูอ้ยูค่รองเรอืนย่อมจะมกีาร

เกีย่วข้องกนักบัสมาชกิในครอบครวัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ เช่น สามเีกีย่วข้องกบัภรรยา บตุรธดิาเกีย่วข้องกบั

บิดามารดา พ่อตา แม่ยาย เกี่ยวข้องกับลูกเขย นายจ้างเกี่ยวข้องกับลูกจ้าง เป็นต้น บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกัน 

จ�าเป็นต้องมธีรรมะเป็นเคร่ืองมอืในการปฏิบติัตนต่อกนั จงึจะท�าให้อยูด้่วยกนัอย่างมีความสขุดงันัน้ พระพทุธองค์ 

จึงวางหลักธรรมส�าหรับผู้อยู่ครองเรือนไว้ เรียกว่า ฆราวาสธรรม ในบทความน้ีผู้เขียนต้องการให้ทราบว่า  

การบรหิารงานตามหลกัฆราวาสธรรมทีพ่ระพทุธองค์ได้วางไว้นีส้ามารถน�าไปใช้ในการบรหิารงานได้ผลจรงิ

โดยไม่ต้องสงสัย 

 ส�าหรับหลักการปฏิบัติตนที่ขาดไม่ได้เลย คือการฝึกฝนตนให้เป็นคนดีพร้อม เพื่อที่ความรักจะได้

สมหวังดีพร้อมเช่นกัน เพราะถ้าหากเรามีความบกพร่องหลายประการ เป็นคนที่ไม่ดีพอ ก็จะเหมือนกับโอ่ง

ทีร่ัว่ แม้มนี�า้ไหลเข้าโอ่ง น�า้ก็ย่อมไหลออกทางรร่ัูวอยูด่ ีและถึงแม้ในพทุธศาสนาจะมคี�ากล่าวท่ีว่า “ทีใ่ดมรีกั 

ที่นั้นมีทุกข์” ซึ่งอาจตีความหมายค�าว่า “รัก” คือ “ความทุกข์” แต่อย่างไรก็ดี ในหลักค�าสอนของพุทธ

ศาสนาก็ไม่ได้ปฏเิสธให้คนไร้ความรัก แต่ในทางตรงกนัข้าม กม็หีลักธรรมท่ีสอนให้คนรักกนัอย่างดมีศีีลธรรม 

ปฏบิตัตินอย่างผูท้ีเ่จรญิแล้วและครองเรอืนอย่างมคีณุค่า มหีลกัธรรมในหัวใจ ซึง่หลกัธรรมทีใ่ช้ในการปฏบิตัิ

ตนส�าหรับทุกคนที่มีความรัก คือ “ฆราวาสธรรม 4”

2.  ความหมายของหลักฆราวาสธรรม 4

 จะสอนให้คนเรารูจ้กัการด�าเนนิชวีติทางโลกอย่างผูป้ระสบความส�าเรจ็ ซึง่ ฆราวาสธรรม ประกอบ

ด้วย 2 ค�า “ฆราวาส” แปลว่า ผู้ด�าเนินชีวิตในทางโลก ผู้ครองเรือน และ “ธรรม” แปลว่า ความถูกต้อง 

ความดีงาม นิสัยที่ดีงาม ฆราวาสธรรม ประกอบด้วยธรรมะ 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ  

โดยหลักธรรม 4 ประการนี้ มีความส�าคัญต่อการสร้างตัวของฆราวาสมาก

 พระพทุธองค์ทรงให้เหล่าสาวกของพระองค์ไปถามผูรู้ท่้านอืน่ๆ ว่า มสีิง่ใดในโลกนีท้ีส่ร้างเกยีรตยิศ

ให้คนเราได้เท่ากบัการมี “สัจจะ” หรอืไม่ มส่ิีงใดในโลกนีท้ีส่ร้างปัญญาให้คนเราได้เท่ากบัการม ี“ทมะ” หรอืไม่ 

มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างทรัพย์สมบัติให้คนเราได้เท่ากับการมี “ขันติ” หรือไม่ และมีสิ่งใดในโลกนี้ท่ีสร้าง 

หมู่มิตรให้คนเราได้เท่ากับการมี “จาคะ” หรือไม่
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 ซ่ึงการที่พระพุทธองค์ทรงให้สาวกของพระองค์ไปถามผู้รู้อื่นๆ อย่างนี้ ก็เป็นเครื่องยืนยันอย่าง

ยิ่งยวดว่า ไม่มีธรรมะใด ๆ ที่จะใช้สร้างตัวให้ประสบความส�าเร็จได้ยิ่งกว่าธรรมะอันประเสริฐ 4 ประการนี้ 

ดังนั้นแล้ว หากบุคคลต้องการที่จะประสบความส�าเร็จท้ังในชีวิต การงาน ต�าแหน่ง ฐานะ และความรัก  

เขาผู้นั้นต้องสร้าง สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะให้เกิดขึ้นกับตน ตามหลักฆราวาสธรรม 4 ยิ่งถ้าสร้างและ

พัฒนาตัวเองจนเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานประจ�าตนได้นั้น ก็จะท�าให้สามารถสร้างเกียรติยศ สร้างปัญญา 

สร้างทรัพย์สมบัติ และสร้างหมู่ญาติมิตรให้เกิดขึ้นได้ส�าเร็จด้วยก�าลังความเพียรของตน

3.  หลักฆราวาสธรรมเพื่อพัฒนาตนสู่ความเจริญ

 เมื่อหลักฆราวาสธรรม 4 มีประโยชน์อเนกอนันต์ดังกล่าวแล้ว เรามาดูข้อปฏิบัติของหลักธรรมทั้ง 

4 ประการนี้ดีกว่า ได้แก่

 1.  สัจจะ แปลว่า จริง ตรง แท้ เป็นหลักความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อคนที่เรารัก ซึ่งธรรมชาติ

ของคนเรานั้นก็ย่อมต้องการความจริงใจ หากไม่มีความจริงใจให้กัน อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องรู้ ตัวแน่ ๆ บางคน

ขนาดไม่ค่อยสนิทกันยังรู้เลยว่าคนอื่นไม่จริงใจกับตนเอง ดังนั้นการคบหาสมาคมระหว่างบุคคลในสังคม 

ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด จ�าต้องมีหลักธรรมสัจจะข้อนี้อยู่ด้วยเสมอ แต่การมีความจริงใจอย่างเดียวโดย 

ไม่แสดงออกก็ยังไม่พอ เพราะการแสดงออกซึ่งความซ่ือสัตย์และความจริงใจต่อบุคคลท่ีเรารู้จัก จะท�าให้

เป็นรากฐานส�าคญัทีส่ืบสานความสัมพันธร์ะหว่างกัน ซึง่หากมีความจริงใจและซื่อสัตย์ ความสมัพนัธ์ต่อกนั

ก็จะสามารถสานต่อสัมพันธ์กันในระยะยาวได้ต่อไป

  ส่วนส�าหรับคนที่มีความรักนั้น การมีความซ่ือสัตย์และความจริงใจให้คนรักนั้น จะต้องดูแล

และพถิพีถินัมากกว่าคนทัว่ไป เพราะการมชีวีติคู่นัน้ย่อมต้องการท�าให้เกดิความไว้วางใจ ความเชือ่ใจระหว่าง

คู่รัก หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดสัจจะต่อคนรัก ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความร้าวฉานได้ง่าย ท�าให้ท้ังสองฝ่าย

หวาดระแวงแคลงใจกัน และไม่ยากนักที่จะแตกหัก เลิกรากันไป ยากที่จะประสานให้คืนดีได้ดังเดิม

  ด้วยเหตุนี้เอง หลายคนจึงได้ให้นิยามความรักว่าคือ การมีความจริงใจให้แก่กัน ซึ่งตามหลัก

ความเป็นจริงแล้ว ความจริงใจและความซ่ือสัตย์ก็ควรเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานท่ีบุคคลท่ีรักกันพึงมีให้แก่กัน

เป็นอนัดบัแรก เพราะคนรกักนัถ้ายงัไม่จรงิใจต่อกนั กเ็หมอืนกบัไม่ได้รักกนัจรงิ หรอืเป็นรกัลวง หรือรกัจอม

ปลอมนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วหากเรามีความจริงใจต่อผู้อื่น เราก็จะได้รับความจริงใจกลับมานั่นเอง

  อานิสงส์ของการมีสัจจะได้แก่ เป็นคนมีความรับผิดชอบ เป็นคนหนักแน่นมั่นคง ชีวิตและ

หน้าทีก่ารงานมคีวามเจรญิก้าวหน้า มคีนเคารพยกย่อง มีคนเชือ่ถอืและเกรงใจ มคีนรกัใคร่นยิม พบเจอกบั

รักแท้ มีเกียรติยศชื่อเสียง เป็นต้น

  โทษของการขาดสัจจะ ได้แก่ ไม่มีความรับผิดชอบ เป็นคนเหลาะแหละ ไร้ความสามารถใน

การท�างาน ชีวิตพบแต่ความตกต�่า ไร้คนรักจริง มีแต่คนดูถูก ไร้คนเช่ือถือ ไร้ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ี 

การงาน มียศเสื่อมยศ มีลาภเสื่อมลาภ เป็นต้น

 2.  ทมะ แปลว่า การข่ม ใจ การปรับตัว ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ มีความหมายไปในทางการ

รูจ้กับงัคบัควบคมุอารมณ์ของตนเอง ซึง่หลกัธรรมข้อนีม้มีาตัง้แต่ก่อนทีจ่ะค้นพบอคีวิกนัแล้วนะครบั ซึง่ทมะนี้  

หากคนไหนมีสูงก็จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี หากใครมีต�่าก็จะมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ของ
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ตนเอง เรียกง่าย ๆ ว่าอีคิวต�่านั่นเอง ซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคม หรืออยู่กับคนที่เรารักนั้น เราต้องปรับตัว

เข้าหาเขาและเขาต้องปรับตัวเข้าหาเรา ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแข็งขืน ไม่ยอมเข้าใจและปรับตัวเข้าหากัน ก็จะ

ท�าให้ชีวิตรักหรือชีวิตคู่ไม่สมหวังดั่งตั้งใจ

  ยิ่งคนเราน้ันแต่ละคนต่างมาจากพื้นฐานชีวิตและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป  

ดั่งค�าว่า “ร้อยพ่อพันแม่” ดังนั้น จึงไม่มีใครที่สามารถเป็นได้ทุกอย่างตามที่ใจของเราคิด และตัวเราเองก็

เช่นเดียวกันที่ไม่สามารถเป็นไปได้ทุกอย่างตามใจคนอื่นต้องการ ด้วยความแตกต่างกันเช่นนี้ เราจึงต้อง

ยอมรับข้อบกพร่องและความแตกต่างของกันและกันให้ได้ คู่รักหลายคู่เลิกกันด้วยเหตุผลความแตกต่างจน

สร้างความเจ็บช�้าน�้าใจให้อีกฝ่ายเป็นอย่างมาก เพราะเหตุผลของความแตกต่างไม่น่าจะน�ามาเป็นเหตุผล

แห่งการเลิกรักกันเลย เพราะไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะไม่แตกต่างกัน

  “ทมะ” จึงเป็นการฝึกข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน พูดง่ายๆ ว่า รู้จัก

ทนกนัให้ได้ รูจ้กัยอมรบัในความต่างของกนัและกนั รูจ้กัฝึกฝนปรับปรงุตน รูจ้กัแก้ไขข้อบกพร่อง ปรบันสิยั

และอธัยาศยัให้กลมกลนืประสานเข้าหากนัได้ ไม่เป็นเอาแต่ใจตนเอง หรอืดือ้รัน้เอาอารมณ์ของตนเป็นใหญ่

โดยที่ไม่สนใจอีกฝ่ายเลย การมีทมะก็เพื่อที่จะท�าให้เรายอมรับในข้อบกพร่องของคนรักของเราหรือผู้อื่นได้ 

รวมทั้งจุดเด่นจุดดีของเขาด้วย

  หลักอันแท้จรงิของทมะ กคื็อการใช้สติและปัญญาในการตดัสนิใจ ควบคมุจติใจ ในการท�าความ

เข้าใจคนทีเ่รารกั รวมถงึเข้าใจถงึความเป็นไปอนัแท้จรงิของโลกนีด้้วย หากเราไม่มธีรรมะข้อนี ้เท่ากบัว่าเรา

เป็นคนทีข่าดการใช้สติปัญญาในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ ซึง่ผลร้ายของการปล่อยให้อารมณ์ หรอืข้อบกพร่อง

ที่มีมาควบคุมเราได้นั้น ก็จะกลายเป็นเหตุให้เราแตกแยกความสามัคคีกับคนที่เรารัก หรือกับผู้อื่น การที่ไม่

สามัคคี หรือไม่ลงรอยกันเป็นแค่อาการเบื้องต้นของการที่เรามีหลักธรรม ทมะต�่า แต่อาการขั้นต่อไปนั้น 

ความแตกร้าวจะท�าลายชีวิตคู่รักให้แตกขาดจากกันอย่างสมบูรณ์แบบในที่สุด

  จากที่กล่าวไปแล้ว เมื่อทุกคนต่างรู้ดีว่า ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่าง ทุกคนต้อง

เข้าใจในข้อด้อยและข้อเด่นของผู้อื่น เมื่อเข้าใจผู้อื่นแล้วก็จึงจะเป็นผู้ท่ีสามารถได้รับความเข้าใจจากคนท่ี

เรารัก หรือคนอื่น ๆ  ได้เช่นกัน ซึ่งหลักธรรมข้อนี้นั้น ก็เหมือนเช่นข้ออื่นๆ คืออาจจะดูจับต้องยากสักหน่อย 

แต่ถ้าเราพยายามฝึกหัดควบคุมใจของตนทีละน้อย ให้เป็นผู้ท่ีบังคับควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเอง  

ให้ท�าใจกับปัญหาและความแตกต่างที่เกิดขึ้น เราก็จะเป็นผู้หนึ่งท่ีได้ผลดีแห่งความสุข สมหวังในรักจาก 

หลักธรรมข้อนี้

  อานสิงส์ของการมทีมะ ได้แก่ ท�าให้เป็นคนรกัการฝึกฝนตนเอง มคีวามสามารถในการท�างาน 

ไม่มศีตัร ูไม่มคีวามแค้นกบัใคร สมารถยบัยัง้ตนเองไม่ให้หลงไปท�าผดิ หรอืหลงไปในทางทีผ่ดิได้ สามารถตัง้

ตัวได้ มีสมองดี มีปัญญาเป็นเลิศ มีใจที่สงบสุขเพราะควบคุมอารมณ์ได้ เป็นต้น

  โทษของการขาดทมะ ได้แก่ ไม่ฝึกฝนตนเอง ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม ขาดความสามารถ

ในการท�างาน หลงผิดไปท�าความชั่วได้ง่าย เข้าใจผิดในเรื่องต่าง ๆ ได้บ่อย เกิดการทะเลาวิวาทได้ง่าย  

มักลุ่มหลงในอบายมุข ท�าให้ครอบครัวเดือดร้อน สร้างเนื้อสร้างตัวให้ดีได้ยาก เป็นคนโง่เขลา ปัญญาทึบ  

มีสติน้อย มักท�างานใด ๆ ผิดพลาดเสมอ เป็นต้น
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 3.  ขันติ แปลว่า ความอดทน อดกลั้น ซ่ึงหลักธรรมข้อนี้ ไม่ใช่เพียงจ�าเป็นต่อชีวิตคู่เท่านั้น 

แต่เป็นหลกัทีส่�าคญัมาก ทีต้่องมีหากต้องการให้ชวีติสมหวงั ส�าเรจ็ดัง่ใจหมาย ความอดทนนัน้ เป็นหลกัการ

ตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ซึ่งแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ตาม หากใครไม่มี ดูเหมือนว่า ชีวิตนี้จะยากที่จะประสบความ

ส�าเร็จได้ และส�าหรับชีวิตคู่นั้น นอกจากจะต้องมีความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และความเข้าใจกันแล้ว จะต้อง

มีความอดทนอดกลั้นอีกด้วย

  เพราะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนอกจากจะมีข้อขัดแย้งแตกต่างทางด้านอุปนิสัย การอบรม 

ประสบการณ์เดมิ บางครัง้กอ็าจมอีปุสรรคมาให้ร่วมเผชิญ หรือบางครัง้อาจมกีารทะเลาะเบาะแว้ง บาดหมาง

กัน ซึ่งไม่ว่าจะโดยค�าพูดหรือการกระท�า จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจ 

ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไป เรื่องร้ายที่น่าจะลุกลามจึงจะระงับ สงบลงไป แต่ถ้าระงับห้ามใจ

ไม่ได้ ต่างฝ่ายต่างท�าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ก็จะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ในที่สุดก็ต้องเลิกรากันไป

  หลกัขนัตนิัน้จะแตกต่างจากหลกัของทมะ ตรงทีข่นัตมิุง่อดทนทีร่่างกายเป็นหลกั ส่วนหลกัของ 

ทมะนั้น มุ่งอดทนที่จิตใจและอดทนที่อารมณ์ คนที่มุ่งมั่นจะฝึกให้ขันติมีมากแก่ตน ต้องอดทนต่อความยาก

ล�าบากที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้ โดยเฉพาะในชีวิตคู่ เราต้องอดทนทั้งต่อตัวเราเอง และอดทนกับคนทีเ่รารัก 

เพราะในการใช้ชวิีตร่วมกบัคนทีเ่รารกั อาจต้องพบเจอกบัความล�าบากตรากตร�า และเรือ่งหนกัใจต่างๆ ในการ 

ประกอบการงานอาชพี อปุสรรคกจ็ะถาโถมเข้ามามาก หากอดทนไม่ไหว กจ็ะท�าให้พาครอบครวัไปไม่ถงึฝ่ังฝัน

  ดังนั้นแล้ว ส�าหรับชีวิตคู่ การร่วมหัวจมท้ายที่จะอดทนเผชิญและฟันฝ่าต่อความยากล�าบาก

ไปด้วยกนัถอืเป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก เป็นเครือ่งพสิจูน์ถงึความรกัของคนทัง้สองด้วย โดยเฉพาะเมือ่เกดิภยัพบิตั ิ

หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสบความตกต�่าคับขัน ทั้งคู่จะต้องมีสติ อดทน อดกลั้น คิดหาอุบาย หรือใช้ปัญญา

หาทางแก้ไข ฝ่าฟันไปให้ได้ ความอดทนเพียรพยายามเท่านั้น ที่จะเป็นก�าลังใจให้ซึ่งกันและกัน จนสามารถ

ผ่านพ้น เหตุการณ์เลวร้ายไปด้วยกันได้

  แต่หากขาดความอดทนแล้ว ทัง้คูก่จ็ะไม่สามารถประสานใจ ร่วมกนัประคบัประคองพากนัให้

รอดพ้นเหตรุ้ายต่างๆ ได้ หรอืแม้แต่จะอดทนอยูด้่วยกนัตลอดรอดฝ่ังกน็บัว่ายาก บางคู ่บางคน อดทนอะไร

นิดหน่อยก็ไม่ได้ ก็จ�าเป็นต้องเลิกรากันไป แต่หลายคู่แม้ทะเลาะกันนับพัน ๆ หน ก็ยังอยู่ด้วยกันได้จนแก่ 

จนเฒ่า จนตายจากกันไป ก็นับว่าเป็นหลักธรรมเรื่องขันตินี้เอง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีบางคนให้นิยามของ

ความรักว่า “รักคือการอดทน” หรือรักคือ “การอยู่เคียงข้างกัน ไม่ว่าในเวลาที่ทุกข์หรือสุข” ซึ่งนับเป็นสิ่ง

ที่ถูกต้องกว่าคู่รักบางคนที่มุ่งแต่จะเอาความสะดวกสบายจากคนรัก พอไม่ได้ก็ท้ิงกันไป เช่นนี้แล้วนับเป็น

บุญวาสนาของคนที่โดนทิ้งมาก เพราะว่าคนที่ไม่มีความอดทน ถึงจะอยู่ด้วยกันยังไง ก็ไม่มีทางสร้างความ

เจริญให้ครอบครัวไปได้อย่างแน่นอน

  อานิสงส์ของการมีขันติ ได้แก่ ท�าให้อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ ได้ ท�างานได้ดี เป็นที่

พึ่งและหลักในครอบครัวได้ เป็นที่พึงให้คนอื่นที่เดือดร้อนได้ ท�าให้ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่น ไม่หลง

ผิดไปท�าความชั่ว และท�าให้ชีวิตประสบความส�าเร็จตามที่มุ่งหวังได้ เป็นต้น

  โทษของการขาดขันติ ได้แก่ เป็นคนเหลาะแหละ ท�าให้ผู้อ่ืนดูถูกเหยียดหยาม ไม่สามารถ

อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ได้เลย เป็นคนจับจด ท�างานอะไรก็ไม่ส�าเร็จ ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่น

ได้หลงผิด ท�าชั่วได้ง่าย ไม่มีใครไว้วางใจจากผู้อื่น มีศัตรูมาก ชีวิตไม่มีความเจริญก้าวหน้า ไม่มีทางประสบ
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ความส�าเร็จ หรือร�่ารวยได้ เป็นต้น

 4.  จาคะ แปลว่า ความเสยีสละ ความเผือ่แผ่ แบ่งปัน หรอืคอืการให้นัน่เอง จาคะนัน้มคีวามหมาย 

รวมถึงรู้จักสละสิ่งของช่วยเหลือผู้อื่นด้วย ซึ่งโดยปกติของชีวิตคู่นั้น เราต้องช่วยเหลือเก้ือกูลคนรักของเรา

ตลอดเวลา เรยีกว่าต้องแบ่งปันช่วยเหลอืซึง่กันและกนั แต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มุง่จะเอากบัคนรกัอย่างเดยีว 

ก็จะท�าให้เกิดการเบื่อหน่าย เข้าท�านองรู้ว่า อีกฝ่ายหนึ่งต้ังใจจะเอาเปรียบ ท�าให้ไม่อาจอยู่ร่วมกันยืดได้  

ซึ่งการให้ที่ดีนั้น จะต้องอยู่บนหลักของ ผู้ให้ให้ด้วยความเต็มใจ ผู้รับก็รับด้วยความสุข ผู้ให้ก็จะมีความสุข

ไปด้วย แต่ถ้าเป็นการบังคับเอากับผู้อื่นโดยที่ผู้ให้ก็ไม่เต็มใจจะให้ ย่อมไม่ท�าให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รัก

  การให้ในหลักของจาคะนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงการให้ เผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของเท่านั้น แต่ยังหมายถึง

การให้น�้าใจแก่กัน การแสดงน�้าใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขส่วนตนได้ 

เช่น ในคราวที่คู่ครองประสบความทุกข์ ความเจ็บไข้ หรือมีความล�าบากต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถ

ช่วยเหลือ เสียสละความสุขความพอใจของตน ตลอดจนสิ่งของที่มี เสียสละ ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่

ดูแล เป็นที่พึ่งอาศัย เป็นก�าลังส่งเสริม หรือช่วยให้ก�าลังใจให้อีกฝ่ายได้

  ซึ่งผู้ที่มีจาคะนั้น ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัว 

ซึง่เป็นคณุธรรมทีจ่�าเป็นและจ�าเป็นต่อชวีติคูม่าก อกีประเดน็ทีส่�าคญัมากและคนมกัมองข้ามกนักค็อื “การ

ให้อภยั” การให้อภยัมกัไม่ถูกรวมกบัการให้โดยทัว่ไป ท้ังๆ ท่ีมคีวามส�าคญัมาก การให้อภัยนัน้ อาจเป็นการ

สรปุนิยามของความรกัทีด่กีไ็ด้ เพราะเมือ่เราให้อภัยแก่คนทีเ่รารกั ก็เป็นการแสดงไมตรจีติเรือ่งความจรงิใจ

ของเราเอง เป็นการแสดงออกถงึการยอมรบัความแตกต่าง การเข้าใจในอกีฝ่าย และความอดทนอดกลัน้ใน

ความผิดที่คู่รักได้ก่อขึ้น ไม่คิดแก้แค้น ไม่คิดเอาคืน มีแต่ความรักให้กันและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคด้วย

กันอีกครั้ง ดังนั้น การให้อภัยจึงเป็นจุดรวมของ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ที่กล่าวไปแล้วด้วย

   อานิสงส์ของการมีจาคะ ได้แก่ ท�าให้มีอารมณ์ผ่องใสติดตัว มีนิสัยเสียสละแก่ผู้อื่น รักผู้อื่น

เหมือนรักตนเอง ท�าให้ตนเองปลอดภัย คนอื่นนับหน้าถือตา ครอบครัวและสังคมเป็นสุข มีเพื่อนดีๆ รอบตัว 

จิตใจมีความสุข ช่วยช�าระล้างจิตใจที่สกปรกเห็นแก่ตัว ท�าให้คนรักรักเรามากขึ้น เป็นต้น

  โทษของการขาดจาคะ ได้แก่ จติใจเกดิความตระหนีถ่ี่เหนีย่ว เป็นคนเหน็แก่ตวั ได้รบัค�าครหา

ติเตียนมีความทุกข์ในใจ ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ ไร้เพื่อนฝูงและบริวาร ไร้คนรักและเห็นใจ ไม่มีใครรักจริง 

เป็นต้น

4.  อานิสงส์ของการสร้างตัวให้มีฆราวาสธรรม

 4.1 อานิสงส์ของการมีสัจจะ 

  - ปลูกนิสัยความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัว 

  - เป็นคนหนักแน่นมั่นคง 

  - มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบหน้าที่การงาน 

  - ได้รับการเคารพยกย่อง 

  - มีคนเชื่อถือ และย�าเกรง 

  - ครอบครัวมีความมั่นคง 
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  - ได้รับเกียรติยศชื่อเสียง

 4.2 อานิสงส์ของการมีทมะ 

  - ปลูกฝังนิสัยรักการฝึกฝนตนให้เกิดขึ้นในตัว 

  - ท�าให้เป็นคนมีความสามารถในการท�างาน 

  - ไม่มีเวรกับใคร 

  - ยับยั้งตนเองไม่ให้หลงไปท�าผิดได้ 

  - สามารถตั้งตัวได้ 

  - มีปัญญาเป็นเลิศ

 4.3 อานิสงส์ของการมีขันติ 

  - ปลูกฝังนิสัยการอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ 

  - ท�างานได้ผลดี 

  - สามารถเป็นหลักในครอบครัวได้ 

  - สามารถเป็นหลักให้กับบริวารได้ 

  - ไม่มีเรื่องวิวาทกับคนอื่น 

  - ไม่หลงผิดไปท�าความชั่วได้ 

  - ท�าให้ได้ทรัพย์มา

 4.4 อานิสงส์ของการมีจาคะ 

  - ปลูกฝังการมีอารมณ์ผ่องใสและนิสัยเสียสละให้เกิดขึ้นในตัว 

  - เป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง 

  - เป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป 

  - ครอบครัวและสังคมเป็นสุข 

  - มีกัลยาณมิตรรอบตัว 

 สรุปแล้วคุณของการมีฆราวาสธรรมโดยรวม ก็คือ เมื่อมีสัจจะย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียง เมื่อมีทมะ

ย่อมได้รับปัญญา เมื่อมีขันติย่อมเกิดทรัพย์ในบ้าน และเมื่อมีจาคะย่อมเกิดมิตรท่ีดีไว้เป็นสมัครพรรคพวก

ในสังคม

5.  โทษของการไม่สร้างตัวให้มีฆราวาสธรรม

 5.1 โทษของการขาดสัจจะ

  - ปลูกนิสัยขาดความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัว 

  - เป็นคนเหลาะแหละ 

  - พบแต่ความตกต�่า 

  - มีแต่คนดูถูก 

  - ไม่มีคนเชื่อถือ 

  - ไม่สามารถรองรับความเจริญต่างๆ ได้ 
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  - ไร้เกียรติยศชื่อเสียง

 5.2 โทษของการขาดทมะ 

  - ขาดนิสัยรักการฝึกฝนตนเอง 

  - ท�าให้ขาดความสามารถในการท�างาน 

  - สามารถหลงผิดไปท�าความชั่วได้ง่าย 

  - จะเกิดการทะเลาวิวาทได้ง่าย 

  - จะจมอยู่กับอบายมุข 

  - ครอบครัวเดือดร้อน 

  - ไม่สามารถตั้งตัวได้ 

  - เป็นคนโง่เขลา

 5.3 โทษของการขาดขันติ 

  - ไม่สามารถอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ 

  - เป็นคนจับจด ท�างานคั่งค้าง 

  - ไม่สามารถเป็นหลักให้ครอบครัวได้ 

  - หลงผิดไปท�าความชั่วได้ง่าย 

  - ไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น 

  - เต็มไปด้วยศัตรู 

  - ขาดความเจริญก้าวหน้า 

  - ท�าให้เสื่อมจากทรัพย์

 5.4 โทษของการขาดจาคะ 

  - ปลูกฝังความตระหนี่ให้เกิดขึ้นในใจ 

  - ได้รับค�าครหาติเตียน 

  - เป็นทุกข์ใจ 

  - ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ 

 สรปุแล้วโทษของการขาดฆราวาสธรรมโดยรวมกคื็อ เมือ่ขาดสจัจะย่อมเกดิปัญหา ถกูหวาดระแวง 

เมื่อขาดทมะย่อมเกิดปัญหาความโง่เขลา เมื่อขาดขันติย่อมเกิดปัญหาความยากจน และเมื่อขาดจาคะย่อม

เกิดปัญหาความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นในสังคม

6.  การน�าหลักฆราวาสธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

 6.1 บิดามารดา นายจ้างกับลูกจ้าง มีความซื่อสัตย์ต่อกัน สามีไม่ปิดบังภรรยา ไม่นอกใจภรรยา 

ภรรยาไม่นอกใจสามี มีความซ่ือสตัย์ต่อกัน พูดความจรงิต่อกนั ไม่โกหกหลอกลวงกนั บดิามารดา มีความซือ่สตัย์ 

ต่อบุตรธิดา เช่น รับปากว่า จะให้สิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งต้องท�าตามสัญญาท่ีให้ไว้ จะท�าให้บุตรธิดา  

เกิดความเชื่อมั่นในบิดามารดา  บุตรธิดา มีความซื่อสัตย์ต่อบิดามารดา เช่น ไม่โกหกเพื่อให้บิดามารดาให้

สิ่งของเกินความจ�าเป็น รับปากว่าจะท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ ต้องท�าตามที่รับปากไว้  กรณีของนายจ้างกับลูกจ้าง
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ก็ให้ปฏิบัติตามนัยที่กล่าวมานี้เหมือนกัน

 6.2 ผู้บริหารหรือผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือองค์กรต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนอยู่ตลอดเวลา  

เพื่อที่จะได้เรียนรู้หลักการบริหารใหม่ ๆ มาบริหารคนในครอบครัวและองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ข้ึน  

การฝึกฝนอบรมตนเองจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีในตัวเอง และจะสร้างความน่าเช่ือถือให้กับ

ตนเอง เมือ่ได้รบัความเชือ่ถือแล้วการสัง่งานหรอืการด�าเนนิกจิการใดๆ ก็จะเป็นไปโดยสะดวก ไม่มอีปุสรรค

ขดัขวาง การฝึกตนเองมอียูห่ลายวธิ ีเช่น การเรยีนรูต้ามต�ารา การสอบถามจากคนผูม้ปีระสบการณ์โดยตรง 

การลงมือทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นต้น วิธีเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นอย่างดี

 6.3 ผูบ้รหิารหรอืผูเ้ป็นหวัหน้าครอบครวัหรอืองค์กรต้องมคีวามหนักแน่นมัน่คง ไม่หวัน่ไหวเมือ่มี

ปัญหาเกิดข้ึนในครอบครัวหรือองค์กร ธรรมดาการอยู่ด้วยกันหลายคนย่อมจะมีการกระทบกระท่ังกันบ้าง 

ทั้งทางกิริยาท่าทางและทางวาจา ต้องอดทนต่อกิริยานั้นๆ ให้ได้ไม่แสดงอาการอันไม่พึงประสงค์ออกมา 

ที่จะท�าให้เกิดความขาดความเช่ือมั่นในผู้บริหาร หรือผู้น�า ปัญหาบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุผล

หรือวิธีการ เช่น ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวหรือองค์ ต้องอาศัยกาลเวลาเป็นตัวแก้ปัญหา ลักษณะอย่างนี ้

ผู้บริหารต้องอาศัย ขันติ ความอดทน

 6.4 ผู้บริหารต้องเสียสละแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวหรือในองค์กรให้แก่สมาชิก

อย่างเป็นธรรม ไม่ล�าเอียง คือไม่เห็นแก่หน้า เช่น ไม่ค�านึงถึงว่า สมาชิกคนนั้นจะเป็นใคร ทุกคนควรที่จะได้

ส่วนแบ่งตามสิทธิและหน้าที่ของตน สมาชิกในครอบครัวหรือในองค์กรทุกคนก็ต้องรู้จักเสียสละแบ่งปัน

สิ่งของของตนให้แก่สมาชิกคนอื่นบ้างตามสมควรแก่ฐานะของตน และเสียสละแบ่งปันความมีน�า้ใจต่อกัน 

ให้อภัยแก่กันและกันในบางเรื่องที่เห็นว่าสมาชิกบางคนท�าผิดหรือไม่เหมาะสม

7.  บทสรุป

 สรุปแล้ว หลักการมีฆราวาสธรรม 4 จะท�าให้ประสบความส�าเร็จในชีวิตและครอบครัว หากเรามีไว ้

แม้เราเป็นคนโสด ไม่ใช่ผูค้รองเรือน หลกัคณุธรรมนีก้จ็ะเหนีย่วน�าให้มคีนรกั มเีมตตา ท�าให้สมหวงัในความ

รักและคู่ครองได้ ซึ่งโดยรวมก็คือ เมื่อมีสัจจะย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียง มีผู้คนเชื่อมั่น เมื่อมีทมะย่อมได้รับ

ปัญญา ควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อมีขันติย่อมเกิดทรัพย์และความส�าเร็จที่ตั้งใจไว้ และเมื่อมีจาคะย่อมเกิดมิตร

ที่ดี เกิดคนรักใคร่ ท�าให้มีสมัครพรรคพวกที่ดีในสังคม เป็นต้น

 ส่วนโทษของการขาดฆราวาสธรรมโดยรวมก็คือ เมื่อขาดสัจจะย่อมเกิดปัญหา ถูกหวาดระแวง  

ไม่มีใครเชื่อถือ เมื่อขาดทมะย่อมเป็นผู้มีภาวะทางอารมณ์ต�่า มีแต่ความโง่เขลา เบาปัญญา เมื่อขาดขันต ิ

ย่อมเกิดปัญหาความยากจน จะท�าอะไรก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า และเม่ือขาดจาคะย่อมเกิดปัญหาความเห็น 

แก่ตัวเกิดขึ้น ไม่มีใครรัก มีแต่คนอื่นชัง เป็นต้น

 หลักฆราวาสธรรม ทั้ง 4 ข้อนี้ เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่มีมาสองพันกว่าปีแล้ว แต่ก็นับ

เป็นหลักธรรมที่ทันสมัย สามารถเกื้อหนุนชีวิตคู่และความรักในปัจจุบันให้สมหวังได้ หลักฆราวาสธรรมนี้  

ไม่เพียงแต่ยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้มีความรักที่ดีระหว่างคู่รักเพียง 2 คนเท่านั้น แต่สามารถที่จะ

น�าไปปฏิบัติกับทุกคนในสังคมที่เราอาศัยอยู่ด้วย หรือน�าไปพัฒนาตนเองเฉพาะบุคคลก็ย่อมดีมากเช่นกัน 

เพื่อที่จะท�าให้สังคมมีแต่ความสงบสุขและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มอบให้กันและกัน
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กาลามสูตร : หลักพิจารณาก่อนเชื่อในพุทธปรัชญาเถรวาท 

(Kalama sutra don’t beliefs according to Theravada Buddhist philosophy)

พระครูปลัดรังสรรค์ คุณสาโร, ดร. 

Phrakrupalad Rangsan Kunasaro, Dr.

1.  บทน�า

 กาลามสูตร เป็นพระสูตรส�าคัญสูตรหนึ่งในพระพุทธศาสนา ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ จาก

นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบัน แท้ที่จริง ในพระไตรปิฎก ช่ือกาลามสูตรไม่ได้มีปรากฏอยู่  

หากมีแต่ชื่อว่า เกสปุตตสูตรทั้งนี้ก็เพราะว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรนี้แก่ชาวกาลามะ ซึ่งอยู่ใน 

เกสปุตตนิคม เพราะฉะนั้น จึงตั้งชื่อพระสูตรนี้ตามชื่อของนิคมนี้ว่า เกสปุตตสูตร แต่คนที่อยู่ในนิคมหรือ 

ต�าบลน้ีเป็นเชื้อสาย หรือมีสกุลเดียวกัน คือ สกุลกาลามะ เขาจึงเรียกประชาชนเหล่านี้ว่ากาลามชน 

ซึ่งมีโคตรอันเดียวกัน สกุลเดียวกัน คือกาลามโคตร เพราะฉะน้ันเขาจึงเรียกพระสูตรน้ีว่า เกสปุตตสูตร 

แต่ชาวโลกทั่วไป มักจะเรียกพระสูตรนี้ว่ากาลามสูตรเพราะรู้สึกว่าจะเรียกได้ง่ายกว่า

 พระพุทธเจ้าได้ตรสัแสดงธรรมแก่ชาวนิคมเกสปุตตะแห่งแคว้นกาลามะ ผูทู้ลถามถึง สมณพราหมณ์

ต่าง ๆ ที่ยกย่องวาทะของตนข่มผู้อื่น โดยตรัสสอนมิให้เช่ือเหตุ 10 ประการ คือ 1) โดยฟังตามกันมา  

2) โดยน�าสืบกันมา 3) โดยตื่นข่าว 4) โดยอ้างต�ารา 5) โดยนึกเอา 6) โดยคาดคะเน 7) โดยตรึกตามอาการ 

8) โดยพอใจว่าชอบด้วยความเหน็ของตน 9) โดยเหน็ว่าพอเชือ่ได้ และ 10) โดยเหน็ว่าสมณะผูนี้เ้ป็นครขูอง

เราแต่ทรงสอนให้สอบสวนให้รู ้ด้วยตนเอง แล้วได้ตรัสถามให้เห็นจริงในโทษของความโลภ ความคิด

ประทุษร้าย ความหลง และคุณของความไม่โลภ ไม่คิดประทุษร้าย ไม่หลงตรัสสอนเรื่องการเจริญพรหม

วิหาร 4 คือ เมตตา (ไมตรีจิตคิดจะให้เป็นสุข) กรุณา (สงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์) มุทิตา (ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี  

ไม่ริษยา) อุเบกขา วางใจเป็นกลาง) และได้ตรัสต่อไปว่า ผู้มีจิตไม่ผูกเวร ไม่พยาบาท ไม่เศร้าหมอง มีจิต

บริสุทธิ์ ย่อมวางใจได้ 4 อย่าง คือ 

 1. ถ้าผลของความชั่วมี ตนก็จะเข้าถึงสุคติโลก สวรรค์ (เพราะตนท�าความดี) 

 2. ถ้าผลของความดีความชั่วไม่มี ก็รักษาตัวให้มีความสุขได้ในโลกปัจจุบัน 

 3. ถ้าบาปเป็นอันท�าตนไม่ท�าบาปก็คงจะไม่ประสบทุกข์ 

 4.  ถ้าบาปไม่เป็นอันท�าก็จะเห็นตัวเองว่าบริสุทธิ์ทั้งสองทาง (คือไม่ว่าจะทางท�าบาปเป็นอันท�า 

หรือท�าบาปแล้วไม่เป็นอันท�าตนก็ไม่มีข้อเสียทางไหนเลย)

 ชาวกาลามะกราบทูลเห็นด้วยกับความวางใจหรืออุ่นใจ 4 ประการเก่ียวกับโลกหน้าของผู้มีจิต 

อันไม่ผูกเวร เป็นต้นคือ 1) ถ้าโลกหน้ามี ถ้าผลแห่งกรรมดีกรรมช่ัวมี ก็มีฐานะอยู่ท่ีเราจะเข้าถึงสุคติโลก 

สวรรค์ 2) ถ้าโลกหน้าไม่มี ถ้าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มี เราก็บริหารตนให้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขได้ในปัจจุบัน 

3) ถ้าบาปเป็นอันท�า เราไม่ได้ท�าก็จะไม่ได้รับทุกข์ และ 4) ถ้าบาปไม่เป็นอันท�า เราก็มองเห็นตัวเองบริสุทธิ์

ทั้งสองทาง
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2.  ความหมายของกาลามสูตร

 กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธีปฎิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ ที่ตรัสไว้ใน

กาลามสูตร

 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา (มา อนุสฺสเวน)

 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆกันมา (มา ปรมฺปราย)

 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ (มา อิติกิราย)

 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างต�ารา หรือคัมภีร์ (มา ปิฏกสมฺปทาเนน)

 อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรกะ (มา ตกฺกเหตุ)

 อย่าปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน (มา นยเหตุ)

 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน)

 อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา)

 อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (มา ภพฺพรูปตาย)

 อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ)

 ต่อเม่ือใด รู้เข้าใจด้วยตนว่า ธรรมเหล่านั้น เป็นอกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นต้นแล้ว  

จึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้น

 สตูรนีใ้นบาลีเรยีกว่า เกสปตุติสตูร ทีช่ือ่กาลามสตูร เพราะทรงแสดงแก่ชนเผ่ากาละมะ แห่งวรรณะ

กษัตริย์ ที่ชื่อเกสปุตติยสูตร เพราะพวกกาละมะนั้นเป็นชาวเกสปุตตะนิคม ในแคว้นโกศล ไม่ให้เชื่องมงาย

ไร้เหตุผลตามหลัก 10 ข้อ

3.  ท�าไมต้องศึกษากาลามสูตร

 ด้วยเหตนุี ้ผูเ้ขยีนในฐานะผูท้ีพ่อจะมคีวามรู้เรือ่งค�าสอนในพระพทุธศาสนาอยูบ้่าง จงึได้น�าเนือ้หา

ในกาลามสูตรมาเขียนในที่นี้ครบถ้วนทุกประการ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษา และท�าความเข้าใจ

กบัค�าสอนของพระพทุธเจ้าทีใ่ครต่อใครชอบน�ามาอ้างเพือ่สนบัสนนุการไม่เชือ่เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ รวมทัง้เรือ่ง

ปฏิญญาฟินแลนด์ด้วยจากเนื้อหาในกาลามสูตร จะเห็นได้ว่ามีประเด็นส�าคัญท่ีควรค่าแก่การศึกษา และ

ท�าความเข้าใจหลายประเด็น ดังต่อไปนี้

 3.1 เหตุที่ท�าให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงกาลามสูตร อันได้แก่การที่ชาวนิคมเกสปุตตะได้ทูลถามคือ

การที่สมณพราหมณ์ได้ยกย่องวาทะของตน และข่มวาทะของคนอื่น หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ การพูดในท�านองว่า 

ของตนเองจริงและของคนอื่นเป็นเท็จ เป็นต้น

 3.2 หลักในการเชื่อและไม่เชื่อเมื่อได้ยินได้ฟังผู้อื่นพูด โดยระบุว่าเหตุที่ไม่ควรเชื่อ 10 ประการ 

และมเีงือ่นไขในการทีจ่ะเชือ่หรอืปฏเิสธอยูป่ระการหนึง่ คอื จะต้องน�าเรือ่งทีไ่ด้ยนิได้ฟังนัน้มาสอบสวนด้วย

ตนเองโดยอาศัยหลักแห่งอริยสัจ 4 คือ การมองเห็นผลแล้วย้อนไปหาเหตุ โดยอาศัยแนวทางแห่งมรรคที่มี

องค์ 8อันมีสัมมาทิฐิเป็นเบื้องต้น และสัมมาสมาธิเป็นที่สุด เมื่อใดก็ตามที่เห็นผลและย้อนไปหาเหตุ เพื่อได้

พบว่าสิ่งใดเป็นเหตุแล้วมีความลงตัวระหว่างเหตุกับผลเป็นตัวเช่ือมต่อ ก็ถือได้ว่ามีความสมเหตุสมผลเช่ือ

ถือได้ แต่ถ้าไม่พบเหตุหรือพบแต่หาความเชื่อมต่อที่ลงตัวไม่ได้ ก็ควรปฏิเสธไป
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 3.3  ต่อจากทีพ่ระพทุธองค์ตรสัสอนเก่ียวกบัเรือ่งความเช่ือแล้ว พระองค์กไ็ด้ตรสัถามให้เหน็ความ

จริงในโทษของความโลภ ความคิดประทุษร้าย ความหลง และคุณของความไม่โลภ ไม่ประทุษร้าย ไม่หลง 

พร้อมกันนี้ได้ตรัสถึงพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

  โดยนัยแห่งค�าสอนในพระสูตรนี้แปลความแบบง่าย ๆ และน�าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ ก็คือ

สอนให้เชื่ออย่างมีเหตุมีผล ไม่งมงาย และมองเห็นโทษของความโลภ ความโกรธ และความหลง พร้อมกับ

ให้มีพรหมวิหาร 4 โดยรวม ๆ แล้ว พระสูตรนี้ก็คือค�าสอนที่ก�าหนดเป็นแนวทางการรู้ข้อมูลที่ได้ยิน ได้ฟัง

จากคนอื่น และให้ผู้ฟังตั้งอยู่ในพรหมวิหาร 4 ในการรับรู้ข้อมูล

  แต่เวลานี้และวันนี้ได้มีผู้น�าพระสูตรนี้มาเป็นเครื่องมือในการท�าลายความน่าเช่ือถือของ 

นกัวชิาการบางท่าน ทีอ่อกมาพูดถงึปฏญิญาฟินแลนด์ว่าเป็นท่ีมาของแนวทางการด�าเนินกจิกรรมทางการเมอืง 

ว่าปฏญิญาทีว่่านีไ้ม่มอียูจ่รงิ เป็นเพยีงข่าวลอื และผูท้ีพ่ดูเกีย่วกบัเรือ่งนีก็้ไม่ต่างไปจากเดก็เลีย้งแกะในนทิานอสีป

  ถ้าน�าค�าสอนของพระพทุธเจ้าในกาลามสตูรมาวิเคราะห์เรือ่งนี ้กจ็ะท�าให้มองเหน็ชัดว่าผูเ้ขียน

บทความนี้ออกมาปฏิเสธความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มิได้ใช้หลักแห่งกาลามสูตรในท�านองเดียวกันเพราะเชื่อ

ว่ายังอยู่ในข่ายของเหตุ 10ประการ โดยเฉพาะการเช่ือว่าไม่จริงเป็นเพียงข่าวโคมลอยมาจากใครคนใดคน

หนึ่ง หรือไม่ก็คาดเดาเอาเองเช่นกัน เพราะเชื่อว่าทุกคนที่พูดถึงเรื่องนี้ ยกเว้นผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดที่ไป

ประชุมกัน (ถ้ามีการพบปะและประชุมกันจริง) ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ฟังมาอีกทอดหนึ่งทั้งสิ้น จะแตกต่างกัน

ก็เพียงว่า เมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว ผู้กล่าวหานักวิชาการโดยการอ้างกาลามสูตรกับนักวิชาการที่พูดถึงเรื่องนี้ว่า 

ใครมีโอกาสได้น�าเรื่องที่ตนเองได้ยินได้ฟังมาสอบสวนด้วยตนเองจนเกิดความรู้แล้วมาพูดหรือเขียนเท่านั้น

  ดังนั้น ถ้าจะถามว่าในระหว่างคนสองกลุ่มมีใครน่าเชื่อถือมากกว่า ก็จะต้องตอบว่า ใครล่ะ 

ทีพ่ดูแล้วมเีหตผุลมากกว่า และใครล่ะต้ังอยูใ่นพรหมวหิาร 4รวมไปถงึการวางตวัวางตนปราศจากความโลภ 

ความโกรธ และความหลงได้ บอกว่าก็คนนั้นแหละน่าเชื่อถือ

  เกีย่วกบัเรือ่งนี ้ถ้าท่านผูอ่้านต้องการหาค�าตอบกจ็ะได้ไม่ยาก เพียงแต่หนัไปดภูมิูหลงัของคน

แต่ละคนก็พอจะบอกได้ว่า ใครคือผู้ที่เดินตามแนวทางแห่งกาลามสูตรมากกว่ากัน 

  อะไรท�าให้ปฏญิญาฟินแลนด์ถกูมองว่าเป็นข่าวลอื และอะไรท�าให้ปฏญิญาทีว่่านีเ้ป็นเหตแุห่ง

แนวทางปฏิบัติทางการเมือง ดังที่เป็นอยู่

  ก่อนทีจ่ะตอบค�าถามนี ้ผูเ้ขยีนใคร่ขอให้ท่านผูอ่้านทบทวนหลกัค�าสอนแห่งพทุธศาสนาในเรือ่ง

หลักปัจจยาการ และแนวทางหาเหตุผลในทางตรรกศาสตร์ก็จะพบว่า

  1.  ในหลักแห่งปัจจยาการถือว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุ และผลท่ีเกิดจากเหตุยังเป็นเหตุให ้

เกิดผลอื่นต่อไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด

  2. ในแง่ของตรรกะ เมื่อพบเหตุก็สามารถคาดคะเนไปหาผลที่จะเกิดขึ้นได้ ว่าจากเหตุที่ว่านี้ 

จะมีอันใดตามมา และเมื่อใดก็ตามที่ผลเกิดขึ้นก็ถือว่าการคาดการณ์ถูกต้อง

  ในทางตรงกันข้าม เม่ือเห็นอันใดอันหนึ่งปรากฏอยู่ ก็จะย้อนไปหาเหตุหรือที่มาของผลนั้น 

ครัน้พบสิง่ใดสิง่หนึง่ทีอ่นมุานได้ว่าน่าจะเป็นเหตุของผลทีว่่านี ้กจ็ะสอบสวนด้วยการหาความเชือ่มโยงระหว่าง 

ผลกับเหตุ ถ้าปรากฏว่ามีความลงตัว หรือที่เรียกว่าสมเหตุสมผล ก็จะสรุปว่านี่คือเหตุแห่งผลที่เกิดขึ้นนั้น

  ในท�านองเดียวกันกับเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์ ผู้เขียนเชื่อว่าทั้งนักวิชาการที่พูดถึงเรื่องนี้ และ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ผูเ้ขยีนบทความกระแหนะกระแหนคงไม่มใีครได้เหน็ปฏญิญาทีว่่านีป้ระเภทท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร แต่คงจะ

สังเกตจากพฤติกรรมทางการเมอืง และผลทีเ่กิดขึน้จากพฤตกิรรมเช่นน้ีแล้วอนุมานไปหาเหต ุบงัเอญิวนัหนึง่ 

ได้ยินได้ฟังใครคนใดคนหนึ่งพูดถึงที่มาของปฏิญญานี้ และเมื่อน�ามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะแล้ว มีความสม

เหตสุมผลกน็�ามาเสนอต่อมวลชนในเชงิวชิาการ โดยมไิด้มกีารชีน้�าหรอืบงัคบัให้เชือ่ส่วนทีว่่ามใีครต่อใครเชือ่ 

ก็ด้วยอาศัยแนวทางแห่งตรรกะโดยนัยแห่งการมองจากผลไปหาเหตุนั่นเอง

  ในขณะเดียวกนั ผูท้ีเ่ชือ่ว่าเป็นข่าวโคมลอยกเ็ช่ือโดยอาศยัหลกัท่ีว่าไม่มหีลกัฐานอ้างองิอนัเป็น

ตวัอกัษร และการไม่มหีลกัฐานทีว่่านีค้อืข่าวโคมลอย และคนทีพ่ดูเรือ่งประเภทนีก้ค็อืการพดูในท�านองเดก็

เลี้ยงแกะ และเป็นการพูดโดยไม่ใช้หลักแห่งกาลามสูตรโดยที่คนผู้นี้ลืมไปว่าความเชื่อที่ว่าเป็นข่าวโคมลอย

หรือข่าวลอืของตนเองนัน้กข็าดหลกัแห่งกาลามสตูรเช่นเดยีวกนัโดยเฉพาะผูท่ี้เชือ่เช่นนีเ้พราะไปได้ยินได้ฟัง

ใครสักคนบอกมาจะขาดหลักแห่งกาลามสูตรแน่นอน และคนที่ขาดหลักแห่งกาลามสูตรในท�านองนี้จะเป็น

อื่นไม่ได้นอกเสียจากเป็นคนประเภทมากด้วยอายุ และมากด้วยประสบการณ์อันก่อให้เกิดความดื้อรั้น 

แต่ขาดปัญญาอันเป็นเครื่องแสวงหาความรู้ตามนัยแห่งกาลามสูตรโดยแท้จริงนั่นเอง

4. วิเคราะห์หลักกาลามสูตร

 พระพุทธเจ้าตรสัว่าอย่าเพิง่เชือ่ เพราะเหต ุ10 ประการนี ้ข้อความประเภทนีต้รงกบักฎทางวทิยาศาสตร์  

เพราะนักวิทยาศาสตร์จะไม่เชื่อถ้าเขายังไม่ได้ทดสอบหรือพิจารณาเหตุผลให้ปรากฏก่อน และข้อความเช่นนี ้

ไปตรงกันได้อย่างไรในข้อที่ไม่ให้เช่ือเพราะเหตุเหล่านี้ ถ้าเช่นน้ันแล้ว เราควรจะเช่ือแบบใดเม่ือปฏิเสธไป

หมดเลยทัง้ 10 ข้อ และเราควรจะเชือ่อะไรได้บ้างพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาของเหตแุละผล ไม่โจมตศีาสนา 

ไม่โจมตีผู้ใดชี้แต่เหตุและผลที่ยกขึ้นมา อธิบายเท่านั้น

 พระพุทธวจนะทั้ง 10 ประการข้างต้นนั้น ท่านทั้งหลายฟังดูแล้วอาจคิดว่า ถ้าใครถือตามแบบนี้

ทั้งหมดก็มองดูว่าน่าจะเป็นมิจฉาทิฎฐิ คือ ไม่เชื่ออะไรเลย แม้แต่ครูของตนเอง แม้แต่พระไตรปิฎกก็ไม่ให้

เชื่อ พิจารณาดูแล้ว น่าจะเป็นมิจฉาทิฎฐิแต่ก็ไม่ใช่

 ค�าว่า “มา” อันเป็นค�าบาลีในพระสูตรนี้ เป็นการปฏิเสธมีความหมายเท่ากับ No หรือนะคืออย่า  

แต่โบราณาจารย์กล่าวว่า ถ้าแปลว่า อย่าเชื่อ เป็นการแปลที่ค่อนข้างจะแข็งไปควรแปลว่า “อย่าเพิ่งเชื่อ”  

คือให้ ฟังไว้ก่อน ส�านวนนี้ได้แก่ส�านวนแปลของสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ (เจริญ) วัดเทพศิรินทราวาส  

นักปราชญ์รูปหนึ่งในยุครัตนโกสินทร์แต่บางอาจารย์ให้แปลว่า “อย่าเพิ่งปลงในเชื่อ” แต่บางท่านแปลตาม

ศัพท์ว่า “อย่าเชื่อ” ดังนั้น การแปลในปัจจุบันนี้จึงมีอยู่ 3 แบบคือ

 1.  อย่าเชื่อ

 2.  อย่าเพิ่งเชื่อ

 3.  อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ

 การแปลว่า “อย่าเชือ่” นัน้ เป็นการแปลท่ีค่อนข้างจะแข็งเป็นการไม่ค่อยยอมกัน ส่วนการ แปลอีก  

2 อย่างนั้น คือ “อย่าเพิ่งเชื่อ” และ “อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ” นั้นก็มีความหมายเหมือนกันแต่ค�าว่า “อย่าเพิ่ง

ปลงใจเชื่อ” นั้นเป็นส�านวนแปลที่ค่อนข้างยาว ดังนั้น ค�าว่า “อย่าเพิ่งเชื่อ” เป็นส�านวนที่สั้นกว่า ง่ายกว่า

และเข้าใจได้ดีกว่าฉะนั้น การที่จะแปลให้ฟังง่ายและเหมาะสมก็ต้องแปลว่า “อย่าเพิ่งเชื่อ” เพราะฉะนั้น 
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พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ใครจะพูดก็พูดไปเราก็ฟังไป อย่าไปว่าหรือค้านเขา แต่อย่าเพิ่งเช่ือต้องพิจารณาดู

ก่อนว่าถกูหรอืผิดเป็นประโยชน์หรอืไม่เป็นประโยชน์ เป็นบญุหรอืเป็นบาป เป็นไปเพือ่ประโยชน์หรอืไม่เป็น

ประโยชน์

5.  ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเชื่อ

 นอกจากนั้น พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสอีกมากในพระสูตรนี้แต่ในท่ีนี้จะขออธิบายความหมายของ  

ข้อแนะน�าทั้ง 10 ประการเสียก่อน เพราะเป็นส่วนท่ีมีความส�าคัญมากของพระสูตรนี้ และได้รับการแปล

ออกเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา เพราะเขาถือว่าเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่คาดคิดเลยว่าจะมีกล่าวไว้

ในครัง้สมยัเมือ่ประมาณ 2,600 ปีมาแล้ว ทีใ่ช้ความคดิแบบอสิระอย่างนี ้เป็นความคดิทีม่เีหตผุล 10 ประการ 

คือ

 1.  อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา บางคนเมื่อฟังตามกันมาก็เกิดความเชื่อ เมื่อคนนั้นว่าอย่างนั้น 

คนนี้ว่าอย่างนี้ ก็เชื่อตามกันไป โดยบอกว่า “เขาว่า” ปัจจุบันนี้การเชื่อตามเขาว่านี้ ถ้าไปเป็นพยานในศาล

จะไม่เป็นทีย่อมรบั เพราะการที ่“เขาว่า” นัน้ มนัไม่แน่การฟังตามกันมากเ็ชือ่ตามกนัมา ฉะนัน้สภุาษติปักษ์

ใต้จงึมอียูบ่ทหนึง่ว่า “กาเชด็ปาก คนว่ากาเจ็ดปาก ปากคนมากกว่าปากกาเป็นไหน ๆ ” สภุาษตินีห้มายความ

ว่า ชายคนหน่ึงเห็นกากนิเนือ้แล้วเชด็ปากทีก่ิง่ไม้ กม็าเล่าให้เพือ่นฟังว่า ฉนัเหน็กาเชด็ปาก”เพือ่นคนนัน้ฟัง

ไม่ชัด กลายเป็นว่า “ฉันเห็นกาเจ็ดปาก” ก็ไปเล่าต่อว่า คนโน้นเล่าให้ฟัง เมื่อวันก่อนว่าเขาเห็นกาเจ็ดปาก 

ก็เล่าต่อกันมาเรื่อย ๆ ว่า กามีเจ็ดปาก นี่เป็นการเช่ือตามค�าเขาว่า ซ่ึงบางคนก็ฟัง มาไม่ชัดเพราะฉะนั้น  

กอ็าจฟังผิดได้ การทีเ่ขาว่าจงึอาจจะถกูหรอืผดิได้ เช่น บตัรสนเท่ห์เขาว่าอย่างนัน้อย่างนี ้แล้วกว่็าตามทีเ่ขา

ว่านั้น ซึ่งมีจริงบ้างไม่จริงบ้าง ปนกันอยู่

  เพราะฉะน้ัน อย่าเพิ่งเชื่อตามที่เขาว่า แต่ให้ฟังไว้ก่อนชาวพุทธจะไม่ปฏิเสธการที่เขาว่า  

แต่จะฟังไว้ ก่อน โดยยงัไม่เชือ่ทเีดยีว บางทกีฟั็งตามกนัมาตัง้แต่โบราณ เช่น สมมตุว่ิาฝนแล้งก็ต้องแห่นางแมว 

แล้วฝนจะตก เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าแห่นางแมวแล้วฝนจะตก บ้างก็ว่าเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาอย่างนี้ คือ

เชื่อตามเขาว่า ซึ่งก็ อาจจะไม่เป็นจริงตามเขาว่าก็ได้ ดังนั้น เราต้องเชื่อตามเหตุผล อย่าเชื่อตามเขาว่า 

 2.  อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดว่าเป็นของเก่า เล่าสืบ ๆ กันมา บางคนบอกว่าเป็นของเก่า เป็นความเชื่อ 

ตั้งแต่สมัยโบราณเราควรจะเชื่อ เพราะเป็นของเก่า ถ้าไม่เชื่อ เขาก็หาว่าจะท�าลายของเก่า บางคนเห็นผีพุ่งไต ้

กบ็อกว่าน่ันแหละวญิญาณจะลงมาเกดิ อย่าไปทกั เพราะเป็นความเชือ่กนัมาตัง้แต่โบราณ เมือ่มแีผ่นดนิไหว 

คนโบราณจะพดูว่าปลาอานนท์พลกิตวั หรอืเวลามฟ้ีาผ่ากบ็อกว่ารามสรูขว้างขวาน ฟ้าแลบก็คอืนางเมขลา 

ล่อแก้วเข้าตารามสูร รามสูรโกรธ จึงขว้างขวานลงมาเป็นฟ้าผ่า

  ความเชือ่เช่นดังกล่าวมาน้ีเป็นความเช่ือของคนในสมยัโบราณซึง่ไม่ได้ตัง้อยูบ่นหลกัของเหตผุล 

ดงัน้ันความเชือ่ของคนโบราณนัน้ไม่ใช่ว่าจะถูกหรอืดเีสมอไป แต่เป็นความเชือ่ปรมัปรา เราจงึไม่ควรจะเช่ือ 

ถ้ายังไม่แน่ใจถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องน�าสืบ ๆ กันมา

 3. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นข่าวเล่าลือ หรือตื่นข่าว เร่ืองข่าวนั้นมีมาก ไม่ว่าจะเป็นข่าวทันโลก  

ข่าวช่วงเช้า ข่าวช่วงเย็น ข่าวเขาว่า ซึ่งมีอยู่มากมาย ถ้าเราไปเช่ือตามข่าว เราก็อาจจะเป็นคนโง่ได้ เช่น  

บางคน อ่านข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงแน่แล้ว แต่ข่าวจากหนังสือพิมพ์นั้น บางทีลงข่าว
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ตรงกันข้าม จากข่าวจรงิ ๆ  เลยกม็ ีหรอืมจีรงิอยูบ้่างเพยีงบางส่วนก็มี เราจึงควรพิจารณาให้ดเีสยีก่อน เพราะ

ข่าวบางข่าวนั้น หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นต้องมาลงขอขมากันภายหลังที่ลงข่าวผิด ๆ ไปแล้วก็มี ดังนั้น ข่าวลือ

จึงมีมาก เช่น ลือว่าจะมีการปฏิวัติ ลือว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางทีก็จริง บางทีก็ไม่จริง หรือลือ

กันว่าคนเกิดวันนั้นวันนี้ จะตายในปีหน้า ต้องรีบท�าบุญเสีย ก็เลยพากันเฮมาท�าบุญกัน นี้ก็เพราะฟังเขาลือ

กันมา บางคนก็ลือกันแบบ กระต่ายตื่นตูมเป็นข่าวเขาว่าไม่ใช่ข่าวเราว่า เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเชื่อ

 4.  อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือต�ารา ถ้าใครเอาต�ารามาอ้างให้เราฟัง เราก็อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะ

ต�ารากอ็าจจะผดิได้บางคนอาจจะค้านว่า “ทีเ่ราพดูถงึกาลามสูตรน้ี ไม่ใช่ต�าราหรอกหรือ” จรงิอยู ่เรากอ้็าง 

กาลามสูตรซึ่งเป็นต�าราเหมือนกัน แต่ท่านว่า อย่าเพิ่งเชื่อ เพราะอาจจะผิดได้ ดังนั้น ไม่ว่าใครจะเอาต�ารา

อะไรก็ตามมาอ้างเราก็ต้องอย่าเพิ่งเชื่อ พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้พิจารณาดูก่อน บางคนกล่าวยืนยันว่าตนเอง 

อ้างตามต�ารา ซึง่แท้จรงิแล้วเขาไม่ได้อ่านต�ารานัน้เลย แต่ว่าเอามาอ้างข้ึนเอง บางคนกต้็องการ โดยการอ้าง

ต�ารา ดงัมีเรื่องเล่ากันมาว่า อุบาสก 2 คนเถยีงกัน ระหว่างสัตว์น�า้กบัสตัวบ์กอยา่งไหนมีมากกวา่กนัอุบาสก

คนหนึ่งบอกว่า สัตว์บกมีมากกว่า เพราะบนบกนั้นมีสัตว์นานาชนิด เช่น มีแมลงต่าง ๆ  มีมดต่าง ๆ  มากมาย

ส่วนอีกคนหนึ่งค้านว่า สัตว์น�้ามีมากมายหลายชนิดนับไม่ถ้วน แม้แต่กุ้ง ปลา ก็นับไม่ถ้วนเสียแล้ว สัตว์น�้า

ต้องมากกว่าสัตว์บกแน่นอนทั้งสองคนจึงไม่อาจตกลงกันได้อุบาสกคนหนึ่งหัวไวได้ยกบาลีมาอ้างว่า 

“พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สัตว์น�้ามีมากกว่าสัตว์บก ดังพระบาลีที่ว่า นัตถิ เม สรณังอัญญัง แปลว่า สัตว์น�้า

มากกว่าสัตว์บก” อุบาสกอีกคนหน่ึงไม่กล้าค้านเพราะกลัวจะตกนรกแท้ท่ีจริง ค�าว่า “นัตถิ เม สรณัง 

อัญญัง” นั้น ไม่ได้แปลว่า “สัตว์น�้ามากกว่าสัตว์บก” แต่แปลว่า “ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี” ผู้อ้างคิด

แปลเอาเองเพื่อให้ค�าพูดของตนมีหลักฐานการอ้างต�ารา อย่างนี้จึงไม่ถูกต้องถ้าใครหลงเช่ือก็อาจถูกหลอก

เอาได้

  นอกจากนี ้ต�าราบางอย่างก็อ้างกนัมาผดิ พวกทีไ่ม่รู้ภาษาบาล ีเมือ่เหน็เขาอ้างกค็ดิว่าจรงิ เช่น 

นักหนังสือพิมพ์ บางคนกล่าวว่า “ทุกขโต ทุกขถานัง ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตน” ซึ่งค�ากล่าวนี้เป็นบาลี

ที่ไม่ถูกต้อง เป็น ประโยคที่ไม่มีประธาน ไม่มีกริยา เป็นภาลีที่แต่งผิด ซึ่งอาจารย์บางท่านเรียกบาลีเช่นนี้

ว่า “เป็นบาลริีมโขง” แต่คนกลบัคดิว่าเป็นค�าพดูทีซ่ึง้ด ีเพราะฟังดเูข้าทีด่ ีนีก้เ็ป็นการอ้างต�าราทีผ่ดิ ถงึแม้ว่า

ต�ารานั้นจะเขียนถูกแต่ถ้าหาก ว่าไม่มีเหตุผล เราก็ไม่ควรเชื่อ

  ปัจจบุนันี ้มกีารโฆษณาหนงัสอืยอดกณัฑ์พระไตรปิฎกว่า ถ้าถ้าใครสวดเป็นประจ�ากจ็ะร�า่รวย

เป็น เศรษฐ ีได้ทรพัย์สมบตัแิละจะปลอดภยั ปลอดโรคต่าง คนกพ็ากนัสวดและพมิพ์แจกกนัมาก ซึง่ข้าพเจ้า

เองก็ไม่ ทราบว่าจะท�าอย่างไรเมื่อมีผู้น�าหนังสือนี้มาถวายให้ จะเผาทิ้งก็ติดที่มีค�าบาลีอยู่ด้วย หนังสือนี้ได้

พิมพ์ต่อเนื่องกันมาผิด ๆ และไม่มีพระสงฆ์รูปใดสวดยอดกัณฑ์พระไตรปิฎก นอกจากในหมู่ฆราวาส

  บางคนที่ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาดังนั้นใครอ้างบาลี เราก็จงอย่าเพิ่งเชื่อต้องพิจารณาดูให้ดี

ว่ามีอะไรถูกหรือผิดบ้างเสียก่อน

 5.  อย่าเพิง่เชือ่โดยคิดเดาเอาเอง ท่านใช้ค�าว่า ตกักเหต ุคอื การตรกึ หรอืการคดิ ตรรกวทิยาเป็น

วชิา แสดงเรือ่งความคดิเหน็ อ้างหาเหตผุล แต่พระพทุธเจ้าทรงกล้าค้านตรรกวทิยาได้ว่า การอ้างหาเหตผุล

โดยการ คาดคะเนนัน้อาจจะผดิก็ได้การอ้างหาเหตผุลนัน้ไม่ใช่ว่าจะถกูไปเสียทกุอย่างการนกึคาดคะเนหรอื

การเดาเอาของคนเรานั้นผิดได้ เช่นหลักตรรกวิทยากล่าวว่า “ท่ีใดมีควัน ท่ีนั้นมีไฟ” ซ่ึงก็ไม่ แน่เสมอไป 
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เดี๋ยวนี้ที่ใดมีควัน ที่นั้นอาจจะไม่มีไฟก็ได้ เช่น เขาฉีดสารเคมี พ่นยาฆ่าแมลง ก็มองดูว่าเป็นควันออกมา แต่

หามีไฟไม่หรือบางคนกคิ็ดเดาเอาเองว่าคงจะเป็นอย่างนัน้ คงจะเป็นอย่างนี ้ค�าว่า คงจะ นัน้ มันไม่แน่ เพราะ

ฉะนั้น เราก็อย่าเพิ่งตัดสินว่าเรื่องนี้ถูกแน่นอนแล้ว ค�าว่า คงจะ นั้นเป็นการนึกเดาเอา

 6.  อย่าเพิ่งเชื่อโดยการคิดคาดคะเนหรืออนุมานเอา ตัวอย่างเช่น เราคิดว่าเราจะแซงรถคันหน้า

พันถ้าเรา ขับรถเร็วกว่านี้ ซึ่งเป็นการคาดคะเนเอา บางทีเราคาดคะเนความเร็วไม่ถูก ก็อาจจะชนรถคัน

หน้าที่ว่ิงสวนมา โครมเข้าไปเลยก็ได้ การคาดคะเนหรืออนุมานเอาอย่างน้ี ท�าให้คนตายมามากแล้ว  

การอนุมานเอานี้มันไม่แน่บางคนคิดว่าฝนคงจะตกแน่เพราะเห็นเมฆด�าก่อตัวขึ้นมาก็เป็นการอนุมานเอาว่า

ฝนคงจะตก แต่บางท ีลมกจ็ะพดัเอาเมฆนีล้อยพ้นไปเลยกไ็ด้ ซึง่กไ็ม่แน่เพราะอนมุานเอาดงันัน้ พระพทุธเจ้า

จึงตรัสว่า แม้อนุมานเอาก็อย่าเพิ่งเชื่อ

 7.  อย่าเพ่ิงเชือ่โดยตรึกเอาตามอาการทีป่รากฏ คอืเห็นอาการท่ีปรากฏแล้วกคิ็ดว่าใช่แน่นอน เช่น 

เห็นคนท้องโตก็คิดว่าเขาจะมีลูก ซึ่งก็ไม่แน่ บางคนแต่งตัวภูมิฐานก็คิดว่าคนนี้เป็นคนใหญ่โต ร�่ารวย ซึ่งก็ไม่แน ่

อีกบางทีก็เป็นขโมย แต่งตัวเรียบร้อยมาหาเรา บางคนท�าตัวเหมือนเป็นคนบ้าคนใบ้มานั่งใกล้กุฏิพระ คนก็

ไม่สนใจนึกว่าเป็นคนบ้า แต่พอพระเผลอก็ขโมยของของพระไป ดังนั้น เราจะดูอาการที่ปรากฏก็ไม่ได้  

บางคนปวดหัว ก็คิดว่าเป็นโรคอะไรที่หัว แต่ก็ไม่แน่ สาเหตุอาจจะเป็นที่อื่นแล้วท�าให้เราปวดหัวก็ได้ เช่น 

ท้องผูก เป็นต้นหรือเราขับรถมาถึงสะพานซึ่งมองดูแล้วคิดว่าสะพานนี้น่าจะมั่นคงพอจะขับข้ามไปได้  

แต่ก็ไม่แน่ สะพานอาจจะพังลงมาก็ได้

 8.  อย่าเพิ่งเชื่อว่าต้องกับลัทธิของตน คือ เข้ากับความเช่ือของตน เพราะตนเชื่ออย่างนี้อยู่แล้ว 

เมื่อใครพูดอย่างนี้ให้ฟัง ก็ยอมรับว่าใช่และถูกต้อง ซึ่งก็ไม่แน่เสมอไป เพราะสิ่งที่เราเชื่อมาก่อนนั้นอาจผิด

ก็มี บางทีคนอื่นก็มาหลอกเรา เพราะเห็นว่าเราเชื่ออยู่ก่อนแล้ว จึงอาศัยความเชื่อของเรา เป็นเหตุมันจึงไม่

แน่เสมอไปบางคน เมื่อมีใครมาพูดตรงกับความคิดเห็นของตนก็เชื่อแล้ว ตัวอย่างเช่น เราไม่ชอบใครอยู่สัก

คนหนึ่ง พอใครมาบอกเราว่าคน ๆ นั้นไม่ดี ก็เชื่อว่าเป็นคนช่ัวแน่ เพราะตนเองก็ไม่ชอบหน้าเขาอยู่แล้ว  

เรือ่งอย่างน้ีกไ็ม่ แน่เสมอไป เพราะคนทีเ่ราไม่ชอบอาจจะเป็นคนดก็ีได้ แต่ว่ามคีนอืน่มาพดูยุยงให้เราเข้าใจ

ไปอย่างนัน้ เราจึง มองผดิไปได้หรอืคนทีเ่ชือ่เรือ่งพระเจ้าสร้างโลก หรอืเรือ่งเครือ่งลางของขลงั พอมใีครมา

พูดเรื่องเช่นนี้ก็เชื่อสนิท เพราะไปตรงกับความเชื่อของตนเพราะฉะนั้น จงอย่าเพิ่งเชื่อ แม้ในกรณีดังกล่าวมานี้

 9.  อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้ คือ เห็นว่าคนที่เป็นคนใหญ่คนโตนั้น พูดจาควรเชื่อถือได้ เช่น 

เป็น ถึงชั้นเจ้า หรือต�าแหน่งสูง เราก็ควรจะเชื่อค�าพูดของเขา แต่มันก็ไม่แน่ แม้แต่พระสงฆ์ก็ไม่แน่ เราจึง

ต้องฟังดูให้ ดีเสียก่อน แม้แต่คณะรัฐมนตรีเองก็ไม่แน่ อย่าเพิ่งไปเชื่อค�าพูดของท่านเหล่านั้นทั้งร้อย

เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ว่าผู้พูด มียศมีต�าแหน่งอย่างนี้แล้ว จะพูดเรื่องน่าเช่ือถือได้เสมอไป เราควรจะฟังหูไว้หู  

ฟังให้ดีเสียก่อน มิฉะนั้นแล้วจะ ถูกหลอกได้ง่ายอย่าเพิ่งเชื่อในที่นี้ มิได้หมายความว่าไม่ให้เชื่อ แต่ควรจะ

พิจารณาดูก่อนแล้วถึงจะเชื่อ

 10. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดเป็นครูของเรา ข้อนี้แรงมาก คือ แม้แต่ครูของตนก็ไม่ให้เชื่อ 

ทั้งนี้ เพราะครูของเราก็อาจจะพูดผิดหรือท�าผิดได้ เพราะฉะนั้น เราจึงต้องฟังให้ดี ไม่มีศาสนาใดสอนเราไม่

ให้เชื่อครูของตน แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้ามิได้ทรงสอนว่าไม่ให้เชื่อ แต่ทรงสอนว่าอย่าเพิ่งเชื่อต้องพิจารณา

ดูเสียก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อ
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6.  บทสรุป

 การพิจารณาน้ันคืออะไร การพิจารณาก็คือการไตร่ตรองโดยอาจใช้เหตุผล หรือใช้การดูจากสิ่งท่ี

อ้างอิง เช่นต�ารา หรือตัวบุคคล หรือดูจากค�าล�่าลือ หรือดูจากการที่มันตรงกับความเห็นที่เรามีอยู่ก่อนแล้ว 

เป็นต้น มาตัดสินใจ ซึ่งสิ่งที่ใช้พิจารณานั้นก็อยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเชื่อทั้ง 10 นี้ทั้งสิ้น ดังนั้น

การที่บอกว่า “ให้พิจารณาก่อนจึงค่อยเชื่อ” นั้นจึงไม่ถูกต้อง

 สิง่ทีถ่กูต้องกค็อื เมือ่เราได้เรยีนรูห้ลกัค�าสอนใดมา ก่อนอืน่กใ็ห้น�ามาพจิารณาดกู่อนว่ามโีทษหรอื

มีประโยชน์ ถ้าเห็นว่ามีโทษก็ให้ละทิ้งเสีย (ซึ่งนี่ยังเป็นแค่การพิจารณา) แต่ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ ไม่มีโทษ  

ก็ให้น�ามาทดลองปฏิบัติดูก่อน ถ้าลองปฏิบัติเต็มมาตรฐานแล้ว ความทุกข์ไม่ดับลงหรือลดลง ก็ให้ละทิ้งเสีย 

แต่ถ้าทดลองปฏบิติัดูแล้วบังเกดิผลเป็นความดับลงหรอืลดลงของความทุกข์จรงิจงึค่อยปลงใจเช่ือและปฏิบัติ

ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

 สรุปได้ว่า หลักกาลามสูตรจะสอนว่า “อย่าเชื่อใคร แม้แต่ตัวเอง แต่ให้เชื่อความจริงที่เกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติจนเห็นผลอย่างแน่ชัดแล้วเท่านั้น” ซึ่งการไตร่ตรองยังไม่สามารถท�าให้เรารู้ว่าค�าสอนใดเป็นค�า

สอนที่ถูกต้องได้ เพราะยังไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติจริง ๆ จะต้องมีการปฏิบัติจนเห็นผลจริงก่อน เราจึงจะรู้

ได้วา่ค�าสอนใดเปน็ค�าสอนที่ถกูตอ้ง (คอืดับทุกข์ได้) และค�าสอนใดเปน็ค�าสอนที่ไม่ถกูตอ้ง (คอืดับทุกข์ไม่ได้)  

ตามหลักกาลามสูตร

7. เอกสารอ้างอิง
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หลักเกณฑ์และวิธีส่งต้นฉบับ บทความวิจัย บทความวิชาการและบทความทั่วไป 

เพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1. เรื่องที่จะลงเผยแพร่

1.1 ต้องเป็น บทความวจิยั บทความวชิาการ และบทความทัว่ไป ทางพระพทุธศาสนาหรอืสาขาวชิา 

ที่เกี่ยวข้อง

1.2  ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน

1.3  ต้องเป็นบทความที่เขียนตามแบบ (Modeling) ที่ก�าหนดไว้

1.4  บทความทีจ่ะได้รบัการลงพมิพ์ต้องผ่านการตรวจสอบและประเมนิโดยผูท้รงคุณวุฒใินเรือ่งนัน้  

ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขก็ต้องแก้ไขก่อนจึงจะลงได้

1.5  การได้ลงบทความในวารสารหรือไม่นั้น เป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. การเตรียมต้นฉบับ

2.1 เขียนตามแบบ (Modeling) ที่ก�าหนดไว้ เช่น ใช้กระดาษ A4 พิมพ์เต็มหน้า ความยาว 7-9 หน้า  

พิมพ์ด้วย Microsoft for Windows ใช้อักษร TH SarabunPSK  ชื่อเรื่อง และหัวข้อใช้ตัว

อกัษรขนาด 16 ตวัหนา และกัน้หน้าด้านบนกบัด้านซ้าย เท่ากนั 1.5 นิว้ ส่วนกัน้ด้านขวาและ

ด้านล่างเท่ากัน 1 นิ้วและตารางให้มีขีดเส้นบนและล่างเท่านั้น

2.2 การอ้างองิในเน้ือเรือ่งให้ใช้แบบนาม-ปี (Name-Year) ระบุช่ือ-นามสกลุ ผูแ้ต่งปีท่ีพมิพ์เอกสาร

และหน้าไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความนั้นก็ได้ เช่น กุลธิดา ท้วมสุข (2548, หน้า 16) หรือ 

(กุลธิดา ท้วมสุข, 2548, หน้า 16)

2.3 การอ้างอิงเอกสาร ให้รวบรวมเฉพาะเอกสารทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้เท่านั้น จัดเรื่อง

ล�าดับตามตัวอักษร เช่น กุลธิดา ท้วมสุข. (2548). การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.

3. การส่งต้นฉบับ

3.1 ให้ส่งบทความวจัิย จ�านวน 4 ชดุ (3ชดุไม่ต้องพมิพ์ช่ือเจ้าของบทความวิจยัและสถานท่ีท�างาน)

พร้อมแผ่น CD ที่ปลอด Virus

3.2 ส่งที่ บรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถนนเลี่ยงเมือง ต�าบลดงลาน 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 โทร. 0-4351-8364 และ 0-4351-6076 โทรสาร 0-4351-4618

 website: www.rec.mbu.ac.th Email: Journalburec@gmail.com

4.  หลักการอ้างอิง

 ให้ใช้ “ระบบฝังใน” และตัวเลขให้ใช้ “ตัวเลขอารบิค” ที่เป็นสากล

5.  เขียนตามแบบที่ก�าหนดไว้
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แบบการเขียน “บทความวิจัย” เพื่อลงพิมพ์ในวารสาร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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