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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณได้แก่  
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กลุ่มเป้าหมาย 9 คนได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหาร และครู จาก 3 โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการที่

ดเีลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนบุาลภเูวียง โรงเรยีนบ้านนาก้านเหลอืง โรงเรยีนบ้านหนองกงุธนสารโสภณ การวจิยั 

แบ่งเป็น 5 ขัน้ตอนคอื ขัน้ตอนที ่1 ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ขัน้ตอนที ่2 ศกึษา

รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขั้นตอนที่ 3 ร่างรูปแบบ

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบยืนยันการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าเชิง 

กลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนโดยการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 5 สรุปและน�าเสนอรายงาน

ผลการวิจัยพบว่า

รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกอบด้วย  

หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจกรรม/โครงการ และตัวบงชี้ มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้ 1. หลักการ 4 ข้อคือ 

การบรหิารแบบเป็นทมี การบรหิารทีใ่ห้นกัเรยีนมส่ีวนร่วม การบรหิารทีใ่ห้คณะกรรมการและชุมชนมส่ีวนร่วม  

และการจดัให้มีแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 2. วสิยัทัศน์ เป็นแหล่งเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิ นกัเรยีนเกดิคณุธรรม 

น�าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ด�าเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงและคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา น�ามาสู่ประชาคมอาเซียน ชุมชนมีส่วนร่วม และบุคลากรมืออาชีพ

ค�าส�าคัญ : รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

1	 นกัศกึษาหลักสตูรดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา,	มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
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ABSTRACT

The objective of this research was to develop a model of School Administrator’s 
Strategic Leadership under Khon Kaen Office of Primary Educational Service Area 5. The 
sample group of 169 persons consisted of directors and deputy directors of schools under 
the target educational service area and a target group of 9 persons were key informants  
of the best practice schools purposively chosen: Phoowiang Anuban School, Ban Nakhanluang  
School and Ban Nongkung Thanasansophon School. The research was conducted in 5 steps 
: 1) Literature review, 2) quantitative and qualitative study of model of school Administrator’s  
Strategic Leadership 3) drafting a strategic leadership model for school administrator  
4) review of the draft by a focus group discussion by experts an 5) conclusion and report.

The research findings were as follow: 
The four principles include: team work. participation of students, participation of 

school committee and community and multiple learning resources. 
The vision include the following points: an excellent learning institution, application 

of local wisdom, following the philosophy of sufficiency economy, meeting quality  
standard requirements, moving towards participation in ASEAN community and profes-
sional personnel.

Keywords : A model of School Administrator’s Strategic Leadership
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย
สังคมโลกในปัจจุบันก�าลังอยู่ในช่วงของการเปล่ียนแปลงจากทุนนิยม ไปสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู ้

(Knowledge - Society) ทีถ่อืว่าความรูเ้ป็นปัจจัยการผลติทีม่คีณุค่ายิง่ และเป็นตวักระตุน้ให้เกดิการพฒันา
ในด้านต่างๆ จงึแข่งขันการโดยอาศยัฐานความแข็งแรงของทรพัยากรทางปัญญานี ้เพือ่ชงิความเปรยีบเทยีบ
และก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าชาติอ่ืนๆ ได้ด้วยเหตุนี้ “คน” จึงมีความส�าคัญและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ประเด็นที่ต้องหาค�าตอบก็คือ คนจะต้องมีบทบาทหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีคุณสมบัติ คุณลักษณะ ทักษะ 
ความรู้ความสามารถและเจตคติอย่างไรควรพัฒนาด้านใดบ้าง ตลอดจนควรได้รับการพัฒนาด้วยวิธีใด  
ซึ่งไม่ว่าค�าตอบจะเป็นอย่างไร จ�าเป็นต้องอาศัยระบบการศึกษา จึงไม่เป็นเป็นเพียงเครื่องมือในการพัฒนา 
โดยตรงอีกด้วย นอกจากจะมีการศึกษาพัฒนาคน (ผู้เรียน) ให้มีชีวิตท่ีดีงาม มีความสมบูรณ์พร้อมอยู่ใน 
ตัวเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วยังพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมให้ดีงามยิ่งข้ึนอีกด้วย สังคมไทยมีจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไขอีกมากมาย เช่น สภาพสังคมอยู่
ปัจจุบันต้องปรับปรุงโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว และความอ่อนแอของชุมชน สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  
การกระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจยังอยู่ในสภาพท่ีต้องปรับปรุงอีกมาก ก�าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยียังมีน้อยไม่เพียงพอ ระดับการศึกษาของประชาชนโดยส่วนรวมยังต�่า การพัฒนาความรู้และ
วิชาการยังอ่อน วัฒนธรรม ศาสนา และความมีระเบียบวินัยยังต้องปรับปรุงอีกมาก (นิรันด์ นิติสุข, 2545)

รูปแบบของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์(Strategic Leadership) เป็น 
รปูแบบของผูน้�าชนดิท่ีน�าความเจรญิก้าวหน้ามาสูอ่งค์การ ผูน้�าขององค์การหลายแห่งทีป่ระสบความส�าเรจ็
ล้วนแต่มีความเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น ความเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมีคุณสมบัติส�าคัญคือ  
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Vision) กว้างไกล และน�าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลส�าเร็จตามขั้นตอน 
(เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2550) ดังนั้นผู้บริหารจ�าเป็นต้องมีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องปรับเปลี่ยนทิศทาง 
วธิกีารคดิ และการบรหิารแบบใหม่ทีส่อดคล้องทนัต่อการเปลีย่นแปลง มคีวามพยายามในการวางแผนกลยทุธ์ 
อย่างสมบรูณ์ ท่ีครอบคลมุภารกจิและขอบข่ายทัง้หมดของการศกึษา ท�าให้มกีารน�าเอาเรือ่งของกระบวนการ
บริหารงาน โดยเฉพาะการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เช่น การจัดโครงสร้าง วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์เข้ามาบูรณาการร่วมกันเป็น 
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยผู้น�าระดับสูงขององค์การหรือผู้บริหาร 
ซึ่งเป็นระดับกลยุทธ์ เป็นบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ในทุกขั้นตอน  
กล่าวโดยสรุปการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนส�าคัญ 3 ส่วน คือ 1) ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategic Formulation) 2) ขั้นตอนการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) และ 3) ขั้น
การควบคมุและการประเมนิผลเชงิกลยทุธ์ (Strategic Control & Evaluation ) (สเุทพ พงศ์ศรวีฒัน์, 2550) 

ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 เป็นผู้บริหารระดับสูงจึงควรมีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ เพื่อก�าหนดทิศทางของหน่วยงานผ่าน
ทางวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เพื่อการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในฐานะบุคลากรคนหนึ่งในเขตฯ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเองของผู้บริหารส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป



Vol.4 No.1 January - June 20154

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

2.  โจทย์วิจัย
รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ควรเป็นอย่างไร

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่พฒันารปูแบบภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

4. สมมติฐานการวิจัย
รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

5.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
5.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการได้รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่มีความถูกต้อง เหมาะสม  

เป็นประโยชน์และเป็นไปได้เกีย่วกับภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูบ้รหิารการศกึษา สงักดั
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.2 ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ การน�าผลการวิจัยไปใช้ การวิจัยในครั้งนี้ท�าให้ได้รูปแบบภาวะ
ผู้น�าที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย และเป็นภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการตรวจสอบประเมินคุณภาพ
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายและการ
วางแผนการด�าเนินงานพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นไปอย่างถูกทิศทางและเกิดประโยชน์สูงสุดตาม 
เป้าหมายได้ตั้งไว้ 

6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ในเชิงปริมาณได้ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จ�านวน 169 คน ส่วนเชิงคุณภาพ ศึกษาจาก
ประสบการณ์ของโรงเรียนที่เป็น Best Practice 3 โรงเรียน 1) โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 2) โรงเรียนบ้านนา
ก้านเหลือ 3) โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ เพื่อสร้างข้อสรุปแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน

ส่วนในด้านเน้ือหาได้ก�าหนดขอบเขตของการวจิยัทีไ่ด้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
3 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย ดังนี้

1.  ด้านการก�าหนดทิศทางขององค์การ มี 5 องค์ประกอบย่อยได้แก่ (1) ความคิดความเข้าใจใน
ระดบัสูง (2) ความสามารถในการน�าปัจจยัน�าเข้าต่างๆ มาก�าหนดกลยทุธ์ (3) ความสามารถในการพยากรณ์
และก�าหนดอนาคต (4) ความสามารถในการคิดเชิงปฏิวัติ และ (5) ความสามารถในการก�าหนดวิสัยทัศน์

 2. ด้านการน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตั ิม ี4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) การวางแผน (2) การจัดองค์การ 
(3) การน�าแผนไปปฏิบัติ และ (4) การควบคุมการปฏิบัติการ
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 3. องค์ประกอบหลักด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ มี 3 องค์ประกอบย่อยได้แก่  
(1) การวดัผลการปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้จรงิ (2) การเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานกบัมาตรฐานทีก่�าหนด และ 
(3) การแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาด หรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีหลักหารบริหารโรงเรียน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน 
รองผู้บริหารโรงเรียน ครู จ�านวน 169 คน 

 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 3 ตอน ประกอบด้วยแบบตรวจสอบรายการ (Ckeck – List) 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) และแบบปลายเปิด (Open – ended Question-
naire) ตามหลักเกณฑ์การสร้างและแบบสอบถาม (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549:91) น�าแบบสอบถาม
ฉบบัร่างให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ ประเมนิ เพือ่หาคณุภาพความเทีย่งตรงเชงิโครงสร้างและเนือ้หา ( Content 
Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์ 2543 : 34) โดยผูเ้ช่ียวชาญน�าแบบสอบถาม
ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)และปรับปรุงแก้ไข มีค่า IOC ระหว่าง .50 – 1.00 
หาค่าคุณภาพแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยน�าไปทดลอง (Try out ) กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 3 โรงเรียนเพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2543 : 42) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับตามเกณฑ์ เท่ากับ 0.96 จัดพิมพ์เป็น
แบบสอบถามฉบับจริง แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

2.  เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างและวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนท้ังปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน วิเคราะห์การบรหิารจัดการท่ีด ีโรงเรยีนเป้าหมาย เป็นโรงเรยีนการบรหิารจดัการ
ศึกษา มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลส�าเร็จเป็นที่ยอมรับของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นโรงเรียนที่
ชมุชนให้การสนบัสนนุช่วยเหลอืโรงเรยีนเป็นยอย่างด ีได้โรงเรยีนเป้าหมายจ�านวน 3 โรงเรยีน โดยการเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สรชัย พิศาลบุตร. 2546 : 58-59) คือ 1) โรงเรียนอนุบาลภูเวียง  
2) โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 3) โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  
1) ผู้บริหารโรงเรียน 2) รองผู้บริหารโรงเรียน 3.ครู 3 โรงเรียน รวม 9 คน

 การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผู้เช่ียวชาญชุดเดิมตรวจสอบ และน�าไป
สัมภาษณ์ จากกลุ่มเป้าหมาย แล้วประมวลผล สรุปผลสังเคราะห์ เป็นร่างรูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารโรงเรียน

  ขั้นตอนที่ 3 ร่างรูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบ ยืนยัน เป็นการด�าเนินการสนทนากลุ่ม หรืออภิปรายกลุ่ม (Focus 

Group Discussion) แบบกึ่งโครงสร้าง (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2549 : 38 - 54 )จากผู้เชียวชาญและ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเพือ่รบัฟังความคดิเหน็ ตรวจสอบ ยนืยนัข้อค้นพบ แล้วสรปุสงัเคราะห์ รปูแบบภาวะผูน้�า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 

 ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผลการวิจัย
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7.  ผลการวิจัย

7.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

  ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียน ครู รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ ์

ของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน มากที่สุดคือ การก�าหนดทิศทางขององค์การ รองลงมาคือ 

การควบคมุและประเมนิกลยทุธ์ ส่วนด้านทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัรูปแบบภาวะผูน้�าเชงิกลยุทธ์ของผูบ้รหิาร

โรงเรียนน้อยที่สุด คือ การน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

 เม่ือพจิารณาระดับความคิดเหน็เกีย่วกบั การพฒันาภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

เป็นรายด้านดังนี้

 ด้านการก�าหนดทิศทางขององค์การ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มากที่สุด คือ ความคิดความเข้าใจในระดับสูง รองลงมาคือ ความสามารถในการ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ น้อยที่สุด คือ ความสามารถในการพยากรณ์และก�าหนดอนาคต

 ด้านการน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตั ิโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ มากสดุคอื 

การน�าไปปฏิบัติ รองลงมาคือ การควบคุมการปฏิบัติการ ส่วนข้อน้อยสุด คือ การวางแผน 

 ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

มากที่สุด คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่ก�าหนด รองลงมาคือ การวัดผลการปฏิบัติ

งานที่เกิดขึ้นจริง ส่วนข้อน้อยที่สุดคือ การแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดหรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน 

7.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 จาการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 โรงเรียนโดยภาพรวมพบว่า

 1.  การก�าหนดทิศทางขององค์การ ความคิดเห็นความเข้าใจในระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง

ขององค์การ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อก�าหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายรวม

ขององค์การ ตลอดจนปรัชญาและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การโดยรวมทั้ง

ท�าการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์และจัดสรรทรัพยากรระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ผู้บริหาร

ระดับสูงดังกล่าวมีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมท้ังองค์กรรวมท้ังเน้นการด�าเนินงานภายนอกองค์กร

จัดระบบบริหารและแผนพัฒนาองค์กรโดย จัดวางระบบการบริหารงานตามโครงสร้าง ภาระงาน 4 งาน  

จดัท�าแผนพฒันา แผนปฏบิติัการ และโครงการ/กจิกรรม ตามกรอบงาน น�าผลการประเมนิ สมศ.มาวเิคราะห์

จุดเด่นจุดด้อย เพื่อก�าหนตวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์โดย

ชุมชนมีส่วนร่วมด�าเนินการ ผู้บริหารโรงเรียนท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาโดย  

น�าเสนอ แผนพัฒนาเพื่อขอความเห็นชอบ ประชุมหารือและประสานความร่วมมือด�าเนินการตามแผน  

สรปุประเมนิผลและรายงานผล ความสามารถในการน�าปัจจยัน�าเข้าต่างๆ มาก�าหนดกลยทุธ์ โดย ครรูบัผิดชอบ 

งานและให้ครูทุกคนช่วยกันทุกงาน นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  

ให้น่าอยู่น่าเรียน ให้กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร เเละช่วยประสานกับชุมชน ผู้บริหาร

โรงเรียนเอาใจใส่ ติดตามดูแล ส่งเสริมสนบัสนุนทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด แบ่งเบาภาระงานของครู ประสานงาน

กับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นเสมอ คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมก�าหนดนโยบาย  

เป้าหมาย วางแผน ด�าเนินการ ประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้  
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ภมูปัิญญาท้องถิน่ให้เอือ้ต่อการเรยีนการสอน ส่งเสรมิสนับสนุน ระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา และช่วยเหลือ  

อบรมดูแลนักเรียนทั้งการเรียน ความประพฤติ บุคลากรมีความคิดเชิงกลยุทธ์ จัดให้ครูผู้รับผิดชอบงาน

ธุรการ และทีมงานให้ด�าเนินการแทนกันได้ ด�าเนินการอย่างถูกต้องรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และให้บริการ

สาธารณะ แก่ชมุชนและหน่วยงานอืน่เสมอโดย การเข้าร่วมงานบญุประเพณท้ีองถิน่ การเข้าร่วมประชมุกบั

ชุมชน การเชิญชุมชนมาร่วมประชุมหารือกับโรงเรียน การให้บริการ การใช้สนามกีฬา ห้องประชุม  

ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ของโรงเรียน ประสานร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาอื่นเสมอ โดย  

การประชมุสมัมนาทางวชิาการ การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร การศกึษาดงูาน การร่วมจดันิทรรศการ การแข่งขัน

ทางวิชาการ ความสามรถในการคิดเชิงปฏิวัติ ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียนอย่างท่ัวถึงและ 

ต่อเนื่อง โดย ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นหลัก และให้ความส�าคัญกับการ ประชาสัมพันธ์ ครู นักเรียน  

คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจกับชุมชน ตามสภาพท่ีเป็นจริงท่ัวถึง และ 

ต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การประกาศหอกระจายข่าว ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง

สร้างบรรยากาศการร่วมคิด ร่วมท�า มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ท�างานโดยใช้กระบวนการ

กลุม่สร้างเครอืข่ายให้เกดิการมส่ีวนร่วม และการระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษาซึง่อาจเป็นเครอืข่ายภายใน 

เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง หรือเครือข่ายภายนอก เช่นเครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน ซึง่สามารถจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มทีรพัยากรและปัจจยัเพิม่ข้ึน ความสามารถในการก�าหนด

วสิยัทศัน์จดัท�าแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิาร ให้สอดคล้องกบับรบิทโรงเรยีนตาม สภาพจรงิ ชมุชนมีส่วนร่วม 

ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาทีค่รอบคลมุ และชดัเจน ตรงประเดน็ตามภาระงาน จดัท�าตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ 

ของงานแต่ละด้านให้ชัดเจน น�าไปสู่การปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 2.  การน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การวางแผนน�าผลการประเมินคุณภาพภายนอก และ  

ข้อเสนอแนะของ สมศ. มาวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนตาม สภาพ

จรงิ โดยชมุชนมีส่วนร่วม มกีารจัดท�าแผนพัฒนา การจดัการศึกษาของสถานศกึษาท่ีมุง่คณุภาพตามมาตรฐาน

การศกึษา จดัท�าแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการ โดย ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาทีค่รอบคลมุ และชดัเจน 

จัดท�าตัวชี้วัดความส�าเร็จของงานแต่ละด้านให้ชัดเจน การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานภาพของ 

สถานศึกษา การจัดองค์การ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน คือ เสริมสร้างประสิทธิภาพการท�างานของ 

ครใูห้มคีวามรูค้วามสามารถ และมอีดุมการณ์ในการท�างาน พาครไูป ศกึษาดงูานโรงเรยีนต่างๆ ทีจั่ดกจิกรรม 

การเรียนการสอนที่ดี และน�าความรู้กลับมาพัฒนางาน และส่งครูเข้าอบรม ท�างานเป็นทีม ให้ทุกคนเป็น 

ผู้น�า และผู้ตามที่ดีช่วยกันท�างาน ครูสามารถรู้ได้ทุกเรื่องและสามารถท�างานแทนกันได้ ผู้บริหารโรงเรียน

เป็นพี่เลี้ยง คอยแนะน�า ส่งเสริมสนับสนุนครู ท�าให้ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี มอบหมายงาน โดยมีค�าสั่ง 

มอบหมายงาน แบ่งภาระงาน และความรับผิดชอบให้ครูทุกคน ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถสร้าง

ขวัญและก�าลังใจของครู โดยผู้บริหารโรงเรียน ให้ก�าลังใจครู ด้วยการยกย่องชมเชย การน�าไปปฏิบัติ 

ประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการท�างาน ท�างานเป็นทีม ผู้บริหารคอยแนะน�า ส่งเสริมสนับสนุนครู ประสานร่วมมือทาง
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วิชาการกับสถานศึกษาอื่นเสมอ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล และการควบคุม

การปฏิบัติการ มีการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ

ศกึษามกีารตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา ประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถาน

ศกึษา จดัท�ารายงานประจ�าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคณุภาพภายใน พฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง 

และน�ามาปรับปรุง การแก้ไขข้อบกพร่อง 

 3.  การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ ผู้บริหารมีการร่วมกันก�าหนดความต้องการในการ

รับการนิเทศ หรือก�ากับ ติดตาม เพื่อเฝ้าระวังมิให้คุณภาพการจัดท�าและใช้หลักสูตรเกิดปัญหา อุปสรรค

และส่งผลกระทบต่อคณุภาพผูเ้รยีน มกีารสร้างความเข้าใจและทศันคตเิกีย่วกบัการนเิทศ ตดิตามในเชงิบวก

แก่ครแูละบคุลากรทางการศกึษาเป็นกระบวนการดแูล ช่วยเหลอื เพือ่ให้มคีณุภาพและประสทิธภิาพ มกีาร

ก�าหนดข้อตกลงเพื่อการขับเคลื่อน การนิเทศติดตามร่วมกัน และมีแผนการด�าเนินการอย่างชัดเจน เป็น 

รูปธรรม ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 

อย่างต่อเน่ืองและครอบคลมุรายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนงาน โครงการ ตามท่ีเป็นจรงิ มกีารเปรยีบเทยีบ 

ผลการปฏบิตังิานกบัมาตรฐานทีก่�าหนดก�าหนดการปฏบิตังิานไว้ล่วงหน้าเช่น การวางแผน ชมุชนมส่ีวนร่วม

ในการจัดการศึกษา การน�าภูมิปัญญาท้องถิ่น สนุบสนุนการเรียนการสอนของครู น�าแผนไปปฏิบัติ  

มกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แผนพัฒนา และแผนปฏบัิตกิารประจ�าปีในรปูการจดัประชุมช้ีแจง จดัท�าปฏทิิน

และเอกสารคูม่อืการปฏบิตังิาน จดัสรรและอนมุตังิบประมาณ ประสานงานการปฏบิตัติามแผนการตดิตาม

และประเมินผล ก�าหนดวิธีการและเครื่องมือ ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผล ช่วงเวลาที่ท�าการ

ประเมินผล และมีการจัดท�ารายงานผล การแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดไปจากมาตรฐาน มีการน�าผล

การประเมินแผนพัฒนาไปใช้ในการทบทวน ปรับแผน หรือจัดแผนพัฒนาใหม่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ประเมนิ แก้ไข ปรบัปรงุ และตรวจสอบ เชญิชมุชนเข้าร่วมหารอื เพือ่วางแผนปรบัปรงุแก้ไขร่วมกนั ก�าหนด 

แผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน เสนอต่อคณะกรรมการสถานศกึษา ชุมชน คณะครแูละบุคลากร

ทางการศึกษา น�ากระบวนการ PDCA ใช้ในการวางแผน และสรุปการปรับปรุงแก้ไข

8.  สรุปผลการวิจัย

ระดบัความคดิเหน็ของผู้บรหิารโรงเรยีน รองผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูต่อรูปแบบภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ 

โดยภาพรวมและรายด้าน มากทีส่ดุคือ การก�าหนดทิศทางขององค์การ รองลงมาคือ การควบคมุและประเมนิ

กลยทุธ์ ส่วนด้านทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนน้อยท่ีสดุ คอื 

การน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

ด้านการก�าหนดทศิทางขององค์การ มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากเพือ่พจิารณาเป็นรายข้อ 

มากที่สดุ คือ ความคิดความเขา้ใจในระดบัสงู รองลงมาคือ ความสามารถในการก�าหนดวิสยัทศัน์ นอ้ยทีสุ่ด 

คือ ความสามารถในการพยากรณ์และก�าหนดอนาคต

ด้านการน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตั ิอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ มากสดุคอื การน�าไปปฏบัิติ 

รองลงมาคือ การควบคุมการปฏิบัติการ ส่วนข้อน้อยสุด คือ การวางแผน 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มากที่สุด คือ การ

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่ก�าหนด รองลงมาคือ การวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

ส่วนข้อน้อยที่สุดคือ การแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดหรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน 

รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

กิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้

หลักการ การบรหิารจัดการโรงเรยีน แบบเป็นทีม ผูบ้รหิารและคร ูมกีารประชุมวางแผนการท�างาน 

มกีารแบ่งงานและมอบหมายภาระงานตามหน้าที ่แต่งตัง้ครทู�างานเป็นทมีมคีรทูีร่บัผดิชอบเป็นหวัหน้างาน

ตามความรู้ความสามารถหรือตามความเหมาะสมให้ครูคนอื่นๆคอยช่วยเหลือสนับสนุน ช่วยกันรับผิดชอบ

ร่มแรงร่วมใจในการท�างานอย่างเสียสละทุ่มเทจริงใจและโปร่งใส ผู้บริหารโรงเรียนคอยนิเทศติดตามดูแล 

ส่งเสริมสนับสนุน ให้ก�าลังใจในการท�างาน การบริหารจัดการโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบงาน

ต่างๆ ภายในโรงเรยีน ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูโ้ดยผ่านกจิกรรมต่างๆร่วมกนั ท�างานเป็นกลุม่รบัผดิชอบร่วมกนั 

ช่วยกันดแูลรักษาความสะอาดห้องเรยีน ห้องสมุด ห้องน�า้ บรเิวณโรงเรยีน และกจิกรรมพีด่แูลน้อง กจิกรรม

การออมทรัพย์ และ มีระเบียบวินัย มีความอดทน การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยให้คณะกรรมการ

สถานศกึษาและชมุชนมีส่วนร่วมในการบรหิารและจดัการศกึษา ประชมุคณะกรรมการสถานศกึษา น�าคณะ

กรรมการสถานศกึษาไปดงูาน เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้มาวางแผนในการพฒันาโรงเรยีน และด�าเนนิการตามแผน

พฒันาอย่างรอบคอบและโปร่งใส มกีารก�ากบัดแุลตดิตามผลการด�าเนนิงาน และเชญิผูท้รงภปัูญญาท้องถิน่

ในด้านสาขาต่างๆมาช่วยสอน อบรมนกัเรยีน และ มแีหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ปรบัปรงุภมูทิศัน์ในโรงเรยีน

ให้สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียน

การสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 

วิสยัทศัน์ (Vision) “โรงเรยีน เป็นแหล่งเรยีนรู ้มหีลกับรหิาร วชิาการเป็นเลศิ นกัเรยีนเกิดคณุธรรม 

น�าความรู้ภมูปัิญญาท้องถิน่ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มชีือ่เสยีงและคณุภาพตามมาตรฐานการ

ศึกษาพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมชุมชน ครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ” 

พนัธกจิ (Mission) สร้างความตระหนกัให้แก่บคุลากรของสถานศกึษา แต่งตัง้คณะกรรมการสถาน

ศกึษาเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารและงานวชิาการของสถานศกึษา ประชาสมัพนัธ์ให้นักเรยีน ผูป้กครอง ชมุชน  

หน่วยงาน/องค์กรในชมุชนทกุฝ่ายได้รบัทราบ และให้ความร่วมมอืในก�าหนดทศิทางการบรหิารสถานศกึษา 

จดัท�าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่ประโยชน์ในการบรหิาร

สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง พัฒนาบุคลากร

ของสถานศกึษาให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ และสามารถน�าความรูไ้ปใช้ในการพฒันาสถานศกึษาโดยกระบวนการ  

PDCA ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

กจิกรรม/โครงการ ประกอบด้วย การพฒันาบุคลากร สนบัสนนุงบประมาณ ทรัพยากร ด�าเนินงาน

แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ นิเทศติดตาม ประกันคุณภาพภายใน วิจัย จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ฝึกทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒนา
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9.  อภิปรายผลการวิจัย 

ในทางปฏิบัติ การบริหารโดยทั่วไปก็มีรูปแบบในการด�าเนินงานอยู่แล้วทั้งโดยภาพรวมและราย

โรงเรยีน เพยีงแต่ว่ายงัไม่พบรปูแบบทีไ่ด้พฒันาอย่างเป็นระบบผ่านการศกึษาวจิยัตามหลกัวชิาการ ประกอบ

ด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย และ 116 ตัวบงชี้ คือ 1) องประกอบการก�าหนดทิศทาง

ขององค์การ 5 องค์ประกอบย่อย 2) องค์ประกอบการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มี 4 องค์ประกอบย่อย  

3) ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ มี 3 องค์ประกอบย่อย 

การพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีน ของกลุม่ตวัอย่างจากแบบสอบถาม 116 ข้อ

ตามตัวบงชี้ โดยภาพรวามมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบพอสรุป

ได้ดังนี้

การก�าหนดทศิทางขององค์การ ความคดิความเข้าใจในระดบัสงู มวีนิยัในตนเอง ซือ่สตัย์ ยตุธิรรม

ค�านึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รองลงมาคือ มีการส่งเสริมให้บุคลากร

พัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อคุณภาพของการศึกษา โรงเรียน ความสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ โดยสามารถ

จ�าแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆของสิง่ใดส่ิงหน่ึงได้ สามารถในการน�าปัจจัยน�าเข้าต่างๆมาก�าหนดกลยทุธ์ 

การก�าหนดทศิทางขององค์การ ตวับงชี ้สามารถในการน�าปัจจยัน�าเข้าต่างๆมาก�าหนดกลยทุธ์ มกีารจดัการ

ระบบรหิารสถานศกึษาแบบมีส่วนร่วม และเน้นการกระจายอ�านาจ เปิดโอกาสให้บุคลากรมส่ีวนร่วมในการ

แสดงความคดิเหน็ ก�ากบัติดตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานมีมาตรฐานในการท�างานเพือ่สร้างวฒันธรรม

ของหน่วยงาน และแนวปฏบิติัทีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ความสามารถในการพยากรณ์และก�าหนดอนาคต 

การก�าหนดทศิทางขององค์การ ความ ความสามารถในการพยากรณ์และก�าหนดอนาคต มคีวามสามารถใน

การจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รู้จักมอบ

ความแตกต่างระหว่างความส�าเรจ็ และความล้มเหลวได้อย่างชัดเจน มคีวามสามารถสร้างวกิฤตใิห้เป็นโอกาส 

เล็งเห็นโอกาสในขณะนั้นและไม่รีรอที่จะน�าโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงานของหน่วยงาน ความสามารถ 

ในการคิดเชิงปฏิวัติ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ บริหารที่ทันสมัย และมีคุณภาพ มีความคิดทางบวก 

(Positive Thinking) สร้างสมัพนัธภาพทีดี่กับผูอ้ืน่อยูเ่สมอ ความสามารถในการวิจัยและพฒันาผลผลิตหรอื

บริการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ความสามารถในการก�าหนดวิสัยทัศน์ การก�าหนดทิศทางขององค์การ  

ตัวบ่งชี้ความสามารถในการก�าหนดวิสัยทัศน์ มีการน�าวิสัยทัศน์สู่แผนปฏิบัติการประจ�าปี เน้นการปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการท�างานเป็นทีม และวิสัยทัศน์ต้องมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และมีการ

ตรวจสอบความเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์ 

 

10. ข้อเสนอแนะ 

10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  10.1.1  ในการพฒันารปูแบบภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีน ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญต่อกิจกรรมการสร้างความตระหนักและให้ความรู้

ความเข้าใจกับผู้บริหารเพื่อที่จะน�าแนวคิดดังกล่าวไปใช้ก�าหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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10.2 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

  10.2.1 ในการพฒันารปูแบบภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีน ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญต่อกิจกรรมการสร้างความตระหนักและให้ความรู้

ความเข้าใจกบัผูบ้รหิารเพือ่ทีจ่ะน�าแนวคดิดงักล่าวไปใช้ในการส่งเสรมิสนบัสนนุกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการ

พัฒนา การน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  10.2.2  ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและหน่วยศกึษานเิทศก์ ควรด�าเนนิการตดิตาม ก�ากบั

ดูแล ให้โรงเรียนได้ด�าเนินการตามรูปแบบการบริหารการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

โรงเรียน   

  10.2.3  โรงเรียนควรจัดตั้งคณะท�างานในการวิจัยพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 10.3.1  ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบในการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 

ผู้บริหารโรงเรียน ที่มีบริบทแตกต่างกันอย่างส�าคัญในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และศาสนา

 10.3.2  ควรมกีารวจิยัและพฒันาการบรหิารจัดการ เพือ่การพฒันารปูแบบภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ 

ของผู้บริหารโรงเรียน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความเป็นโรงเรียน 

ของชุมชน 
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12.  ค�าขอบคุณ

วทิยานพินธ์ฉบบันี ้ส�าเรจ็ได้ด้วยความกรณุาเป็นอย่างสงูจาก ดร.พา อกัษรเสอื ประธานกรรมการ

ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ ดร.โกศล ศรสัีงข์และ ดร.สงัวาลย์ เพยียรุะ กรรมการท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์ และอาจารย์

ประจ�าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกท่าน ที่ได้ให้ค�าปรึกษา  

ค�าแนะน�าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องทุกขั้นตอนของการวิจัย รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เข้าร่วม

สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ได้แก่  

ดร.พา อักษรเสือ, ดร.โกศล ศรีสังข์, ดร.สังวาลย์ เพียยุระ, ดร.ประยุทธ ชูศร, รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง, 

ดร.ชนกนาถ วงษ์ค�าจันทร์, ดร.ประพันธ์ นามบุดดี และ ดร.สมรักษ์ พรหมมีเนตร 

ขอขอบพระคุณท่านผูบ้รหิารและบคุลากรสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 

เขต 5 ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและอ�านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยในครั้งนี้ 

วทิยานพินธ์น้ีส�าเรจ็ได้ด้วยก�าลงัใจจากดร.จริาภรณ์ ผนัสว่าง,นางสาวสนุษิา ศรทีะนนท์,นางเยาวเรศ บูแ่ก้ว, 

นายสุริยะ ชิดทอง และเพ่ือนร่วมงานที่คอยให้ก�าลังใจ ให้ค�าปรึกษาค�าแนะน�า และให้การดูแลช่วยเหลือ

ด้วยดีตลอดมา

คุณค่า และประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเพื่อบูชาคุณพ่อน้อย หินเธาว์ (บิดา) 

และคุณแม่สุดตา หินเธาว์ (มารดา) บูรพาจารย์ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ท่ีได้ให้ชีวิตและสติปัญญาแก่ 

ผู้วิจัยจนประสบความส�าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน
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การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

OPERATION OF SYSTEMS OF CARING AND ASSISTING STUDENTS 

AT THAWATBURI SOCIAL WELFARE SCHOOL IN 

THAWATBURI DISTRIC, ROI ET PROVINCE

พระหวัน วรกวินฺโท (เพ็งวิไล)1

WAN WARAKAWINTO (PENGWILAI)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวจัิยนี ้มวัีตถปุระสงค์ 1) เพือ่ศึกษาสภาพ การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน โรงเรยีน
ศกึษาสงเคราะห์ธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ 2) เพือ่ศกึษาปัญหาการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอื 
นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และ3)เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ 
การด�าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ธวชับรีุ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ครูผู้สอน จ�านวน 67 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา อยู่ระหว่าง 0.60 – 
1.00 วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเร็จรปูเพือ่หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากค่า
เฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการส่งต่อนักเรียน 
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการคัดกรองนักเรียน ส่วนปัญหาการด�าเนินการระบบดูแล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีน โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ธวชับรุ ีอ�าเภอธวัชบรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยภาพรวม มคีวามคดิเหน็ 
อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านการคัดกรอง
นักเรยีน และด้านการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล ส่วนมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อยได้แก่ ด้านการส่งเสรมิ
นักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอแนะคอื โรงเรยีนควรจดัเวลาและความสะดวกให้ครใูนการเยีย่มบ้านนกัเรยีนและระเบยีน
สะสมควรมีข้อมูลนักเรียนครบทุกด้าน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนควรร่วมมือกันใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรสร้างความส�าคัญในกิจกรรมโฮมรูมของครูและนักเรียนเพื่อสะท้อนความ
ผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ควรจัดครู และบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าอบรมทักษะและเทคนิคการให ้
ค�าปรึกษาแก่นักเรยีน ควรมกีารประเมนิ และปรบัปรงุระบบการด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนักเรยีน
อย่างต่อเนื่อง

1	 นกัศกึษาปริญญาโท	สาขาการบรหิารการศกึษา,	มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็



Vol.4 No.1 January - June 201514

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study states operations of systems of 

caring and assisting students at Thawatburi social welfare school in Thawatburi district, Roi 

Et province 2) to study problems of operations of systems of caring and assisting students 

at Thawatburi social welfare school in Thawatburi district, Roi Et province and 3) to study 

the suggestions of operations of systems of caring and assisting students at Thawatburi 

social welfare school in Thawatburi district, Roi Et province. The sample was 67 persons. 

A constructed 5-level rating scale questionnaire with reliability value at 0.87 and IOC (Item 

– Objective Congruence) 0.60 – 1.00 were used as a tool to collect data. The statistics used 

for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.

The result of this study found that states of operations of systems of caring and 

assisting students at Thawatburi social welfare school in Thawatburi district, Roi Et province 

was generally in the high level. When each aspect was considered from high to small  

average, it was found that all aspects were in the high level. They were supporting students, 

protecting and solving problems, forwarding, knowing students individually and screening 

students. Problems of operations of systems of caring and assisting students at Thawatburi 

social welfare school in Thawatburi district, Roi Et province were in the small level as a 

whole. When each aspect was considered from high to small average, it was found that 

two aspects were in the moderate level. They were screening students and knowing  

students individually. In the small level, there were supporting students, forwarding and 

protecting and solving problems.

The suggestion was school should provide time and facilities for teachers to visit 

students’ homes and the record should have information of all aspects. School committee, 

local and parents should cooperate with each other to care and assist students. To make 

the homeroom meaningful for teachers and students to reflect on the relationship among 

them, teachers and responsible personnel participate in the advisory technical skills  

training to students and assessment and improvement the systems of caring and assisting 

students continuously. 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

สภาพระบบการศึกษาในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดนท�าให้สังคมไทยในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของเด็กที่ก่อให้เกิดความสับสนในการตัดสินใจรับค่านิยมต่างๆ ท�าให้มีผลต่อ

การปรับตัวของเด็กที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่น มีค่านิยมที่ผิดๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมหาต่างๆ มากมาย ซึ่งตรงกับ
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ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552ก, หน้า 3 - 4) กล่าวว่า ปัญหาส�าคัญของเด็กวัยรุ่นคือ 

เด็กและเยาวชนมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงขั้น หมกมุ่น และเรียนรู ้

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเกม จนน�าไปสู่การประพฤติปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและ 

สงัคม ใช้ความรนุแรงในการตดัสนิปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะววิาท จบักลุม่รวมตวักนัสร้างความป่ันป่วน

ในชุมชนไปจนถึงการยกพวกตีกัน มีเพศสัมพันธ์เร็วข้ึน เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อย ขาดความรับผิดชอบ 

เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ไม่เห็นความส�าคัญของหลักศาสนา ความสัมพันธ์กับ

คนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพื่อน ติดสื่อ และให้ความส�าคัญกับวัตถุมากกว่าความมีคุณธรรม

น�้าใจ นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม อาทิติดการพนัน การมั่วสุมใน

หอพัก ไม่ชอบไปโรงเรียน หนีเรียน ท�าร้ายรังแกกันเองและหมกมุ่นกับสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ 

การพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความสามารถมี

คณุธรรม จริยธรรมและมวิีถชีวีติทีเ่ป็นสขุตามทีส่งัคมมุง่หวงัโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานัน้นอกจาก

จะด�าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้วการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิด

ขึ้นกับนักเรียนที่เป็นสิ่งส�าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา ดังที่ ธีระ รุจเจริญ (2548) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนใน

เชิงบวกแล้วในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกันเป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการระบาดของสารเสพติดปัญหา

การแข่งขันในรปูแบบต่างๆกเ็ป็นผลเสยีต่อสขุภาพจติและสขุภาพกายของทกุคนทีเ่กีย่วข้องดงันัน้ภาพความ

ส�าเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้อง

ทกุฝ่ายรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 มาตรา 49 ก�าหนดให้ว่าบคุคลย่อมมสีทิธเิสมอ

กนัในการรบัการศกึษาไม่น้อยกว่าสบิสองปีทีร่ฐัต้องจดัให้อย่างทัว่ถึงและมคีณุภาพโดยไม่ต้องเกบ็ค่าใช้จ่าย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ได้ก�าหนดความ 

มุ่งหมายของการศึกษาในมาตรา 6 ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่

สมบรูณ์ทัง้ร่างกายจติใจสตปัิญญาความรูแ้ละคณุธรรมมจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดาเนนิชวีติสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2547) ได้ก�าหนด

นโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งด�าเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและก�าหนดมาตรการสนับสนุน 

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเน้นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิเด็กโดยให้สถาน

ศึกษาด�าเนินการตามแนวทางเพราะสภาพสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรม  

และความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลต่อการเกิดปัญหาในด้านสังคมปัจจุบันจึงเป็นหน้าท่ีของสถาน

ศึกษาที่ต้องหาแนวทาง น�าเทคนิควิธีการต่างๆ มาพัฒนาครูเพื่อที่จะสามารถด�าเนินการในระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ี ต�าบลนิเวศน์ อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดรับ

นักเรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โดยรับนกัเรยีนประเภทประจ�า มจี�านวน

นักเรียนทั้งสิ้น 920 คน จากการบันทึกการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการบันทึก
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พฤติกรรมนักเรียน บันทึกการประชุมผู้ปกครองของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน (2556) ว่า ส่วนใหญ่

มีฐานะยากจน เด็กจากครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่หย่าร้าง พ่อแม่เสียชีวิตแล้วต้องอาศัยอยู่กับปู่ยาตายาย

หรือญาตพ่ีิน้อง ครอบครวัขาดเอาใจใส่ การขาดความอบอุน่ ความไม่เข้าใจกนัระหว่างผูป้กครองกบันกัเรยีน

แสดงออกซึ่งลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พูดจาก้าวร้าว การใช้สารเสพติด 

นอกจากน้ีโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ธวชับรุ ีเป็นโรงเรยีนประจ�าเมือ่นกัเรยีนเหล่านีม้าอยูร่วมกนัเป็นจ�านวน

มาก จึง่ก่อให้เกดิปัญหาหลายอย่าง เช่น การเล่นการพนนั ทะเลาะวิวาท ชู้สาวและสารเสพตดิ เพราะนกัเรยีน

มคีวามแตกต่างกันระหว่างวยั และชวีติความเป็นอยูท่�าให้ต้องดแูลเลีย้งดนูกัเรยีนแทนผูป้กครองของนกัเรยีน 

จึ่งจ�าเป็นต้องให้การดูแล ให้ความอบอุ่นแก่นักเรียนเป็นกรณีพิเศษ ดังมีผู้วิจัยเห็นความส�าคัญระบบดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรยีนได้ท�าการวจิยัไว้ เชาวลติ จนิดารตัน์ (2551) พบว่า การด�าเนนิงานตามระบบดแูลช่วยเหลอื 

นักเรียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

พิจารณาเป็นรายด้าน เรยีงจากค่าเฉลีย่มากไปน้อย ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรยีนมากทีส่ดุ 

รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน และด้านการคัดกรองนักเรียนตามล�าดับ 

จากสภาพปัญหาของนกัเรยีนดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาการด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอื

นักเรยีน โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์วัชบรุ ีทัง้นีผ้ลทีไ่ด้อาจมาประยกุต์ใช้ให้นกัเรยีนเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ เป็น

คนดี มีปัญญา มีความสุข และรักประเทศชาติ ท้องถิ่น มุ่งท�าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามควบคู่ไปกับการ

มีคุณธรรม โดยที่ผู้อ�านวยการโรงเรียน คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนจ�าเป็นที่ต้องร่วมมือกันด�าเนินการ

แก้ไขปัญหาของนักเรียนและมีความเข้าใจในการด�าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจะน�าไปสู่การ

ปรบัปรงุวธิกีารด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ธวัชบรุ ีอ�าเภอธวชับรุี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพือ่ศกึษาสภาพการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ธวชับรุี 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 เพือ่ศกึษาปัญหาการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ธวชับรุี 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

2.3 เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ 

ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1 สภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอ

ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก

3.2 ปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอ

ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับน้อย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1  เป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการ

ก�าหนดนโยบาย วางแผนส่งเสรมิสนับสนุน แก้ปัญหา และพฒันาการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.2 เป็นข้อมลูส�าหรบัส�านกังานการจดัการศกึษาพเิศษ และส�านกังานการศกึษาอืน่ๆ เพือ่น�าไปใช้

เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบาย วางแผนส่งเสรมิสนับสนุน และพฒันาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

4.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ขอบเขตของการวิจัย

5.1 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ ครผููส้อน โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ธวชับรุ ีจ�านวน 67 คน  

ปีการศึกษา 2557

5.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 

  5.2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ระดับการศึกษาได้แก่ ปริญญาตรี และปริญญาโท  

และประสบการณ์ในการท�างานได้แก่ 1- 5 ปี 6 – 12 ปี และ13 ปีขึ้นไป

  5.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน 4) ด้านการป้องกันและ

การแก้ไขปัญหา และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน (กรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2546 หน้า 9)

5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

ปีการศึกษา 2557

5.4 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาท่ีท�าการศึกษาผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 

2557 สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2557

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1 กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้คือ ครผููส้อนโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ธวชับรุ ีจ�านวน 67 คน  

ปีการศึกษา 2557

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยค�าถามครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนคือ

 ตอนที ่1 แบบสอบถามทีม่ลีกัษณะปลายปิดเกีย่วกบัข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ 

ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�างาน
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปิดเกี่ยวกับการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวชับุร ีอ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ ใน 5 ด้านดงันีด้้านการรูจ้กันกัเรยีน

เป็นรายบุคล ด้านการคดักรองนกัเรยีน ด้านการส่งเสรมินกัเรยีน ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา และด้าน

การส่งต่อ โดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า (Numerical rating 

scale) 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended)

 เกีย่วกบัข้อเสนอแนะการด�าเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์

ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 6.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (m) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) 

7.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่อง การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลดังนี้

7.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจาก 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  

ด้านการส่งต่อนักเรียน และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  

ด้านการคัดกรองนักเรียน 

 1.  ด้านการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็น

รายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ได้แก่สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในด้านการเรียน เช่น 

ความตัง้ใจเรียน การมาเรยีน การขาดเรยีน รองลงมาคอื สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดรีะหว่างครูกบันกัเรียน บันทึก

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ เยี่ยมบ้านนักเรียน 

 2.  ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดคือ จ�าแนกนักเรียนตามผลการ

เรียน รองลงมาคือ จ�าแนกนักเรียนตามการปรับตัวทางเพศ วางแผนในการคัดกรองนักเรียน ส่วนข้อท่ีมี

ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ จ�าแนกนักเรียนตามสภาพร่างกาย 

 3.  ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองลงมาคือ จัดกิจกรรมส่งเสริมความ

สามารถพเิศษให้แก่นักเรียน จัดกจิกรรมโฮมรูม ส่วนข้อทีม่กีารปฏิบตัน้ิอยทีส่ดุคอื รายงานผลการจัดกจิกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 4.  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรประจ�าวัน รองลง

มาคือ มอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบงานเวรเขตพื้นท่ีบริการ ให้ความร่วมมือในการป้องกันพฤติกรรมท่ี
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ไม่เหมาะสมของนักเรียน ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ จัดกิจกรรมอบรมประจ�าสัปดาห์ 

 5.  ด้านการส่งต่อนักเรยีน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อเรยีง

จากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษา รองลงมาคือ ให้ครูฝ่าย

ปกครองได้ช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาของนกัเรียน ประเมนิการด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ส่วน

ข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ให้ครูแนะแนวได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

7.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงจากด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ด้านการคัดกรองนักเรียน รองลงมา ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นราย

บคุคล ด้านการส่งเสริมนักเรยีน และด้านการส่งต่อนกัเรยีน ส่วนด้านทีม่ปัีญหาน้อยทีส่ดุคอื ด้านการป้องกนั

และแก้ปัญหา 

 1.  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้อเรียงจากข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากไปหาน้อยคอื จดัท�าระบบส่งต่อนกัเรยีนตามระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน รองลงมาคือ เยี่ยมบ้านนักเรียน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพครอบครัวของนักเรียน 

ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ บันทึกระเบียนสะสม (ปพ.8) 

 2.  ด้านการคดักรองนกัเรยีน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นราย

ข้อเรยีงจากข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อยคือ จ�าแนกนกัเรยีนตามความประพฤต ิรองลงมาคอื จ�าแนกนกัเรยีน

ตามสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว และคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มมีปัญหา ส่วนข้อที่มีระดับปัญหามาก

ที่สุดคือ จ�าแนกนักเรียนตามสภาพร่างกาย

 3.  ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

เรยีงจากข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อยคือ จัดกจิกรรมด้านการคุม้ครองนกัเรียน เช่น ชู้สาว ปัญหาการทะเลาะ

ววิาท ความปลอดภยัจากอบุตัเิหต ุรองลงมาคอื ศกึษาความต้องการของนกัเรยีนในการจดักิจกรรมหอนอน 

และศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม ส่วนข้อที่มีระดับปัญหามากที่สุดคือ  

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ 

 4.  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า อยูใ่นระดบัน้อยทกุข้อ โดยข้อทีม่ปัีญหามากทีส่ดุคอื ให้ความร่วมมอืในการป้องกนัพฤตกิรรม

ที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน รองลงมา ได้แก่ จัดกิจกรรมอบรมประจ�าสัปดาห์ และให้ความร่วมมือในการ 

ช่วยเหลือนักเรียน ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ รักษาความลับของนักเรียน 

 5.  ด้านการส่งต่อนกัเรยีน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อเรยีง

จากข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อยคอื เชญิผูป้กครองมารับทราบถึงความจ�าเป็นในการส่งต่อนักเรยีน รองลงมา  

คือ ติดตามผลนักเรียนหลังจบการศึกษา และให้ครูพยาบาลได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ส่วนข้อที่

มีระดับปัญหามากที่สุดคือ จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษา 

8.  อภิปรายผล

จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษา 
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สงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้อภิปราย ดังนี้ 

 8.1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์ 

ธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรีุ จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท้ังนีอ้าจเนือ่งมาจากโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์

ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานจัด

ท�าข้อมูลนกัเรียนเป็นรายบคุคล โดยยดึเกณฑ์การคัดกรองนกัเรยีนท่ีมคีวามเป็นมาตรฐาน มแีผน /โครงการ/

กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

นักเรียนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอีกทั้งมีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้า

มามส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาของนกัเรยีน เพือ่ให้สนองต่อจดุมุง่หมายของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้ก�าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการ

ศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) 

และแนวการจัดการศึกษายังให้ความส�าคัญแก่ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาตแิละเต็มตาม

ศกัยภาพ (มาตรา22) และสอดคล้องกบัส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2547 : 2) ทีไ่ด้ก�าหนด

นโยบายสู่การปฏิบัติให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

และส่งเสรมิสนับสนนุให้สถานศกึษา ครอูาจารย์ และผูท้ีเ่กีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาการด�าเนนิ

งานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน โดยก�าหนดมาตรการสนบัสนนุส่งเสรมิศกัยภาพนกัเรยีน เน้นกจิกรรม

ส่งเสริม พัฒนา ป้องกนัและแก้ปัญหาและการคุ้มครองสทิธเิดก็เพือ่ให้นกัเรยีนทุกคนได้รบัการดแูลช่วยเหลอื

จากครู ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการ

ศึกษาในสถานศึกษาการเรียนรู้และวิถีชีวิตในสังคม และตรงกับกลยุทธ์ความส�าเร็จในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ระบุว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการ

ส่งเสรมิ พฒันา ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ จะต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของบคุลากร

ทุกคนในโรงเรียน ทั้งผู้บริหารครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ จึงให้ความส�าคัญในการน�าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ เพราะเป็นการด�าเนินงาน

เพือ่ช่วยเหลอื ส่งเสรมิและพฒันานักเรยีนให้มคุีณสมบตั ิ“เก่ง ด ีมสีขุ” โดยได้รบัความร่วมมอืจากผูเ้กีย่วข้อง

ทกุฝ่ายโดยเฉพาะครูทกุคนในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของจารวุรรณ รตันมาล ี(2547 : 138) ได้

ศึกษาสภาพและปัญหาการด�าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 พบว่า สภาพการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ เรืองแหล้ (2552) ได้ศึกษาการบริหาร

จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

พบว่าสภาพการด�าเนินงานการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาโดยภาพรวมและ

รายด้าน มีการปฏิบัติมาก เรียงตามล�าดับคือ ด้านเตรียมการและการวางแผน ด้านการด�าเนินงานตามแผน 

ด้านการตรวจสอบและการประเมินผล และด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ของ วโิรจน์ สรุสาคร (2550 ) ได้ศึกษาการด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนในสถานศกึษา สงักัด

เทศบาลนครนครปฐม พบว่า สภาพการด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน ของสถานศกึษาในสงักดั

เทศบาลนครนครปฐม โดยภาพรวมและร้ายด้านมีการปฏิบัติมาก และยังมีการพัฒนาปรับปรุงการด�าเนิน

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ได้แก่ การจัดท�าโครงการ

เยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน การเพิ่มเติมความรู้และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร

 เมื่อพิจารณาสภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรุ ีจังหวดัร้อยเอด็ เป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยูใ่นระดบัมาก ผูว้จิยัขอเสนอการอภปิราย

ผลการวิจัยเป็นรายด้าน ดังนี้

 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า สภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานจัดท�าข้อมูลนักเรียน

เป็นรายบุคคล จัดเวลาและอ�านวยความสะดวกให้ครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการจัดท�า

และเตรียมเครื่องมือหลายชนิดในการเก็บข้อมูลนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน เช่น ผลการเรียน สุขภาพ ประวัติ

ครอบครวั เป็นต้น มกีารใช้แบบประเมนิพฤติกรรมนกัเรยีนในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมกีารช้ีแจงท�าความ

เข้าใจกับนักเรียน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ข้อมูลตามความเป็นจริงและที่เป็นปัจจุบัน

เกี่ยวกับนักเรียนแต่ละคน เพ่ือที่จะได้วิเคราะห์และสรุปลงในระเบียนสะสมของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  

ดังที่กรมสุขภาพจิต (2551ก : 10) ได้กล่าวว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการรู้จักความแตกต่าง

ของนกัเรยีนแต่ละคนทีมี่พ้ืนฐานความเป็นมาของชวีติท่ีไม่เหมอืนกนั หล่อหลอมให้เกดิพฤตกิรรมหลากหลาย

รูปแบบ ท้ังด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลที่จ�าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะ

ช่วยให้มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์

ในการส่งเสริม การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ได้จาก

เครือ่งมอืและวธิกีารทีห่ลากหลายตามหลกัวชิาการ มใิช่การใช้ความรูส้กึหรอืการคาดเดา โดยเฉพาะในการ

แก้ไขปัญหา นักเรยีนซึง่จะท�าให้ไม่เกดิข้อผดิพลาดต่อการช่วยเหลอืนกัเรยีนหรอืเกดิได้น้อยทีส่ดุ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ประภาส นาคประวัติ (2553 ) ได้ศึกษาการด�าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 1-3 ในเขตอ�าเภอสอยดาว สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี 

เขต 2 พบว่าด้านการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล ผูบ้รหิารส่งเสรมิสนบัสนนุและให้ความส�าคญัในการด�าเนนิ

งานจดัท�าข้อมลูนกัเรยีนเป็นรายบคุคล มกีารใช้แบบประเมนิพฤตกิรรมนกัเรยีน (SDQ) และการใช้ระเบยีบ

สะสมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญหนา ศรีลาดเลา 

(2547 : 102) ได้ศึกษาวจัิย การพฒันาการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนแคนดงพทิยาคม 

อ�าเภอแคนดง จังหวัดบรีุรมัย์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การพฒันาการด�าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การศึกษาเอกสารการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ท�าให้บุคลากร 

ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยเฉพาะ

มีความเข้าใจในเรื่องของการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ดียิ่งขึ้น 
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 2.  ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า สภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมา

จากโรงเรียนมีการก�าหนดตัวชี้วัดของเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นมาตรฐาน ครู

และผูท้ีเ่กีย่วข้องมคีวามเข้าใจตรงกันในการวเิคราะห์ข้อมูล โดยพจิารณาจากข้อมลูหลาย ๆ  ด้านของนกัเรยีน

จากแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ท�าให้ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน เพื่อการแบ่งกลุ่มนักเรียนมี

ความถูกต้องน่าเชื่อถือ มีการชี้แจงผลการคัดกรองให้นักเรียนเข้าใจ ท�าให้นักเรียนยอมรับผลการคัดกรอง

นักเรียน อีกทั้งครูที่ปรึกษาเก็บผลการคัดกรองนักเรียนไว้เป็นความลับ ดังที่ กรมสุขภาพจิต (2546 : 13) 

ได้กล่าว่า การคดักรองนกัเรยีน เป็นการจัดกลุม่นกัเรยีนมปีระโยชน์ต่อครทูีป่รกึษาในการหาวธิกีารเพ่ือดแูล

ช่วยเหลอืนกัเรยีนได้อย่างถกูต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกบัปัญหาของนกัเรยีนและมีความรวดเรว็

ในการแก้ไขปัญหา เพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไม่คัดกรองนักเรียนเพื่อจัด

กลุ่มแล้ว ความชดัเจนในเป้าหมายเพือ่การแก้ปัญหาของนกัเรยีนจะมน้ีอยลง ซ่ึงมผีลต่อความรวดเรว็ในการ

ช่วยเหลอืซ่ึงบางกรณจี�าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน กรมสขุภาพจติ (2551ก : 16) ยงัได้กล่าวถึงการคดักรอง

นักเรียนว่า เป็นการพิจารณา ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อการจัดกลุ่มนักเรียน เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม

ปกต ิคอืนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการวเิคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคดักรองของโรงเรยีนแล้ว อยูใ่นเกณฑ์ของ

กลุ่มปกติ 2) กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน  

ซึง่โรงเรยีนต้องให้การป้องกนัและแก้ไข 3) กลุม่มปัีญหา คอื นกัเรยีนทีจ่ดัอยูใ่นเกณฑ์ของกลุม่มปัีญหาตาม

เกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี สอดคล้องกับงาน

วิจัยของฉลอง เอี่ยมวิไล (2547) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนของสถานศึกษา สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิจติร เขต 1 พบว่า สภาพการด�าเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอื 

นักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น 

ด้านการส่งต่ออยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ มธุริน แผลงจันทึก (2554 : 114) ได้ศึกษาปัญหา

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา  

เขต 5 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการคัดกรองนักเรียนมีการปฏิบัติมากที่สุด

 3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า สภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีอ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมา

จากโรงเรยีนมแีผน /โครงการ/กจิกรรม สอดคล้องกบันโยบายของโรงเรยีน ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูท่ีปรกึษา

มคีวามพร้อม และให้ความส�าคญักบักจิกรรมต่าง ๆ  เชน่ กจิกรรมโฮมรูมหรือกจิกรรมแนะแนว เพือ่ส่งเสริม

และพัฒนานักเรียนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มมีการชี้แจงผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือในการหาแนวทาง

ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน รวมทั้งมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทราบอย่างต่อเนื่อง ดังที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546 : 3) ได้กล่าว่า การส่งเสริม

นักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูท่ีปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่ม

ปกตหิรือกลุม่เสีย่ง/มปัีญหา ให้มคีณุภาพมากขึน้ มคีวามภาคภมูใิจในตนเองในด้านต่าง ๆ  ซึง่จะช่วยป้องกนั

มิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/

มีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ และมีคุณภาพตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป ซึ่งสอดคล้อง
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กับ ฉันทนา จันทร์บรรจง (2546 : 52) ได้เสนอแนะแนวทางคือ ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนควรจัดกิจกรรม

ทีเ่ป็นการส่งเสรมิความเข้าใจอนัดต่ีอกนัระหว่างครทูีป่รึกษาหรอืครปูระจ�าชัน้กบันกัเรยีนทีอ่ยูใ่นความดแูล 

และครูทีป่รกึษาหรอืครปูระจาชัน้ควรมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของนกัเรยีนเพือ่สร้างความอบอุ่นเป็นกนัเองกับ

นักเรียนครูที่ปรึกษาหรือครูประจ�าชั้นจึงจะสามารถท�างานด้านการส่งเสริมนักเรียนได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

 4.  ด้านการป้องกนัและแก้ไชปัญหา พบว่า สภาพการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมา

จากโรงเรียนมีมาตรการให้ครูที่ปรึกษาและครูท่ีเก่ียวข้องกับด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนให้

ความร่วมมืออย่างดีโดยเน้นที่การปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม อย่างหลากหลายและสอดคล้อง

กบัลักษณะปัญหาของนกัเรยีน ครทูีป่รกึษามวีฒุภิาวะทางอารมณ์เหมาะสม มทีกัษะในการให้ค�าปรกึษาแก่

นักเรียน ปฏบิติัตนเป็นทีน่่าเชือ่ถอื ศรทัธาของนกัเรยีน มสีมัพนัธภาพท่ีดต่ีอกนัในการท�างานร่วมกบันกัเรยีน

ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหา และโรงเรียนมีการประเมินผลและท�ารายงานการจัดกิจกรรมเพ่ือการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทราบ ดงัทีก่รมสขุภาพจติ (2551ข : 2 - 18) ได้กล่าวว่า การป้องกนั

และแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรให้ความใส่ใจกับนักเรียนทุกคน

เท่าเทยีมกนั แต่ส�าหรบันกัเรยีนกลุม่เสีย่ง/มปัีญหาน้ัน จ�าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ 

และหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็น 

ปัญหาสงัคมการป้องกนัและแก้ไขนกัเรียนจงึเป็นภาระงานทีย่ิง่ใหญ่ และมคีณุค่าอย่างมากในการพฒันาให้

นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉลอง เอี่ยมวิไล (2547 : 

บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถาน

ศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 1 พบว่า สภาพการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการส่งต่อ

อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย วงค์จันทร์ (2552) ได้ศึกษาสภาพการด�าเนิน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1 - 3 ในอ�าเภอฝาง สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงใหม่ เขต 3 พบว่า ด้านการป้องกนัช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหา ได้ให้ค�าปรกึษาเบือ้งต้น 

แก่นักเรียน ได้จัดกิจกรรมที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

 5.  ด้านการส่งต่อนกัเรยีน พบว่า สภาพการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน โรงเรยีน

ศกึษาสงเคราะห์ธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรีุ จังหวดัร้อยเอด็ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเนือ่งมาจากโรงเรยีน

ประสานงานกับผู้เช่ียวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความชัดเจนและครบถ้วนของข้อมูลของ

นักเรียนกลุ่มทีต้่องการส่งต่อเพือ่ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาของนกัเรยีนโดยคณะคร ูครแูนะแนว 

และครูที่ปรึกษาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนก่อนการส่งต่อตามขอบเขตความสามารถของ

ตนในการช่วยแก้ไขปัญหาของนกัเรยีน พร้อมทัง้ปกปิดข้อมลูของนกัเรยีนทีถ่กูส่งต่อไว้เป็นความลบั รวมถงึ

โรงเรยีนมกีารชีแ้จงให้ผูป้กครองและนกัเรยีน ให้มเีจตคตทิีด่ต่ีอการถกูส่งต่อ เพ่ือเข้าใจ ให้การร่วมมอื และ

รับการช่วยเหลือ ในการส่งต่อนักเรียนไปพบผู้เช่ียวชาญและครูท่ีปรึกษามีการติดตามผลการช่วยเหลือ

นักเรียนที่ถูกส่งต่ออย่างสม�่าเสมอ ดังที่กรมสุขภาพจิต (2546 : 8) ได้กล่าว่า การส่งต่อนักเรียนเป็นในการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาของนกัเรยีนโดยครทูีป่รกึษานัน้อาจมบีางกรณทีีปั่ญหามคีวามยากต่อการช่วยเหลอื
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หรือช่วยเหลือนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรด�าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพื่อให้

ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้นหากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่

ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้น หรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่

โตจนยากที่แก้ไขได้ สอดคล้องกับโชว์นันต์ มารุตวงค์ (2547 : 124) ได้ศึกษาการด�าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีนของโรงเรยีนมธัยม สงักัดกรมสามญัจงัหวดัปทมุธาน ีผลการวจิยัพบว่า ครทูีป่รกึษาทกุคน

มคีวามเข้าใจในบทบาทและระบบปฏบิตังิานของครทูีป่รึกษาทคุนมคีวามเข้าใจในบทบาทและระบบปฏบิตัิ

งานของครท่ีูปรกึษาและเกิดความตระหนกัในการทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ของนกัเรยีน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมีความชัดเจนเป็นระบบ และสอดคล้องกับยุทธนา เรืองไพศาล 

(2547 : 85) ได้ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

มธัยมศกึษาสังกดัสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบรุ ีได้เสนอแนะแนวทางครูทีป่รกึษาควรประสานงานกบั

ครูที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนและประสานงานกับบุคลากรที่เก่ียวข้องส่งต่อต้องมีการช่วยเหลืออย่างเป็น

ระบบและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เก่ียวข้องเพื่อช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ประภาส นาคประวัติ (2553) ได้ศึกษาการด�าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่เปิด

สอนในช่วงชั้นที่ 1-3 ในเขตอ�าเภอสอยดาว สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า  

ด้านการส่งต่อ ได้จัดกิจกรรมด้านการส่งต่อ โดยประสานงานกับครูท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน 

เช่น ครูแนะแนวครูฝ่ายกิจการนักเรียน การประเมินผลการด�าเนินงานการส่งต่อนักเรียน การสรุปผลการ

ด�าเนินงานส่งต่อนักเรียน

8.2 ผลการวจัิยพบว่า ปัญหาการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรีุ จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์

ธวัชบุรี มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานจัดท�าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

โดยยดึเกณฑ์การคดักรองนกัเรยีนทีมี่ความเป็นมาตรฐาน มแีผน /โครงการ/กจิกรรม การป้องกนัและแก้ไข

ปัญหานักเรียนสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม

อีกทั้งมีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ของนักเรียน เพื่อให้สนองต่อจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข 

เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2545 ทีไ่ด้ก�าหนดความมุง่หมายและหลกัการจดัการศกึษาว่าต้องเป็นไปเพือ่พฒันา

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษา

ยังให้ความส�าคัญแก่ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า

ผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา22) 

สอดคล้องกับ กรมสุขภาพจิต (2544 :7) ตระหนักถึงความส�าคัญกับการจัดท�าระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพื่อให้มีมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต และความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ท้ังการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท�า ของทุกคนท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้อง ยึดนักเรียนเป็นส�าคัญในการพัฒนา เพื่อดูแลช่วยเหลือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา หรือการ

ส่งเสริมจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ เรืองแหล้ (2552) ได้ศึกษาการบริหาร



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 25

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

พบว่า ปัญหาการด�าเนนิงานการบรหิารจดัการระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษา โดยภาพรวมและ

รายด้านมปัีญหาน้อย เรยีงล�าดบัคอื ด้านการรายงานผลการปฏบัิตงิาน ด้านการตรวจสอบและการประเมนิผล  

ด้านการเตรียมการและการวางแผน และด้านการด�าเนินงานตามแผน 

 เมื่อพิจารณาปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน พบว่าโดย ด้านที่มีระดับปานกลาง คือด้านการรู้จัก

นักเรยีนเป็นรายบคุคล และด้านการคดักรองนกัเรยีน ส่วนด้านทีม่รีะดบัน้อย ด้านการส่งเสรมินกัเรยีน ด้าน

การป้องกนัและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อนกัเรยีน ผูว้จิยัขอเสนอการอภิปรายผลการวจิยัเป็นรายด้าน 

ดังนี้

 1.  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า ปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรยีน โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง 

อาจเนื่องจาก โรงเรียนไม่ให้ความส�าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ชี้แจงท�าความเข้าใจในการรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคล รวมทั้งครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการ

เรียน เช่น ความตั้งใจเรียน การมาเรียน และการขาดเรียนน้อย ซึ่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียนที่

รบัเดก็มปัีญหา ถ้าขาดความร่วมมอื การเอาใจใส่ดแูลอย่างใกล้ชดิ กจ็ะเกดิปัญหามาก ปัญหาในการด�าเนนิ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีสาเหตุมาจาก โรงเรียนไม่ให้ความ

ส�าคญัต่อการด�าเนนิงานจดัท�าข้อมลูนกัเรยีนเป็นรายบคุคล ตามความเป็นจรงิ ทีค่รอบคลมุ ทกุ ๆ  ด้าน เช่น 

ผลการเรยีน สุขภาพ ประวตัคิรอบครวั เป็นต้น มกีารใช้แบบประเมนิพฤตกิรรมนกัเรยีนในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลน้อย รวมทั้งโรงเรียนไม่จัดเวลาและอ�านวยความสะดวกให้ครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

จงึท�าให้โรงเรียนมข้ีอมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัเกีย่วกบันกัเรยีนแต่ละคนน้อย ด้วยเหตตุ่าง ๆ  ดงักล่าวจงึท�าให้ปัญหา

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ชัย สาไพรวัลย์ (2546) ท�าการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการด�าเนินงาน

ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน ในโรงเรยีนมหาชยัพทิยาคาร จงัหวดัมหาสารคราม ผลการศกึษาพบว่า ปัญหา

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล�าดับ คือ 1) การ

ป้องกันและการแก้ไขปัญหา 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งต่อนักเรียน 4) การส่งเสริมนักเรียน

 2.  ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า ปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจ

เนื่องจากการระดมความคิดจากครูในการก�าหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยังท�าได้น้อย รวมท้ังครูและ 

ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการคัดกรองนักเรยีนมคีวามเข้าใจไม่ตรงกนัในการวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบประเมนิพฤตกิรรม

นักเรียน การคัดกรองนักเรียนขาดการพิจารณาจากข้อมูลหลาย ๆ ด้าน และไม่มีการชี้แจงผลการคัดกรอง

ให้นักเรียนเข้าใจ ท�าให้ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน เพื่อการแบ่งกลุ่มขาดความถูกต้องน่าเช่ือถือ 

นักเรียนไม่ยอมรับผลการคัดกรอง ปัญหาในการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรอง

นักเรียน มีสาเหตุมาจากครูยังไม่เห็นความส�าคัญ และไม่ตระหนักในความส�าคัญของการคัดกรองนักเรียน 

ครูไม่รักษาความลับในการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ครูยึดแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็นเกณฑ ์
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คัดกรองนักเรียนเพียงอย่างเดียวและคัดกรองนักเรียนไม่ตรงตามสภาพเป็นจริง สอดครองกับงานวิจัยของ 

นิกร ทองทิพย์ (2550) ได้ศึกษาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เชียงดาว พบว่า การด�าเนินงานได้มีการวางแผนในการคัดกรองนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม 

คือกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ แต่นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ชัดเจนจึง

จัดกลุ่มได้ยาก ด้วยเหตุต่าง ๆ  ดังกล่าวจึงท�าให้ปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ

คัดกรองนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง

 3.  ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า ปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย อาจเนื่องมา

จากผูบ้ริหารโรงเรยีนและครทูีป่รกึษาให้ความส�าคญักบัการจดักจิกรรมส่งเสรมิพฒันานกัเรยีนกลุม่เสีย่งมาก 

ซ่ึงถอืว่าเป็นกลุม่ทีต้่องให้ความดแูลเป็นพเิศษ และยงัมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีนกลุม่ปกติ

อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการและความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 

และรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง กรมสุขภาพจิต 

(2546 : 3) ได้กล่าวว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีน กรรมการสถานศกึษา ผูช่้วยผูบ้รหิารโรงเรยีนทกุฝ่ายรวมทัง้หวัหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่างๆต้องตระหนักถึงความส�าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

และให้การสนับสนนุการด�าเนนิงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ ส�าหรบัวธิกีารและ

เครื่องมือในการส่งเสริมนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรใช้วิธีการและเทคนิคท่ีหลากหลายก้าวทันเทคโนโลยี 

ใหม่ ๆ เพื่อให้ได้พัฒนานักเรียนอย่างทั่วถึงเสริมทักษะความสามารถด้านต่างๆดังกล่าวจึงท�าให้ปัญหาการ

ด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียนอยู่ในระดับน้อย 

 4.  ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา พบว่า ปัญหาการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย อาจเนือ่งจาก

โรงเรียนให้ความส�าคัญในการพัฒนาครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ และทักษะในการให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียน  

ส่งผลให้ครทูีป่รึกษาแสดงอารมณ์ทีเ่หมาะสมในการท�างานร่วมกบันกัเรยีนท่ีเป็นกลุม่เสีย่งหรอืกลุม่ท่ีมีปัญหา 

และยงัสามารถก�าหนดมาตรการด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหานกัเรยีน โดยเน้นการปฏบิติัจรงิได้อย่าง

เหมาะสมและตรงกับปัญหาและความต้องการของนักเรียน การจัดกิจกรรมท่ีความหลากหลาย ตลอดจน

โรงเรียนยังมีการประเมินผลและท�ารายงานการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทราบ ด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวจึงท�าให้ปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหานักเรียน อยู่ในระดับน้อย 

 5.  ด้านการส่งต่อนักเรยีน พบว่า ปัญหาการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน โรงเรยีน

ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย อาจเนื่องจากครู 

แนะแนวกับครูท่ีปรกึษามข้ีอมลูของนกัเรยีนกลุม่ทีต้่องการส่งต่อชดัเจนและครบถ้วน โดยประสานความร่วมมอื 

กบัผู้เชีย่วชาญหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เข้ามามส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาของนกัเรยีนก่อนการส่งต่อ

เพ่ือรับการช่วยเหลอื พร้อมทัง้ชีแ้จงให้ผูป้กครองนกัเรยีนเพือ่ท�าความเข้าใจและร่วมมอืในการส่งต่อนักเรยีน

และติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกส่งต่ออย่างสม�่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 ข : 51-52) ได้ก�าหนดไว้ โดยแบ่งกระบวนการส่งต่อนักเรียนเป็น  



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 27

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2 ลักษณะ คือ 1) การส่งต่อภายใน กรณีที่ครูประจ�าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาได้ด�าเนินการตามกระบวนการดูแล 

ช่วยเหลอืนักเรยีนทีม่ปัีญหาแล้วแต่นกัเรยีนมพีฤตกิรรมไม่ดีขึน้ ครปูระจ�าชัน้ / ครทูีป่รกึษาจะส่งต่อนกัเรยีน

ให้ครูแนะแนวหรอืฝ่ายปกครองด�าเนนิการให้ค�าปรกึษาและช่วยเหลอืตามความเหมาะสมต่อไป กรมสขุภาพ

จิต (2547 ข : 132) และ 2) การส่งต่อภายนอก เป็นการส่งนักเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือองค์กร

ที่เก่ียวข้องได้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียนกรณีที่เกินความสามารถของสถานศึกษา โดยครูแนะแนวหรือ 

ผูเ้กีย่วข้องเป็นผูด้�าเนนิการส่งต่อและมกีารติดต่อรบัทราบผลการช่วยเหลอืเป็นระยะอย่างต่อเนือ่ง นอกจาก

นี้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ยังมีแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบยังยืนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุมาลี ทองงาม (2555) ได้ศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนวัดโคนอน ส�านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า แนวทางการพัฒนาและ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโคนอนได้ด�าเนินงานพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนตามหลักสากล โดยได้ใช้แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ)  

ได้เยี่ยมบ้าน วางแผนการคัดกรอง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้แก่ครูในการให้ค�าปรึกษาเบ้ืองต้น 

แก่นักเรียน ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน และเชิญผู้ปกครองมารับทราบถึงความจ�าเป็นในการ

ส่งต่อนักเรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท�าให้ปัญหาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ 

ส่งต่อ อยู่ในระดับน้อย 

9.  ข้อเสนอแนะ 

9.1  ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

 จากข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่องการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษา 

สงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้ ดังนี้

 9.1.1  จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ดังนั้นผู้บริหาร 

ครู และผู้ปกครอง ต้องร่วมมือกันในการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี

ปัญหา และมีการประชุมชีแนะข้อมูลและวิธีการคัดกรองนักเรียนอย่างชัดเจน

 9.1.2  จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดย

เฉพาะ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่

เกีย่วข้องได้ตระหนกัถงึความส�าคัญในการส่งเสรมิสนบัสนนุนกัเรยีนด้านต่างๆ เช่น ด้านความรูค้วามสามารถ 

ด้านอาชีพ และด้านอื่นๆ ซึ่งควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพในการส่งเสริมนักเรียนต่อไป

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 9.2.1  ควรมกีารศึกษาค้นคว้าเชงิคณุภาพ เกีย่วกบัการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เชิงลึกเช่นการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและครู

เพ่ือเจาะลึกถึงสาเหตุการแก้ไขปัญหาและปัจจัยน�าไปสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

 9.2.2 ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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  9.2.3  ควรศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอื่นๆใน

พื้นที่จังหวัดอื่น หรือพื้นที่อื่น เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาต่อไป 
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11. ค�าขอขอบคุณ

 วทิยานิพนธ์นีส้�าเรจ็ลลุ่วงได้ เพราะได้รบัการสนบัสนนุช่วยเหลอืจากหลายฝ่าย ผูว้จิยัจงึขอขอบคณุ

สถาบัน องค์กร และบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดและคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้

ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แนะแนวทางการเขียนสารนิพนธ์แก่ผู้วิจัย 

 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทกุท่าน ทีเ่สยีสละเวลาอันมค่ีาช่วยเตมิเตม็ให้วทิยานพินธ์

นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ขอขอบคุณ ดร.วมิลพร สวุรรณแสนทว ีอาจารย์ทีป่รกึษาหลกั และ ดร. กฤตยากร ลดาวลัย์ อาจารย์

ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค�าแนะน�า สละเวลาอันมีค่าตรวจแก้ข้อบกพร่องต่างๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ และ 

ขอขอบคุณ อาจารย์บรรจบ ไชยชาติ ที่ช่วยประสานงานในการแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย

เพื่อให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 ขอขอบคณุ เจ้าหน้าทีท่ี่อ�านวยความสะดวก และให้ความร่วมมอืช่วยเหลือผูว้จิยัด้วยดตีลอดจนให้

ข้อเสนอแนะและอื่นๆ ในการท�าวิทยานิพนธ์ ครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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การน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนใน 

อ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

APPLICATION OF BUDDHISM’S FOUR BASES OF SYMPATHY TO SCHOOL 

ADMINISTRATORS’ IN PERSONNEL ADMINISTRATION IN KHONGCHAI 

DISTRICT, KALASIN PROVINCE.

พระอนุศิษฏ์ สิริปุญฺโญ (ฤทธิ์รุ่ง)1

PRA ANUSIT SIRIPUNYO (RITRUNG)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวจิยันี ้มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศึกษาและเปรยีบเทยีบการน�าหลกัสงัคหวัตถ ุ4 ไปใช้ใน การบรหิาร

งานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 2 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

โรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ ครผููส้อน จ�านวน 112 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 สถิติที่ใช้วิเคราะห์

ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถีแ่ละค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยการทดสอบ

ค่าที (t - test แบบ Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way 

ANOVA) โดย การทดสอบ F (F-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1.  การน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย 

สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2 โดยภาพรวม มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่า 

ดังนี้ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการวางแผนบุคลากร ด้านการธ�ารงรักษาบุคคล ด้านการ

ประเมินผลงาน ตามล�าดับ

2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหาร

งานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 2 จ�าแนกตามขนาดโรงเรียน และจ�าแนกตามระดับการศกึษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั และ

จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน

การวางแผนบุคลากร และด้านการธ�ารงรักษาบุคคล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 

และด้านการประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1	 นกัศกึษาปริญญาโท	สาขาการบรหิารการศกึษา,	มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็
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3.  ข้อเสนอแนะในการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน

ในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 คือ 1) ด้านการสรรหา

และการบรรจุแต่งตั้ง ผู้บริหารควรค�านึงถึงความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลักในการสรรหาและการบรรจุ

แต่งตัง้ควรมกีารประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการสรรหาและการบรรจแุต่งตัง้กบับุคลากรท่ีมีอยูใ่นสถานศกึษา เพือ่

ท�าความเข้าใจกับทุกฝ่าย 2) ด้านการวางแผนบุคลากร ผู้บริหารควรเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะเกีย่วกบัการวางแผนบคุลากร และควรตระหนกัถงึการวางกรอบภาระงานด้านบคุลากรให้มคีวามชดัเจน 

โดยปฏบิตัต่ิอบคุลากรอย่างเท่าเทยีมกนั 3) ด้านการประเมนิผลงาน ผูบ้รหิารควรให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชามกีาร

ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง สังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิด 4) ด้านการธ�ารงรักษา

บุคคล ผู้บริหารควรรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราการท�างานควรมีการให้ก�าลังใจทั้งทางตรงและทางอ้อม บ�ารุง

ขวญัและเสรมิแรงในการปฏิบตังิาน โดยผูบ้รหิารมมีาตรฐานในการปฏบัิตต่ิอผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีเ่ท่าเทยีมกนั 

ใช้ระบบคุณธรรม มากกว่าอุปถัมภ์

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study and compare the application of 

Four Bases of Sympathy to personnel administration by administrators of schools in Khongchai  

District under the Office of Kalasin Primary Education Service Area 2, and 2) to study the 

suggestions of the application of Four Bases of Sympathy to personnel administration by 

administrators of schools in the so-said area. The population in this study consisted of 122 

teachers. A constructed 5-level rating scale questionnaire with reliability value at .95 and 

IOC (Index of Item – Objective Congruence) 0.60 – 1.00 was used as a tool to collect data. 

The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard  

deviation. The comparison of teachers’ opinion was done with the t-test independent and 

F-test (One - Way ANOVA).

The results of the study were as follows:

1.  The application of Four Bases of Sympathy to personnel administration by 

administrators of schools in Khongchai District under the Office of Kalasin Primary Education 

Service Area 2 was, in an overall aspect, found to remain at the high level. When an 

individual aspect was considered, it was found that all aspects were also at the high level. 

Ranked from the top down to the bottom, they were led by the item of the recruitment, 

and followed by that of planning, retention and performance assessment, respectively.

2. Regarding the comparison of the application of Four Bases of Sympathy to 

personnel administration by administrators of schools in the so-said area as classified by 
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the school size and education level, no difference was found in both overall and  

individual aspects. Classified by their experience, no difference was found in the overall 

aspect, but in the case of individual aspects, no difference was found in the aspect of 

planning and retention. However, the statistically significant difference of .05 was found in 

the aspects of recruitment and performance assessment. 

3. The suggestions were : 1) For the recruitment, the local needs should be taken 

into account, and open communication should be conducted for good understanding of 

the insiders. 2) As regards planning, the public opinions and suggestions should be  

welcomed, and the job specification should be clearly described, and equal treatment 

should be practiced. 3) Concerning performance assessment, self-assessment by subordinates  

should be introduced, and a close observation of their performance should be conducted 

by the administrators. 4) For retention of the personnel, the concept of good understanding,  

both direct and indirect encouragement and reinforcement, and equal treatment should 

be adopted by the administrators. Moreover, the merit system should be brought into 

practice rather than that of favoritism.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การปฏริปูการศกึษาหรอืการจัดการศกึษาต้องพจิารณาจากโจทย์ใหญ่ คือ การทีป่ระเทศไทยก�าลงั

ก้าวสู่สังคมขนาดใหญ่ ทั้งในระดับภูมิภาคและสังคมโลก ในสภาวการณ์อย่างนี้มีความจ�าเป็นที่ประเทศไทย

ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดในสภาวการณ์ปัจจุบันและ

ในอนาคตต่อไป ประกอบกับในภูมิภาคนี้จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน มีความพยายามท่ีจะ 

เชื่อมโยงกันของประเทศในอาเซียนกับนอกภูมิภาคอาเซียน จึงมีความจ�าเป็นต้องสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส�าคัญมากและขาดไม่ได้ คือ 

การพฒันาคน เพราะฉะนัน้จงึเป็นโจทย์ทีส่�าคญัของ การจดัการศกึษาและปฏริปูการศกึษาของประเทศไทย 

การศกึษาต้องเดินหน้าสูก่ารสร้าง การพฒันา เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกบัสงัคมโลก โดยเฉพาะสงัคม

โลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็นผลจาก การปฏิวัติด้านดิจิทัล (Digital Revolution) และความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT) ที่ท�าให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 

จ�าเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความช�านาญ

พร้อมจะขบัเคล่ือนและยกระดับการพฒันาประเทศสูก่ารเป็นประเทศพฒันาในระดบัท่ีสงูข้ึน (ส�านกันโยบาย

และแผน, 2556, หน้าที่ 2)

ในสภาพที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการบริหารองค์การต่างๆ จะต้องตาม

ความเปลีย่นแปลงให้ทัน มิเช่นนัน้จะถกูทิง้ให้ล้าหลัง และจะประสบความล้มเหลวใน การบรหิารองค์การนัน้ๆ 

เพราะความส�าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร องค์การทุกองค์การ 

ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือเอกชนต่างต้องการท่ีจะให้องค์การของตนมีนักบริหารมืออาชีพมาบริหาร 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ในส่วนของการบรหิารจัดการศึกษากเ็ช่นเดียวกนั ผูบ้รหิารนบัเป็นผูท่ี้มบีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ต่อความส�าเร็จ 

หรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษา ค�าว่า “ผู้บริหาร” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมายถึง 

บคุลากรวชิาชพีทีร่บัผดิชอบการบรหิารสถานศึกษาแต่ละแห่งทัง้ของภาครฐัและเอกชน ซึง่ถอืได้ว่าเป็นกลไก

หลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ตามนโยบายการกระจายอ�านาจทางการศึกษา ซึ่งสิ่งที่ 

นักบริหารการศกึษา และบคุคลทัว่ไปมีความคาดหวงัต่อการเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา คอืการเป็น “ผูบ้รหิาร

สถานศึกษามืออาชีพ” นั่นเอง การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น  

“ผูบ้รหิารสถานศึกษา มอือาชพี” ทีม่คีวามรู้และประสบการณ์สมกบัทีเ่ป็นวชิาชพีชัน้สูง เป็นบคุลากรวชิาชพี

ที่รับผิดชอบ การบริหารสถานศึกษา ที่นอกจากจะบริหารบุคลากรครูผู้สอนแล้ว ผู้บริหารมืออาชีพจะต้อง

เป็นผู้น�าทางวชิาการ เป็นผูน้�าการปฏริปูการเรยีนรู ้ตามพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาติ กล่าวคอื มคีวาม

สามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

ในการระดมความสามารถและทรัพยากร เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจน

จัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะ

น�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้านเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาต ิ

ต่อไป (มิตภาณี พงษ์พัว. 2556, หน้า 1)

จากการศึกษางานวิจัยของ พระรณชัย อคฺคเตโช (พิลึก) (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ศึกษา การใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์”ผลการวิจัยพบว่า การน�าหลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกต์ใช้ในการ

บริหารงานกับครูผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

จังหวัดนครสวรรค์นั้น ผู้บริหารควรใส่ใจในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่และคอยติดตามงาน

อย่างสม�า่เสมอ พร้อมทัง้ให้คอยให้ค�าแนะน�าช่วยเหลอืกบัครผููใ้ต้บงัคบับญัชาในสถานศกึษา มคีวามสะดวก

รวดเร็วในการบรหิารงาน ใช้วาจาทีน่�า้เสยีงสภุาพอ่อนโยน ไม่แสดงอารมณ์และท่าทางท่ีไม่เหมาะสม มคีวาม

กระตือรือร้นในการบริหารหน่วยงานของตน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อและเสียสละเพื่อการบริหารงานที่ดีตลอดจน 

วางตนเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย พร้อมท้ังยอมรับ

ฟังปัญหาและปรับปรุงแก้ไขในหน่วยงานสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งเพื่อให้ครูผู้ใต้

บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจและพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้นไป 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิณญ์บุหงา แสงศรีธรรมะกูล (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร” 

ผลการวิจัยพบว่า ด้านทาน ผู้บริหารควรสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากร ด้านสวัสดิการต่างๆ รางวัล 

ค�าชมเชยให้ผู้ปฏบิตังิานด้วยความจรงิใจช่วยเหลอื จดัสรรวสัด ุอปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช้ เอือ้อ�านวยอย่าง

เหมาะสม ต่อการปฏิบัติงานเสมอ ด้านปิยวาจา ผู้บริหารควรใช้ค�าสุภาพและอ่อนโยนในการชี้แจงนโยบาย

ในเรื่องต่าง ๆ แก่บุคลากร ควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์และพูดไปในทางสร้างสรรค์ ด้วยท่าทางที่สุภาพให้

เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ด้านอัตถจริยา ผู้บริหารควรสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือ ร่วมมือและ

สนับสนุนการท�างานและกิจกรรมต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้น หากผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาเกิดขึ้นต่าง ๆ 

ควรช่วยเหลือ อยูเ่คียงข้าง วางตนเหมาะสมกบัฐานะของตนทกุสถานการณ์ และควรเป็นก�าลงัทีส่�าคญัและ
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ส่วนหนึ่งในการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติเสมอ ด้านการใช้หลักสมานัตตตา  

ผู้บริหารควรปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย วางตนเป็นกลางในการบริหารหน้าท่ี การมอบหมายงาน กฎ

ระเบียบวินัย ตลอดถึงการแสดงความเอื้อเฟื้อผู้ใต้บังคับบัญชา ควรปฏิบัติมาตรฐานเดียวโปร่งใส ยุติธรรม 

เท่าเทียมกันเสมอ

ส�าหรับผู้บริหารที่เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจ�าเป็นต้องพัฒนาอยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง ตามหลักวงจร 

เดมมิง่ คอื วางแผน ปฏบิตั ิตรวจสอบและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง การบรหิารในลกัษณะของ การปฏบิตัทิีต้่อง

อาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ท่ีจะท�างานให้บรรลุเป้าหมาย 

ซึง่เป็นการประยกุต์เอาความรู้ หลกัการและทฤษฎไีปปรบัใช้ใน การปฏิบตังิานเพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

และสิง่แวดล้อม ไม่มทีฤษฎใีดดทีีส่ดุแต่ละทฤษฎเีหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ดงัคนโบราณกล่าวว่าไฟไหม้ 

ในป่า ให้ใช้กิ่งไม้สดดับไฟ ไฟไหม้กลางทะเลทรายให้ใช้ทรายดับไฟ ไฟไหม้ริมแม่น�้าให้ใช้น�้าดับไฟ เป็นต้น 

ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของผู้อ�านวยการโรงเรียนก็คือการท�าอย่างไรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

บคุคลทีม่ส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา ท�างานให้บรรลเุป้าประสงค์ ส�าเรจ็ได้นัน้คอื ผูอ้�านวยการจะต้องรูจ้กั

วิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับราชการครู ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมจัดการศึกษา ในการพัฒนาจัดการศึกษาของ

โรงเรยีน ข้าราชการคร ูถอืว่ามคีวามส�าคัญมากครตู้องจัดกจิกรรม การเรยีนรู ้ให้กบัลกูศษิย์เตบิโตและพฒันา

เป็นสมาชิกของชุมชนสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึ่งประสงค์ และ สามารถด�าเนินชีวิตอยู่

สงัคมได้อย่างมคีวามสขุอย่างมคีณุภาพ ได้มาตรฐานผูอ้�านวยการสามารถสร้างแรงจงูใจให้เกดิกบัข้าราชการ

ครูและบคุคลกรการศึกษารวมไปถงึผูร่้วมพฒันาการศกึษา ท�างานเชิงคุณภาพได้ประสทิธภิาพภายในโรเรยีน

และน�ามาใช้เมื่อต้องการแก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาแรงจูงใจในโรงเรียนใช้ในการเสริมสร้างทีมงานของ 

ผูอ้�านวยการ เพ่ือปฏริปูโครงสร้างโรงเรยีนต่อไป (คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2553, หน้า 

169-170)

ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศชาติต้องการนักบริหารผู้ที่มีความรู้ ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในระดับต่างๆ ย่อมต้องการผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต เป็นทุนเดิม นั่นหมายความว่าบุคคลนั้นๆ เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยจิตส�านึกมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณงาม ความดี มีความรับผิดชอบ ที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ความ

ส�าเร็จตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ อีกท้ังรวมไปถึงท�าให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่

คณะผู้ปฏิบัติตามในองค์กร หรือผู้ใต้บังคับบัญชา การบริหารงานของผู้บริหารนั้น ถ้ามีการผสมผสานหลัก

การทางทฤษฎีต่างๆ ของการบริหารเข้ากับหลักการทางค�าสอนศาสนาแล้วเชื่อว่าจะท�าให้เสริมสร้างทักษะ

การบริหารงานได้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะในทางพุทธศาสนานั้นสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม 

จรยิธรรมซึง่หากน�ามาประยุกต์ใช้กบั การบรหิารงานจะเกดิความอ่อนนุม่ในการบริหารงานมากข้ึน เกดิความ

ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสมได้ (นพดล สุวรรณสุนทร, 2554, หน้า 1) 

ปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอฆ้องชัย มีทั้งหมด 17 โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งมีภารกิจที่ส�าคัญ คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการ

ศกึษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยผูบ้รหิารต้องยดึหลกัคณุธรรมด้านสงัคหวตัถ ุ4 ในการบรหิาร

จัดการและสร้างทัศนะที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งต้องสามารถจูงใจคนเก่งให้ปรองดองกันและพร้อมใจ
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กันท�างานให้บรรลุผลตามเป้าหมายก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีในการบริหารงานไปสู่ความส�าเร็จ

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหารงาน

บคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 

2 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของกันและกัน ช่วยลดปัญหาและอุปสรรค์ในการท�างานให้

น้อยลง ก่อให้เกิดความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้บริหาร และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมการใช้หลักธรรมใน การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการน�าหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้ในการบรหิารงานบคุคล

ของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหาร

งานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 2 จ�าแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน การท�างาน

3.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

โรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

3.  สมมติฐานของการวิจัย

1.  ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน 

การบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

กาฬสินธุ์ เขต 2 แตกต่างกัน 

2.  ครูผู ้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน  

การบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

กาฬสินธุ์ เขต 2 แตกต่างกัน

3.  ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4  

ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ท�าให้ทราบถงึความคดิเหน็ของครผูู้สอนท่ีมีต่อการน�าหลักสังคหวตัถุ 4 ไปใช้ใน การบรหิารงาน 

บคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2

2.  ท�าให้ทราบการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ต่ีอการน�าหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้ใน

การบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

กาฬสินธุ์ เขต 2
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3.  ท�าให้สามารถน�าผลจากการวจัิยไปใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศส�าหรับผูบ้รหิารสถานศกึษาในการ

บริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไป

5. ขอบเขตของการวิจัย

1.  ขอบเขตทางด้านเนื้อหา

 การศึกษาการน�าหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้ในการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอ

ฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเนื้อหา  

หลักการบริหารงานบุคคล 4 ด้าน คือ 1. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 2. ด้านการวางแผนบุคลากร 

3. ด้านการประเมินผลงาน 4. ด้านการธ�ารงรักษาบุคคล และหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 1. ทาน การให้ 

2. ปิยวาจา การพูดจาไพเราะน่าฟัง 3. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. สมานัตตตา การท�าตัว

เสมอต้นเสมอปลาย 

2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 2.1  ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน อ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ�านวน 158 คน 

 2.2  กลุม่ตัวอย่าง ทีใ่ช้ในการศึกษา ได้แก่ ครผููส้อนในโรงเรยีน อ�าเภอฆ้องชยั สงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากร ครูผู้สอน ตาม

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

เทียบสัดส่วนของประชากรแต่ละโรงเรียนแล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยผู้วิจัยต้องการสุ่มสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง 

71% ของจ�านวนประชากรทั้งหมด ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 112 คน

3.  ขอบเขตด้านตัวแปร

 3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ ขนาดสถานศึกษา ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน การท�างาน

ของครูผู้สอนในโรงเรียนอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

โรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประกอบด้วย

หลักการบริหารงานบุคคล 4 ด้าน คือ 1. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 2. ด้านการวางแผนบุคลากร 

3. ด้านการประเมินผลงาน 4. ด้านการธ�ารงรักษาบุคคล และหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 1. ทาน การให้ 

2. ปิยวาจา การพูดจาไพเราะน่าฟัง 3. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. สมานัตตตา การท�าตัว

เสมอต้นเสมอปลาย

4.  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ผู้วิจัยก�าหนดสถานที่ท�าการวิจัย คือ โรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ�านวน 17 โรงเรียน
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6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2556 มีทั้งหมด 17 โรงเรียน จ�านวน 158 คน

2.  กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังน้ี ได้แก่ ครผููส้อนของโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2556 เนื่องจากมีจ�านวนที่แน่นอน ผู้วิจัยจึง

ใช้สูตรของ R.V.Krejcie and D.W.Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545. หน้า 43 ) ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

ยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสม มีทั้งหมด 17 โรงเรียน จ�านวน  

112 คน โดยด�าเนินการเลือกตัวอย่างท�าโดยเทียบสัดส่วนของประชากรแต่ละโรงเรียนแล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น 

โดยผู้วิจัยต้องการสุ่มสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง 71% ของจ�านวนประชากรทั้งหมด

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ

ความคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ต่ีอการน�าหลกัสงัคหวตัถุ 4 ไปใช้ในการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารโรงเรยีน

ในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผู้วิจัยได้จัดท�าเครื่องมือ

เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 3.1 แบบสอบถาม

  แบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนจากการค้นคว้า ต�ารา เอกสาร  

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เก็บข้อมูล ในการวิจัย มี 3 ตอน ดังนี้

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ขนาด

โรงเรียน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�างาน โดยใช้แบบสอบถามชนิดตรวจรายการ (Check 

list)

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูผู ้สอนท่ีมีต่อการน�าหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตรส่วน

ประเมินค่า (Numerical rating scale) 

  ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะในการน�าหลกัสงัคหวตัถ ุ4 

ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าท ี(t - test แบบ Independent Samples) 

และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยการทดสอบ F (F-test) 

7.  ผลการวิจัย

การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส�าคัญ ในการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน

การบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
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กาฬสินธุ์ เขต 2 โดยจะสรุปตามล�าดับ ดังนี้

 7.1  ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของ

ผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการ

วิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหารงานบุคคลของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ ์เขต 2 โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่าดังนี้ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งด้านการ

วางแผนบุคลากร ด้านการธ�ารงรักษาบุคคล ด้านการประเมินผลงาน ตามล�าดับ

  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏดังนี้

  1.  ด้านการสรรหาและการบรรจแุต่งตัง้ พบว่าความคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ต่ีอการน�า

หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อปรากฏดังนี้

   1.  ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่ามีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การสรรหาและ  

การบรรจุแต่งต้ังให้มีการด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐานก�าหนด รองลงมา ได้แก่ มีค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคลอย่างชัดเจน และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย 

ต�่าสุด ได้แก่ ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

   2.  ปิยวาจา คอืการพดูจาด้วยถ้อยค�าทีไ่พเราะพบว่ามค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ มกีาร

สอบสัมภาษณ์ตามคณุสมบตัอินัเหมาะสมตามเกณฑ์ทีส่ถานศกึษาได้ก�าหนดไว้ รองลงมา ได้แก่ ผูบ้รหิารให้

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งตามความรู้ความสามารถและคุณสมบัติอันเหมาะสมกับ

ต�าแหน่งงาน และข้อทีมี่ค่าเฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารใช้ค�าพดูทีเ่หมาะสมชีแ้จงเกีย่วกบัการสรรหาและการ

บรรจุแต่งตั้ง 

   3.  อตัถจรยิา คือการสงเคราะห์ พบว่ามีค่าเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารมกีารสรรหา

และการบรรจุแต่งตั้งด้วยความโปร่งใส สุจริต ไม่ใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รองลงมา ได้แก่  

ผูบ้ริหารไม่น่ิงดดูายเกีย่วกบัการสรรหาและการบรรจแุต่งตัง้ทดแทนต�าแหน่งทีว่่าง และข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ 

ได้แก่ ผู้บริหารมีการขอความอนุเคราะห์ หรือสงเคราะห์จากหน่วยงานอื่นในการสรรหาและการบรรจ ุ

แต่งตั้งเพื่อทดแทนต�าแหน่งที่ว่าง 

   4.  สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ ผู้บริหารมีความประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งทุกครั้ง รอง

ลงมา ได้แก่ ในการสรรหาบคุคลผูบ้รหิารปฏบิตัติามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการสถานศกึษาได้ก�าหนดไว้ และข้อ

ที่มีค่าเฉล่ียต�่าสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีความเป็นภาวะผู้น�าและมีความน่าเช่ือถือต่อ การปฏิบัติงานด้านการ

สรรหาบุคคล

   2.  ด้านการวางแผนบุคลากร พบว่าความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการน�าหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏดังนี้



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 39

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

   1.  ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารได้มีการ

วางแผนอัตราก�าลังบุคลากรอย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารได้มีการก�าหนดต�าแหน่งบุคลากรอย่าง

ชดัเจน และข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารเปิดรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการวางแผน

บุคลากร 

   2.  ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  

ผูบ้รหิารชีแ้จงนโยบายเกีย่วกบังานด้านวางแผนบคุลากรอย่างชดัเจน รองลงมา ได้แก่ ผูบ้รหิารใช้ค�าพดูเป็น

กันเองกับบุคลกรที่ท�างานด้านงานวางแผนบุคคล และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ค�าแนะน�าที่ดี

เกี่ยวกับการจัดท�าแผนงานบุคลากร 

   3.  อัตถจรยิา คอืการสงเคราะห์ พบว่ามค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารมกีารวางแผน

งานบุคลากรโดยค�านึงถึงประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับเป็นท่ีตั้ง รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารประพฤติตนเป็น

แบบอย่างในด้านการวางแผนงานบุคลากร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ

บุคลากรเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล 

   4.  สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าของหัวหน้างานและผู้บริหารที่น่าเคารพด้านการวางแผนบุคคล รองลงมา ได้แก่ 

ผู้บริหารประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเก่ียวกับงานวางแผนบุคลากร และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่  

ผู้บริหารน�าแผนงานการวางแผนบุคลากรไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

  3.  ด้านการประเมินผลงาน พบว่าความคิดเห็นของครูผู ้สอนท่ีมีต่อการน�าหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

ปรากฏดังนี้

   1.  ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการออก

ค�าสั่ง หรือแต่งตั้งบุคลากรเกี่ยวกับการท�างานอย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้

บุคลากรท�าผลงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ มีการออกแบบสอบถามให ้

ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผลงานตนเอง 

   2.  ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  

ผู้บริหารไม่พูดส่อเสียดและพูดค�าหยาบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของบุคลากร รองลงมา ได้แก่ 

ผู้บริหารยกย่องและชมเชยบุคลากรที่ประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ 

ผู้บริหารพูดให้ก�าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

   3.  อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการสนับสนุนให้

ได้รับการพัฒนา มีวิทยฐานะ เงินเดือนหรือเลื่อนต�าแหน่งหรือปรับระดับตามความสามารถและความ 

เหมาะสม รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น และข้อที่มี 

ค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ผู้บริหารส่งบุคลากรไปฝึกอบรมความช�านาญเฉพาะด้านเช่นกีฬาเป็นต้น 

   4.  สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการรักษาระเบียบวินัยโดยไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง รองลงมา ได้แก่ 
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บุคลากรมีความพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ผู้บริหาร

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ ไม่ล�าเอียง ไม่อคติ 

  4.  ด้านการธ�ารงรักษาบุคคล พบว่าความคิดเห็นของครูผู ้สอนท่ีมีต่อการน�าหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

ปรากฏดังนี้

   1. ทาน คอื การให้, การแบ่งปัน พบว่ามค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารเปิดโอกาส

ให้บคุลากรได้ปรับปรงุวธิที�างานให้มปีระสทิธภิาพอย่างยดืหยุ่นได้ตามสถานการณ์ รองลงมา ได้แก่ ผูบ้รหิาร

มกีารให้ความช่วยเหลอืจัดสรรวสัดุอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ในการปฏิบัตงิานอย่างเสมอและข้อท่ีมีค่าเฉลีย่

ต�่าสุด ได้แก่ ผู้บริหารได้ให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

   2.  ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  

ผู้บริหารมีการพูดคุยรับฟังค�าวิพากษ์วิจารณ์ซักถามหรือขอค�าปรึกษาหารือและให้ค�าแนะน�าต่างๆแก่

บคุลากร รองลงมา ได้แก่ ผูบ้รหิารใช้ถ้อยค�าทีส่ภุาพไม่กล่าววาจาล่วงเกินหรอืดถูกูผูใ้ต้บงัคบับญัชา และข้อ

ทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ บรหิารงานโดยไม่พดูในสิง่ทีผู่ร่้วมงานฟังแล้วรู้สกึสะเทอืนใจน้อยใจหรอื คบัแค้นใจ 

   3.  อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารช่วยงาน

ฌาปนกจิสงเคราะห์ของผูใ้ต้บงัคับบญัชาหรอืญาตขิองผูใ้ต้บงัคบับญัชา รองลงมา ได้แก่ ผูบ้รหิารมกีารดแูล

บคุลากรอย่างท่ัวถงึ และข้อทีมี่ค่าเฉล่ียต�า่สดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารมกีารบ�ารงุขวญัและเสรมิแรงในการปฏบิตังิาน 

   4.  สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ ผูบ้รหิารมกีารปฏบิติัตามระเบยีบ ขัน้ตอนจากเบาไปหนกัคอื “ภาคทณัฑ์ ตดัเงนิเดอืน ลดขัน้เงนิเดอืน 

ปลดออก หรือไล่ออก” หรือปฏิบัติตามกฎ กรณีที่บุคลากรท�าผิดวินัย รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารบริหารงาน

ด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี คิดและท�าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่กัน มองใน 

แง่ดี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ บุคลากรได้รับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากผู้บริหารอยู่เสมอ 

 7.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ

บริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 2

  การเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของครูผูส้อนต่อการน�าหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้ในการบรหิาร

งานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 2 เป็นการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรย่อยของตัวแปรต้นจ�าแนก

ตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามสมมติฐานดังนี้

  1. ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�า

หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ�าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน จ�าแนกตาม

ขนาดโรงเรียน ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

  2.  ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่าความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการน�า
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2 จ�าแนกตามระดับการศกึษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

  3.  ครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั พบว่าความคดิเหน็ของครผููส้อนที่

มีต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานโดยภาพ

รวม ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนบุคลากร และ

ด้านการธ�ารงรักษาบุคคล ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ส่วนด้านการสรรหาและการบรรจุ 

แต่งต้ัง และด้านการประเมนิผลงาน แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน 

ที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงได้ท�าการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (Multiple Comparison) ตามวิธีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffe’sMethod) (เพราะจ�านวนของกลุม่ตวัอย่างในแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั)รายละเอยีดดงัต่อไปนี้

   ด้านการสรรหาและการบรรจแุต่งตัง้ พบว่า ค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็ของครผููส้อน

ต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ความคิด

เห็นของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท�างาน 15 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่

มีประสบการณ์ในการท�างาน 8 – 14 ปี อย่างมีนัยส�าคัญส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่าง

กัน

   ด้านการประเมินผลงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�า

หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด้านการประเมินผลงานความคิดเห็นของครูผู ้สอนที่มี

ประสบการณ์ในการท�างาน 15 ปี ขึน้ไป มค่ีาเฉลีย่สงูกว่า ความคดิเหน็ของครูผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการ

ท�างาน 8 – 14 ปี อย่างมีนัยส�าคัญส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน

8.  อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

โรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการวิจัยที่

น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

8.1  การน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ทกุด้าน ทัง้นี้

อาจเนือ่งมาจาก ผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ 

เขต 2 ได้มีการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมท่ีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของกันและกัน ช่วยลด

ปัญหาและอุปสรรค์ในการท�างานให้น้อยลง มาใช้ในการบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอัตรา

ก�าลังบุคลากรหรือการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งโดยด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก�าหนดอกีทัง้ยงัมกีารออกค�าสัง่ หรอืแต่งต้ังบุคลากรเกีย่วกบัการท�างาน
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อย่างชัดเจนพร้อมทั้งมีการพูดคุยรับฟังค�าวิพากษ์วิจารณ์ซักถามหรือขอค�าปรึกษาหารือและให้ค�าแนะน�า

ต่างๆแก่บุคลากรซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ สนทิ คงภกัด ี(2549) ทีไ่ด้ศกึษาวิจยัเรือ่งการบรหิารงาน

บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ความ

คิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 

โดยรวมอยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระค�าจันทร์ คุณว�โส (วงษ์ชาลี) (2555) ซึ่งได้

ศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในโรงเรียนในโรงเรียน 

เครือข่ายกลุ่มที่ 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงาน

ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในโรงเรียนในโรงเรียนเครือข่ายกลุ่ม ที่ 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชยั โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลีย่สงูไปหาต�า่ ดงันี ้ด้านการสรรหาและการบรรจุ

แต่งตั้ง, ด้านการวางแผนบุคลากร, ด้านการธ�ารงรักษาบุคคล และด้านการประเมินผลงานตามล�าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถที่จะน�ามาอภิปรายดังนี้

 1.  ด้านการสรรหาและการบรรจแุต่งตัง้ จากการศกึษาวจิยัพบว่า ความคดิเหน็ของครผููส้อน 

ที่มีต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่าผู้บริหาร

ได้มกีารสรรหาและการบรรจุแต่งต้ังโดยมกีารด�าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานก�าหนด ปิยวาจา คอืการพดูจาด้วยถ้อยค�าทีไ่พเราะพบว่าผูบ้รหิารมกีารสอบสมัภาษณ์

ตามคณุสมบตัอินัเหมาะสมตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาได้ก�าหนดไว้ อตัถจรยิา คือการสงเคราะห์ พบว่าผูบ้รหิาร

มีการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งด้วยความโปร่งใส สุจริต ไม่ใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วน สมานัตตตา 

คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่าผู้บริหารมีความประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเก่ียวกับ

การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งทุกครั้ง สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันน�าไปสู่การยึดเหนี่ยวจิตใจคนไว้ได้ 

เมือ่น�ามาประยุกต์ใช้จึงสามารถยดึเหนีย่วน�า้ใจผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้มคีวามผกูพนักบัองค์กร ซึง่สอดคล้องกบั

หลักธรรมของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550)ได้ให้ความหมายของสังคหวัตถุ 4 ไว้ว่า 

หลักธรรม 4 ประการที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของผู้อื่นผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือเป็นหลักสงเคราะห ์

ซ่ึงกนัและกนัและยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของพระสมห์ุสมัฤทธิต์สิสฺานตุตฺโร (ดสิสา) (2556) ได้ศกึษาวจิยั

เรื่อง “การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอ�าเภอบางบัวทอง

จงัหวดันนทบรุสีงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันนทบรุ”ี ผลการวจิยัพบว่า การบรหิารงานบคุคลตามหลกั 

สงัคหวตัถุ 4 ของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณารายด้านพบว่าอยู่

ในระดับมากทั้ง 4 ด้านเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยคือด้านการใช้หลักทานด้านการใช้หลักปิยวาจา 

ด้านการใช้หลัก อัตถจริยาและด้านการใช้หลักสมานัตตตา

 2.  ด้านการวางแผนบุคลากร จากการศึกษาวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ

การน�าหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้ในการบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชัย สงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่า ผู้บริหารได้มีการ

วางแผนอตัราก�าลงับคุลากรพร้อมทัง้ได้มกีารก�าหนดต�าแหน่งบคุลากรอย่างชดัเจน ปิยวาจา คอืการพดูจา
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะพบว่าผู้บริหารใช้ค�าพูดเป็นกันเองช้ีแจงนโยบายเก่ียวกับงานด้านวางแผนบุคลากร  

อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่าผู้บริหารมีการวางแผนงานบุคลากรโดยค�านึงถึงประโยชน์ ที่โรงเรียน

จะได้รับเป็นที่ตั้งและประพฤติตนเป็นแบบอย่างในด้านการวางแผนงานบุคลากร สมานัตตตา คือ มีความ

ประพฤตเิสมอต้นเสมอปลาย พบว่า ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้�าของหวัหน้างานและผู้บรหิารทีน่่าเคารพพร้อมทัง้

ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับงานวางแผนบุคลากร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สังคหวัตถุ 4 เป็นหลัก

ธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้อื่นไว้ได้ เป็นหลักการสงเคราะห์กันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท�าให้

คนรกัและสร้างความสามคัคีในหมูค่ณะได้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺ

จติโฺต) (2551)ได้กล่าวว่าสงัคหพละแปลว่าก�าลงัแห่งการสงเคราะห์หรอืมนษุย์สมัพนัธ์ซึง่เป็นธรรมทีส่�าคญั

มากส�าหรับนักบริหารผู้ท�างานให้ส�าเร็จโดยอาศัยคนอื่นถ้านักบริหารบกพร่องเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ก็จะไม่มี

คนมาช่วยท�างานเมือ่ไม่มใีครช่วยท�างานเขากเ็ป็นนกับรหิารไม่ได้ ทัง้นีย้งัสอดคล้องกบังานวจัิยของ พระครู

ประดิษฐ์สมณคุณ (ฐานทตฺโต/ลือจันดา) (2555)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน�าหลัก สังคหวัตถุธรรมในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล ต�าบลจตุรพักตรพิมานอ�าเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการ

วจิยัพบว่า การน�าหลกัสงัคหวตัถธุรรมในคมัภร์ีพระพทุธศาสนาเถรวาทสงัคหวตัถธุรรมเป็นเครือ่งยดึเหนีย่ว

น�้าใจคนการผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน รู้จักวางตนให้เหมาะสมกับ

ฐานะพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นความชั่วเป็นประโยชน์ในการด�ารงชีวิตมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหว

เปลี่ยนแปลงง่ายและด�ารงตนไว้ไม่ให้ตกไปในความช่ัวปฏิบัติกับคนท้ังหลายอย่างเท่าเทียมกันรวมท้ังอยู่ 

ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมแก้ไขปัญหากับประชาชน

 3.  ด้านการประเมินผลงาน จากการศกึษาวจัิยพบว่าความคดิเหน็ของครผููส้อนท่ีมต่ีอการน�า

หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอ ฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่าผู้บริหารมีการสนับสนุน

ให้บคุลากรท�าผลงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง ปิยวาจา คอืการพดูจา ด้วยถ้อยค�าทีไ่พเราะพบว่าผูบ้รหิาร

ยกย่องและชมเชยบุคลากรที่ประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่า 

ผูบ้รหิารมกีารสนับสนุนให้ได้รบัการพัฒนา มวีทิยฐานะ เงนิเดอืนหรือเลือ่นต�าแหน่งหรอืปรบัระดบัตามความ

สามารถและความเหมาะสม สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่าผู้บริหารปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่างในการรักษาระเบียบวินัยโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก หลักสังคหวัตถุ 4 

เป็นหลักธรรมส�าหรับผูกใจคนคือท�าหน้าที่เป็นกาวใจเช่ือมประสานคนท้ังหลายเข้าด้วยกัน นักบริหาร

สามารถน�าหลักสังคหวัตถุ 4 มาเป็นเครื่องผูกใจเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบังชาไว้ได้ โดยสอดคล้องกับ

หลักธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสังคหวัตถุ 4 ไว้ว่า

เมือ่ทกุคนต่างประพฤติสงัคหวตัถทุัว่ถงึกนัแล้วอย่าว่าแต่เฉพาะคนเฉพาะครอบครวัจะรกัใคร่นบัถอือยูเ่ป็นสขุ

สบายเลยถงึคนทัง้หมู่บ้านทัง้เมอืงทั้งประเทศทัง้โลกกต็อ้งอยูเ่ป็นสขุสบายตลอดไปเหมอืนกนั เพราะฉะนัน้

ท่านจึงว่าสังคหวัตถุทั้ง 4 อย่างเป็นคุณส�าหรับยึดเหนี่ยวน�้าใจผู้อื่นให้รักใคร่นับถือช่วยเหลือกันอย่างวิเศษ

แท้พร้อมกันนี ้ยงัสอดคล้องกบังานวจัิยของ พระรณชยั อคคฺเตโช (พลิกึ) (2556) ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง “ศกึษา

การใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 42 จงัหวดันครสวรรค์”ผลการวจิยัพบว่าความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการใช้คณุธรรมด้านสงัคหวตัถ ุ4 
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ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์โดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.05) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้

คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.10) 

ในด้านสมานัตตตา ( = 4.09) ในด้านอัตถจริยา ( = 4.07) ในด้านปิยวาจาและ ( = 4.07) ในด้านทานที่มี

ค่าเฉลี่ยต�่าสุด

 4.  ด้านการธ�ารงรกัษาบคุคล พบว่าความคดิเห็นของครผููส้อนทีม่ต่ีอการน�าหลกั สงัคหวตัถุ 

4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 2 ทาน คอื การให้, การแบ่งปัน พบว่าผูบ้รหิารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปรบัปรงุ

วิธีท�างานให้มีประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะ 

พบว่าผูบ้รหิารมกีารพดูคยุรบัฟังค�าวพิากษ์วจิารณ์ซกัถามหรอืขอค�าปรกึษาหารอืและให้ค�าแนะน�าต่างๆแก่

บคุลากร อัตถจรยิา คอืการสงเคราะห์ พบว่าผูบ้รหิารช่วยงานฌาปนกจิสงเคราะห์ของผูใ้ต้บังคบับัญชาหรอื

ญาตขิองผู้ใต้บงัคบับญัชา สมานตัตตา คอื มคีวามประพฤตเิสมอต้นเสมอปลาย พบว่าผูบ้รหิารบรหิารงาน

ด้วยการเอาใจใส่ดแูลทกุข์สขุของผูใ้ต้บงัคบับญัชาเป็นอย่างด ีคิดและท�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่กนั มองในแง่

ดี ทั้งนี้อาจเพราะ หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักพื้นฐานที่แสดงพฤติกรรมออกมาโดยมีการช่วยเหลือผู้อื่นและ

การท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญสิริ ชวลิตธ�ารง (2529) ได้กล่าวถึงความ

หมายของสังคหวัตถุ ว่าธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันอันเป็นไป เพื่อการ

สงเคราะห์กนัซ่ึงมอียู ่4 ข้อคอื ทาน การให้การเฉลีย่เผือ่แผ่แก่กนัและกันซึง่เป็นข้อส�าคญัเพราะว่าทกุ ๆ  คน

นั้นย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยู่ในด้านต่าง ๆ ในด้านวัตถุ ปิยวาจา การเจรจาถ้อยค�าซึ่ง

เป็นทีร่กัเป็นทีจ่บัใจแก่กนัและกนัอนัเป็นถ้อยค�าสภุาพเพราะวาจาทีพ่ดูออกไปนัน้ถ้าเป็นวาจาทีไ่ม่สภุาพไม่

เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นวาจาที่อาจเสียดแทงน�้าใจของผู้อื่นท�าให้ผู้อื่นเสียใจเจ็บใจไม่สบายใจ อัตถจริยา การ

ประพฤตปิระโยชน์ต่อกันและกนัคอืการท�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสถาบนัเช่นโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัสงัคม

ที่ตนอาศัยอยู่ตลอดถึงประเทศชาติสิ่งใดที่เป็นโทษก็ควรละเว้นไม่กระท�า สมานัตตตา ความเป็นผู้วางตน

สม�่าเสมอหรือเสมอต้นเสมอปลายซึ่งหมายถึงการรักษาระเบียบวินัยอันใดท่ีทุกคนพึงปฏิบัติท้ังผู้ใหญ่ท้ัง 

ผู้น้อยตามหน้าที่ที่บัญญัติเอาไว้เป็นระเบียบของสถานท่ีของหน่วยงานอีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พระครูอาทรปริยัติยานุกิจ (สุจิตฺโต/เพียรสองชั้น) (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลัก 

สังคหวัตถุ 4 ใน การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในอ�าเภอสุวรรณภูมิ

จงัหวัดร้อยเอด็” ผลการวจัิยพบว่า การประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ในการปฏบัิตหิน้าท่ีของบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในอ�าเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้านโดยเรียงล�าดับจาก 

ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือด้านสมานัตตตา ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยาและด้านทาน ตามล�าดับ

9.  ข้อเสนอแนะ

9.1 ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

 จากผลการวจิยั ผูว้จัิยได้เรยีบเรยีงสรปุข้อเสนอแนะแนวทางการน�าหลกัสงัคหวตัถุ 4 ไปใช้ใน
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การบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

กาฬสินธุ์ เขต 2

 1.  จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการประเมินผลงาน มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ดังนั้นผู้บริหารควร

ออกแบบสอบถามให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผลงานตนเอง ออกค�าสั่ง หรือแต่งตั้งบุคลากรเก่ียวกับการ

ท�างานอย่างชัดเจน และผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรท�าผลงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 2.  จากผลการวจิยั พบว่า ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

โดยเฉพาะด้านการให้ทานการแบ่งปัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดผู้บริหารมีการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งให้มีการ

ด�าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก�าหนด มคี�าสัง่แต่งตัง้

กรรมการคัดเลือกบุคคลอย่างชัดเจน และการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งผู้บริหารควรปฏิบัติอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพในการท�างานต่อไป

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 9.2.1  ควรศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาตามหลักธรรมด้านอื่นๆทางพระพุทธศาสนา

 9.2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริหารเกี่ยวกับการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่อ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากับสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

 9.2.3  ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานการน�าหลักพุทธธรรมอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ร่วม

กับหลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อื่นๆ ด้วย

10.  บรรณานุกรม

บุญสิริ ชวลิตธ�ารง. (2529). ธรรมโอสถ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์.

พระครปูระดษิฐ์สมณคณุ (ฐานทตโฺต/ลอืจนัดา). (2555) การน�าหลกัสงัคหวตัถธุรรมในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

บุคลากรเทศบาล ต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย.

พระครูอาทรปริยัติยานุกิจ (สุจิตฺโต/เพียรสองชั้น). (2556). การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหาร

งานบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในอ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระค�าจันทร์ คุณว�โส (วงษ์ชาลี). (2555). ทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ใน

เครือข่ายกลุ่มที่ 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการ

บริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2551). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย.



Vol.4 No.1 January - June 201546

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

พระรณชยั อคคฺเตโช (พลิกึ). (2556). ศกึษาการใช้คณุธรรมด้านสงัคหวตัถ ุ4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั

สานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 42 จังหวดันครสวรรค์. วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหา

บัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2541). คุณธรรมส�าหรับการบริหาร. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม.

พระสมุห์สัมฤทธิ์ ติสฺสานุตฺตโร (ดิสสา). (2556). การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุร ีสงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันนทบุรี. 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

11.  ค�าขอขอบคุณ

วทิยานพินธ์ฉบบันีส้�าเรจ็ลงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจาก ดร.กฤตยากร ลดาวลัย์ อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาแนะน�าแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจน

แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่ง  

จึงเจริญพรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

นมัสการ/เจริญพรขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย พระฟูตระกูล พุทธรกฺขิโต, 

ดร.อาจารย์ประจ�าหลักสูตร สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์, 

พระมหามชียั กจฺิจสาโร เจ้าคณะอ�าเภอห้วยเม็ก วดัธรรมพทิกัษ์ อ�าเภอห้วยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ,์ ผูอ้�านวยการ 

วีระศักดิ์ กุญชนะรงค์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ต�าบลหัวหิน อ�าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์, 

ผู้อ�านวยการจรัญ สมภาร ผู้อ�านวยการโรงเรียน ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ต�าบลหัวหิน อ�าเภอห้วยเม็ก 

จังหวัดกาฬสินธุ์, นางสาวพวงพกา อาจวิชัย ครู สาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ต�าบลหัวหิน 

อ�าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความถูกต้องทั้ง 

ด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือ ที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย ช่วย แนะน�าแก้ไขให้สมบูรณ์และ

ส�าเร็จได้ด้วยดี

เจริญพรขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 2 ทีใ่ห้โอกาสผูว้จิยัได้ศกึษาการน�าหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้ในการ

บริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 2 และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม

และเก็บรวบรวมข้อมูลส่งคนืผู้วจิยั ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุกท่านทีใ่ห้ความช่วยเหลอื และเป็นก�าลงัใจ  

จนท�าให้งานวิจัยแล้วเสร็จด้วยดี

นอกจากนี้ ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูป/คน คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตร  

มหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษาทกุท่านทีไ่ด้ให้ความรู ้ประสทิธิป์ระสาทวทิยาการและประสบการณ์ 

รวมถงึให้ความเมตตาเอือ้เฟ้ือ ถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจ และเป็นก�าลงัใจให้แก่ ผูวิ้จยัมาตลอด คุณค่าและ 

ประโยชน์ใดๆ อนัจะพงึมจีากวทิยานพินธ์ฉบบันี ้ผูว้จิยัขอมอบบชูาเป็นกตเวทติาคณุ แด่มารดา บดิา รวมทัง้ 

บรูพาจารย์และผูม้พีระคณุทกุท่านทีไ่ด้ร่วมกนัสรรค์สร้างงานวจิยัชิน้นีใ้ห้แก่ผูว้จิยัจนเป็นผลส�าเรจ็ด้วยดยีิง่
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การน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

THE APPLICATION OF BUDDHISM’S SIX STATES OF CONCILIATION  

(SARANIYADHAMS) TO TAMBON NONG PHAI ADMINISTRATIVE  

ORGANIZATION’S ADMINISTRATIONS IN  

NADUN DISTRICT, MAHA SARAKHAM PROVINCE

พระครูกัลยาณกิจจานุกิจ กลฺยาโณ (ปทุมมา)1

PHRAKHRUKANLAYANAKITCHANUKIT KALLAYANO (PATUMMA)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นที่มีต่อการน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน และ 

3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ และหวัหน้าครัวเรอืนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอ

นาดูน จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 280 คน โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 

.85 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช้การทดสอบค่า t-test ความแปรปรวนทางเดียว F-test หรือ (One-way 

ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  การน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ 

อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ

มากทัง้ห้าด้าน โดยด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียมากทีส่ดุ คือ ด้านการบรหิารจดัการองค์การ รองลงมาคอื ด้านการบรหิาร

โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบรหิารงานคลงั ด้านการบรหิารงานบคุคล ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ด้าน

การบริหารงานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนที่มี

1 นกัศกึษาปรญิญาโท	สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็.
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เพศ อาย ุและระดบัการศกึษา ต่างกนั มีความคดิเห็นต่อการน�าหลกัสาราณยีธรรม 6 มาใช้ในการบรหิารงาน 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน

3)  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการน�าหลกัสาราณยีธรรม 6 มาใช้ในการบรหิารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยเรียงล�าดับจากความถี่มากไปหาน้อย สามล�าดับ

แรก คือ ควรใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ส�าหรับการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมให้มากที่สุด จัดสรรงบประมาณไปพัฒนาในพื้นท่ีได้อย่างท่ัวถึง ควรพูดจาชัดถ้อยชัดค�า และ 

เจ้าหน้าที่ไม่ควรเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ ควรให้บริการตามล�าดับในการมาใช้บริการ 

เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ

ABSTRACT

The objectives of this thesis were: 1) to study the application of Buddhism’s Six 

States of Conciliation (Saraniyadhamma) to TambonNongPhai Administrative Organization’s 

administration in MahaSarakham province’s Nadun District, 2) to compare residents’  

opinions on the application of Buddhism’s such six states to its administration, resting on 

variables of their genders, ages and educational levels, and 3) to regulate their suggestions 

for the application of Buddhism’s such six states to its administration. The sampling group 

employed for conducting the research comprised TambonNongPhai Administrative  

Organization’s personnel and household heads residing in its authorized area, numbering 

280 individuals, by making use of Taro Yamane’s table. The data collection instrument was 

the questionnaire of Likert-type scales, possessing the reliability for the whole entry at .85. 

The statistics utilized for data analyses encompassed: percentage, mean, standard  

deviation, comparing differences by way of t-test and F-test (One-way ANOVA).

Outcomes of the research revealed the following findings:

1)  The application of Buddhism’s Six States of Conciliation (Saraniyadhamma)to 

TambonNongPhai Administrative Organization’s administration located in Mahasarakham 

province’s Nadun District was comprehensively rated ‘more’. Individually, each of five 

aspects was also scored ‘more’; the aspects with the highest, lower and lowest were those 

of: i) organizational management, ii) infrastructural administration and iii) financial admin-

istration, iv) personnel administration and v) educational, religious and cultural administra-

tion.

2)  The comparative results of residents’ opinions on the application of Buddhism’s 

six states of conciliation to its administration indicated that variables of their genders, ages 

and educational levels showed no significant differences in the application of Buddhism’s 

Six States of Conciliation to its administration in the overall aspect. 



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 49

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3) Their suggestions for the application of its six states of conciliation to the above 

organization’s administration were recommended in descending orders of three frequencies.  

First, the organization should spend its budgets with regard to values of money, making 

great contribution to educational, religious and cultural support at most.Next, it should 

allocate budgets to develop its areas thoroughly. Then, the organization’s officials should 

speak clearly, offering services to service recipients on the first-come-first-serve basis for 

their fairness.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การกระจายอ�านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นในระดับเทศบาล นับเป็นรูปแบบการบริหารจัดการใน

ระบอบประชาธิปไตยอย่างหนึง่ เทศบาลเป็นหน่วยงานหนึง่ท่ีต้องจดัการดูแลทุกข์สขุของประชาชน เทศบาล

เป็นการปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมมากรปูแบบหนึง่ ดงันัน้ สาระส�าคญั

ประการหนึ่งของเทศบาลก็คือ การบริหารกิจการในท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเข้า

มามส่ีวนร่วมในการบรหิารงานได้ จุดมุง่หมายส�าคญัในการปกครองส่วนท้องถิน่นัน้กเ็พือ่ต้องการให้ประชาชน

ในท้องถิน่ต่างๆ ได้มโีอกาสเรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจหลักการของการปกครองระบอบประชาธปิไตย โดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลถือ

ได้ว่าเป็นที่แพร่หลาย และเป็นที่รู้จักของประชาชนมากที่สุดในบรรดารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รปูแบบต่างๆ ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารบรหิารทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ สามารถเป็นศนูย์กลางใน

การพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมย่อมมีส่วนส่งเสริมความเจริญมั่นคงแก่ท้องถ่ินและส่วนรวมของ

ประเทศในที่สุด โดยรูปแบบการปกครองคล้ายกับรูปแบบรัฐสภา (Parliamentary System) กล่าวคือ  

มีสภาเทศบาล ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติตลอดจนควบคุมการท�างานของฝ่ายบริหารและคณะเทศมนตรี

ทีค่ดัเลอืกมาจากสมาชกิสภาเทศบาลฝ่ายทีม่เีสยีงข้างมาก ท�าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ตลอดจนก�าหนดนโยบาย

และควบคมุดแูลการบรหิารงานของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบรหิาร หรอืจะกล่าวอกีนยัหนึง่

ก็คือ สภาเทศบาลท�าหน้าที่คล้ายสภาผู้แทนราษฎร และคณะเทศมนตรีท�าหน้าที่เหมือนกับคณะรัฐมนตรี

ในระดับประเทศนั่นเอง (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539, หน้า 27)

ในทางพระพทุธศาสนา กล่าวว่า “ผูน้�าหรอืผูบ้รหิาร คอืผูท้ีม่คีณุสมบตั ิเช่น สตปัิญญา ความดงีาม 

ความรู้ ความสามารถของบุคคล ที่ชักน�าให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม พุทธ

องค์ตรัสไว้ในโคปาลสูตร โดยการเปรียบเทียบฝูงโค และโคจ่าฝูงเกี่ยวกับผู้น�าและผู้บริหาร ตลอดผู้ตามไว้

ว่า เหมอืนหวัหน้าฝงูว่ายน�า้ไปสูฝ่ั่งตรงกนัข้าม หากโคหัวหน้าฝงูว่ายไปตรง ฝงูโคทัง้หลายกต็รงตามกนั และ

ประสบกับความปลอดภยั หากโคหวัหน้าฝงูพาว่ายไปคด โคทัง้ฝงูทีต่ดิตามย่อมจะด�าเนนิไปคต และประสบ

กบัความล�าบากฉนัใด ในหมูม่นษุย์กฉั็นนัน้ บคุคลผูไ้ด้รับการแต่งตัง้ให้เป็นใหญ่ หรอืเป็นผูน้�าหากมคีณุธรรม

ในการด�าเนินชีวิต หรือในการปกครองแล้ว ผู้ตามย่อมจะเดินตามแบบของผู้น�าด้วยดี และประสบกับความ

ปลอดภยั หากว่าผูน้�า หรอืหวัหน้าไม่ประกอบด้วยคุณธรรมในการด�าเนนิชวีติหรอืในการปกครองแล้ว ผูต้าม

ย่อมจะด�าเนินไปตาม และประสบกับความล�าบาก ฉันนั้น” (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2526, หน้า 4).
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โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลต�าบล อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 

42 แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบล และองค์การบริหารส่วนต�าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 

7 แห่งพระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสภาเทศบาล ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

จงึประกาศจดัตัง้องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ขึน้เป็นเทศบาลต�าบล

หนองไผ่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2546 (เทศบาล

ต�าบลหนองไผ่, 2557, อดัส�าเนา) เมือ่มเีทศบาลต�าบลจงึได้เกดิมผีูบ้รหิารเกิดขึน้ ซึง่ในการบรหิารของผูบ้รหิาร 

ระดับเทศบาลต�าบลนั้น พบว่า การบริหารงานของผู้บริหารงานบางส่วนบางระดับนั้น ยังบกพร่องในการ

บรหิารงานซึง่ค�านงึถงึประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ยดึถอืความถกูต้องขาดคณุธรรม จริยธรรมในการปฏบิติังาน 

ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา ขาดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในการปฏิบัติงาน ยังความ

แตกแยกในหมู่คณะ ความแตกแยกของสมาชิกในเทศบาลกับฝ่ายค้าน ฝ่ายปกครองท้องที่ การให้บริการ

ประชาชน การสงเคราะห์ชมุชนทีน้่อยไป ไม่ท�าตามความต้องการของประชาชน และขาดการประชาสมัพนัธ์

ที่ดี เกิดการล่าช้าในระบบการท�างานชุมชนจึงมีการพัฒนาที่ล่าช้าไม่ทันต่อยุคสมัย จึงต้องน�าหลักธรรมมา

ใช้ประกอบการบรหิารจดัการ เพือ่ให้การบรหิารระบบงานขบัเคลือ่นในทศิทางทีส่มบรูณ์และมปีระสทิธภิาพ 

เพ่ือให้การบริหารงานต่างๆ บรรลุถงึจดุประสงค์ทีต่ัง้ไว้นัน้ ผู้ทีท่�าหน้าท่ีผูบ้ริหารนัน้จงึจ�าเป็นอย่างยิง่จะต้อง

ศึกษาทักษะต่างๆ ในการเป็นผู้น�า การจะเป็นผู้น�าและผู้บริหารที่ดีได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก

หากผู้บริหารหรือผู้น�ามีคุณธรรมมีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ (เดชศักดิ์ อังเกลียวลม, 2542, 

หน้า 25)

ธรรมะ เป็นข้อปฏิบัติในการทุกๆ อย่างโดยเหมาะสม เช่น ในทางการปกครอง ทางการศึกษา  

ทางสังคม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญเหมาะสมแก่สภาพการณ์สภาวการณ์ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้อง

โดยวิธีที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปกครองในทางเกื้อกูล ในทางก่อให้เกิดสุข เรียกสั้นๆ ด้วยค�าในปัจจุบันว่า

เพื่อความสุขความเจริญ นอกจากนี้ยังเป็นหลักธรรมท่ีน�า ไปปฏิบัติได้ตลอดไปทุกกาลสมัย ฉะนั้น  

หลกัสาราณยีธรรม 6 จึงเน้นความส�าคัญของผูน้�าหรอืเน้นท่ีตวัผูน้�าว่าจะต้องมคีณุสมบัตหิรอืมีคุณธรรมอะไร

บ้างจึงจะน�าประเทศชาติไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุข

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะท�าการศึกษา การน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหาร

งานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม เพ่ือต้องการส่งเสริมหลกัธรรม

ทางพระพทุธศาสนาคอืหลกัสาราณยีธรรม 6 และร่วมพฒันาการปกครองการบรหิารในส่วนของผูท้�าหน้าที่

ปกครอง หรือนักบริหารให้ดียิ่งขึ้นเพราะจะท�าให้ทราบและรู้แนวทางปฏิบัติ ทราบถึงปัญหา และข้อเสนอ

แนะในการน�าหลักธรรมไปใช้ในการบริหารที่เหมาะสมให้แก่ผู้ปกครองหรือผู้บริหารต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาการน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ของประชาชนทีม่ ีเพศ อาย ุและระดบั

การศึกษา ต่างกัน

2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ทีม่ต่ีอการน�าหลกัสาราณยีธรรม 6 มาใช้ในการบรหิารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็ทีม่ต่ีอการน�าหลกัสาราณยีธรรม 6 มาใช้ในการบรหิารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากรได้แก่ บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ จ�านวน 23 คน และ

หวัหน้าครวัเรอืนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม โดย

ใช้หัวหน้าครัวเรือน 1 คนต่อ 1 ครัวเรือน จ�านวน 908 คน รวมทั้งสิ้น 931 คน

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่ การน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จ�าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้คือ

 1) ด้านการบริหารจัดการองค์การ

 2) ด้านการบริหารงานคลัง

 3) ด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน

 4) ด้านการบริหารงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 5) ด้านการบริหารงานบุคคล

4.3 ขอบเขตด้านพืน้ทีไ่ด้แก่ องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ท�าให้ทราบการน�าหลกัสาราณยีธรรม 6 มาใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

5.2 ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการ

บรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ของประชาชนทีม่ ีเพศ 

อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
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5.3 ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

5.4  ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานโดยยึดหลัก

สาราณียธรรม 6 เพื่อท�าให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได้

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากรได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ จ�านวน 23 คน และหัวหน้าครัว

เรือนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้หัวหน้า

ครัวเรือน 1 คนต่อ 1 ครัวเรือน จ�านวน 908 คน รวมทั้งสิ้น 931 คน

6.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ และหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัย

อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้หัวหน้าครัวเรือน 

1 คน ต่อ 1 ครัวเรือน จ�านวน 280 คน ซึ่งได้จากการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตร

ของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธไกยวรรณ์, 2545, หน้า 107)

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที ่2 แบบสอบถามการน�าหลกัสาราณยีธรรม 6 มาใช้ในการบรหิารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคามมลีกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพื่อสอบถามข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ 

อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

 มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA)

7.  ผลการวิจัย

7.1  ผลการวิเคราะห์การน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 ผลการวจิยัพบว่า การน�าหลกัสาราณยีธรรม 6 มาใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมากทั้งห้าด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการองค์การ รองลงมาคือ 

ด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงานการศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1) ด้านการบริหารจัดการองค์การ พบว่า การน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คอื ข้อ 2 ท่ีว่า “ผู้บรหิารเป็นผูม้มีนุษยสมัพนัธ์ พดูจา

ดี มีอัธยาศัยไมตรีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความเป็นกันเอง”ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 3 ท่ีว่า  

“ผู้บริหารได้บริหารงานด้วยความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อุทิศตนเพื่องาน”

 2)  ด้านการบริหารงานคลัง พบว่า การน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 2 ทีว่่า “ผูบ้รหิารให้ค�าเสนอแนะหรอืทกัท้วงต่อเพือ่นร่วม

งานอย่างสภุาพ”ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ข้อ 4 ทีว่่า “ผูบ้รหิารตระหนกัในบทบาทหน้าทีข่องตนใน

ฐานะผู้บริหารโดยมุ่งความส�าเร็จเพื่อประโยชน์สูงสุด”

 3)  ด้านการบรหิารโครงสร้างพืน้ฐาน พบว่า การน�าหลกัสาราณยีธรรม 6 มาใช้ในการบรหิาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “มีการใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

อย่างประหยดั และเหมาะสม” ส่วนข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 5 ทีว่่า “ผูบ้รหิารเอาใจใส่ต่อการปฏบิตัิ

หน้าที่คิดและวางแผนการท�างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

 4)  ด้านการบริหารงานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า การน�าหลักสาราณียธรรม 

6 มาใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 1 ทีว่่า “การบรหิารงานการ

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมผู้บริหารมีน�้าใจช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ”ส่วน

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารส่งเสริมศีลธรรมแก่เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด”

 5)  ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารเคารพในสิทธิและเสรีภาพใน

การแสดงออกของผูร่้วมงานไม่หลงอ�านาจ ไม่ใช้อ�านาจข่มขูผู่ร่้วมงาน” ส่วนข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 

2 ทีว่่า “ผูบ้รหิารใช้ค�าพดูภาษาทีส่ภุาพเมือ่สนทนาพดูคยุกบัเพือ่นร่วมงานเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการใช้ภาษา

ไทยอย่างถูกต้อง”

7.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 สมมติฐานที่ 1ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�าหลักสาราณียธรรม 6 

มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ทัง้โดยรวม

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 
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 สมมตฐิานที ่2 ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการน�าหลกัสาราณยีธรรม 6 มาใช้

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�าหลักสาราณียธรรม 6 

มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ทัง้โดยรวม

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�าหลักสาราณีย

ธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

แตกต่างกัน

 ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการน�าหลกัสาราณยี

ธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

8.1  ผลการวจิยัพบว่า การน�าหลกัสาราณยีธรรม 6 มาใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทั้งห้าด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ให้ความส�าคัญในการใช้หลัก

สาราณียธรรม 6 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ ได้ดีมีประสิทธิภาพท�าให้การ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ พระครูนนทวีรวัฒน์วีรธมฺโม (มีนุสรณ์) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง การบริหารงานเทศบาลต�าบลตาม

หลักสาราณียธรรม 6 :กรณีศึกษาเทศบาลต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีผลการวิจัย 

พบว่าการบริหารงานเทศบาลต�าบลตามหลักสาราณียธรรม 6 : กรณีศึกษาเทศบาลต�าบลปลายบาง อ�าเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า เทศบาลต�าบลปลายบางได้บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมทั้ง 6 ด้าน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริหารจัดการองค์การ

ท่ีเป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ ใช้กฎระเบยีบหรอืข้อบังคบัต่อประชาชนอย่าง

เท่าเทยีมกนั ไม่เลอืกปฏบิติัให้บรกิารประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัโดยปราศจากอคต ิบุคลากร

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นคนมีคุณธรรมและศีลธรรมตั้งมั่นอยู่

ในความถูกต้อง ไม่ประพฤติผิดจารีตประเพณีที่ดีงามซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.  

ปยุตฺโต) กล่าวว่าสีลสามัญญตา : มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง

คือมีความประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยไม่ท�าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริหารงานการศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่บริหารงานโดยทุกคน

เป็นเสมอืนครอบครวัเดียวกนั กนิใช้ของส่วนกลาง ช่วยกนัหาช่วยกนัท�า แล้วน�ามารวมไว้ ส่วนกลางแบ่งปัน

แจกจ่ายใช้สอยร่วมกัน เป็นระบบที่ทุกคนไม่มีเป็นเจ้าของ หรือเป็นของส่วนตัว มีแต่ส่วนกลาง ส่วนกลาง

รวยไม่ขาดแขลน ส่วนตัวจนไม่สะสมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพงษ์พัฒน์ธีรปญฺโญ (คิดโสดา)ได้

ท�าการศกึษาวจิยัเรือ่ง การบริหารงานตามหลกัสาราณยีธรรมขององค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่นอ�าเภอ

เมือง จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสาธารณโภคี อยู่ในระดับมาก

 1) ด้านการบริหารจัดการองค์การ พบว่า การน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อ

ทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คือ ข้อ 2 ทีว่่า “ผูบ้รหิารเป็นผูม้มีนษุยสมัพนัธ์ พดูจาด ีมอีธัยาศยัไมตรดี ียิม้แย้มแจ่มใส 

และมีความเป็นกันเอง”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าความมีมนุษยสัมพันธ์ มีอัธยาศัยไมตรี พูดจาดียิ้มแย้ม

แจ่มใส และมคีวามเป็นกนัเองเป็นส่ิงส�าคญัยิง่ ในการปฏิบตังิานและการให้บรกิาร เพราะจะท�าให้เพือ่นร่วมงาน 

และผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คาร์ท(Cart) กล่าวว่า ทักษะทาง

มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นได้ทั้งกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงาน คือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ และมีความสามารถในการท�างานร่วมกันกับ 

ทุกคน หรือท�างานในลักษณะเป็นกลุ่ม เป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คือ ข้อ 3 ทีว่่า “ผูบ้รหิารได้บรหิารงานด้วยความเสยีสละ เอือ้เฟ้ือ

เผือ่แผ่ค�านึงถงึประโยชน์ส่วนรวม อทุศิตนเพือ่งาน” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหนองไผ่เป็นผู้ที่มีความตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการอย่างต่อเนื่อง โดยรักษาก�าหนด

เวลาในการปฏบิติังานให้แล้วเสรจ็ทนัเวลาทกุครัง้เช่นการมาลงเวลาปฏบิติัราชการตรงเวลาทกุวนัและปฏบิตัิ

ราชการเต็มเวลาการไปร่วมในพิธี การเข้าประชุม การเข้ารับการอบรมสัมมนา ตรงต่อเวลาในการนัดหมาย

ที่มีการจราจรติดขัด จะเตรียมพร้อม และไปก่อนเวลานัดหมาย หรือแม้แต่การนัดหมายในต่างจังหวัด จะ

ไปตรงต่อเวลาทุกครั้ง และมีความตั้งใจในการปฏิบัติราชการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการด้วยความเสียสละ

แม้จะเป็นนอกเวลาราชการท�างานให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา 

พิมพ์สุข กล่าวถึง แนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารสถานศึกษา ตามความ 

คดิเหน็ของผู้บรหิารสถานศกึษาและครผููส้อน โรงเรียนในเขตพืน้ที ่อ�าเภอเมอืงขอนแก่นสงักดัส�านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 ควรส่งเสรมิวฒันธรรมทีด่ใีนสถานศกึษาโดยเฉพาะการเคารพ

ซึง่กนัและกนั ความมนี�า้ใจเอือ้เฟ้ือต่อกนัและกนั ความสามัคค ีความประพฤติสจุรติดงีาม ถูกต้องตามระเบียบ

วินัย ยอมรับฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ สร้างขวญัและก�าลงัใจ การแสดงออกถงึความซือ่สตัย์ ซือ่ตรงต่อหน้าที่

ช่วยเหลอืผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ แสดงกริยิาอาการสภุาพ เคารพนบัถือกัน ในการท�างานร่วมกนัในสถาน

ศึกษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการน�าไปปรับปรุงและพัฒนาการท�างานของผู้บริหารสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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 2)  ด้านการบริหารงานคลัง พบว่า การน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่าผู้บริหารนับว่าเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรเนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ

ก�าหนดนโยบายวางแผนการด�าเนินงานแนวการปฏิบัติและเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นที่อยู่ภายในองค์กรหาก 

ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีจิตส�านึกในการวางนโยบายและยึดแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมอีกท้ังรู้จักการ

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมย่อมส่งผลมีมายังองค์กรและสังคมโดยส่วนรวมท้ังนี้เพราะการ

บริหารงานคลังเป็นกระบวนการนับตั้งแต่ การจัดท�าแผนพัฒนา การจัดท�างบประมาณรายจ่าย การจัดเก็บ

หารายได้ การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ พระมหาวุฒิชัย 

วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) กล่าวว่าผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท�าให้ชนะใจลูกน้องธรรมะ

ส�าหรับผู้บริหารงานคือจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่น 

ให้แก่ลูกน้องได้มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท�าตามความช�านาญของแต่ละบุคคลและ 

รู้จักกระจายอ�านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเองดังนั้นผู้บริหารงานท่ีดีจึงเป็นผู้ท่ีคอย 

ดูแลภาพรวมในการท�างานของบุคคลในองค์การ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ผู้บริหารให้ค�าเสนอแนะหรือทักท้วงต่อเพื่อน

ร่วมงานอย่างสุภาพ”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ให้ค�าเสนอแนะ 

ทกุท้วง เพือ่นร่วมงาน ผูใ้ต้บงัคับบญัชา ด้วยความสภุาพ ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. 

ปยุตฺโต) กล่าวว่าเมตตากายกรรม : ตัง้เมตตากายกรรมในเพือ่นพรหมจรรย์ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงัคอืช่วยเหลอื 

กิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสุภาพเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนใน

ฐานะผู้บริหารโดยมุ่งความส�าเร็จเพื่อประโยชน์สูงสุด” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองไผ่ตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีข่องตนในฐานะผูบ้ริหารโดยมุง่ความส�าเรจ็เพือ่ประโยชน์สงูสดุ

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ กล่าวไว้ว่าการบริหาร เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด 

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ทัง้น้ีเน่ืองจากทรพัยากรทีม่อียูเ่มือ่ใช้แล้วสามารถหมดลงได้ ดงันัน้ ผูบ้รหิารในองค์การ

จะต้องบริหารงานให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3)  ด้านการบรหิารโครงสร้างพืน้ฐาน พบว่า การน�าหลกัสาราณยีธรรม 6 มาใช้ในการบรหิาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่  

มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ต้องใช้เทคนิคในการบริหารที่รอบครอบ  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คาร์ท (Cart) กล่าวถึงทักษะทางด้านเทคนิค หมายถึง ความรู้ความสามารถใน

หน้าที่การงานที่รับผิดชอบคือ มีความรู้จริงในกระบวนการผลิต เทคนิค วิธีการปฏิบัติ เครื่องจักรอุปกรณ์ 

และปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “มีการใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง

ประหยัดและเหมาะสม” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่มุ่งมั่นที่จะพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล โดยให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการเครื่องมือ 

เครือ่งจกัรกลรถยนต์ บคุลากรในการพฒันาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพืน้ฐานให้กบัหมูบ้่านในต�าบลหนองไผ่ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คาร์ท (Cart) กล่าวถึงทักษะทางด้านเทคนิค หมายถึง ความรู้ความสามารถใน

หน้าที่การงานที่รับผิดชอบคือ มีความรู้จริงในกระบวนการผลิต เทคนิค วิธีการปฏิบัติ เครื่องจักรอุปกรณ์ 

และปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่คิดและ

วางแผนการท�างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่าผู้บริหารเอาใจใส่ต่อการปฏบิติัหน้าทีล่งมอืปฏบัิตงิานตามการวางแผนงานข้อก�าหนดข้ันตอนทีก่�าหนด

ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คาร์ท (Cart) กล่าวถึงทักษะทางการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการ

บริหารการจดัการเพือ่ให้งานบรรลตุามเป้าหมายทีว่างไว้ คอื มคีวามรูค้วามสามารถในหน้าทีท่างการบรหิาร 

ได้แก่การวางแผน การจัดองค์การ การจัดก�าลังคน การอ�านวยการ การควบคุม เป็นต้น เข้าใจในโครงสร้าง

ขององค์การ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  มีความรูใ้นระบบข้อมลูข่าวสาร มคีวามสามารถ

ในการวางแผนและติดตามควบคุมงาน

 4)  ด้านการบริหารงานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า การน�าหลักสาราณียธรรม 

6 มาใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การบริหารงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผูบ้ริหารมนี�า้ใจช่วยเหลอืและเอือ้เฟ้ือต่อเพือ่นร่วมงานด้วยความเตม็ใจ” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูบ้รหิาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ ได้มแีผนงานเสรมิสร้างคณุค่า และอนรุกัษ์สบืทอดศาสนา ศลิปวฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม รวมถึงได้วางแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน 

โดยให้การช่วยเหลอืเพือ่นร่วมงานอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ธงชยัสมบรูณ์

ได้สรุปความส�าคัญของการบริหารไว้ว่าการบริหารนั้นได้เจริญเติบโตควบคู่กับการด�ารงชีวิตของมนุษย์และ

เป็นสิ่งท่ีช่วยให้มนุษย์ด�ารงชีพอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกจ�านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเป็นผลท�าให้

องค์การต่างๆต้องขยายงานด้านบรหิารให้กว้างขวางยิง่ขึน้การบรหิารเป็นเครือ่งบ่งชีใ้ห้ทราบถงึความเจรญิ

ก้าวหน้าของสังคมความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆท�าให้การบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและความ

ก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้นการบริหารเป็นมรรควิธีที่ส�าคัญในอันที่จะน�าสังคมและโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

การบริหารท�าให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งในด้านความเจริญและความเสื่อมของสังคมในอนาคตการบริหารเป็น

ลักษณะการท�างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การฉะนั้นความส�าเร็จของการบริหารจึงขึ้นอยู่กับปัจจัย

สภาพแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรมทางการเมืองอยูเ่ป็นอนัมาก การบรหิารมลีกัษณะต้องใช้การวนิจิฉยั

สัง่การเป็นเคร่ืองมอืซึง่นกับรหิารต้องค�านงึถงึปัจจยัแวดล้อมต่างๆและการวนิจิฉยันีเ้องทีเ่ป็นเครือ่งแสดงให้

ทราบถงึความสามารถของนกับรหิารและความเจรญิเตบิโตของการบรหิารชวีติประจ�าวนัของมนษุย์ไม่ว่าใน

ครอบครัวหรือในองค์กรย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอดังนั้นการบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

และจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพอย่างฉลาดการบริหารกับการเมืองเป็นสิ่งคู่กันไม่อาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได้

ดังที่กล่าวกันว่า การเมืองกับการบริหารนั้นเปรียบเสมือนคนละด้านของเหรียญบาทอันเดียวกันฉะนั้นการ

ศึกษาวิชาการบริหารจึงต้องค�านึงถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย
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  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารส่งเสริมศีลธรรมแก่เยาวชนให้ห่างไกล

ยาเสพติด”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ ได้จัดท�าโครงการส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของต�าบลขึ้นเพื่อให้รู ้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  

มคีณุธรรม จรยิธรรมและศลีธรรม มคีวามรกัความสามคัคต่ีอกนัอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุพร้อมกบัเป็นคน

ดีและคนเก่ง ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต) กล่าวว่าสาธารณโภค:ี ได้ของสิง่ใดมาก็แบ่งปันกนัคอืเมือ่ได้สิง่ใดมาโดยชอบ

ธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่หวงไว้ผู้เดียวน�ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

ข้อนี้ใช้อัปปฏิวิภัตตโภคีก็ได้

 5)  ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่มีจิตใจเอื้อเฟื้อพร้อมที่จะให้การสงเคราะห์

กับเพ่ือนร่วมงานผู้ใต้บงัคับบัญชาการให้ค�าแนะน�าถ่ายทอดวชิาความรูห้รอืเคลด็ลบัในการท�างานต่างๆอย่าง

ไม่ปิดบังให้อภัยเมื่อมีการผิดพลาดในการท�างานหรือมีการกระทบกระทั่งล่วงเกินกันเป็นผู้มีความอ่อนน้อม

ถ่อมตนพูดแต่สิง่ดงีามไพเราะอ่อนหวานมคีวามจริงใจและเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายท�าตวัให้เป็นประโยชน์

ในทางหน่ึงทางใดเช่นให้การช่วยเหลอืเมือ่ได้รบัการร้องขอหรอืการสงเคราะห์ด้วยความเมตตาซึง่สอดคล้อง

กบัแนวคดิของ สพุณิเกชาคปุต์ได้กล่าวถงึความเสมอภาค (Equity) กล่าวคือผูอ้ยูใ่ต้การบงัคบับญัชาจะต้อง

ได้รับการปฏิบัติด้วยความมีเมตตาเท่าเทียมกันและยุติธรรม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ท่ีว่า “ผู้บริหารเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการ

แสดงออกของผู้ร่วมงานไม่หลงอ�านาจ ไม่ใช้อ�านาจข่มขูผู่ร่้วมงาน”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูบ้ริหารเคารพ

ในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ร่วมงาน ไม่ใช้อ�านาจข่มขู่ผู้ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

พระมหาวฒุชิยัวชริเมธ ี(ว. วชริเมธ)ี กล่าวว่าผูบ้รหิารงานทีด่จีะต้องมวีธีิการบรหิารงานทีจ่ะท�าให้ชนะใจ

ลูกน้องธรรมะส�าหรับผู้บริหารงานคือจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการสร้าง

ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท�าตามความช�านาญของแต่ละบุคคล

และรู้จักกระจายอ�านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเองดังนั้นผู้บริหารงานท่ีดีจึงเป็นผู้ท่ีคอย

ดูแลภาพรวมในการท�างานของบุคคลในองค์การ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ผู้บริหารใช้ค�าพูดภาษาที่สุภาพเมื่อสนทนาพูด

คุยกับเพื่อนร่วมงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง”ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหาร

ใช้ค�าพูดภาษาที่สุภาพเมื่อสนทนาพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน แต่ยังมีบ้างที่ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสนทนา เพื่อ

ความเป็นกันเองกับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)กล่าว

ว่าเมตตาวจีกรรม : ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังคือช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็น

ประโยชน์สัง่สอนแนะน�าตักเตือนด้วยความหวงัดีกล่าววาจาสภุาพแสดงความเคารพนบัถอืกนัทัง้ต่อหน้าและ

ลับหลัง

 7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัย พบว่า 
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  1)  ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มีความคดิเหน็ต่อการน�าหลกัสาราณยีธรรม 6 มาใช้ในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพศชายและเพศหญิงต่างมีโอกาส 

ได้ติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต�าบล ให้ได้รับทราบข้อมูลในการให้บริการและการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลไม่แตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาเอกมริ ตปญฺโญ  

(คงตางาม) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ในอ�าเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานผีลการวจิยัพบว่า การเปรยีบเทยีบ

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต�าบล  

ในอ�าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ  

ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  2)  ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการน�าหลักสาราณยีธรรม 6 มาใช้ในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่าง

กันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าอายุไม่มีผลต่อความคิดเห็น ซึ่ง

ประชาชนสามารถที่รู้ถึงระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลได้เป็นอย่างดี และประชาชนมี

โอกาสมาตดิต่อขอรับบรกิารจากองค์การบรหิารส่วนต�าบล ท�าให้ได้รบัทราบข้อมลูในการให้บรกิารและการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพงษ์พัฒน์ 

ธีรปญฺโญ (คิดโสดา) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนทีม่อีาย ุต่างกนั มคีวามคดิเห็น

ต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่นไม่ต่างกัน

  3)  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�าหลักสาราณียธรรม  

6 มาใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกระดับ

การศกึษาสามารถได้รบัทราบถงึการให้บรกิารและการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลได้เป็นอย่าง

ดีไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพงษ์พัฒน์ธีรปญฺโญ (คิดโสดา) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การ

บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดผล

การวจิยัพบว่า ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษา ต่างกัน มีความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลักสาราณยีธรรม 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่นไม่ต่างกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย

แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวจิยัพบว่า การน�าหลกัสาราณยีธรรม 6 มาใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทั้งห้าด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหาร
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ควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับหลัก

สาราณียธรรม 6 ว่าคือหลักธรรมเก่ียวกับอะไร และน�ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างไร และรณรงค์ให้

บุคลากรใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารงานภายในองค์กรอย่างจริงจัง รวมถึงสร้างจิตส�านึกให้

บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ตนได้รับมอบหมาย

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริหารจัดการองค์การ

ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยบริหารให้เกิดความรักและ

ความเคารพซ่ึงกันและกัน ช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจกล่าววาจาท่ีสุภาพต่อกัน ไม่ด่าทอ นินทา  

กล่าวร้าย หรือพูดค�าหยาบ สั่งสอน แนะน�า ตักเตือนกันด้วยความหวังดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริหารงานการศึกษา

ศาสนา และวฒันธรรม ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถงึระดบัมากทีสุ่ด โดยการ

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และปลุกจิตส�านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและ

ความส�าคัญของศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 

สร้างจติส�านกึของความเป็นคนท้องถิน่นัน้ๆ ทีจ่ะต้องร่วมกนัอนรุกัษ์ภมูปัิญญาทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิน่ 

รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนข้ึน เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของ

ชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย

 1) ด้านการบริหารจัดการองค์การ พบว่า การน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ผู้บริหารเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาดี มีอัธยาศัยไมตรีดี ยิ้มแย้ม

แจ่มใส และมีความเป็นกันเอง”ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด 

โดยควรจดักจิกรรมในการสร้างความสามคัคกีลมเกลยีวให้เกดิขึน้ในองค์กร มองกนัในแง่ด ีมหีน้าตายิม้แย้ม

แจ่มใสต่อกันคดิดต่ีอกนัไม่คดิอจิฉารษิยาหรือไม่คิดมุง่ร้ายพยาบาทหากทกุคนคดิแล้วปฏบิตัเิหมอืนกนัความ

สามคัคกีจ็ะเกิดขึน้ในสงัคม เพือ่ความเป็นปึกแผ่นอันหนึง่อนัเดยีวกนัในการพฒันาองค์กร น�าไปสูค่วามส�าเรจ็

ของการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คือ ข้อ 3 ทีว่่า “ผูบ้รหิารได้บรหิารงานด้วยความเสยีสละ เอือ้เฟ้ือ

เผือ่แผ่ค�านงึถงึประโยชน์ส่วนรวม อทุศิตนเพือ่งาน” ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุ

ให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยควรส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตาม

โอกาสอันควร เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อแสดงความรักความหวังดีของผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน

 2)  ด้านการบริหารงานคลัง พบว่า การน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น  

คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยควรส่งเสริมความประพฤติสุจริต 

ดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ ความรักใคร่สามัคคี มีความ

ประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ผู้บริหารให้ค�าเสนอแนะหรือทักท้วงต่อเพื่อน

ร่วมงานอย่างสุภาพ”ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยให้ 
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ค�าแนะน�า ทักท้วง ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนใน

ฐานะผูบ้รหิารโดยมุง่ความส�าเรจ็เพือ่ประโยชน์สงูสดุ” ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารควรรักษามาตรฐานและสนบัสนนุ

ให้ถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน อย่างเต็มก�าลังความ

สามารถ และด้วยความเต็มใจ 

 3)  ด้านการบรหิารโครงสร้างพืน้ฐาน พบว่า การน�าหลกัสาราณยีธรรม 6 มาใช้ในการบรหิาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ดังน้ัน คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยสนับสนุนการคมนาคม  

การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ�ารุงรักษา ถนนและรางระบายน�้า การจัดสร้าง โดยการให้ประชาชนมี 

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต่การเสนอความคิดเห็น การวางแผน การปฏิบัติงาน ได้แก่ การเข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รวมทั้งมีส่วนร่วม

ในการตดิตามประเมนิผลโครงการ เพือ่ให้ได้โครงการทีม่คีณุภาพเกดิประโยชน์มากทีส่ดุ และใช้งบประมาณ

อย่างคุ้มค่า

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “มีการใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง

ประหยัดและเหมาะสม” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดย

การส่งเสริมให้ใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่คิดและ

วางแผนการท�างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”ดังนั้น คณะผู้บริหาร

ควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยเอาใจใส่ต่อการปฏบิตัหิน้าทีค่ดิและวางแผนการ

ท�างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 4)  ด้านการบริหารงานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า การน�าหลักสาราณียธรรม 6 

มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การบริหารงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้บริหารมีน�้าใจช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษา

มาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยควรส่งเสริมวัฒนธรรมความมีน้าใจเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน 

แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ 

เคารพนับถือกัน ในการท�างานร่วมกัน

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารส่งเสริมศีลธรรมแก่เยาวชนให้ห่างไกล

ยาเสพติด”ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยจัดท�าโครงการ

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนขึ้นอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

ห่างไกลยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม 

 5)  ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การน�าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

คณะผูบ้ริหารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถึงระดบัมากท่ีสดุ โดยควรส่งเสรมิการมคีวามคดิเหน็อย่าง
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เดยีวกนั คดิในสิง่ทีต่รงกนั ปรบัมมุมองให้ตรงกนั รูจ้กัแสวงหาจดุร่วม และสงวนไว้ซึง่จดุต่างของกนัและกนั 

ไม่ยึดความคิดเห็น หรือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอ มีความ 

เห็นชอบร่วมกันยอมรับในหลักการหรือความถูกต้องอันเดียวกัน

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ท่ีว่า “ผู้บริหารเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการ

แสดงออกของผูร่้วมงานไม่หลงอ�านาจ ไม่ใช้อ�านาจข่มขูผู่ร่้วมงาน” ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐาน

และสนับสนุนให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยควรส่งเสรมิวฒันธรรมท่ีดใีนองค์กร โดยเฉพาะการเคารพซึง่กนัและกนั 

ผู้น้อยเคารพและให้เกียรติผู้ใหญ่หรืออาวุโสกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกียรติผู้บังคับบัญชา เป็นการสร้าง 

ภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 2 ทีว่่า “ผูบ้รหิารใช้ค�าพดู ภาษาทีส่ภุาพ เมือ่สนทนาพดู

คุยกับเพื่อนร่วมงาน เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง”ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษา

มาตรฐานและสนับสนนุให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยส่งเสรมิการใช้ค�าพดูท่ีสภุาพ อ่อนโยน ใช้ภาษาไทยให้ถกูต้อง

9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีการน�าหลักสาราณียธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

 2)  ควรท�าการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารงานองค์การบรหิารส่วนต�าบลตามหลกัสาราณยี

ธรรม 6 หรือตามหลักธรรมอื่นๆ ในพระพุทธศาสนา โดยเปลี่ยนขนาดพื้นที่ในการศึกษาวิจัยให้กว้าง และ

ขนาดใหญ่ขึ้น อาจเป็นระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรือเป็นองค์กรปกครองอื่น ๆ

 3)  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ ในการบริหารงานตามหลัก

สาราณียธรรม 6 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น สัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสังเกตการณ์โดยมีส่วนร่วม 

เพื่อต้องการทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน
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11.  ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.ไพรัช พื้นชมภู และ ดร. สุวัฒน์จิตต์จันทร์ 

อาจารย์ทีป่รกึษา ทีใ่ห้ค�าปรกึษาแนะน�าแนวทางทีถ่กูต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอยีด

ถีถ้่วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผูว้จัิยซาบซึง้เป็นอย่างยิง่ จงึขออนโุมทนาขอบคณุไว้ ณ โอกาสนีข้อขอบคณุ 

พระอุดมเกียรติ ์วสิทุธฺาจาโร (ทองป้ัน) อาจารย์ประจ�า มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอ็ด 

นายอาทิตย์ แสงเฉวก อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนร้อยเอ็ด และ 

นายนคิม ปักกาโล นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ 

ในในการตรวจสอบรวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ ขออนุโมทนาขอบคุณ 

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร และ 

ดร.ยทุธนา ประณตี กรรมการ ทีก่รณุาตรวจสอบแก้ไข รปูแบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ จนท�าให้ 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นขออนุโมทนาขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล บุคลากร

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคามและประชาชนทกุท่านทีก่รณุาให้ความ

ช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยจนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้

อย่างสมบูรณ์ คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วนของ

การศึกษาค้นคว้านี้แก่บิดา มารดา และบุพการีชน ผู้มีพระคุณท้ังมวล อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรม 

สัง่สอนแก่ผูว้จิยัทัง้ในอดตีและปัจจบุนั ขอท่านทัง้หลายจงมคีวามสขุ ความเจรญิยิง่ในคณุงามความดด้ีวยเทอญ
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่น 

ตามหลักฆราวาสธรรม 4 : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง  

อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

RESIDENTS’ OPINIONS ON LOCAL POLITICIANS’ LEADERSHIP BASED  

ON BUDDHISM’S FOUR VIRTUES OF A GOOD HOUSEHOLD LIFE 

(GHARAVASADHAMM): A CASE STUDY OF TAMBON DONG YANG  

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN NADUN DISTRICT,  

MAHA SARAKHAM PROVINCE

พระครูวิศิษฐ์บุญญากร กตปุญฺโญ (ปะระทัง)1

PHRAKHRUVISITPOONYAKORN KATAPOONYO (PARATANG)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 

4 องค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุและระดบั

การศกึษา ต่างกันและ 3) เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัภาวะผูน้�าของนกัการเมอืงท้องถิน่ตามหลกัฆราวาส

ธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขต

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 331 คนโดยใช้สูตรของ 

ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่าห้าระดับ จ�านวน 24 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .72 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช้การ

ทดสอบค่า t-test ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า 

1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จังหวดัมหาสารคาม โดยรวมทัง้สามด้านอยูใ่นระดบัมากโดย

เรียงล�าดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ดา้นความยตุิธรรมและซือ่สัตยส์ุจริตด้านลกัษณะท่าทางหรอืการ

วางตัว และด้านความกล้าหาญและความเด็ดขาด

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชน

ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 โดยรวมไม่แตกต่างกัน

3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การ

บริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ล�าดับตามความส�าคัญคือ 1) ผู้น�าท้องถิ่นควรมี

มนุษยสัมพันธ์ จริงใจ มีกิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ และควรเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติตน  

ปฏิบัติงาน 2) กล้าตัดสินใจ มีความกล้าหาญ หนักแน่น กล้าได้กล้าเสีย ยึดมั่นในหลักความถูกต้อเป็นธรรม 

เปน็นักแก้ปญัหา เมือ่มีปัญหา และเหตกุารณ์เร่งด่วนเกดิขึ้น และต้องแสดงความรูส้ึกที่เข้มแข็งและ 3) ควร

มีความความซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ไม่ล�าเอียง ตรงต่อเวลา ไม่คดโกง 

โปร่งใส มีความเสมอภาค มีความเสียสละ รับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

ABSTRACT

The purposes of the thesis were: 1) to study residents’ opinions on politicians’ 

Buddhism’s four virtues of a good household life-based leadershipin Tambon Dong Yang 

Administrative Organization’s authorized area of Maha Sarakham province’s Nadun district, 

2) to compare the former’s opinions on the latter’s four virtues of a good household  

life-based leadership, resting upon the former’s variables of genders, ages and educational  

levels, 3) to regulate the former’s suggestions for their such leadership in its authorized 

area. The sampling group comprised 331 electorate voters selected by Taro Yamane’s 

table, aged 18 years up, whose names were in its household registration office. The instrument  

used for data collection was five rating scale questionnaires containing twenty-four  

questions with the reliability at .72. The statistics utilized for data analyses encompassed 

percentage, mean ( ) and standard deviation, comparing the former’s opinions with t-test 

and F-test (One-Way ANOVA).

Results of the research revealed the following findings:

1)  Residents’ opinions on local politicians’ four virtues of a good household  

life-based leadership in Maha Sarakham province’s Nadun district-locatd Tambon Dong 

Yang Administrative Organization’s authorized area was rated at the ‘high’ scales in the 

overall domain of three aspects. All three aspects placed in descending order of means 

included: fairness and honesty, demeanour or social etiquettes, and bravery and decision-

making respectively. 

2)  The comparative results of the former’s opinions on the latter’s four virtues of 

good household life-based leadershipMaha Sarakham province’s Nadun district-locatd 
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Tambon Dong Yang Administrative Organization showed no significant differences in the 

former’s opinions as such.

3)  Residents’ suggestions for local politicians’ four virtues of such leadership in 

Dong Yang Administrative Organization’s authorized area were recommended in descending  

of priorities. First, local leaders should have human relationship, sincerity, good mannerism, 

nice speech, and a good role model for self-practice and job performance, Secondly, they 

should dare make their own decisions; being brave, composed, ready to gain or lose,  

attached to principles of righteousness, willing to be problem-solvers. When an emergent 

problem or situation occurs, they must show energetic feelings. Finally, they should be 

honest, uncorrupt, fair, determined, hardworking, patient, indiscriminative, punctual,  

emblazing, transparent, sacrificed, holding responsible for the public, without looking  

forward to their own interests.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

สังคมในปัจจุบันกระแสการตื่นตัว เรื่อง คุณธรรม การยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ให้เกิดขึ้นในสังคม

ทกุระดบั ท�าให้มกีารน�าหลกัคุณธรรมหลายประการ ไปเป็นองค์ประกอบส�าคญัในการวางแผนพัฒนาประเทศ

และการควบคุมปฏิบัติงานของภาครัฐ ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่ง

เป็นแผนทีก่�าหนดทศิทางของการพฒันาประเทศ จ�าเป็นต้องมกีารบรหิารจดัการประเทศเพ่ือสร้างความเป็น

ธรรมในสังคม ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพิ่ม

ประสิทธิภาพการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูก 

จิตส�านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่มก�าหนดให้นาคุณธรรมมาเป็นหลักใน

การขบัเคลือ่นกระบวนการพัฒนาในทกุขัน้ตอนของทกุองค์การ (ส�านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 11, 2542, หน้า 2) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แนวนโยบาย 

ด้านศาสนา สงัคม การสาธารณสขุการศกึษา และวฒันธรรม มาตรา 79 รฐัต้องให้ความอปุถมัภ์และคุม้ครอง

พระพทุธศาสนาซึง่เป็นศาสนาทีป่ระชาชน ชาวไทยส่วนใหญ่นบัถอืมาช้านานและศาสนาอืน่ ทัง้ต้องส่งเสริม

ความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน�าหลักธรรม 

ของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

พระพุทธศาสนาสอนให้มนษุย์ทกุคนเป็นคนด ีเพราะคนดย่ีอมเป็นทีป่รารถนาทีต้่องการในทีท่กุหน

ทุกแห่งในทุกกิจการ และในทุกยุคทุกสมัย คนดีท�าให้ครอบครัวเจริญโรงเรียนเจริญ ชุมชนเจริญ สังคมและ

ประเทศชาติเจริญและมีความสุข คุณธรรมคือคุณสมบัติและสัญลักษณ์ของคนดี เป็นหลักถือปฏิบัติในการ

ด�าเนินชีวิตของสัตบุรุษคือ คนดีหรือคนในอุดมคตินั่นเอง ในสังคมชาวพุทธ คนมีคุณธรรมย่อมเป็นผู้ควรค่า

แก่ความรัก เกียรติ ศักดิ์ศรีและการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่น ดังนั้นการพัฒนาภาวะผู้น�าของนักการเมือง
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ท้องถิ่นด้วยหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อมนุษย์ตาม หลักฆราวาสธรรม 

4 ทีว่่า 1. สัจจะคือความจรงิสิง่ประเสรฐิเกิดชือ่เสียงและศรทัธา 2. ทมะคอืเกดิการข่มบ่มนสัิยจติใจให้ปัญญา 

3. ขนัตคิอืความอดทนขยนัหมัน่เพยีรต่อหน้าทีย่่อมมทีรพัย์ 4. จาคะคอืช่วยให้บรจิาคมากบญุมผีกูมติรไมตรี

ไว้ได้ ในการอบรมให้เก่เด็กและเยาวชน เพื่อหล่อหลอมให้เป็นเยาวชนที่ดี เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาต ิการพัฒนาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สชุพี ปญุญานภุาพ, 

2541, หน้า 29)

ส�าหรับการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย ได้น�าแนวนโยบายการปฏิบัติงานในการบริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการบริหารโดยใช้การพัฒนางาน

ด้านการบริหารจ�าเป็นต้องใช้หลักพุทธธรรมเป็นส่ิงน�าทางในการก�าหนดแนวทางและทิศทางในการบริหาร

งานเพื่อให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การน�าหลักฆราวาสธรรม 4 หลักธรรมแห่งการ 

ครองเรือน อันประกอบด้วยสัจจะ ทมะ ขันติและ จาคะ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ยอมท�าให้บุคคล

ในสังคมสามารถด�าเนินชีวิตไดอย่างสงบสุข มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตาม

หน้าที่ที่ไดรับมอบหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม กับบทบาทท่ีตนเองไดรับและและสามารถแยกแยะ 

ได้วา อะไร คือ ความชั่วที่ควรละและอะไร คือ ความดี หากน�าหลักธรรมนี้มาใช้ในการบริหารจะเป็นการ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพได้

สรปุได้ว่าภาวะผูน้�าของนักการเมอืงท้องถิน่ตามหลกัฆราวาสธรรม 4 มคีวามจ�าเป็นมากดัง้ค�ากลอน

กล่าวไว้ว่า “ผู้น�าดีผูต้ามดีต้องดีแน่ผูน้�าดีผูต้ามแย่พอแก้ไขผูต้ามแย่ผู้น�าดีมทีางไปผูน้�าไม่เอาไหนบรรลยัเลย” 

โดยเฉพาะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นที่จะเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในอนาคต

ต่อไปควรได้รบัการปลกูฝังด้วยหลกัธรรมฆราวาสธรรม 4 ซึง่เน้นความมคีณุธรรมทัง้ด้านความมสีจัจะความ

มีทมะความมีขันติและมีจาคะให้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�าการศึกษาความ 

คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 : ศึกษาเฉพาะกรณี 

องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามถ้ามีผู้น�าที่ไม่ดีก็จะเกิดความเสียหายต่อ

ครอบครัวสถาบันสังคมและประเทศชาติเป็นล�าดับไปการวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์

ทางด้านจิตใจแก่ผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นให้มีการพัฒนาคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ส�าหรับไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณ ี

อันดีงามของประเทศไทยต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอภาวะผูน้�าของนกัการเมืองท้องถ่ินตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

2.2  เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอภาวะผูน้�าของนกัการเมอืงท้องถ่ินตามหลกัฆราวาสธรรม 

4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ของประชาชนทีม่ ีเพศ อาย ุและระดบั

การศึกษา ต่างกัน

2.3  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมือง
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ท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่น

ตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากรได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อ

ตามทะเบยีนราษฎรทีอ่าศัยอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จังหวัดมหาสารคาม 

จ�านวน 1,918 คน (ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม)

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมือง 

ท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 1)  ด้านลักษณะท่าทางหรือการวางตัว 

 2)  ด้านความกล้าหาญและความเด็ดขาด 

 3)  ด้านความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ท�าให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอภาวะผูน้�าของนกัการเมอืงท้องถิน่ตามหลกั

ฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ของประชาชนที่มี เพศ 

อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอภาวะผูน้�าของนกัการเมือง

ท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

5.4 ท�าให้ทราบถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ฆราวาสธรรม 4 ส�าหรับพัฒนาภาวะผู้น�าของนักการ

เมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 69

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1 ประชากรได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีช่ือตามทะเบียน

ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 

1,918 คน 

6.2  กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนทีมี่อายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป และมสีทิธเิลอืกตัง้ทีม่ชีือ่ตามทะเบียน

ราษฎรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคามจ�านวน 331 

คนก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์,2545, หน้า 107)

6.3  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน และแบบสนทนากลุม่ดงันี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่น

ตามหลกัฆราวาสธรรม 4 องค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคามมลีกัษณะแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

 มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA)

7.  ผลการวิจัย

7.1  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นตาม 

หลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทั้งสาม

ด้านอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงล�าดับจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย คอื ด้านความยุตธิรรมและซือ่สตัย์สุจรติด้าน

ลักษณะท่าทางหรือการวางตัว และด้านความกล้าหาญและความเด็ดขาด

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านลักษณะท่าทางหรือการวางตัว พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือข้อ 1  

ที่ว่า “มีความซื่อสัตย์ สุจริต (สัจจะ)”และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีความสุภาพนุ่มนวล

หลีกเลี่ยงการพูดด้วยถ้อยค�าหยาบคายหรือเหยียดหยามผู้อื่น (สัจจะ)”

 2)  ด้านความกล้าหาญและความเด็ดขาด พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะ

ผูน้�าของนักการเมอืงท้องถิน่ตามหลกัฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จงัหวดั

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 

ที่ว่า “กล้าท�า กล้าพูด กล้ายอมรับผิดหรือค�าติเตียน (สัจจะ)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า 
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“มีความกล้าได้กล้าเสีย (ขันติ)”

 3)  ด้านความยติุธรรมและซือ่สตัย์สุจรติ พบว่า ความคดิเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอภาวะผูน้�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 7 ที่

ว่า “ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมประกอบการพิจารณาตัดสินใจ (จาคะ)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ข้อ 3 ที่ว่า “มีความเที่ยงตรง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีความเสมอต้นเสมอปลายในการบังคับบัญชา (ทมะ)”

7.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่น

ตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมือง 

ท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่น

ตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมือง 

ท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการ

เมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนทีม่รีะดับการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้�าของนกัการ

เมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

8.1  ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอภาวะผูน้�าของนกัการเมอืงท้องถ่ินตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทั้ง

สามด้านอยูใ่นระดบัมากทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูน้�าท้องถิน่ต้องปฏบิตัใินฆราวาสธรรมซึง่เป็นธรรมของ

ของผู้ครองเรอืนผูเ้ป็นฆราวาส ต้องใช้ยดึเหนีย่วในครอบครวั ซึง่สามารถไปใช้ในทีท่�างานได้ประการแรก คอื 

สัจจะ การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

ประการที่สอง ทมะ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติในความสัตย์ความดี รู้จักใช้ปัญญา
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประการที่สาม ขันติ การอดทน อดกลั้น และมีความเพียรที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ สุจริต ไม่ว่าจะด้วย

เหตุประการใดประการที่สี่ จาคะ การรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน(คือไม่เอาประโยชน์เอาได้) ต้องสละ

ประโยชน์แก่ส่วนใหญ่การรูจ้กัการละวางความชัว่ ความทจุรติ ความไม่โปร่งใส หรอืหลอกตวัเองอยูร่�า่ไปซึง่

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสิริวงศานุวัตร ฐานทตฺโต (บุตรแสน)ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การน�าหลัก

ฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ�าเภอวังหิน จังหวัด

ศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอ�าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1) ด้านลักษณะท่าทางหรือการวางตัว พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้น�าต้องเป็นแบบอย่างในทางที่ดีให้แก่ 

ลกูน้อง มกีารวางตัวทีเ่หมาะสม ท�าให้ลกูน้องเคารพ และท�าตามในสิง่ดีๆ  ในทางกลบักนัถ้าผูน้�าเป็นต้นแบบ

ในทางที่ไม่ดี ลูกน้องก็จะท�าตามในสิ่งที่ไม่ดีนั้นเช่นกัน จะต�าหนิลูกน้องก็ไม่ได้ ในเมื่อตัวเองยังท�าไม่ได้แล้ว

จะบอกให้ลูกน้องท�า กค็งไม่มทีาง ในทีส่ดุกจ็ะพากนัเสือ่มทัง้หวัหน้าทัง้ลกูน้อง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

กวี วงศ์พุฒิ กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้น�า ต้องมีลักษณะท่าทาง คือการวางตัวอย่างเหมาะสม ด้วยการ

แสดงออกโดยท่าทาง ท่วงท ีวาจา การปรากฏตัว และการประพฤติปฏบัิตแิต่สิง่ทีด่งีาม ซึง่จะท�าให้เกดิความ

ประทับใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 1 ที่ว่า “มีความซื่อสัตย์ 

สจุริต (สัจจะ)” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูน้�าท้องถิน่ต้องมคีวามซือ่สตัย์สจุรติ ไม่คดโกง ไม่ทจุรติคอรบัชัน่ 

การเป็นผู้น�าที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวถึง คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�าที่พัฒนาแล้วจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม

ประจ�าชีวิตและประจ�าใจต้องมีความรักในสัจธรรม รักในความซื่อสัตย์

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีความสุภาพ

นุ่มนวลหลีกเลี่ยงการพูดด้วยถ้อยค�าหยาบคายหรือเหยียดหยามผู้อื่น (สัจจะ)”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

ผู้น�าท้องถิ่นต้องมีความสุภาพนุ่มนวล หลีกเลี่ยงการพูดด้วยถ้อยค�าหยาบคาย หรือเหยียดหยามผู้อื่น เป็น

บคุคลทีม่คีวามสง่าผ่าเผย ควบคมุตนเองได้ท้ังในการปฏบัิตตินและอารมณ์ แต่งกายสะอาดเรยีบร้อยถูกต้อง

ตามระเบียบแบบแผน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวถึงอารมณ์ของผู้น�าที่ดีต้องมี

อารมณ์ละเอียด อ่อนโยน สุภาพ เรียบร้อย

 2)  ด้านความกล้าหาญและความเด็ดขาด พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะ

ผูน้�าของนักการเมอืงท้องถิน่ตามหลกัฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จงัหวดั

มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูน้�าท่ีดต้ีองมคีวามกล้าในการตดัสนิใจและ

ลงมือด�าเนินการ ผู้น�าต้องกล้าตัดสินใจทันท่วงที ไม่กลัวต่ออันตราย ความยากล�าบาก รู้จักฉวยจังหวะและ

โอกาส ไม่ลังเลหรือขาดความเชื่อมั่น ยืดอกสู้ เผชิญปัญหาด้วยความกล้าหาญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

กว ีวงศ์พฒุ ิกล่าวถงึคุณลกัษณะของผูน้�าต้องมคีวามกล้าหาญ มคีวามกล้าหาญท้ังกายและทางใจ คอือ�านาจ
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ทางใจทีบ่คุคลสามารถควบคมุตัวเองได้ เมือ่ตกอยู่ในอนัตรายและสามารถปฏบัิตหิน้าทีต่่อไปได้ด้วยลกัษณะ

อันสงบและมั่นคง

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ ข้อ 1 ทีว่่า “กล้าท�า กล้าพดู 

กล้ายอมรับผิดหรือค�าติเตียน (สัจจะ)”ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่าผู้น�าท้องถ่ินควรเป็นผู้ท่ีกล้าพูดกล้าตัดสินใจ 

ท�าในส่ิงทีถ่กูต้อง กล้ายอมรบัความจรงิ กล้ารายงาน เมือ่พบสิง่ที ่ไม่ถูกต้องหรือผดิปรกตไิม่โกรธและอาฆาต

ผู้ท่ีติเตียนการกระท�า หรือรายงานความผิดพลาดของตนซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญทันดอกไธสง 

กล่าวว่าผู ้บริหารที่ดีควรมีลักษณะดังนี้มีทักษะทางสังคมโดยมีความสามารถที่จะกระตุ้นและแนะน�า 

บุคคลอื่นมีความเป็นเพื่อนได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นมีความฉับไวต่อสถานการณ์ทางสังคมกล้าเผชิญ

กับปัญหาเป็นผู้น�าที่จะท�าให้บุคลากรรวมกันเป็นทีมเพื่อเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันในการท�างาน

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 7 ที่ว่า “มีความกล้าได้

กล้าเสีย (ขันติ)”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้น�าท้องถิ่นต้องกล้าตัดสินใจ กล้าได้กล้าเสียกล้าคิดกล้าท�า  

คดิไว ท�าไว และต้องมคีวามระมดัระวงัรอบคอบ มคีวามกระตอืรอืร้น ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ทนิพนัธุ์  

นาคะตะ กล่าวไว้ว่า ทมะ หมายถึง ความรักในการฝึกฝนตนเอง ความกระตือรือร้นในการเคี่ยวเข็ญฝึกฝน

ตนเอง อย่างไม่มีข้อแม้เงื่อนไข เพื่อให้ตนเองมีทั้งความรู้ ความสามารถ และความดีเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวัน 

เกิดเป็นคนต้องหมั่นปรับปรุงตนเองอยู่เรื่อยไป อย่าอยู่กับที่ ขณะที่คนอื่นเขาวิ่งบ้าง เดินบ้าง แม้ที่สุดก�าลัง

คลานอยู่ ถ้าเรามัวนอนหลับ ก็เท่ากับเราก�าลังถอยหลัง เรื่องฝึกตัวเป็นสิ่งส�าคัญ

 3) ด้านความยติุธรรมและซือ่สตัย์สุจรติ พบว่า ความคดิเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอภาวะผูน้�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้น�าท้องถิ่น เป็นบุคคลที่มาจากการเลือกตั้ง 

ของประชาชนโดยตรง และโดยส่วนมาก จะเป็นคนในท้องถิ่นซึ่งจะเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดี 

ท�าให้สามารถบริหารงานและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนของตนเองได้อย่างเข้าใจและ

เหมาะสมกับสภาพปัญหาทีป่ระชาชนได้รบัและต้องบริหารงานด้วยความโปร่งใสมปีระสทิธภิาพ โดยยดึหลกั

ธรรมาภบิาล มกีารควบคมุและติดตามการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อย่างสม�า่เสมอกระแส

ของความมีคุณธรรมและจริยธรรมก�าลังเน้นมากในระบบราชการโดยเฉพาะเรื่องของความซ่ือสัตย์สุจริต  

ไม่คดโกง โปร่งใส มีความเสมอภาค มีความเสียสละรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวผู้น�า

ท้องถิน่จงึต้องมคีวามยติุธรรมและมคุีณธรรมประจ�าใจ ส�านกึในความรบัผดิชอบต่อประชาชนอย่างสม�า่เสมอ 

มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประชุมรอดประเสริฐได้ระบุถึงคุณลักษณะท่ีผู้บริหาร

ควรมแีละเป็นคณุลกัษณะทีจ่ะท�าให้วิชาชพีการเป็นนกับรหิารประสบผลส�าเรจ็ต้องเป็นผูม้คีวามซือ่สตัย์และ

มีความยุติธรรม

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ ข้อ 7 ท่ีว่า “ยดึหลกัคณุธรรม

และจรยิธรรมประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ (จาคะ)”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูน้�าท้องถิน่ควรมจีติส�านกึ

ที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นในการบริการแก่ประชาชน 

เพ่ือบรรลุภารกิจอันส�าคัญในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 

จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ ที่กล่าวถึง คุณลักษณะที่ดีของผู้น�า คือ คุณลักษณะที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วเป็นอย่าง
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ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมและการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Virtues and Ethic)

  ข้อท่ีมค่ีาเฉล่ียน้อยท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอืข้อ 3 ทีว่่า “มคีวามเทีย่งตรง 

ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีความเสมอต้นเสมอปลายในการบังคับบัญชา (ทมะ)”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการ

เป็นผู้น�าหรือผู้บริหารในองค์กรต้องใช้จิตวิทยา ในการบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ต้องบริหารด้วย

ความตรงไปตรงมา เดินบนทางสายกลาง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีความยุติธรรม และความเป็นธรรม มีความ

ยดืหยุน่ในการท�างาน ต้องรบัฟังความคิดเหน็ทัง้จากบคุคลทีม่คีวามคดิเดยีวกนั และฟังเหตุผลของผูท่ี้มคีวาม

คดิเหน็ขดัแย้งด้วย เพือ่น�าเหตผุลดงักล่าวนัน้มาพจิารณาซึง่อาจเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ ซึง่สอดคล้องกบั

แนวคดิของ กวี วงศ์พฒุไิด้กล่าว่า คณุลกัษณะของผูน้�าต้องมคีวามยติุธรรม คอืคณุลกัษณะความไม่ล�าเอยีง

หรือมีอคติ และมีความมั่นคงในการบังคับบัญชาเกี่ยวกับการให้รางวัลและการลงโทษ จะต้องเป็นไปตาม

ควรแก่กรณี

8.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัย พบว่า 

 1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 องค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิง 

ต่างเหน็ว่านกัการเมอืงท้องถิ่นทีม่าจากการเลือกตั้ง และเป็นตวัแทนของประชาชน ย่อมรักษาผลประโยชน์

ของประชาชนได้ดีกว่าคนที่มาจากการสรรหา แต่ข้าราชการที่ได้รับการสรรหาเข้าไปท�าหน้าที่ ก็ต้องอยู่ใน

กรอบของกฎหมาย ต้องมคีวามซือ่สตัย์สจุรติ ทุม่เทการท�างานด้วยความจรงิใจเพือ่ผลประโยชน์ของท้องถิน่

และชาตบ้ิานเมอืง จงึท�าให้ประชาชนทัง้เพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกัน ซึง่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พระครูสิริวงศานุวัตร ฐานทตฺโต (บุตรแสน) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การน�าหลักฆราวาสธรรมไป

ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ผลการ

วิจัยพบว่า สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเพศต่างกัน มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 2)  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 องค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จังหวดัมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 

ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า อายไุม่มผีลต่อความคดิเหน็ต่อภาวะ

ผูน้�าของนักการเมอืงท้องถิน่ตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ทัง้นีป้ระชาชนทกุกลุม่อายตุ่างมคีวามคดิเหน็ต่อผูน้�า

ทางการเมืองที่จะเห็นผู้น�าที่เป็นคนที่จริงใจและมีความซื่อสัตย์ เฉลียวฉลาด ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

เต็มใจท�างานเพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงท�าให้ประชาชนอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสิริวงศานุวัตร ฐานทตฺโต (บุตรแสน) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การน�าหลัก

ฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ�าเภอวังหิน จังหวัด

ศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอายุต่างกัน มีการน�าหลักฆราวาสธรรม

ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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 3)  ประชาชนทีม่รีะดับการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้�าของนกัการเมอืงท้องถิน่

ตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม  

ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มีระดับ

การศกึษาต่างกนั เหน็ว่าผูแ้ทนทีป่ระชาชนคดักรองมากบัมอื ต้องมคีวามซ่ือสตัย์ต่อประชาชนสงูสดุ ปฏบิตัิ

ภารกิจเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนต้ังแต่ต้นจนปลาย และอยู่บนจุดยืนของประชาชน ท�าทุกอย่างเพื่อ

ให้การเปลีย่นแปลงปฏริปูด�าเนนิไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จรงิ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิยของ 

พระครสูริวิงศานวุตัร ฐานทตโฺต (บุตรแสน) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องสมาชกิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ�าเภอวงัหนิ จังหวดัศรสีะเกษ ผลการวจิยัพบว่า สมาชกิ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย

แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทั้งสาม

ด้านอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ นกัการเมอืงท้องถิน่ควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยพดู

ความจริง มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ พูดว่าจะท�าต้องปฏิบัติตามที่พูด มีความอดทนมีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่การงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละไม่คับแคบ 

เห็นแก่ตัวให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่น

 เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน มีข้อเสนอแนะดังนี้

 1)  ด้านลักษณะท่าทางหรือการวางตัว พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ นกัการเมอืงท้องถิน่ควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบั

มากที่สุด โดยควรมีบุคลิกท่าทางเป็นผู้น�าที่มีความสง่าผ่าเผย เป็นท่ีเกรงขามและดึงดูดความเลื่อมใสของ

ประชาชน มีความสุภาพอ่อนน้อม สุภาพเรียบร้อย

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต (สัจจะ)” ดังนั้น นักการเมืองท้องถิ่นควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยควรมี

ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน ความมีสัจจะ ความรับผิดชอบและความไม่เห็นแก่ตัว

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีความสุภาพ

นุ่มนวลหลีกเลี่ยงการพูดด้วยถ้อยค�าหยาบคายหรือเหยียดหยามผู้อื่น (สัจจะ)” ดังนั้น นักการเมืองท้องถิ่น

ควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยควรมีความนุ่มนวลโอนอ่อนผ่อนปรน ก่อให้เกิด

ความรักความสามัคคีและการถ่อมตัวตามกาลเทศะ พูดจาด้วยความสุภาพ ไม่หยาบคายกับผู้อื่น
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 2)  ด้านความกล้าหาญและความเดด็ขาด พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอภาวะผูน้�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ นกัการเมอืงท้องถิน่ควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบั

มากที่สุด โดยควรมีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าท�าในสิ่งที่ถูกต้อง ท�างานด้วยเหตุผลและกล้ารับผิดชอบ 

ต่อสิ่งที่ผิดพลาด

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “กล้าท�า กล้าพูด 

กล้ายอมรับผิดหรอืค�าติเตียน (สจัจะ)” ดังนัน้ นกัการเมอืงท้องถิน่ควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบั

มากที่สุด โดยต้องกล้าที่จะตัดสินใจ กล้าพูด การยอมรับความผิดพลาด ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งมากกว่า

การแสดงความอ่อนแอ (แต่ไม่ใช่ผิดพลาดเป็นอาจิณ โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุง หรือผิดซ�้าซาก)

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 7 ที่ว่า “มีความกล้าได้

กล้าเสีย (ขันติ)” ดังนั้น นักการเมืองท้องถิ่นควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยควรมี

ความใจกล้า กล้าได้กล้าเสีย ท�าในสิ่งที่หลายคนไม่กล้า หรือพร้อมรับงานได้ทุกชนิด 

 3)  ด้านความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ นกัการเมอืงท้องถิน่ควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบั

มากที่สุด โดยมีความยุติธรรม ไม่มีความล�าเอียงควรวางตัวเป็นกลาง บริหารงานโดยยึดหลักความถูกต้อง

และผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก คอื ข้อ 7 ทีว่่า “ยดึหลกัคณุธรรม

และจริยธรรมประกอบการพิจารณาตัดสินใจ (จาคะ)” ดังนั้น นักการเมืองท้องถิ่นควรรักษามาตรฐานและ

พัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน มีความอุตสาหะ ใช้ความรู ้

ความคิดอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ปรับปรุงตัว ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 3 ทีว่่า “มคีวามเทีย่งตรง 

ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีความเสมอต้นเสมอปลายในการบังคับบัญชา (ทมะ)” ดังนั้น นักการเมืองท้องถิ่นควร

รักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยมีความเป็นกลาง ไม่ล�าเอียงเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

มีมนุษยธรรม มีความเสมอต้นเสมอปลายทั้งต่อการบังคับบัญชาและประชาชน

9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรมีการท�าวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมือง 

ท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 ในพื้นที่อื่น ซึ่งอาจเป็นระดับต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด 

 2)  ควรท�าการวจัิยเก่ียวกบัการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบัิตหิน้าท่ีของนกัการเมือง

ท้องถิ่นในประเด็นอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยยังไม่ได้ท�าการวิจัยในครั้งนี้
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11.  ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ 

และดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไข 

ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถีถ้่วนและเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมา ผู้วจัิยซาบซึง้เป็นอย่างยิง่ จงึขออนโุมทนา 

ขอบคณุไว้ ณ โอกาสน้ีขออนุโมทนาขอบคุณ ดร. ประพศิ โบราณมลู อาจารย์ประจ�า/เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ 

มหาวทิยาลยั มหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ นายเอีย่ม อามาตย์มลุตร ีอาจารย์พเิศษ มหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และนายนิคม ปักกาโล นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง 

อ�าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ในในการตรวจสอบรวมท้ังให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครือ่งมอื 

ที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมภู ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

รองศาสตราจารย์ (พเิศษ)ดร.สกุจิ ชัยมสิกิ และรองศาสตราจารย์อดุม พริยิสงิห์กรรมการ ทีก่รณุาตรวจสอบ

แก้ไข รูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึนขอ

อนุโมทนาขอบคณุ นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล บคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู 

จงัหวัดมหาสารคาม และประชาชน ทกุท่านทีก่รณุาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเกบ็ข้อมลู

ในการค้นคว้าวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษา

ค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บิดา มารดา และบุพการีชน 

ผูม้พีระคณุทัง้มวล อปัุชฌาย์ คร-ูอาจารย์ผูเ้คยอบรมสัง่สอนแก่ผูว้จิยัทัง้ในอดตีและปัจจบุนั ขอท่านทัง้หลาย

จงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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การน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

APPLICATION OF BUDDHISM’S FOUR SUBLIME STATES OF MIND TO 

SCHOOL PRINCIPALS’ ADMINISTRATION UNDER SECONDARY EDUCATION 

SERVICE OFFICE 26

พระจิตติ จิตฺตธมฺโม (ทรงราศี)1

PHRAJITTI JITTADHUMMO (SONGRASEE)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็

ของบุคลากรเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ�าแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน 

และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

โรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี ้เป็นผูบ้รหิาร  

และครูผู้สอน ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ�านวน 254 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ

ระหว่าง .31 - .86 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .72 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  การน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดั ส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเมตตา คือ ต้องการให้คนอื่นมีความสุข รองลงมาคือ ด้านมุทิตา คือ ยินดีด้วยในความ

สุข ความดีของคนอื่น ด้านอุเบกขา คือ การวางใจเป็นกลาง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านกรุณา คือ 

ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นทุกข์ 

2)  ผลการเปรยีบเทยีบ พบว่า ผูบ้รหิารและครผููส้อนทีมี่เพศ อาย ุและประสบการณ์ในการท�างาน

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)  ข้อเสนอแนะการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 ล�าดบัตามความถ่ีมากไปหาน้อย สามอนัดบั คอื ควรบรหิาร

งานโดยสร้างความพงึพอใจแก่บคุลากรในสถานศกึษา ควรให้ความช่วยเหลอืส่งเสรมิการพฒันาด้านความรู้

ด้านอารมณ์จิตใจและด้านสังคมต่อเพื่อนร่วมงานตามกาลังความสามารถ และควรดูแลเอาใจใส่ให้ความ 

ช่วยเหลือผู้ร่วมงานอย่างเต็มความสามารถ

ABSTRACT

Objectives of this research were to study, compare opinions and suggestions on 

the application of Buddhism’ four sublime states of mind to school principals’ administration  

under Secondary Education Service Area Office 26. The sampling group comprised school 

administrators and teachers of schools under jurisdiction of the preceding service area  

office, numbering 254 individuals. The tool used for carrying out the research was  

questionnaires of Likert’s five rating scales, possessing the reliability amounting to .72. The 

statistics exploited for data analyses embraced percentage, mean and standard deviation, 

comparing pair differences of mean by making use of t-test (Independent Samples) and 

F-test (One-way ANOVA).

Results of the research manifested the following findings: 

1)  The application of Buddhism’ four sublime states of mind to school principals’ 

administration under Secondary Education Service Area Office 26 was rated ‘high’ in the 

overall aspect. With a single aspect taking into account in descending order of means, they 

included: metta, loving kindness; mudita, sympathetic joy; ubekkha, equanimity and 

karuna, passion.

2)  The comparative results indicated that variables of school administrators’ 

genders, ages and experiences showed no significant differences in both the overall aspect 

and a single one in their opinions on the application of Buddhism’s four sublime states of 

mind to their administration under the above office.

3)  Suggestions on their application of Buddhism’s four sublime states of mind to 

their administration under the aforesaid service area office were recommended in descending  

order of three frequencies. First, they should administer jobs by creating satisfaction with 

personnel in schools. Secondly, they should render assistance, encourage development 

of knowledge, emotion, mind and social dimensions to colleagues as much as possible. 

Finally, they should take good care of and pay attention to and lend helping hands to 

colleagues to their full capacities.
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1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ผู้น�าในองค์กรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา คือ ผู้บริหารโรงเรียนจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี

คุณลักษณะของผู้น�าที่เอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

นอกจากคุณลักษณะของผู้น�าตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สิ่งท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะ

ต้องมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลนั่นคือ คุณธรรมหรือการมีหลักธรรมท่ีจ�าเป็นส�าหรับการบริหารจัดการ

ศึกษา ซึ่งได้แก่ หลักธรรมในการครองตน หลักธรรมในการครองคนและหลักธรรมในการครองงาน ซึ่งหลัก

ธรรมบางประการตามตามแนวค�าสอนของพุทธศาสนาจะรวมหลักธรรมที่กล่าวมาแล้วไว้อย่างครบถ้วน  

ซ่ึงหลักธรรมที่จ�าเป็นส�าหรับการบริหารจัดการศึกษาที่ผู้บริหารโรงเรียนควรน�ามาใช้ เพื่อการครองคนมี

หลากหลายประการ และหลักธรรมที่มีการน�าไปใช้มากที่สุดประการหนึ่ง คือ พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรม

ที่จะน�าพาบุคคลไปสู่ความส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา  

หมายถึง ความรักที่มีต่อบุคคลอื่นอย่างจริงใจ กรุณา หมายถึง ความสงสารและเห็นใจพร้อมที่จะให้ความ

ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อบุคคลอื่น มุทิตา หมายถึง การพลอย ยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีหรือประสบความสมหวัง 

และอุเบกขา หมายถึง การวางเฉยหรือปล่อยวางในสิ่ง ที่สุดวิสัยที่จะช่วยเหลือได้ ซึ่งอุทาน มีสุขสว่าง  

ได้กล่าวถึง หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ว่า “พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมที่ส�าคัญในการครองคน เพราะการที่

เราสามารถครองใจคนได้ยอ่มจะท�า ให้การปฏบิัตงิานประสบความส�าเรจ็อย่างมีประสทิธิภาพ เนื่องจากจะ

ท�าให้เกิดการรวมพลังในการ ท�างานอย่างมหาศาล โดยหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา ความรักใคร่ 

ปรารถนาสนัตสิขุแก่ชวีติประสานโลกให้ร่มเยน็ กรณุา ความสงสาร ใฝ่ใจในอนัทีจ่ะรบัรูค้วามเดอืดร้อนแทน

ผู้อื่น เหมือนทุกข์ของตน มุทิตา ความยินดี พลอยชื่นชมยินดีต่อความส�าเร็จของผู้อื่น โดยบริสุทธิ์ใจ และ

อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง วางเฉย เห็นเป็นธรรมดาของโลก” (อุทาน มีสุขสว่าง, 2549, หน้า 17)

อย่างไรกดี็เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่าผูบ้รหิารจ�าเป็นต้องใช้ทัง้พระเดชและพระคณุในการบรหิาร

งานอย่างเหมาะสมกลมกลืน จึงจะท�าให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาในการบริหารจัดการถือเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญยิ่ง โดยเฉพาะการใช้หลักธรรมในการครองใจ 

คนที่เรียกว่า “พรหมวิหาร 4” สอดคล้องกับข้อเสนอของ สุรพล เครือมะโนรมย์ (2550, หน้า 8) ที่เสนอว่า 

“ผู้บริหารจ�าเป็นต้องใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการบริหารงาน เพื่อให้ การท�างานมีประสิทธิผล  

บางคร้ังผูบ้ริหารสถานศกึษาอาจไม่ให้ความส�าคญัต่อการใช้หลกัธรรมในการบรหิารจดัการส่งผลให้ครผููส้อน

ขาดขวญัก�าลงัใจ และบางครัง้ผูบ้รหิารไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลกัธรรมอย่างเพยีงพอก็อาจน�าหลกัธรรม

ไปปฏิบัติได้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ผู้บริหารจึงต้องสร้าง ภาพพจน์ให้เป็นที่ศรัทธาและความเชื่อถือเป็นแนวทาง

ในการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งที่จะต้องยึดถือเป็น แนวปฏิบัติ คือ การมีความรัก มีความสงสาร มีความชื่นชม

ยนิด ีและมใีจเป็นกลางไม่ล�าเอยีงทัง้ รายบุคคลและคณะบคุคล ผูบ้รหิารทีด่คีวรใช้พระคณุมากกว่าพระเดช

หรือใช้อ�านาจบารมีมากกว่า อ�านาจทางกฎหมาย” (สุรพล เครือมะโนรมย์, 2540, หน้า 3)

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมของผู้บริหารเป็นสิ่งท่ีมี ความส�าคัญ

และมีความจ�าเป็นต่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนอย่างมาก และหลักพรหมวิหาร 4 คือ หลักธรรม

หนึ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยเชื่อว่าการด�าเนินการบริหารจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนบางภาระงานยังไม่ประสบความส�าเร็จ หรือบรรลุตาม เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ส่วนหนึง่อาจมาจากการไม่ใช้หลกัธรรมทางพทุธศาสนาในการบรหิารงานกไ็ด้ โดยเฉพาะหลกัธรรมในการครองคน  

หรือหลักธรรมที่ช่วยให้บุคคลมีแรงจูงใจในการปฏิบัติภาระหน้าที่ที่เรียกว่า พรหมวิหาร 4 

จากเหตทุีก่ล่าวมาในข้างต้นผูว้จิยัจงึได้มุง่ศกึษา การน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ได้ท�าการศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ได้น�าข้อมลูไปประกอบการวางแผนพัฒนาประสทิธภิาพของการบรหิาร

จัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ

บรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสังกดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 จ�าแนกตาม เพศ 

อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน

3. เพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

3. สมมติฐานการวิจัย

1. ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของ

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 แตกต่างกัน

2. บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหาร

งานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 แตกต่างกัน

3. บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการน�าหลกัพรหมวหิาร 

4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1.  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหาร และครผููส้อน ของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ปีการศกึษา 2556 จ�านวน 35 โรง ประกอบด้วย ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ�านวน 

68 คน ครูผู้สอน จ�านวน 657 คน รวม 752 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

โรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 26 จ�าแนกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้(พระธรรมปิฎก 

(ป.อ.ปยุตฺโต), 2546, หน้า 148-149)
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 1)  ด้านเมตตา (ต้องการให้คนอื่นมีความสุข)

 2)  ด้านกรุณา (ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นทุกข์)

 3)  ด้านมุทิตา (ยินดีด้วยในความสุข ความดีของคนอื่น)

 4)  ด้านอุเบกขา (การวางใจเป็นกลาง)

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบถึงการน�าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช้ใน

การบริหารงานของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ของบุคลากร

ที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน ต่างกัน

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของ

ผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

4. สามารถน�าผลการวิจัยใช้เป็นสารสนเทศในการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามความคิดเห็นของ 

บคุลากรมาเป็นข้อมลูส�าหรบัการพฒันาการบรหิารงานของผู้บรหิารโรงเรยีน เพือ่ให้การด�าเนนิงานในองค์กร

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 35 โรง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 68 คน 

ครูผู้สอน จ�านวน 684 คน รวม 752 คน

2. กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้รหิาร และครผููส้อน ของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

มัธยมศึกษา เขต 26 ซึ่งได้จากการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan ; อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 254 คน และสุ่มแบบ 

แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ

บริหารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดยแบ่งออกเป็น 

3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ

ประสบการณ์ในการท�างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที ่2 แบบสอบถามการน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
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Scale) 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพื่อสอบถามข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

 มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์การน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนใน

สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

 ผลการวิจัยพบว่า การน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนใน

สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเมตตา คือ ต้องการให้คนอื่นมีความสุข รองลงมาคือ ด้านมุทิตา คือ 

ยนิดด้ีวยในความสขุ ความดขีองคนอืน่ ด้านอเุบกขา คอื การวางใจเป็นกลาง ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื 

ด้านกรุณา คือ ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นทุกข์

 และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านเมตตา คอื ต้องการให้คนอืน่มคีวามสขุ พบว่า การน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการ

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความปรารถนาดีต่อผู้ใต้

บังคับบัญชาและนักเรียนทุกคน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการ 

ปฏิบัติงาน

 2)  ด้านกรุณา คือ ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นทุกข์ พบว่า การน�าหลักพรหมวิหาร 4 

 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความขยัน  

ไม่ย่อท้อต่อความล�าบากในการบริหารงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนเสียสละความสุข

ของตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา

 3)  ด้านมุทิตา คือ ยินดีด้วยในความสุข ความดีของคนอื่น พบว่า การน�าหลักพรหมวิหาร 4 

ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดั ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดย

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่อยู่ในระดับสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนรับฟังความคิดเห็น 

ของนักเรียน และผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียต�่าสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนอวยพรให้นักเรียน  

และผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเห็นว่ามีความเจริญ ก้าวหน้า

 4) ด้านอเุบกขา คือ การวางใจเป็นกลาง พบว่า การน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิาร

งานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับ



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 83

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาใคร่ครวญก่อน ตัดสินใจ

สั่งการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ไปตามเหตุผล

2. ผลการเปรยีบเทยีบการน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนใน

สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

 สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4  

ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 

ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานท่ี 2 บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4  

ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 

ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�า

หลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า บุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั มคีวามคิดเหน็เก่ียวกบัการน�า

หลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

1. ผลการวิจัยพบว่า การน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนใน

สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษา ได้น�าหลักหลักพรหมวิหาร 4 มาใช้ในกระบวนการของผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้อง

กบับคุลากรในสถานศกึษา รวมทัง้ใช้ความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ พร้อมทัง้ด�าเนนิการธ�ารงรกัษาพฒันา

ให้บคุลากรมีศกัยภาพทีเ่หมาะสมในการปฏบิติังานมคีณุภาพชวีติทีด่ต่ีอการทางาน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ ณัฐพร ภูทองเงิน (2555) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

หลักพรมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 1 – 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงการเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้บริหารและครูใน
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การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก และพระปลัดค�าภา สิมบิดา (2552) ได้ท�าการศึกษา การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการ

บรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนตามความคดิเหน็ของครโูรงเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษาในกลุม่ 

7 ผลการวจิยัพบวา่ ครโูรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามญัศกึษาใน กลุม่ 7 มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัการใช้

หลักธรรมพรรมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเมตตา คือ ต้องการให้คนอื่นมี

ความสุข ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ด้านเมตตา โดยมี

การแสดงออกถึง ความรัก ความปรารถนาดี ไมตรีจิต เป็นความคิดช่วยเหลือให้ทุกคนประสบแต่ประโยชน์

และมคีวามสขุโดยทัว่กนั อนัเป็นความคดิทีม่ต่ีอผูใ้ต้บงัคบับญัชาในภาวะปกตขิองผูบ้รหิาร ซึง่สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ วเิชยีร บญุกล้า (2550) ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง การศกึษาการใช้หลกัพรหมวหิาร 4 ของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงาน ด้านมุทิตา อยู่ในระดับมาก 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านกรุณา คือ ความสงสาร การคิด

ช่วยให้พ้นทุกข์ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า มีการบริหารงานโดยยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือ 

จุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน การคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจในภาวะที่

ได้รบัความเดอืดร้อนเป็นทกุข์และต้องการความช่วยเหลอืโดยเป็นการช่วยเหลอืทีถ่กูต้อง ไม่เบยีดเบยีนใคร

รวมทัง้ตนเองเมือ่การปฏบิตังิานมปัีญหา จะมกีารประชมุแก้ไขปัญหาร่วมกนั เพือ่ให้งานส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วย

ดีผู้บริหารงานมีภาวะผู้นาสูงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่าง และยอมรับได้ มีความเห็นชอบร่วมกัน 

ในข้อที่เป็นหลักการส�าคัญที่จะนาไปสู่การขจัดซึ่งปัญหาและการบริหารงานโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา การบริหารงานโดยมีความยุติธรรมในการพิจารณาและตัดสิน

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐพร ภูทองเงิน (2555) ได้ท�าการ

วิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขต

พื้นที่ ที่ 1 – 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงการเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถาน

ศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 ด้านกรุณา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญา แสวงผล 

(2554) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การน�าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียน

พระปริยัติธรรม อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การน�าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านกรุณา อยู่ในระดับมาก 

รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร บุญกล้า (2550) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง การศึกษาการใช้หลักพรหม

วิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 

3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงาน ด้านกรุณา อยู่ใน

ระดับมาก 
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2. ผลการเปรยีบเทยีบการน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนใน

สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผลการวิจัย พบว่า 

 1)  บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ

บรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดั ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ทัง้โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ปัจจัยส�าคัญยิ่ง

อย่างหน่ึงแห่งความส�าเรจ็ของการท�าหน้าทีผู่บ้รหิาร คือการปรบัเปลีย่นความต้องการของคน ความต้องการ

เป็นตวัก�าหนดเป้าหมายและเทคนคิทางด้านการตดัสนิใจของคน ถ้าเปลีย่นความต้องการของคนได้ กเ็ปล่ียน

ตัวคนนั้นได้ ผู้บริหารที่ดีช่วยให้คนพัฒนาความต้องการท่ีถูกต้องดีงาม และให้หมู่ชนมีความต้องการท่ี

ประสานเป็นอันเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจ�าปี ชินดา (2552) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การใช้

หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี 

พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบการใช้หลกัพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา เมือ่จ�าแนก

ตามเพศในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

 2)  บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ

บรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดั ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ทัง้โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัครัง้นี ้ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า บคุลากรทกุกลุม่

อายตุ้องการการพฒันา เพราะการพฒันาความต้องการเป็นการพฒันาความสุขของคน เพราะความสุขเกดิจาก 

การสนองความต้องการ ถ้าเปลี่ยนความต้องการของคนได้ด้วย เม่ือท�าอะไรตรงกับความต้องการของคน  

ก็ท�าให้เขาสมใจและมีความสุขของเขาไปด้วย เมื่อท�าอะไรตรงกับความต้องการของคน ก็ท�าให้เขาสมใจ 

และมีความสุข คนก็จะร่วมมือท�าอย่างเป็นไปเองโดยประสานกบลมกลืน และเต็มใจจะหาทางท�าให้ส�าเร็จ 

จึงพร้อมที่จะท�าและท�าได้ง่าย แต่ในทางตรงข้าม ถ้าผู้บริหารท�าการที่ฝืนความต้องการของคน ทั้งสองฝ่าย

ก็จะไม่มีความสุข และสิ่งที่ท�าก็ยากจะส�าเร็จหรือคงอยู่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร บุญกล้า 

(2550) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสรุนิทร์ เขต 3 ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่อีายุ 

มีการรับรู้ต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมไม่แตกต่างกัน

 3)  บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลัก 

พรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดั ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 26 ท้ังโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัคร้ังนี ้ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า ประสบการณ์ในการท�างาน ไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากหรือน้อยก็ไม่มีผลต่อมุมมองของบุคลากร 

เพราะหลักธรรมพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมท่ีเข้าใจง่าย จึงท�าให้บุคลากรทุกระดับจึงมีมุมมองท่ีไม ่

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ น�้าอ้อย อนุสนธิ์ (2555) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช ้

หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จังหวัดก�าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูท่ีมีต่อการใช้ 

หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จงัหวดัก�าแพงเพชร จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน พบว่า พนกังานครใูนสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น จังหวัดก�าแพงเพชร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

 1)  ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมความรู้การพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ใต้บังคับ

บญัชาให้มากยิง่ขึน้ เช่น การจดัอบรม หรอืศกึษาดงูานกบัหน่วยงานทีม่กีารส่งเสรมิด้านคณุธรรม จรยิธรรม 

ที่ประสบความส�าเร็จ 

 2)  ผู้บริหารควรที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสร้างสรรค์

งานในองค์กรให้มากย่ิงขึน้ เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศในการท�างานและเพือ่การปฏบัิตงิานท่ีมปีระสทิธภิาพ

 3)  ผูบ้รหิารควรมจิีตใจเทีย่งธรรม ไม่เอนเอยีงเพือ่สร้างความน่าเช่ือมัน่ของผูใ้ต้บงัคบับญัชา

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรมกีารศึกษาวจิยัพฤตกิรรมการบรหิารตามแนวพทุธธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาใน

เขตการศึกษาอื่นๆ เพราะยังมีหลักธรรมอีกมากมายท่ีมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ต่อการน�ามาประยุกต์ใช้

ในการบริหารงาน

 2)  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหารสถาน

ศึกษาระหว่างแผนกสามัญศึกษากับแผนกปริยัติธรรมหรือโรงเรียนอื่นๆเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในการ

ใช้หลักธรรมของผู้บริหารแต่ละโรงเรียน
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ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

วิเชยีร บุญกล้า. (2550). การศึกษาการใช้หลกัพรหมวหิาร 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสรุนิทร์ เขต 3. วทิยานพินธ์ครศุาสตรมหาบัณฑติ, สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

สุรพล เครือมะโนรมย์. (2550). การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลนครเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อุทาน มีสุขสว่าง. (2549). องค์ประกอบของพรหมวิหาร 4. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.

11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส�าเรจ็ลงได้ด้วยความเมตตาจากพระครวิูจติรปัญญาภรณ์,ดร. อาจารย์ท่ีปรกึษา

หลัก และความกรุณาจาก ดร.จ�านง กมลศิลป์ อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีให้ค�าปรึกษาแนะน�าแนวทางท่ี 

ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยซาบซึ้ง

เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ อนุโมทนาขอบคุณ 

ดร.ประพิศ โบราณมูล เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

นายธีรัช ค�ายิ่ง ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแคนสามัคคี จังหวัดร้อยเอ็ด และนางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในในการ 

ตรวจสอบรวมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัให้มคีณุภาพ ขออนโุมทนาขอบคณุ ดร.สมัฤทธิ์ 

แก้วสมบัติ ประธานกรรมการ ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี และดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี กรรมการ ที่กรุณา 

ตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความน่าเชื่อถือ

ยิง่ขึน้ ขออนโุมทนาขอบคณุ ผูบ้ริหาร ครผููส้อน และเจ้าหน้าที ่ของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการ

ค้นคว้าวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้า

วิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บิดา มารดา และบุพการีชน  

ผูม้พีระคณุทัง้มวล อปัุชฌาย์ คร-ูอาจารย์ผูเ้คยอบรมสัง่สอนแก่ผูว้จิยัทัง้ในอดตีและปัจจบุนั ขอท่านทัง้หลาย

จงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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การศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 

THE STUDY ON TAMBON ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  

ADMINISTRATORS’ LEADERSHIP BASED ON BUDDHISM’S SEVEN QUALITIES 

OF A GOOD MAN (SAPPURISADHAMM)  

IN CHIANG KHAWN DISTRICT, ROI ET PROVINCE

พระณัฐพงษ์กิจฺจสาโร (พลเวียง)1

PHRANATTHAPHONG GIJJASALO (PONWAING)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 72) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มี

ต่อการศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน ต่างกันและ 3) เพื่อ

ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดั

ร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ บคุลากรผูป้ฏบิตังิานในองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 144 คนโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Taro 

Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( )

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช้การทดสอบค่า t-test ความแปรปรวน 

ทางเดียว F-test หรือ (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งห้าด้าน ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ 

ด้านอารมณ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านความสัมพันธ์ ตามล�าดับ

2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และ

ประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร โดยรวมไม่แตกต่างกัน

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั 

จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยเรียงล�าดับจากความถี่มากไปหาน้อย สามล�าดับแรก คือ  

ผูบ้รหิารควรควบคมุอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมเีหตมีุผล ควรมดีลุยพนิจิในการตดัสนิใจ และควร

แสดงออกด้วยความจริงใจ

ABSTRACT

The objectives of this thesis were: 1) to study tambon administrative organizatio-

nadministrators’ leadership based on Buddhism’s sappurisadhamma in Roi Et province’s 

Chiang Khwan district, 2) compare their leadership as such in the authorized area of the 

preceding district to variables of their genders, ages and work experiences, and 3) to  

regulate suggestions for their leadership based on Buddhism’s sappurisadhamma in the 

above district, The sampling group with referent to Taro Yamane’s table comprised 144 

personnel performing their duties in the authorized area of the district. The data collection 

instrument was questionnaires of Likert-type scales, possessing the reliability for the whole 

entry at .90. The statistics exploited for data analyses encompassed percentage, mean, 

standard deviation, comparing their opinions by making use of t-test and F-test (One-way 

ANOVA).

The research’s results revealed the following findings:

1)  Personnel’s opinions ontambon administrative organization administrators’ 

leadership based on Buddhism’s sappurisadhamma in Roi Et province’s Chiang Khwandis-

trict were rated ‘more’ in the overall aspect. When taking each aspect into consideration,all 

five aspects were also scored ‘more; the aspect with the highest mean being intelligence, 

the lower one being mind and the lowest being relations.

2)  The comparative results of their opinions on their leadership as such indicat-

edthat variables of their genders, ages and work experiences showed no significant differ-

ences in their opinions in the overall aspect.

3)  Their suggestions for their leadership based on Buddhism’s sappurisadhamma 

were recommended in descending order of three frequencies. First they should be able 

to rationally control their temper in different situations. Secondly, they should have their 

profound conscience for making decisions. Finally, they should use discretion regarding 

making their decisions. Also they should express them with sincerity.
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1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในระบบการบริหารงานขององค์กรใดๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนกลไกส�าคัญที่จะทา

ให้ด�าเนินการไปสู่จุดหมายที่ดีงาม ก็คือ “ผู้น�า” ทั้งนี้เนื่องจากผู้น�าเป็นผู้มีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย

การบริหาร การจัดการรวมถึงความคิดริเริ่ม ในการวางแผน การบริหารก�ากับการและด�าเนินการปรับปรุง

แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายขององค์กร ผู้น�าจึงเป็นผู้มีอิทธิพลที่สามารถส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นไปขององค์กรในทกุๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทีเ่กีย่วกบัการบรหิารและงานบคุคล ดงันัน้ในทกุองค์กร

จึงจ�าเป็นต้องมีผู้น�าที่ดี “ผู้น�าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการบริหารงานในองค์การ องค์การจะประสบ

ความส�าเร็จหรือล้มเหลวในการด�าเนินงานนั้น ปัจจัยส�าคัญท่ีสุดก็คือ ผู ้น�า ถ้าองค์การใดได้ผู ้นาที่มี

ประสทิธภิาพก็จะสามารถสัง่การและใช้อทิธพิลต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้ปฏิบตังิาน ตลอดจนท�ากจิกรรมต่างๆ 

ในองค์การให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การใดได้ผู้น�าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะไม่

สามารถสัง่การและใช้อทิธพิลต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้เชือ่ฟังและปฏบิตัติามค�าสัง่ได้ ซ�า้ร้ายยงัเป็นการท�าลาย

ขวัญของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้น�า ซึ่งจะเป็นผลท�าให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในองค์การประสบความ

ล้มเหลว” (วิเชียร วิทยอุดม, 2548, หน้า1)

ฉะน้ันองค์การใดจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้นาเป็นส�าคัญ ถ้าผู้น�าสามารถบริหาร

ปกครองโดยชอบธรรม มคีวามสามารถในการประยกุต์หลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนาไปใช้ในการท�างาน

ได้ก็สามารถที่จะท�าให้องค์กรนั้นๆพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสัปปุริส

ธรรม 7 ก็คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล ซึ่งหลักสัปปุริสธรรมทั้ง 7 นี้เป็นหลักธรรม

ของสัตบุรุษ สัตบุรุษก็ คือ คนดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าขณะนี้ตนเองท�าอะไร 

ซึง่เป็นหลกัธรรมทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้กับผู้น�า ซ่ึงถ้าผูน้�ามีคณุสมบติัตามหลักธรรมท้ัง 7 ประการข้างต้น 

ที่กล่าวมาแล้วน้ัน องค์การนั้นก็สามารถที่จะมีคุณธรรม มีความไว้ใจซึ่งกันและกันไม่เกิดความริษยากัน 

ไม่เกิดความล�าเอียงเนื่องจากคนภายในองค์การมีคุณธรรม ตรงกันข้ามองค์การใดผู้น�าไม่สามารถที่จะน�า

หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลได้ องค์การนั้นก็จะค่อยๆ ถดถอยลง การพัฒนา

องค์การไม่ได้ขึน้อยูก่บัว่าองค์การนัน้จะใหญ่หรอืเลก็แต่ข้ึนอยูก่บัว่าผูบ้รหิารหรอืผูน้�ามคีวามรูค้วามสามารถ

มากน้อยเพียงใด และต้องอาศัยบุคคลากรภายในองค์การในการที่จะพัฒนาองค์การนั้นให้มีประสิทธิภาพ 

ถึงผู้น�าจะดีมีคุณธรรมล้นฟ้าแต่กลับไม่สามารถใช้ให้คนท�างานหรือไม่สามารถท่ีจะท�าให้คนต้องการท�างาน

กับตนได้ องค์กรนั้นก็ถือได้ว่ายังไม่พัฒนา เพราะคุณสมบัติของผู้น�าก็คือ ต้องสามารถดึงดูดคนให้มาท�างาน

กับตนได้คือสามารถท�าให้คนอยากมาท�างานกับตนเอง

ท้องที่อ�าเภอเชียงขวัญเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ�าเภอธวัชบุรี ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครอง

ออกมาตั้งเป็น กิ่งอ�าเภอเชียงขวัญ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมี

ผลบงัคบัต้ังแต่วันที ่30 เมษายน ปีเดียวกัน และต่อมาในวันที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2550 ได้มพีระราชกฤษฎกีา

ยกฐานะกิ่งอ�าเภอเชียงขวัญขึ้นเป็น อ�าเภอเชียงขวัญ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันท่ี 8 กันยายน ปีเดียวกัน 

อ�าเภอเชียงขวัญแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ต�าบล 66 หมู่บ้าน ท้องที่อ�าเภอเชียงขวัญประกอบ

ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ประกอบด้วย (1) เทศบาลต�าบลเชียงขวัญ (2) องค์การบริหารส่วน

ต�าบลพลับพลา (3) องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ (4) องค์การบริหารส่วนต�าบลพระเจ้า (5) องค์การ
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บริหารส่วนต�าบลหมูม้น และ (6) องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านเขือง (ท้องท่ีอ�าเภอเชียงขวัญ, 2556,  

อดัส�าเนา) ซ่ึงคนยิง่มาก การบรหิารการปกครองจงึต้องมคีวามละเอยีดอ่อนจ�าเป็นทีจ่ะต้องงดักลเมด็เดด็มา

ใช้ในการจัดสรรทรัพยากร ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้น�าท้องถิ่นนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการ

จดัสรรทรัพยากรให้มคีวามเท่าเทยีมกนั เน้นการบริการประชาชนให้มคีวามอยูด่กีนิดี มากกว่าการเน้นเฉพาะ

กลุ่มบุคคล และปัญหาที่พบเจอมากที่สุดคือ ผู้น�าไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีให้หมดสิ้นไปได้เพราะผู้น�า 

ส่วนใหญ่มักมองปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้มองปัญหาท่ีต้นเหตุและเรามักจะได้ยินค�าว่า คอร์รัปช่ัน ซ่ึงเป็น 

ค�าทีไ่ด้ยนิกนัมากในสงัคมปัจจุบนั ส่วนมากผูน้�าท้องถิน่เมือ่ได้ขึน้มาเป็นผูน้�าจะค�านงึถงึแต่อ�านาจอย่างเดยีว

โดยมิได้ค�านึงถึงหน้าท่ีที่ตนจะต้องรับผิดชอบและลืมวัตถุประสงค์ของการข้ึนมาเป็นผู้น�ารวมถึงการละท้ิง

อุดมการณ์เดิมของตน

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา การศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ว่าผูน้�าในองค์กร

มีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธรรมมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงผู้น�าได้น�าสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือไม่อย่างไร ทั้งยังสามารถ

ทราบถึงคุณค่าของหลักธรรมที่สามารถจะพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าที่ดีเพื่อจะน�าพาชุมชนไปสู่ความสุขในการ

ด�าเนินชีวิตและน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในองค์การหรือท้องถิ่นต่างๆ และยังสามารถ

น�ามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยปัจจุบันและเป็นบรรทัดฐานในการเลือกผู้น�าได้เป็นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ และประสบการณ์ใน

การท�างาน ต่างกัน

3. เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

3. สมมติฐานการวิจัย

1. บุคลากรทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อการศกึษาภาวะผูน้�าของผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 แตกต่างกัน

2. บุคลากรทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคิดเห็นต่อการศึกษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 แตกต่างกัน

3. บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการศึกษาภาวะผู้น�าของ 

ผูบ้ริหารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปุรสิธรรม 7 แตกต่าง

กัน
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4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บคุลากรผูป้ฏบิตังิานในองค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอ

เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 225 คน

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่ การศกึษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 จ�าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

 1)  ด้านจิตใจ 

 2)  ด้านอารมณ์ 

 3)  ด้านสติปัญญา 

 4)  ด้านความสัมพันธ์ 

 5)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประกอบด้วย 

 1)  องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา

 2)  องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ 

 3)  องค์การบริหารส่วนต�าบลพระเจ้า 

 4)  องค์การบริหารส่วนต�าบลหมูม้น

 5)  องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านเขือง

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของบุคลากรท่ีมี เพศ 

อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน ต่างกัน

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกับภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

4. ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลน�าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพตามหลักสัปปุริสธรรม 7

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากรได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 225 คน

2. กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ บคุลากรผูป้ฏบิตังิานในองค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั 

จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 144 คน ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง (Sample Size) โดยใช้สตูรของ ยามาเน (Taro 
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Yamane) (ยุทธไกยวรรณ์, 2545, หน้า 107)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ

ประสบการณ์ในการท�างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพื่อสอบถามข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

F-test (One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จังหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปุรสิธรรม 7 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งห้าด้าน ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสติปัญญา  

ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านความสัมพันธ์

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1)  ด้านจติใจ พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวญั จังหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปุรสิธรรม 7 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารมีจิตใจสงบเยือกเย็น” ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารมีจิตใจเบิกบานเป็นมิตร”

 2)  ด้านอารมณ์ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารแสดงตนเหมาะสมกับวัย 

และต�าแหน่ง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์

ของตนได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการเก็บกดอารมณ์เอาไว้”

 3)  ด้านสติปัญญา พบว่า ความคิดเหน็ของบุคลากรต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 1 ท่ีว่า “ผู้บริหารเป็นคนมีไหวพริบดี  
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ฉลาดในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ผู้บริหารรู้จัก

วางนโยบายและรู้จักการประเมินผลตามโครงการที่ได้พัฒนาไปแล้ว”

 4)  ด้านความสัมพันธ์ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จังหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 โดยรวม อยูใ่นระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

แต่งตวัเหมาะสมกบัวยัและต�าแหน่ง” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 5 ทีว่่า “ผูบ้รหิารมีความสามารถ

ในการกระตุน้และส่งเสรมิให้ลกูน้องท�างานอย่างกระตอืรอืร้นและด�ารงชวีติอย่างมีคณุธรรมและมคีวามสขุ”

 5)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความรักและ

ความเมตตา และความเสียสละ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความละอายใน

การท�าชั่ว และเกรงกลัวต่อผลของอกุศลกรรมทุกประเภท”

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

 สมมติฐานที ่1 บคุลากรทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที ่2 บคุลากรทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อภาวะผูน้�าของผู้บรหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ทั้งโดยรวมและ

รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที ่3 บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้�าของ

ผูบ้ริหารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปุรสิธรรม 7 แตกต่าง

กัน

 ผลการวจิยัพบว่า บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้�า

ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ทั้ง

โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1. ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ 

อภปิรายได้ว่าผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ มภีาวะผูน้�าในการ

บริหารงาน ซึ่งสามารถน�าหลักสัปปุริสธรรม 7 ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานส่วนต�าบลได้จริงทุกด้าน 

และแสดงให้เห็นออกมาในรูปของผลงาน เพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องช้ีวัดว่าหลักสัปปุริสธรรมนั้นน�าไป

ประยุกต์ใช้ในองค์การบริหารส่วนต�าบลได้จริงย่อมเป็นผลต่อความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรในองค์การ

และในชุมชนให้ได้รับความสุขอย่างถ้วนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสัณทยาธีรธารี  

(ไสยวจิติร)ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง ภาวะผู้น�าตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในการพฒันาองค์การของนายกเทศมนตรี  

เทศบาลต�าบลหนองสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

ภาวะผู้น�าตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในการพัฒนาองค์การของนายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลหนองสอ  

อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1) ด้านจิตใจ พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ 

อภิปรายได้ว่ามีจิตใจที่มีเมตตาและกรุณาต่อบุคลากรภายในองค์กรและมีความปรารถนาให้บุคลากรใน

องค์กรมีความสุขและพ้นจากความทุกข์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวว่า จิตใจ

ของผู้น�าที่ดีจิตใจสงบเยือกเย็น (Peaceful)ไม่หวั่นไหวเพราะอคติ (Non-Prejudiced) จิตใจหนักแน่น 

(Strong determination) ไม่เชื่อคนง่าย (Not easily led) จิตใจเบิกบานเป็นมิตร จิตใจมีคุณธรรม จิตใจ

มีความสุข และจิตใจใฝ่รู้เป็นประจ�า

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารมีจิตใจสงบเยือกเย็น” ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่าผูบ้รหิารต้องตระหนกัถงึสทิธหิน้าทีก่ารมจีติสานกึให้แน่วแน่ มคีวามหนกัแน่น สงบเยอืกเยน็

จึงจะท�าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ รังสรรค์ ประเสริฐศร ี

กล่าวว่าความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) เป็นการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ 

ในลักษณะที่มีความสงบและเป็นผู้น�าที่ดีได้แม้อยู่ใต้สภาวะการมีแรงกดดัน จึงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู้น�าท่ี

ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งจะสังเกตได้จากการใช้ค�าพูดที่จริงจัง การรักษาอากัปกริยาที่ดี 

และการแสดงท่าทางที่เหมาะสม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารมีจิตใจเบิกบานเป็นมิตร”ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่าผู้บริหารยิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจเบิกบานอยู่เสมอ เป็นมิตรต่อผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

จ�านง อดวิฒันสทิธิก์ล่าววว่า จติใจของผูน้�าทีดี่จติใจสงบเยอืกเยน็ (Peaceful)ไม่หวัน่ไหวเพราะอคต ิ(Non-

Prejudiced) จิตใจหนักแน่น (Strong determination) ไม่เชื่อคนง่าย (Not easily led) จิตใจเบิกบาน

เป็นมิตร จิตใจมีคุณธรรม จิตใจมีความสุข และจิตใจใฝ่รู้เป็นประจ�า

 2)  ด้านอารมณ์ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้น�าที่รับรู้ เข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองเพื่อบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและ
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แสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถที่จะรับฟังและสร้างแรงจูงใจจะท�าให้เกิดการท�างานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ กล่าวว่า คุณลักษณะ

บคุลิกภาพ (Personality) พบว่า คุณสมบัตทิีส่�าคัญของผูน้�าทางด้านบคุลกิภาพ ประกอบด้วย ความเชือ่มัน่

ในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความอดทน ต่อสภาวะการณ์อันตรึงเครียด การควบคุมอารมณ์ ความกระตือรือร้น 

ความกระฉับกระเฉงตื่นตัว ความเป็นผู้ริเริ่ม ความสามารถในการปรับตัว และความเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิก 

เปิดเผย

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ คือ ข้อ 4 ท่ีว่า “ผูบ้รหิารแสดงตนเหมาะสมกบัวยั และต�าแหน่ง”  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารได้เลือกแนวปฏิบัติตามได้เหมาะสมกับวัยและต�าแหน่งของตน ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ รังสรรค์ ประเสริฐศรี กล่าวว่า การเป็นคนที่มีการแสดงออกที่เหมาะสม 

(Assertiveness) เป็นความเปิดเผย เฉยีบขาดในการแสดงความต้องการ ความคดิเหน็ ความรูส้กึ และทศันคติ 

การเป็นคนที่มีการแสดงออกที่เหมาะสมจะช่วยให้การท�างานของผู้น�าบรรลุเป้าหมาย สามารถเผชิญกับ

ปัญหาภายในสมาชิกของกลุ่ม

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 6 ทีว่่า “ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการควบคมุอารมณ์

ของตนได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการเก็บกดอารมณ์เอาไว้” ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่าผู้น�าท่ีมีความสามารถ

ควบคมุอารมณ์ตนเองได้สงู จะมวีธิกีารในการจดัการกบัภาวะสบัสนทางอารมณ์ตลอดจนภาวะกดดนัภายใน

ตนได้ดหีรืออย่างน้อยกส็ามารถหาทางออกใหม่ทีก่่อให้เกดิประโยชน์ จดุเด่นของการควบคมุตนเองของผูน้�า

กค็อื มคีวามสงบนิง่ ไม่หวัน่ไหว และมสีติตลอดเวลาทีเ่ผชญิกับภาวะวกิฤตทีม่คีวามเครยีดสงูไม่แสดงอารมณ์

เสียง่าย ๆ เมื่อต้องประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่รบกวนจิตใจในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

รงัสรรค์ ประเสรฐิศร ีกล่าวว่า ความมัน่คงทางอารมณ์ (Emotion stability) เป็นความสมารถในการควบคมุ

อารมณ์ในการโต้ตอบได้อย่างเหมาะสมแม้อยู่ในภาวะกดดัน อารมณ์ที่มั่นคงเป็นคุณลักษณะภาวะผู้น�าที่

ส�าคัญ ซึ่งจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี

 3)  ด้านสติปัญญา พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรเห็นว่าผู้น�าต้องมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รอบรู้ในหลาย ๆ เรื่องมีไหวพริบ  

มีประสบการณ์ มีวิจารณญาณที่ดี มีความสามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ และมีการตัดสินใจที่ดี  

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ได้สรุปผู้น�าเชิงคุณลักษณะว่า คุณลักษณะสติปัญญาและ 

ความสามารถ (Intelligenceand Ability) พบว่า ผู้ที่มีความรู้มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ มีทักษะในการ

สือ่สารทีค่ล่องแคล่ว มไีหวพรบิดี ซึง่คณุสมบติัเหล่านีจ้ะเป็นปัจจยัหนึง่ทีบ่่งชีค้วามเป็นผู้น�าทีม่ปีระสิทธภิาพ

และประสิทธิผล

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารเป็นคนมีไหวพริบดี ฉลาดในการ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรเห็นว่าผู้บริหารต้องเป็นคนมีไหวพริบดี  

ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมือ่มปัีญหาควรท�าการศกึษา วเิคราะห์ปัญหาและใช้ความฉลาดไหวพรบิ

ของผูร่้วมงานมาช่วยคดิแก้ปัญหาต่าง ๆ  ทีส่�าคญัในการบรหิาร ผูบ้รหิารต้องมคีวามเชือ่พืน้ฐานยอมรบัความ

สามารถของมนุษย์ ผู้ร่วมงานว่าเขาสามารถจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปรับปรุงพัฒนางาน แก้ไขสถานการณ ์
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ต่าง ๆ ที่เหมาะสมของเขาเองได้ โดยใช้สติปัญญา และผู้บริหารจะต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองและสั่งการ 

ได้ในทันทีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวว่า ผู้น�าท่ีดีต้องมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  

รู้ในหลาย ๆ โดยเป็นคนมีไหวพริบดี ฉลาดในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ผู้บริหารรู้จักวางนโยบายและรู้จักการประเมิน

ผลตามโครงการทีไ่ด้พฒันาไปแล้ว” ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูบ้รหิารรูจ้กัวางนโยบายและรูจ้กัการประเมนิ

ผลตามโครงการที่ได้พัฒนาไปแล้วเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนอย่าง

สม�่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวว่า ผู้น�าที่ดีต้องมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 

รู้ในหลาย ๆ โดยรู้จักวางนโยบายและรู้จักการประเมินผลตามโครงการที่ได้พัฒนาไปแล้ว

 4)  ด้านความสัมพันธ์ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารต้องสามารถเข้ากับคนได้ทุกระดับชั้น สามารถพูดคุยเข้าใจได้ง่าย 

สามารถชกัจงูโน้มน้าวใจผูอ้ืน่ได้ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิของเสนาะ ตเิยาว์ได้ให้ค�าจ�ากดัความไว้ว่า ผูน้�า คอื 

ผู้ที่สามารถท�าให้ผู้อื่นไปสู่จุดหมายปลายทางได้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด 

โดยใช้วิธีการจูงใจและอาศัยบุคลิกภาพของตนเองเพื่อท่ีจะท�างานให้ส�าเร็จด้วยลักษณะต่างๆ คือ การใช้

อ�านาจในการก�าหนดเป้าหมาย มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ซึ่งท�าหน้าที่ผู้น�าโดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น 

ความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการวางตัวเหมาะสม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี แต่งตัวเหมาะสม 

กับวัยและต�าแหน่ง” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่ามนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารถือเป็นส่ิงส�าคัญในการท�างาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดวิสและสก๊อต (Davis, G.A. 

&Scott, J.A.)กล่าวว่า ทศันคติด้านมนษุยสัมพนัธ์ หมายถึง การยอมรบัว่าความร่วมมอืของคนเป็นสิง่จ�าเป็น

ส�าหรับความมีประสิทธิภาพขององค์การ ผู้น�าต้องให้ความส�าคัญต่อคน

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นและส่ง

เสริมให้ลูกน้องท�างานอย่างกระตือรอืร้นและด�ารงชีวิตอย่างมคีณุธรรมและมคีวามสขุ” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่าผู้บรหิารกระตุน้ลกูน้องให้เกดิความกระตอืรอืร้นในการท�างานให้ผลงานออกมาดทีีส่ดุ ได้แก่ การสร้าง

สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ให้เกดิพลงัในตัวเอง และมีความรบัผดิชอบต่อหน้าท่ีของตนเองอย่างดท่ีีสดุ ซึง่สอดคล้อง

กบัแนวคดิของ เศาวนติเศาณานนท์ กล่าวว่า ภาวะผูน้�า คอื กระบวนการทีบุ่คคลใดบุคคลหนึง่หรอืมากกว่า 

พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้น�า ผลักดัน ให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่น มีความเต็มใจ

และกระตือรือร้นในการท�าสิ่งต่างๆตามต้องการ โดยมีความส�าเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย

 5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารและพนักงานหรือบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อที่จะด�าเนิน

งานในหน่วยงานให้ส�าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดแีละมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่บ้รหิารต้องมกีารปฏบิตัต่ิอบคุลากร

ในองค์กรของตนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยยดึหลกัคณุธรรมและจรยิธรรมเข้ามาเกีย่วข้องในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างสูงสุดและงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์กล่าวว่า คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�าที่พัฒนาแล้วจะ

ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ�าชีวิตและประจ�าใจ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความรักและความเมตตา และความ

เสียสละ” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรเห็นว่าผู้บริหารมีความรักและเมตตา รวมถึงเอื้อเฟื้อแบ่งปัน

และเสียสละด้วยการปฏิบัติตนให้เห็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวว่า ผู้บริหาร

ต้องมีความรักและความเมตตา และความเสียสละ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความละอายในการท�าชั่ว และเกรงกลัว 

ต่อผลของอกศุลกรรมทกุประเภท”ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบุคลากรเห็นว่าผูบ้รหิารมคีวามละอายทีจ่ะท�า

ในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวว่า ผู้บริหารต้องมีความละอายในการท�า

ชั่ว และเกรงกลัวต่อผลของอกุศลกรรมทุกประเภท

2. ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ทีม่ต่ีอภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7ผลการวิจัย พบว่า 

 1)  บคุลากรทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อการศึกษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิง 

เห็นว่า หลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นแนวทางของการแสดงภาวะผู้น�าและใช้วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเพื่อหาโอกาส

และท�าความรู้จักสิ่งคุกคาม นี่คือ การรู้ประมาณจังหวะเวลา บุคคล ชุมชน รู้ว่าใครเป็นใคร ส�าคัญอย่างไร 

วัฒนธรรมในชุมชนนั้นเป็นอย่างไรก�าหนดและประมาณเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ี

วิเคราะห์ไว้ น่ีคือ รู้ผลที่ต้องการประมาณตนเองในด้านความสามารถ ความเหมาะสม จุดแข็ง จุดอ่อน  

ในสถานการณ์ที่จะท�างานบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ นี่คือ รู้ประมาณตน และแสวงหาแนวทางการปฏิบัติ

หลายทางเพื่อท�าไปแล้วจะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายได้ นี่คือ รู้เหตุอันน�าไปสู่ผลที่ต้องการซึ่งไม่สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ พระมหาสณัทยา ธรีธาร ี(ไสยวจิิตร)ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง ภาวะผูน้�าตามหลกัสปัปุรสิธรรม 

7 ในการพัฒนาองค์การของนายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลหนองสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ผลการ

วิจัย พบว่าการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในการ

พัฒนาองค์การของนายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลหนองสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์จ�าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในการ

พัฒนาองค์การ ของนายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลหนองสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 2)  บคุลากรทีม่อีายตุ่างกัน มคีวามคดิเหน็ต่อการศึกษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7โดยรวม ไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรทุกกลุ่มอายุมีความเห็นว่า หลัก

สปัปรุสิธรรมธรรม 7 สามารถน�ามาปรบัใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์กรยคุปัจจุบนัได้ โดยไม่ตกยคุล้าสมยั

แต่อย่างใด ความส�าคัญอยู่ที่เราจะประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆอย่างไร ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ พระยทุธศิลป์ ยุทฺธสิปฺโป (อุปศรี) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานโดยการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริส
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ธรรม 7 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านค้อ อ�าเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า 

ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 องค์การบริหารงาน

องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านค้อ อ�าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม โดยจ�าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคล 

พบว่า ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโดย การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านค้อ อ�าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01

 3)  บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการศึกษาภาวะผูน้�าของ

ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 โดยรวม

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรที่มี

ประสบการณ์ต่างกัน มีความเห็นว่าในการบริหารจัดการด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7ผู้บริหารต้องเป็นคนมีเหตุ

มผีล รูจ้กัตนเองว่าการบรหิารงานได้ดหีรอืบกพร่องตรงไหนงานนัน้เกนิก�าลงัทีจ่ะท�าด้วยตนเองหรอืต้องหา

คนช่วยมากน้อยแค่ไหน สถานที่เราท�างานอยู่นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ใคร่ควรเป็นผู้ที่จะท�าหน้าที่ช่วย

เราได้ในเวลาใดบ้าง ซึง่ไม่สอดคล้องกับงานวจิยัของ พ.จ.อ.สรุตัน์ กลัน่ประเสรฐิได้ท�าการศกึษาเรือ่ง ภาวะ

ผู้น�าทางการบริหารโดยการประยุกต์ใช้ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 กรณีศึกษา บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

(มหาชน)ผลการวจิยัพบว่าผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของพนกังานทีม่ต่ีอภาวะผูน้�าทางการบรหิารโดย

การประยกุต์ใช้ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคล พบว่า พนกังานทีม่ปีระสบการณ์

ท�างานต่างกนั มคีวามคดิเห็นว่าผูบ้รหิารมภีาวะผูน้�าทางการบรหิารในการประยกุต์ใช้ตามหลกัสปัปุรสิธรรม 

7 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย

แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยหาแนวทางในการประยุกต์ใช้หลัก 

สัปปุริสธรรม 7 กับบุคลากรเหมือนกันทุกต�าแหน่งหน้าที่อธิบายถึงเป้าหมายของงานและกระจายงาน 

ให้ชัดเจน และการท�างานบางครั้งก็มีอุปสรรคหรือปัญหา ผู้น�าควรที่จะให้ค�าปรึกษากับบุคลากรทุกคน 

ด้วยความยินดีและพยายามชี้สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงพร้อมกับวิธีการแก้ไขปัญหางานนั้น

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน สามารถน�ามาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

 1)  ด้านจติใจ พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น  

คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยฝึกตนให้เป็นผู้มีความรู้ ความคิดดี  

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ สามารถคิดคาดการณ์ล่วงหน้า มีความมุ่งมั่น มีจิตใจดีงาน พร้อมที่
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จะรับฟัง ยอมรับ และใส่ใจผู้อื่น 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารมีจิตใจสงบเยือกเย็น” ดังนั้น คณะ 

ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยฝึกตนให้มีความแน่วแน่ในจิตใจ มีความ

สงบนิ่งและสงบเย็น ไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง ไม่วางอ�านาจ และไม่ภูมิใจในสิ่งที่ไร้เหตุผล

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารมีจิตใจเบิกบานเป็นมิตร” ดังนั้น คณะ 

ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยฝึกจิตใจให้มีความเป็นมิตร ท�าตนให้เป็น 

ผู้เบิกบานอยู่เสมอ 

 2) ด้านอารมณ์ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยมีความฉลาดทางอารมณ์ รู้เท่าทัน

อารมณ์ จัดการกับอารมณ์ และจูงใจ ทั้งตนเองและผู้อื่นให้มีจิตใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมกันท�างาน

ได้ด้วยความเต็มใจเพื่อน�าองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืน

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คือ ข้อ 4 ทีว่่า “ผูบ้รหิารแสดงตนเหมาะสมกบัวยั และต�าแหน่ง” 

ดงัน้ัน คณะผู้บริหารควรรกัษามาตรฐานและปฏบิติัให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยแสดงตนให้เหมาะสมกบัวัยและ

ต�าแหน่งของตน รู้จักตนเอง 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์

ของตนได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการเก็บกดอารมณ์เอาไว้” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติ

ให้ถึงระดับมากที่สุด โดยรู้จักควบคุมอารมณ์ กระท�าในสิ่งที่ถูกต้องไม่ประมาทในการด�าเนินชีวิตของตัวเอง

 3)  ด้านสติปัญญา พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยควบคุมอารมณ์ มีสติสัมปชัญญะใน

การแสดง และมีความรักความเมตตาต่อกัน มีความซื่อสัตย์

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารเป็นคนมีไหวพริบดี ฉลาดในการ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด  

โดยฝึกตนให้มคีวามฉลาดและมไีหวพรบิในการแก้ปัญหา ตดิตามข้อมลูข่าวสารอยูเ่สมอเพือ่ให้เป็นคนทีท่นั

สมัย คิดงานและน�าเสนอผลงานได้เหมาะสมกับยุคสมัย ไม่ล้าหลัง ตกยุค

  ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 7 ทีว่่า “ผูบ้รหิารรูจ้กัวางนโยบายและรูจ้กัการประเมนิผล 

ตามโครงการท่ีได้พัฒนาไปแล้ว” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากท่ีสุด 

โดยจะต้องรู้จักประสานความคิด ประสานประโยชน์สามารถท�างานร่วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการ

ศึกษาได้ และต้องเป็นผู้วางนโยบายและรู้จักประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

 4)  ด้านความสัมพันธ์ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จังหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 โดยรวม อยูใ่นระดับมาก 

ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่

ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันต้องมีปัญญาที่มองภาพกว้างและไกล เพื่อเตรียม
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ตัวขึ้นเป็นนักบริหารระดับสูง และมีภาวะผู้น�า

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี แต่งตัวเหมาะสม 

กับวัยและต�าแหน่ง” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยกระท�า

ตนให้เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี จะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นและ 

ส่งเสริมให้ลูกน้องท�างานอย่างกระตือรือร้นและด�ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมีความสุข” ดังน้ัน คณะ 

ผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและปฏบิติัให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยรู้ถงึวธิทีีจ่ะช่วยกระตุน้ลกูน้องให้เกดิความ

กระตือรือร้นในการท�างานให้ผลงานออกมาดีที่สุด เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้เกิดพลังในตัวเอง 

และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด โดยการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปมีส่วนร่วมใน

งานที่เขารัก และอยากท�าให้เกิดความส�าเร็จด้วยวิธีการยอมรับศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ

 5)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยยึดหลักธรรมที่ดี ๆ 

และฉลาดเลือกใช้หลักธรรมแต่ละข้อให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงจะท�าให้เกิดความส�าเร็จด้วยดี

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความรักและความเมตตา และความ

เสยีสละ” ดงัน้ัน คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและปฏบัิตใิห้ถึงระดบัมากทีส่ดุ โดยเป็นผูท้ีม่เีมตตาความ

รักใคร่ปรารถนาดี ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขกันทุกคน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีไมตรีจิต มีความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อหมู่คณะ มีความยินดีเมื่อเพื่อนร่วมคณะมีชื่อเสียงโด่งดัง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความละอายในการท�าชั่ว และเกรง

กลัวต่อผลของอกศุลกรรมทกุประเภท” ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและปฏบิตัใิห้ถงึระดบัมาก

ที่สุด โดยฝึกฝนตนเองให้มีความละอายใจที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเกรงกลัวต่อบาป

หรือโทษ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการน�าคุณสมบัติของผู้น�าตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ แล้วเกิดมีผลสัมฤทธิ์ในการด�าเนินงานมากน้อยเพียงใด

 2)  ควรศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพควบคู่กับการวจิยัเชงิปริมาณ ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร ตามหลกั

สัปปุริสธรรม 7 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น สัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสังเกตการณ์โดยมีส่วนร่วม 

เพื่อต้องการทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน

 3)  ควรศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาของผูบ้รหิาร 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหาร
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11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.ไพรัช พื้นชมภู และ ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ 

อาจารย์ทีป่รกึษา ทีใ่ห้ค�าปรกึษาแนะน�าแนวทางทีถ่กูต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอยีด

ถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ขอ

อนุโมทนาขอบคณุ ดร. ประพศิ โบราณมูลอาจารย์ประจ�า/เจ้าหน้าทีง่านสารบรรณ มหาวิทยาลยั มหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดนายเอี่ยม อามาตย์มุลตรีอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วทิยาเขตร้อยเอด็และ นางสภุาวดี จันทร์เหลอืงปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหมมู้นอ�าเภอเชียงขวญั จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในในการตรวจสอบรวมท้ังให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มี

คณุภาพ ขออนโุมทนาขอบคณุ ดร.ไพรชั พืน้ชมพ ูประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ศรชยั ท้าวมติร และ

รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ กรรมการ ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็น

ระบบ จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นขออนุโมทนาขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วน
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ต�าบล และบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านที่กรุณาให้

ความช่วยเหลอืในด้านการให้ข้อมลูและการเกบ็ข้อมลูในการค้นคว้าวจิยัจนท�าให้วทิยานิพนธ์เล่มนีส้�าเรจ็ลง

ได้อย่างสมบูรณ์ คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วน

ของการศึกษาค้นคว้านีแ้ก่บดิา มารดา และบพุการชีน ผูม้พีระคณุทัง้มวล อปัุชฌาย์ คร-ูอาจารย์ผูเ้คยอบรม

สั่งสอนแก่ผู้วิจัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านท้ังหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความด ี

ด้วยเทอญ
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การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

THE APPLICATION OF BUDDHISM’S FOUR PATHS  

OF ACCOMPLISHMENT (IDDHIPADA) TO PERSONNEL’S WORK  

PERFORMANCE AT TAMBON NONG PHOK ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 

IN NONG PHOK DISTRICT, ROI ET PROVINCE

พระถวิล ยสินฺธโร (แสงสุด)1

PHRATHAWIN YASINTHARO (SANGSUD)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ดังต่อไปนี ้1) เพือ่ศกึษาการประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการปฏบัิติ

งานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 2) เพือ่เปรยีบเทียบ

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก

จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกันและ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอกอ�าเภอ

หนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ คณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน

ต�าบล พนักงานส่วนต�าบล และประชาคมหมู่บ้าน จ�านวน 192 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั มค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง .34-.88 และค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test 

(One-way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านท้ังสามด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง

ล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหาร 

และด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ

2)  ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการ

ศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความส�าคัญคือ งานที่ได้รับผิดชอบ 

ไม่เป็นความรับผิดชอบโดยตรง ผู้บริหารควรพิจารณาว่างานนั้นมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการต่อหรือควร

โอนกลบัไปให้ผูม้หีน้าทีโ่ดยตรงรบัผดิชอบตามเดิม และการได้ศกึษาวทิยาการใหม่ๆ จะท�าให้การปฏบิตังิาน

มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ควรก�าหนดโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับภารกจิ รวมท้ังก�าหนดสายการบังคบั

บัญชาและมอบหมายงานให้เหมาะสมและชัดเจน และผู ้บริหารควรเป็นผู ้ ท่ีสนใจและเอาใจใส่ใน 

การงาน คอยตรวจดูแลงานทกุขณะ สิง่ใดทีบ่กพร่องควรปรบัปรงุแก้ไข ไม่ปล่อยให้งานเป็นไปตามยถากรรม

ABSTRACT

The objectives of this thesis were: 1) to study personnel’s application of Buddhism’s 

Four Paths of Accomplishment to their work performance at Tambon Nong Phok  

Administrative Organization in Nong Phok district of Roi Et province, 2) to compare their 

application of its four paths of accomplishment to their work performance at the  

preceding organization to variables of their genders, ages and educational levels, and 3) to 

regulate suggestions for their application of its four paths of accomplishment to work  

performance at the above organization. The sampling group employed for conducting the 

research comprised administrative staffs, tambon administrative organization’s council 

members, tambon officials and village community members, number ring 192 individuals. 

The data collection instrument was five-rating-scale questionnaires, possessing the power 

of discrimination between .34 and .88 and the reliability for the whole entry at .94. The 

(descriptive) statistics utilized for data analyses encompassed percentage, mean, standard 

deviation, and referential ones embraced t-test and F-test (One-way ANOVA).

Outcomes of the research revealed the following findings:

1)  Personnel’s application of Buddhism’s Four Paths of Accomplishment to their 

work performance at Tambon Nong Phok Administrative Organization in Nong Phok district 

of Roi Et province was rated ‘more’ in the overall domain of three aspects. Ranking them 

in descending orders of means, all these three aspects included those of: 1) colleagues 

and the superiors, 2) policies and administration and 3) job specification and responsibilities.

2)  The comparative results of their application of its Four Paths of Accomplishment 

at the aforesaid organization indicated that variables of personnel’s genders, ages and 

educational backgrounds showed no significant differences in their application as such.

3)  Their suggestions for application of Buddhism’s Four Paths of Accomplishment 

to their work performance here were presented in priorities. First, administrators should 

consider indirectly assigned jobs whether they were necessary to carry out further or trans-
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fer them to a directly assigned person. In addition, the study of modern technologies would 

make job performance more effectively. Secondly, they should set organizational structures 

to conform to the tasks, including setting chains of commands and clearly assigning the 

right job to the suitable person. Finally, they should be interested in and pay attention to 

the jobs, supervising and facilitating them at every moment. In case mistakes were found, 

they should be corrected, not leaving them behind unresolved.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ปัจจบุนัท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และการแข่งขันท่ีรนุแรง ท�าให้องค์กรต่างๆ 

ต้องปรบัตวัเพือ่ให้องค์กรสามารถอยูไ่ด้ และให้ทนักับกระแสการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในอนาคต ในองค์กร

ภาคเอกชนได้มกีารปรบัปรงุการบริหารงาน โดยการรือ้ระบบ ในขณะทีอ่งค์กรภาครฐัเองได้มคีวามพยายาม

ทีจ่ะปฏริปูระบบราชการมาหลายยคุหลายสมยัเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพและสร้างความเป็นธรรม อกีทัง้ปรบัปรงุ

บุคลากรโดยเน้นผลงานและความซื่อสัตย์สุจริต เน้นการบริหารแบบเอกชนมากข้ึน ซ่ึงการบริหารแบบ

ราชการได้เป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้หน่วยงานราชการไม่สามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้เท่าที่ควร  

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543, หน้า 1)

ในส่วนของการบริหารจัดการภาครัฐมีความส�าคัญและจ�าเป็นยิ่ง เห็นตัวอย่างได้จากรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย เช่น ฉบับปี 2540 ได้มีบทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่

อ�านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน แต่ในทางปฏิบัติกลับปรากฏว่า การอ�านวยความสะดวก

และให้บรกิารแก่ประชาชนของหน่วยงานของรฐัและเจ้าหน้าทีข่องรฐั บางส่วนไม่อาจตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนและประเทศชาตได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากแนวทางการบริหารจัดการ 

ของหน่วยงานภาครัฐหรือมีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้ เช่น หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บางส่วนน�าแนวทางการบริหารจัดการที่เน้นด้านวัตถุไปประยุกต์ใช้อย่างมาก หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็น 

กลไกส�าคัญของการบริหารจัดการภาครัฐขาดคุณธรรมและขาดความพอเพียงในการปฏิบัติราชการหรือใน

การให้บริการประชาชน เป็นต้น (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2547, หน้า 7)

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลที่มีขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีอานาเขตพื้นที่ 63 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 

6,240 คน (องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก, 2556, อัดส�าเนา) การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองพอกที่ผ่านมานั้น บุคลากรบางคนยังปฏิบัติงานด้วยความมักง่าย และเห็นแก่ได้  

ด้วยวธิกีารฉ้อฉล หรือแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตวัและพวกพ้อง แก่งแย่งแข่งขนั ชงิดีชงิเด่นในหน้าทีก่ารงาน

ที่ท�าอยู่ ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะ และการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพราะเจ้าหน้าที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน และจะยัง

คงมีความส�าคัญต่อไปในอนาคต หากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดจริยธรรมย่อมส่งผลเสียต่อ

ประเทศชาติและประชาชน จริยธรรมของข้าราชการเป็นสิ่งส�าคัญ และจ�าเป็นเพราะจริยธรรมเป็นปัจจัยที่

มส่ีวนส�าคญัในการก�าหนดพฤตกิรรม หรอืการปฏบิตัหิน้าที ่ในส่วนของปัญหาของเจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น อาจแบ่งเป็นปัญหาที่มีสาเหตุมาจากระบบราชการ และมาจากตัวข้าราชการ ปัญหาดังกล่าวนี้

จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น หากข้าราชการขาดจริยธรรม หรือขาดจิตส�านึกในการเป็นข้าราชการที่ดี ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 

หากได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานครั้งนี้ จะสามารถช่วยแก้ปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรได้เพิ่มมากขึ้น

พระพทุธศาสนามหีลกัแห่งการบรหิารจดัการอนัเป็นหลักคณุธรรม ท่ีก่อให้เกดิประสทิธภิาพในการ

ท�างานอย่างมหาศาล อันสามารถที่จะท�างานนั้นบังเกิดสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งใจ ที่เรียกว่า 

อิทธิบาท 4 ซ่ึงประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความพอใจในการกระท�าสิ่งหนึ่งส่ิงใด วิริยะ คือ ความขยัน  

หมั่นเพียรและอดทนในการท�าสิ่งต่างๆ จิตตะ คือ ความตั้งใจที่จะท�างานให้ส�าเร็จ ไม่ทอดทิ้งงาน วิมังสา 

ความคิดพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลในสิ่งที่ท�าอยู่เสมอโดยท�าในส่ิงที่เราคิดว่า ท�าแล้วได้ผลดีสามารถ 

ช่วยได้ อิทธิบาททั้ง 4 ประการนี้เป็นเครื่องมือที่ท�าให้บรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเชิงพุทธ

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองพอกมีการประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาทในการปฏบิตังิานมากน้อยเพยีงใด และจะได้น�าผลการวจัิยทีไ่ด้ไป

เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาสามารถน�าไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาการประยกุต์ใช้อทิธบิาท 4 ในการปฏบัิตงิานของบุคลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพ่ือเปรยีบเทยีบการประยกุต์ใช้อิทธบิาท 4 ในการปฏบัิตงิานของบุคลากรองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน 

มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน

2. บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีอายุต่างกัน 

มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน

3. บุคลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ ทีมี่ระดบัการ

ศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
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4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บคุลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 370 คน

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่ การประยกุต์ใช้อทิธบิาท 4 ในการปฏิบตังิานของบคุลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

 1) ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ

 2) ด้านนโยบายและการบริหาร

 3) ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัด

ร้อยเอ็ด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบการประยกุต์ใช้อทิธบิาท 4 ในการปฏบิตังิานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ต่างกัน

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

4. สามารถน�าผลการวิจัยคร้ังนี้ไปใช้เป็นสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร และ

พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากรได้แก่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัด

ร้อยเอ็ด จ�านวน 370 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัด

ร้อยเอ็ด จ�านวน 192 คน ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 

2545, หน้า 107)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการประยกุต์ใช้หลกัอทิธิบาท 4 ในการปฏบัิตงิานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) 
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4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

 มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์การประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการปฏบัิตงิานของบุคลากรองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้านทัง้สามด้านอยูใ่นระดบั

มาก โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายและ

การบริหาร และด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1)  ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คอืยินดีท่ีจะปฏบิติังานท่ีได้รบัมอบหมาย 

ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและตั้งใจ (ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น)ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อน�ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน (วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง

กลั่นกรอง)

 2)  ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปรับกระบวนการบริหารโดยใช้

เทคโนโลยี ช่วยให้การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น) ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการก�าหนดภารกิจและการมอบหมายงานให้ปฏิบัติตามนโยบายมีความเหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถของบุคลากร (วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองกลั่นกรอง)

 3)  ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชามีการจัดระบบการ

ท�างานให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายที่ก�าหนดข้ึนมา เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้องและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือผู้บังคับ

บัญชาสนใจและเอาใจใส่ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเอง(วิมังสา คือ ความหมั่นสอด

ส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น)

2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
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 สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยัพบว่า บคุลากรทีม่เีพศต่างกนั มีการประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการปฏบิตังิาน 

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยัพบว่า บคุลากรทีม่อีายตุ่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการปฏบิตังิาน 

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4  

ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม  

ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

1. ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การท�างานให้มีความสุขต้องท�างานด้วยความเต็มใจและมีความภูมิใจในงานท่ีท�า โดย

ใช้หลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เรื่อง อิทธิบาท 4 ที่ว่าด้วย ฉันทะ คือความพอใจในงานที่ท�า วิริยะ

คอื ความเพยีรพยายาม จิตตะ คอืการมเีวลาท�างนท่ีจดจ่อมสีมาธิ และวิมงัสา คอืท�าแล้วต้องพจิารณาตรวจสอบ 

ใคร่ครวญให้รอบคอบ การมีความคิดเชิงบวกการไม่มีความเครียดหรือความกังวลใจ การมีความจริงใจกับ

เพื่อนร่วมงาน ความสามัคคี การสร้างสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งการผูกมิตรและการสื่อสารที่จัดเจน เมื่อสิ่งเหล่านี้

ได้รวมกันแล้ว ก็จะท�าให้เกิดความสุขในการท�างาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาเติม โสภโณ  

(สมภักดี) ได้ท�าการศึกษา การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอด็ ผลการวจิยัพบว่า การประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการปฏบิตัิ

งานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก คอื ด้านเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการท�างานเป็นทีมเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุดส�าหรับองค์กร เพราะคนเก่งอาจจะ 

ท�างานได้ไม่ส�าเร็จถ้าเขาไม่สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น หรือท�างานเป็นทีมได้ โดยเฉพาะหากเป็นผู้บริหาร

แล้ว ศิลปะและทักษะในการท�างานร่วมกับผู้อื่นก็คือสิ่งส�าคัญ หรือหากเมื่อใดที่มีการท�าสิ่งใดแล้วมีผู้อื่นท�า
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ตามก็ถอืว่าผู้อืน่ให้ ความร่วมมอือกีด้วย ฉะนัน้แล้วในการแบ่งเวลาในการบรหิารงานจงึอาศยัดคูวามส�าคญั 

ความเร่งด่วนของเนื้องานเป็นล�าดับ และให้ความส�าคัญลดหลั่นลงไป แต่ต้องท�าทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดซึ่ง

สอดคล้องกบัแนวคดิของ สรุยิะ วริยิะสวสัดิท์ีก่ล่าวถึง องค์ประกอบทีก่่อให้เกดิความพงึพอใจในการปฏบิตัิ

งานองค์ประกอบทางด้านค่านิยม และพฤติกรรมค่านิยมของบุคคลในองค์การย่อมก่อให้เกิดบรรยากาศใน

การท�างาน ได้แก่ เพือ่นร่วมงานและผู้บงัคับบญัชาจะต้องมวีธิกีารปฏบัิตติามเหตผุลของบุคคลในการท�างาน 

ขบวนการด�าเนินงานและพฤติกรรมต่าง ๆ การติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ ความซื่อสัตย์ของบุคคล

ในองค์การ

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ด้านลักษณะงานและความรับ

ผิดชอบที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองพอกบคุลากรมคีวามยนิดี และพอใจในงานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏิบัต ิแม้งานทีท่�าจะมอีปุสรรค

ต่าง ๆ ก็ไม่ละความพยายาม และมีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  

ซาเลซนิค (Zaleznik) ได้แบ่งความต้องการซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่จูงใจที่ผู้บริหารจ�าเป็นต้องจัดสนองตอบแก ่

ผู้ปฏิบัติงาน ความต้องการภายนอก ได้แก่ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบด้านรายได้และสวัสดิการ

ด้านนโยบายและการบริหารและด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

 เมือ่จ�าแนกเป็นรายด้านเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการปฏบิตังิานของบคุลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1)  ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองพอกบคุลากรมคีวามยนิดีทีจ่ะปฏบัิติงานทีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความมุง่มัน่ ทุม่เท และตัง้ใจ 

รวมถึงได้คิดหาวิธีการปฏิบัติงานที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเสมอซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  

ทินพันธุ์ นาคะตะ ที่กล่าวถึง วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้

และท�าให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ถ้าหากกระท�าก็จะท�าจนเชี่ยวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าหากศึกษาก็จะ

ศึกษาให้รู้จนถึงรากเหง้าของเรื่องราวนั้นๆ ดังนั้น ค�าว่า “วิริยะ” จึงหมายถึงความเพียรพยายามอย่างสูงที่

จะท�าตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง หากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมานได้ว่าเรามีฉันทะหลอกๆ  

หรอืศรทัธาหลอกๆ ทัง้โกหกตวัเองและหลอกผูอ้ืน่ เพือ่อะไรนัน้ ผลงานทีเ่ขาท�าจะช้ีชดัออกมาเองว่าท�าเพือ่

อะไร ดงันัน้ นักวจัิยท้องถิน่ จงึต้องมใีจทีร่กัต่อคนท้องถิน่และรกัต่อการท�างานวจิยัเพือ่แก้ปัญหาคนท้องถิน่ 

อันเป็นศรัทธาสูงสุด หากไม่เป็นเช่นน้ัน ก็ได้แต่เพียงศรัทธาปากเปล่าท่ีไร้แม้เงาของความมุ่งม่ันและทุ่มเท 

หากแต่มีศรัทธาอื่นให้ครุ่นคิดและกระท�าอยู่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจ (ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น)ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่าบุคลากรมีความยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจ และมุ่งหวังที่จะ

ให้การท�างานประสบผลส�าเรจ็ในเป้าหมายท่ีก�าหนดข้ึน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ วเิชยีร ชาบตุรบณุฑรกิ 

ที่ให้ความหมายของ ฉันทะ ว่า หมายถึง ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น และปรารถนาที่จะท�าให้ดียิ่งขึ้น เรา
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ท�างานชนิดใดต้องสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นในงานนั้นด้วยการพิจารณาให้เห็นคุณค่าของงานนั้น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ  เพื่อ

น�ามาใช้ปรบัปรงุการปฏบัิติงาน (วมิงัสา คือ การใช้ปัญญาพจิารณา ไตร่ตรองกลัน่กรอง) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่าบคุลากรยังขาดการศึกษาวทิยาการใหม่ ๆ  เพือ่น�ามาใช้ปรบัปรุงการปฏบัิตงิาน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ สุชีพ ปุญญานุภาพ ที่กล่าวว่า วิมังสา คือ การหาวิธีการต่างๆ ในการท�างาน หรือประกอบอาชีพนั้นๆ 

ให้เกดิความส�าเร็จ เป็นขัน้ตอนทีส่�าคญัมาก (ดวิูธีการท�างานและการใช้ชวีติของชาวพทุธ)จงึน�ามากล่าวหลงั

ฉันทะ เราต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ของงาน อะไรบ้างที่จ�าเป็นต่อความส�าเร็จของงาน ต้องวางแผนรวม

ทั้งหาวิธีการลงทุน การผลิต การขาย การเงิน และต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 

หากจ�าเป็นต้องเข้าฝึกอบรมเป็นเรือ่งๆ ไป ต้องมัน่ใจก่อนว่ามคีวามเป็นไปได้จงึลงมอืท�าด้วยฉนัทะ ถ้าท�าไป

แล้วขาดทุนก็อย่าท�าเลย มันจะล�าบาก และเป็นบาป ระหว่างงานก็ต้องใช้วิมังสาอย่างต่อเนื่อง ว่าควร

ปรบัปรงุงานให้ดขีึน้อย่างไร เช่นเดยีวกนัหากพบว่าถ้าท�าต่อต้องล้มเหลวกต้็องหยดุ หรอืแม้แต่ในหน้าทีก่าร

งาน ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมไม่ได้ ก็ต้องหยุด วิมังสาคือการใช้สมอง ปัญญา (ซึ่งเป็นหนทางที่แท้ของ

ชาวพทุธ) คดิค้น พจิารณาและตรวจสอบ ต้องใช้ปัญญาอย่างจรงิจงั อย่าเพยีงแต่บอกว่า ช่างเถอะ..... อะไร

ก็ได้..... ซ่ึงพบมากในหมูพ่วกเราคนไทย ต้องคดิใหม่ให้ถกูต้องว่า อะไรกไ็ด้ไม่ได้อกีแล้ว..... ต้องวธิกีารท�างาน

ทีถ่กูต้องเท่าน้ันถงึจะได้ ซึง่ได้มาโดยวมิงัสา อย่างทีก่ล่าว ธรรมะข้ออืน่เกือ้หนนุวมิงัสาได้ มฉีนัทะในการคดิ

แบบวิมังสา มีวิริยะที่จะคิดเป็นต้น 

 2)  ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอกได้มีการประยุกต์ใช้หลัก

อิทธิบาทในการปรับกระบวนการบริหารโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยในการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและน�าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน เพื่อให้การบริหาร

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อให้เกิดประโยชน์

สงูสุดแก่ประชาชน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ สรุยิะ วริยิะสวสัดิ ์ทีก่ล่าวถงึองค์ประกอบทีก่่อให้เกดิความ

พงึพอใจในการปฏบัิตงิานองค์ประกอบทางด้านคณุสมบตัเิฉพาะ ได้แก่ เป้าหมาย หลกัปฏบิตัแิละกฎเกณฑ์

ต่าง ๆ แหล่งวัสดุ เงินทุน หน้าที่ขององค์การ การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ คุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้จะ

มีผลต่อความรู้สึก และความพึงพอใจในการท�างานของบุคคลในองค์การนั้น

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื การปรบักระบวนการบรหิาร

โดยใช้เทคโนโลย ีช่วยให้การบรหิารการจดัการให้มปีระสทิธภิาพ (วริยิะ คอื ความพากเพยีรในสิง่นัน้) ทีเ่ป็น 

เช่นนี้อภิปรายได้ว่าการปรับกระบวนการบริหารโดยใช้เทคโนโลยี เป็นนโยบายการบริหารราชการ ที่เน้น

การปรับกระบวนการบรหิารราชการโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ให้ประชาชนได้รบับรกิารข้อมลูข่าวสาร

อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน พร้อมกันนี้จะปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการให้สอดคล้อง กับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุริยะ วิริยะ

สวัสดิ์ที่กล่าวว่า องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบทางด้านคุณสมบัติ

เฉพาะ ได้แก่ เป้าหมาย หลักปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แหล่งวัสดุ เงินทุน หน้าที่ขององค์การ การน�า
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ คุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้จะมีผลต่อความรู้สึก และความพึงพอใจในการท�างาน

ของบุคคลในองค์การนั้น

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยู่ในระดบัมาก คอื การก�าหนดภารกจิและการ

มอบหมายงานให้ปฏบิติัตามนโยบายมคีวามเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร (วมิงัสา คอื การ

ใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองกลัน่กรอง)ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าการก�าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน

ให้ปฏบิตัติามนโยบายยงัไม่เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของบคุลากรเท่าทีค่วรซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ สมพงษ์ เกษมสิน ที่กล่าวถึง ความพึงพอใจในงานที่ท�า ความก้าวหน้าในการท�างานเกิดขึ้นด้วยความ

รู้สึกพอใจในงานที่ท�า ถ้ายิ่งงานนั้นเปิดโอกาสให้คนได้ใช้ความช�านาญและความคิดริเริ่มของตนเองมากคน

งานจะพอใจในงานที่ตนท�า ดังนั้น จึงอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าผลงานที่ตนท�าด้วยใจรักนั้นย่อมดีกว่าผลงานที่

ท�าโดยคนไม่รักงาน เมื่อเราหวังจะได้งานที่มีประสิทธิภาพ งานที่จะมอบหมายให้คนหนึ่งท�านั้น จึงควรเป็น

งานที่เขาพอใจเพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพ อันเป็นวิธีจูงใจที่ดีอีกวิธีหนึ่ง

 3)  ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าการท�างานร่วมกบับคุคลอืน่เป็นสิง่ทีย่ากหรอืไม่บางคนมพีฤตกิรรม

ที่สามารถปรับตัวและท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี แต่บางคนประสบปัญหาในการท�างานร่วมกับบุคคลต่าง ๆ 

โดยจะเห็นได้จากการไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือร่วมมือใด ๆ รวมทั้งการไม่ได้รับข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ 

ดงัน้ันความสามารถในการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่จงึเป็นสิง่ส�าคญัและควรฝึกฝนให้มขีึน้ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ อรรณพ บุญยรัตพันธ์ ที่กล่าวถึง ความส�าคัญของขวัญในการปฏิบัติงานบริหารราชการไทยไว้ดังนี ้

1) ท�าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท�างาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยราชการท่ีสังกัด 2) ก่อให้

เกิดความสามัคคีในหน่วยราชการ อันสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งมวลได้ 3) ท�าให้ข้าราชการปฏิบัติตนอยู่ใน

กรอบแห่งระเบียบวินัยและมีกิจกรรมอันดีงามและ 4) ท�าให้เกิดความเช่ือมั่น ศรัทธา และภาคภูมิใจใน 

หน่วยราชการที่ตนปฏิบัติอยู่

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ผูบ้งัคบับญัชามกีารจดัระบบ

การท�างานให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายที่ก�าหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น)ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บังคับบัญชา

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็มีการจดัระบบการท�างานให้สอดคล้อง

กับระเบียบและนโยบายที่ก�าหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ ประภาเพญ็สวุรรณได้ให้ข้อคดิว่า “พฤตกิรรมด้านการปฏบัิต”ิ เป็นการ

ใช้ความสามารถที่แสดงออกทางร่างกายรวมทั้งการปฏิบัติ และพฤติกรรมที่แสดงออก และสังเกตได้ใน 

สภาวการณ์หน่ึงๆหรืออาจเป็นพฤติกรรมที่ล่าช้าคือบุคคลไม่ได้ปฏิบัติทันทีแต่คาดคะเนว่าอาจจะปฏิบัติใน

โอกาสต่อไปเป็นพฤติกรรมสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาต้องอาศัยพฤติกรรมระดับต่างๆ เป็นส่วน

ประกอบท้ังทางความรู้และทัศนคติสามารถประเมินผลได้ง่ายแต่กระบวนการในการท่ีจะก่อให้เกิดเป็น

พฤติกรรมนี้ต้องอาศัยเวลาและการตัดสินใจหลายขั้นตอน

  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยทีส่ดุ ซึง่มีค่าแปลผลอยูใ่นระดับมาก คอืผูบั้งคับบัญชาสนใจและเอาใจ
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ใส่ต่อผู้ใต้บงัคบับญัชา ให้ความสนทิสนมและเป็นกนัเอง(วมิงัสา คอื ความหมัน่สอดส่องในเหตุผลของสิง่นัน้)

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บังคับบัญชายังขาดความสนใจและเอาใจใส่ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการให้

ความสนิทสนมและเป็นกนัเองกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิของ สรุยิะ วริยิะสวสัดิท์ีก่ล่าวถงึ 

องค์ประกอบที่ก่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจ คือ คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา ได้แก่ ความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้างาน และคนงาน รวมไปถึงการเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของคนงาน ซึ่งจะมีผล

ต่อความพึงพอใจของงาน

2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัย พบว่า 

 1)  บคุลากรทีม่เีพศต่างกนั มีการประยกุต์ใช้หลกัอทิธิบาท 4 ในการปฏิบตังิานองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

(Null Hypothesis) ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า บุคลากรทัง้เพศชายและเพศหญงิ ต่างมคีวามรู ้ความสามารถ 

และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ 

กฎหมาย และนโยบายอย่างถ่องแท้ และมีทักษะ ความสามารถในการน�าความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติ

งานได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหา ด้วยปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นอย่างดี รักและชอบงานที่ท�าอย่างเต็มใจ 

จรงิใจและทุม่เทซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พระมหาเตมิ โสภโณ (สมภกัด)ี ได้ท�าการศกึษาการประยกุต์

ใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการปฏบิติังานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็

ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน

 2)  บคุลากรทีม่อีายตุ่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการปฏิบตังิานองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

(Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุไม่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติ

งานทั้งนี้เพราะบุคลากรมีการน�าหลักอิทธิบาทมาปรับใช้ในการท�างาน รักงานที่ท�า ขยันท�างาน รับผิดชอบ

งานและรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก็จะท�าให้งานที่ท�าประสบความส�าเร็จ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ พระมหาเตมิ โสภโณ (สมภกัด)ี ได้ท�าการศกึษา การประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการปฏบิตัิ

งานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัยพบว่าผลการ 

เปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า บุคลากรที่มี อายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4  

ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน

 3)  บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ได้มี

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้การท�างานในสถานท่ีท�างานท่ีมีเพ่ือน 

ร่วมงานทีห่ลากหลาย ท�าให้ทกุคนต้องอยูก่บัสิง่ทีต่นเองชอบและไม่ชอบ เพือ่ให้รูส้กึมคีวามสขุกบัการท�างาน 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ควรพิจารณาว่าอะไรคอืสิง่ดีๆ ทีอ่งค์กรให้กบัพนกังาน และควรตระหนกัถงึคณุค่าของความแตกต่างระหว่าง

บุคคล เพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างให้เกียรติและเป็นมิตร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ พระมหาเติม โสภโณ (สมภักดี) ได้ท�าการศึกษา การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน

ของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ดผลการวจิยัพบว่า ผลการเปรยีบเทยีบ 

ความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลใน

เขตอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4  

ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย

แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น

ผู ้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยผู้บริหารควรก�าหนดเป้าหมายหรือ

วัตถปุระสงค์ของงานทีจ่ะมอบหมายให้ชดัเจน ชีแ้จงให้เข้าใจตรงกนัในเป้าหมายและระยะเวลาทีต้่องปฏิบัติ

ให้ส�าเร็จมอบอ�านาจให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่และความ 

รบัผดิชอบ ผูใ้ต้บงัคับบญัชาอาจต้องมอี�านาจพอสมควรในการด�าเนนิการต่าง ๆ  ได้ชีแ้จงนโยบาย กฎระเบยีบ  

และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้นเข้าใจถ่องแท้พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาให้

สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีการสอนงานให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มอบและผู้ถูกมอบ 

เพื่อเป็นการตรวจสอบช่วยเหลือโดยการให้ค�าแนะน�า ปรึกษาหารือให้การปฏิบัติงานนั้นส�าเร็จลุล่วงไปด้วย

ดีและจัดให้มีระบบและวิธีการควบคุมที่เหมาะสม

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับ

บัญชาดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถใน

ด้านองค์ความรูแ้ละทกัษะในการในการคดิและเสนอเหตผุล ผูบ้งัคบับญัชาควรให้ความเหน็ ค�าปรกึษา และ

เสนอแนะในงานที่รับผิดชอบ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ และเปิดโอกาสยอมรับและ

ฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา

 ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ด้านลักษณะงานและความ 

รับผดิชอบ ดงันัน้ผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากท่ีสดุ โดยให้หวัหน้าพจิารณาว่างาน

นัน้มคีวามจ�าเป็นต้องด�าเนินการต่อหรอืควรโอนกลบัไปให้ผูม้หีน้าทีโ่ดยตรงรบัผดิชอบตามเดมิ ขณะเดียวกนั

ก็ต้องจัดล�าดับความส�าคัญและความเร่งด่วนของงานที่ยังคงรับผิดชอบอยู่ให้เป็นระบบ

 เมือ่จ�าแนกเป็นรายด้านเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการปฏบิตังิานของบคุลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ามาเป็นข้อเสนอแนะได้
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ดังนี้

 1)  ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ดงันัน้ผู้บรหิารควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยการมอบหมายงานด้วย

ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สร้างบรรยากาศในการท�างานท่ีดี เพื่อจะก่อให้เกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน 

และควรคิดหาวิธีการปฏิบัติงานที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายด้วยความมุง่มัน่ ทุม่เท และตัง้ใจ (ฉนัทะ คอื ความพอใจรกัใคร่ในสิง่นัน้)ดงันัน้ผูบ้รหิารควรรกัษา

มาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์ 

วธิกีาร ระเบยีบ กฎ ข้อบงัคบั มต ิกฎหมาย และ นโยบายอย่างถ่องแท้ และมทีกัษะ ความสามารถในการน�า

ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหา ด้วยมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นอย่างดี  

รักและชอบงานที่ท�าอย่างเต็มใจ จริงใจและทุ่มเท

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ  

เพือ่น�ามาใช้ปรบัปรงุการปฏิบตังิาน (วมิงัสา คอื การใช้ปัญญาพจิารณา ไตร่ตรองกลัน่กรอง) ดงันัน้ผูบ้รหิาร

ควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู ้

เพิ่มเติม เพื่อศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อน�ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

 2)  ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ดงันัน้ผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยก�าหนดนโยบายให้มคีวามชดัเจน

และสามารถน�าไปปฏิบัติได้ 

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื การปรบักระบวนการบรหิาร

โดยใช้เทคโนโลยี ช่วยให้การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น)  

ดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยปรับกระบวนการบริหาร โดยการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยให้การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยู่ในระดบัมาก คอื การก�าหนดภารกจิและการ

มอบหมายงานให้ปฏบิติัตามนโยบายมคีวามเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร (วมิงัสา คอื การ

ใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองกลั่นกรอง) ดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด 

โดยก�าหนดภารกจิและการมอบหมายงานให้ปฏบิติัตามนโยบายต้องมคีวามเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ

ของบุคลากรแต่ละคน

 3)  ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยการประสานสัมพันธ์

และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องานเป็น 

ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท�ามี น�้าใจ ช่วยเหลือ 
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และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ผูบ้งัคบับญัชามกีารจดัระบบ

การท�างานให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายที่ก�าหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น)ดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและ

พฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยผูบ้งัคบับญัชาควรจดัระบบการท�างานให้สอดคล้องกบัระเบยีบและนโยบาย

ที่ก�าหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือผู้บังคับบัญชาสนใจและ 

เอาใจใส่ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเอง (วิมังสา คือ ความหมั่นสอดส่องในเหตุผล

ของส่ิงน้ัน) ดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยผู้บังคับบัญชาควรให ้

ความสนใจและเอาใจใส่ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ผลการวจัิยพบว่า การประยกุต์ใช้หลักอทิธิบาท 4 ในการปฏบัิตงิานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในด้านนี้ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ 

จุดเด่น จุดด้อย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค เพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 2)  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ท่ีจะเป็นผลกับการน�าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้การปฏิบัติงาน

ได้แก่ รายได้ต่อเดือน หรือระยะเวลาการท�างาน เป็นต้น
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11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ 

และดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไข 

ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถีถ้่วนและเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมา ผู้วจัิยซาบซึง้เป็นอย่างยิง่ จงึขออนโุมทนา 

ขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณ พระอุดมเกียรติ์ วิสุทฺธาจาโร (ทองปั้น) ขออนุโมทนาขอบคุณ นาย

อาทิตย์ แสงเฉวก และนายสุริยา ชินค�า ที่ให้ความอนุเคราะห์ในในการตรวจสอบรวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก้ไข

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ ขออนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)ดร.สุกิจ ชัยมุสิก  

รองศาสตราจารย์ศรชยั ท้าวมิตร และรองศาสตราจารย์อดุม พริยิสิงห์ ทีก่รณุาตรวจสอบแก้ไข รปูแบบ และ

ให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ขออนุโมทนาขอบคุณ

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล บคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองพอก อ�าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็  

ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยจนท�าให้

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้  

ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บิดา มารดา และบุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล 

อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัยท้ังในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านท้ังหลายจงมีความสุข  

ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 

อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

STUDENT GUARDIANS’ SATISFACTION WITH PROVIDING EDUCATION AT 

SCHOOLS IN KANTHARA WICHAI DISTRICT, MAHA SARAKHAM PROVINCE

พระทรงศักดิ์ นิราลโย (ภูเงินช่อ)1

PHRASHONGSAK NIRAYO (PHORNGERNCHOR)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการ

ศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

จ�าแนกตามเพศ อาย ุและระดบัการศกึษา ต่างกนั และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจดัการศกึษา

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ปกครอง

นักเรียน ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 381 

คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง

ข้อ .32-.87 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทยีบโดยใช้ t-test (Independent Samples) และวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ด้านหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานที่ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

2)  ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความ 

พงึพอใจต่อการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน

3)  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจัดการศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวัดมหาสารคาม 

ล�าดบัตามความถีจ่ากมากไปหาน้อย สามล�าดบัแรก คอื ควรจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพ

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจดัการศกึษา เชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญในท้องถิน่มาให้ความรูแ้ก่นกัเรยีน และควรเปิดโอกาส

ให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการประเมินผลกจิกรรมต่างๆ ท่ีสถานศกึษาจดัข้ึน ปรกึษากบัผูป้กครองเมือ่นกัเรยีน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอ่อน

ABSTRACT

The objectives of the study were to: 1) explore student guardians’ satisfaction with 

providing education at schools in KantharaWichai district of MahaSarakham province,  

2) compare their satisfaction with providing education in the preceding district with variables 

classified by their genders, ages and educational levels and 3) study suggestions on  

providing education there. The sampling group for this research comprised 381 guardians, 

whose children were grade 5-6 students in the above district. The tool used for conducting 

the research was Likert-type rating scale questionnaires with the reliability amounting to 

.87. The statistics utilized for data analyses encompassed percentage, mean, standard 

deviation, comparing pair differences of mean by making use of t-test (Independent  

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

Results of the research manifested the following findings: 

1)  Student guardians’ satisfaction with providing education at schools in Kanthara-

Wichai district of MahaSarakham province was rated ‘high’ in the overall aspect. With a 

single aspect taking into account, the aspect with the highest mean was academic affairs. 

The next lower one was personnel, premises and settings while the last one with the 

lowest mean was relations between schools and guardians.

2)  The comparative results indicated that variables of guardians’ genders and 

educational levels showed significant differences in their satisfaction with providing at school 

in the above district, with the statistical significance level at .05 in the overall aspect, but 

those of their ages proved otherwise in the overall aspect. 

3)  Suggestions on providing education at schools in the aforesaid district were 

recommended in descending order of three frequencies. First, schools should organize 

instructional activities with far more increasing effectiveness, especially for students having 

low learning achievement. Secondly, they should open up opportunities for community 

residents to take part in providing education, inviting specialized guest speakers in localities 

to impart students with knowledge. Finally, they should open up opportunities to have 

student guardians participate in evaluating outcomes of various activities held by schools, 

consulting them when students had weak learning achievement.
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1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การศกึษาเป็นรากฐานส�าคญัประการหนึง่ ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ  

ในสังคม เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่างๆ ตลอดชีวิต 

สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านต่างๆ ที่จะด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  

รู้เท่าทนัการเปลีย่นแปลง รวมเป็นพลงัสร้างสรรค์การพฒันาอย่างยัง่ยนืได้ รัฐเหน็ความส�าคญัของการศกึษา 

ในปี พ.ศ. 2542 จงึได้ตราพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิเพือ่ให้การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันา

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน

การด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ  

1) เป็นการศกึษาตลอดชวีติส�าหรบัประชาชน 2) ให้สงัคมมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษา และ 3) พฒันาสาระ

กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการกระจายอ�านาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้มีการก�าหนดมาตรฐาน และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ทุกระดับ และประเภทการศึกษา (สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ พิบูลย์, 2544, หน้า 2 – 3) 

จากการจัดการศึกษาของไทยที่ผ่านมา ยังปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว จึงจ�าเป็นต้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยการบริหาร และการจัดการศึกษาซึ่งถือว่าเป็น

กลไกส�าคัญของการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545  

ที่ก�าหนดให้การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นหมวดส�าคัญหมวดหนึ่ง ที่ต้องมีการปฏิรูปไปพร้อมๆ กัน

กับการปฏิรูปด้านอื่น โดยได้วางระบบโครงสร้างการบริหารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เชื่อมโยงและส่งเสริมการ

ปฏริปูด้านอืน่ทกุด้าน ทัง้ในส่วนท่ีรฐัจดัการศกึษาเอง และในส่วนทีอ่งค์กรประชาชน และทกุส่วนของสงัคม

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตลอดจน ก�ากับ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทั้งของรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน และบุคคลที่จัดการศึกษา (ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หน้า 51) 

ผูป้กครองและครูเปรยีบเสมอืนผูน้�าทาง หากต่างคนต่างน�าไปคนละทศิทางเปรยีบเสมอืนเส้นขนาน

สองเส้นที่ไม่มีโอกาสบรรจบกัน ดังนั้น ผู้ปกครองและครูต้องร่วมมือกัน ปรึกษาหารือกัน รับทราบความ 

คิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งสถานศึกษาส่วนใหญ่ด�าเนินงานยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พบปัญหาและ

อปุสรรคหลายประการ เช่น ปัญหาด้านหลกัสตูรทีข่าดความยดืหยุน่ และไม่สอดคล้องกบัความต้องการของ

ชุมชน ปัญหาบุคลากรสอนไม่ตรงตามวิชาความรู้ที่เรียนมา บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ ปัญหาด้าน

งบประมาณไม่เพียงพอ 

การให้ความส�าคัญกับผู้ปกครอง ซึ่งเปรียบเสมือนลูกค้าเป็นอันดับแรก จ�าเป็นต้องมีการวัดระดับ

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง เพื่อน�าผลที่ได้มาปรับปรุงให้บรรลุผลตามความต้องการของผู้ปกครอง ความ

คิดเห็น และความต้องการของผู้ปกครอง เป็นผลชี้วัดความส�าเร็จ หรือความล้มเหลวในการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนได้เป็นอย่างดีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ช้า ปัญหาด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ในสถานศึกษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร ปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ท�าให้เกิดปัญหา

และอปุสรรคพบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่มีภารกจิส่วนตวัไม่พร้อมทีจ่ะให้ความร่วมมอื ขาดความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือปล่อยให้ปัญหาของลูกอยู่ในภาวะวิกฤติแล้วจึงหันมาสนใจ ซึ่งมีผล

ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และอีกประการหนึ่งที่ส�าคัญคือ ผู้ปกครองยังไม่ให้ความร่วมมือด้าน
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การสนับสนุนปัจจัยที่เพียงพอ โดยคาดหวังที่จะได้รับการบริการจากสถานศึกษามากเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะ

เป็นด้านหลักสูตร บุคลากร อาคารสถานที่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และด้านการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา กล่าวได้ว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องด�าเนินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเป็นงานที่ส�าคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศชาติ และ

เป็นงานที่ท้าทายว่าจะจัดการศึกษาอย่างไรให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นที่ต้องการของผู้ปกครอง

จากเหตุผลดังกล่าว ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี

ต่อการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถมศึกษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ใน 4 ด้าน คอื ด้านหลกัสตูร 

ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งข้อมูลทั้ง 4 ด้าน

นี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถสังเกต และแสดงความต้องการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ให้สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของ 

ผู้ปกครองได้

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษา 

อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

2. เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�าแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม

3. สมมติฐานการวิจัย

 3.1 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 3.2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 3.3 ผูป้กครองนกัเรยีนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการจดัการศกึษาโรงเรยีน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 8,235 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�าแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ (กรมส่งเสริมการ
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ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549, กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, เฉลิมชัย ฉวีวงศ์, 2543, และ กิติมา ปรีดีดิลก, 

2533) 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่ และ 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาน

ศึกษากับชุมชน

3. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี ได้แก่ โรงเรียนประถมศกึษา ในเขตอ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมีต่อการจดัการศกึษาโรงเรียนประถมศกึษา 

อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

2. ท�าให้ทราบความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม ของผู้ปกครองนักเรียนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม

4. สามารถน�าผลการศึกษาไปใช้ปรบัปรงุการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคล้อง กบัความ

พงึพอใจของผู้ปกครองนกัเรยีนทีก่�าลงัศกึษาทีโ่รงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวัดมหาสารคาม

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 8,235 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 381 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตร

ของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์ และ กุสุมา ผลาพรม, 2553 หน้า 122) สุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยเลือกโรงเรียนที่อยู่ในต�าบลท่าขอนยาง เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล และสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ  

(Rating Scale) 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

(One-way ANOVA)
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7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.20 มีอายุระหว่าง 31 – 50 ปี จ�านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10 และ มีการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. 

จ�านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 

2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 ผลการวจัิยพบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คือ ด้านวชิาการ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1)  ด้านวิชาการ พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมต่ีอการจัดการศกึษาโรงเรยีน

ประถมศึกษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียสงูสดุ คอื พอใจ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเด็กนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ พอใจ

การเรียนและการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา

 2)  ด้านบคุลากร พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครู

ผู้สอนแต่งกายเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

 3)  ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมี

ต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสุด คือ ห้องเรยีนมคีวามสะอาด ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื โรงเรยีนจดัสถานท่ีเป็นสดัส่วน 

ถูกสุขลักษณะ และเกิดประโยชน์ในการใช้สอย

 4)  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดประชุมชี้แจ้งให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบการด�าเนินการของ

โรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่าง ๆ อยู่

เสมอ

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 สมมติฐานที่ 2 ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมตฐิานที ่3 ผูป้กครองนกัเรยีนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมคีวามพงึพอใจท่ีมต่ีอการจดัการ

ศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการ

จัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 

8. อภิปรายผล

จากการสรปุผลการวจัิยเรือ่ง ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีน

ประถมศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จังหวดัมหาสารคาม พบว่ามผีลการวจัิยทีน่่าสนใจและสามารถน�ามาอภปิราย

ผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 ผลการวจัิยพบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถม

ศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จังหวดัมหาสารคาม โดยรวมทัง้สีด้่านอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ โรงเรยีน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตาม 

ข้อก�าหนดของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและ 

ท้องถิ่น โดยการใช้แผนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล รวมถึงพัฒนาการเรียน

การสอน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ สนอง

ความแตกต่างในความสามารถ ความถนดัและความสนใจทางการเรยีนของผูเ้รยีนแต่ละคน ส่งเสรมิการเรยีนรู ้

จากการปฏิบัติจริง และการให้ประสบการณ์การเรียนที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ใช้สื่อการเรียนการสอนและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยการเรียนรู้และพัฒนาของผู้เรียนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม และ

พฒันาโรงเรยีนให้มสีภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม โดยการจดับรรยากาศภายนอกและภายในอาคารเรยีน และ

บริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เอื้อต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต ต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู ้

และเกดิความปลอดภยั ส่งเสรมิ สนบัสนนุ บุคลากรของโรงเรยีนให้มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน

ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยพัฒนาให้มีจิตส�านึก อุดมการณ์ และ 

วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ ให้ก้าวทันความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน มีขวัญ ก�าลังใจ และจัดให้มีการสร้างความเข้าใจ

อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งโดยเอกสาร การประชุม การ
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มส่ีวนร่วมในกิจกรรมกบัชุมชน การประชาสมัพนัธ์ โดยใช้นกัเรยีนเป็นสือ่จากผลคณุภาพการเรยีนการสอน

และกิจกรรมต่าง ๆ ของงานกิจการนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวดี ชัยกิตติภรณ์ (2546) ได้

ศึกษาเรื่อง ความพึงของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียน

เทศบาล 1 วัดแจ้ง เทศบาลต�าบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ใน

ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ ศรนารายณ์ (2547) ได้ศึกษา ระดับความพึงพอใจของ 

ผูป้กครองต่อการจดัการศกึษาปฐมวยัในโรงเรยีนสงักดัเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ระดับความพงึพอใจ 

ของผูป้กครองในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก รวมถงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประยรูฤด ีผาตธิรรมธร (2549) 

ได้ท�าการวิจัยเร่ือง ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของ

โรงเรยีนอ�านวยวทิย์ จังหวดัสมุทรปราการ ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัการ

ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนอ�านวยวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 1)  ด้านวิชาการ พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมต่ีอการจัดการศกึษาโรงเรยีน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะสถานศึกษาได้ให้ความส�าคัญด้านหลักสูตรซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการถือเป็นหัวใจของ การ

บริหารงานของโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมี

ความสขุ และเป็นภารกจิหลกัของโรงเรยีนทีบ่คุลากรในโรงเรยีนได้แก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครผููส้อนต้องปฏบิตัิ 

และถือเป็นหน้าที่หลัก จึงจะส่งผลให้ผลการบริหารงานของโรงเรียนมีคุณภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุพจน์ ศรนารายณ์ (2547) ได้ศึกษา ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา สิทธิบุญมา (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่

มต่ีอการจดัการศกึษาของโรงเรยีนบ้านหนองหม้อ พบว่า ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนหนองหม้อ ด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก

 2)  ด้านบคุลากร พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอน

ในสถานศึกษามีความรู้ความสามารถเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างดี ท�าให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นศรัทธาใน

ตัวครู และได้ท�าหน้าที่เต็มก�าลังความสามารถ ทั้งยังเป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้นักเรียนได้

เรียนรู้อย่างมีความสุข จึงเป็นผลให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษามาก ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ (2549) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการจัดการศึกษา ว่าผู้บริหารและ

บุคลากรท่ีท�าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ในการจัดการศึกษา ยังมีผู้ท่ีรับผิดชอบท่ีอาจไม่ได้เป็นผู้ถ่ายทอด

โดยตรงอกีหลากหลาย ได้แก่ ผูบ้ริหารซึง่มหีน้าทีจ่ดัการศกึษาทีต่นรบัผดิชอบให้เป็นไปโดยเรยีบร้อย น�าไป

สู่เป้าหมายที่ต้องการ และยังจ�าเป็นต้องมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นร่วมด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ งาน

ทะเบียน งานโภชนาการและสุขอนามัย รวมทั้งฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ 

 3)  ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมี

ต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาปรบัปรงุอาคารเรยีนให้มคีวามมั่นคงแข็งแรง 

และได้มาตรฐานบริเวณสถานศึกษาสะอาด สวยงาม และปลอดภัย นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีการจัดท�า

สวนหย่อม ปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดร่มเงา ความร่มรื่น เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เห็นและเกิดความพึงพอใจ

และยังให้ชุมชนมาใช้บริการอาคารสถานที่ในการประกอบกิจกรรมหรือจัดงานส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วจิยัของ สพุจน์ ศรนารายณ์ (2547) ได้ศึกษา ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศกึษาปฐมวยั

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ด้านการบริหาร

อาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา สิทธิบุญมา (2549) ได้ศึกษาเรื่อง 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองหม้อ พบว่า ผู้ปกครอง

มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหม้อ ด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี อยู่ใน

ระดับมาก

  4)  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูป้กครองนกัเรยีนได้เข้าไปมคีวามสมัพนัธ์กับสถานศกึษา ซึง่บทบาทใหม่ของ

สถานศกึษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่ชุมชนสมัพนัธ์อยูท่ี่ความเข้าใจอนัดีระหว่าง

สถานศึกษากับชุมชนซึ่งผลจากความเข้าใจอันดีต่อกันจะน�าไปสู่ความร่วมมือ การช่วยเหลือสนับสนุน การ

ด�าเนินงาน ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงเป็นชุมชนหลักที่สถานศึกษาต้อง

ท�ากจิกรรมเกีย่วข้องโดยตรง ปัจจุบนันีส้ถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามาใช้บรกิารมากขึน้ ท�าให้ชมุชน

ผู้ปกครองเกิดความรักและรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา 

สทิธิบุญมา (2549) ได้ศกึษาเรือ่ง ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

บ้านหนองหม้อ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองหม้อ ด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อยู่ในระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 1)  ผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมีเพศต่างกนัมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการจัดการศกึษาโรงเรยีนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง

เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ท้ังนีเ้พราะว่า ผูป้กครองนกัเรยีนทัง้เพศชายและเพศหญงิต่างมคีวามสนใจต่อ

การจัดการศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติระบุว่า บิดามารดาเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญและ

เป็นหน้าทีท่ี่จะต้อง รบัผดิชอบในการส่งเสรมิให้บตุรเข้ารบัการบรกิารด้านการศกึษา ซึง่ไม่สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ อรพรรณ นพพล (2550) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา

ปฐมวัยโรงเรียนตันติวัตร เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ�าแนกตามเพศ ผู้ปกครองทั้งเพศชาย

และเพศหญิงมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

 2)  ผูป้กครองนักเรยีนทีมี่อายตุ่างกนัมคีวามพงึพอใจท่ีมต่ีอการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถม

ศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hy-

pothesis) ทั้งนี้เพราะว่าผู้ปกครองทุกช่วงอายุต่างให้ความส�าคัญต่อการจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน ทั้งนี้
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โรงเรียนได้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยชี้แจงการด�าเนินการของโรงเรียนในปีที่ผ่านมา การจัดการศึกษาใน

ปัจจบัุนและอนาคต ท�าให้ผูป้กครองมีความเข้าใจเร่ืองการด�าเนนิการจัดการศกึษาของโรงเรยีน อกีท้ังมคีวาม

สนใจความเป็นไปของการจดัการเรยีนการสอน การบรหิารของโรงเรยีน และมคีวามคาดหวงัต่อการจดัการ

ศึกษาของโรงเรียน ความตื่นตัวของผู้ปกครองในเรื่องของการจัดการศึกษา ประกอบกับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและแรงงานที่สังคมต้องการ จึงท�าให้ผู้ปกครองทุกช่วงอายุเห็นความส�าคัญของการศึกษาและ

ปรารถนาให้บตุรหลานของตนได้รบัการศกึษาด ีซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ สพุจน์ ศรนารายณ์ (2547) 

ได้ศึกษา ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัด

สมุทรสาคร พบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองจ�าแนกด้านอายุ มีความพึงพอใจต่อการ

ศึกษาระดับปฐมวัย ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน

 3)  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะว่าการจัดการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ต้องมีความร่วม

มือกัน ร่วมคิด ร่วมท�า โดยเฉพาะหลักสูตรท้องถิ่น หรือหลักสูตรสถานศึกษา ที่ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั โดยต้องร่วมกนัพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัผูเ้รยีน และประสานความ

ร่วมมอืในการพัฒนาวชิาการกบัชมุชน และสถานศกึษาอืน่ เพือ่ให้เกดิการรบัรูถ้งึสภาพการจดัการศกึษาของ

โรงเรียนร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตรา คนซื่อ (2551) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความ

พงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจัดการศึกษาของโรงเรยีนบ้านท่าช้าง ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

สระแก้ว เขต 2 ผลการวจัิยพบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

บ้านท่าช้าง ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสระแก้ว เขต 2 จ�าแนก ตามระดบัการศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9. ข้อเสนอแนะ

จากการวจัิยเร่ืองความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมีต่อการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษา 

อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยขอน�าเสนอเพื่อเป็นการน�าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นดังนี้

1. ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

 1)  โรงเรียนต้องพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับชุมชน  

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

ท�าการวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพนกัเรยีน มกีารประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาอืน่ 

และชุมชนตรวจสอบ ติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ

 2)  โรงเรียนต้องส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู มีการประเมินผลงานครูอย่างเป็นระบบ มีการ

เลือ่นขัน้เงนิเดอืนอย่างยตุธิรรม ส่งเสรมิความก้าวหน้าของข้าราชการคร ูพฒันาข้าราชการครอูยูต่ลอดเวลา 

และส่งเสริมครูเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เพื่อความสัมพันธ์อันดี

 3)  โรงเรียนควรปรับปรุงประสิทธิภาพวิธีการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยแจ้ง

ข่าวสารหรือประชาสมัพนัธ์การด�าเนินงานของโรงเรียนให้มากขึน้ จดัให้มกีารปรกึษาหารือระหว่างผูป้กครอง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

และครูอย่างสม�่าเสมอ

 4)  โรงเรียนควรพัฒนาวิธีการสอนส�าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติค้นคว้าด้วยตนเอง และ

ให้สอดคล้องกับสภาพและตอบสนองความต้องการของชุมชน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  1)  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการจัดการศึกษาทุกระดับตามความพึงพอใจของ 

ผู้ปกครอง เพื่อจะได้น�าปัจจัยที่ได้จากการวิจัยมาก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น

 2)  ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละ

ช่วงชั้นโดยการสัมภาษณ์

 3)  ควรศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

จากประชากรกลุ่มอื่น เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ศิษย์เก่า
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11. ค�าขอบคุณ
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ทกุท่านทีใ่ห้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดมีาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคณุ พระครวูจิติรปัญญาภรณ์,ดร. อาจารย์

ที่ปรึกษาหลัก และอนุโมทนาขอบคุณ ดร.จ�านง กมลศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ท่านทั้งสองได้ให้ความรู้ 

ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.สัมฤทธิ์  

แก้วสมบัติ ประธานกรรมการ ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี และดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ กรรมการ ที่กรุณา 

ให้ความรู้ ค�าแนะน�า ข้อคิดเห็น ตรวจสอบ แก้ไข รูปแบบ และรูปเล่ม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด และนายสุริยันต์ สายเมือง ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านเหล่า อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืเพือ่การวจิยั จนท�าให้วทิยานพินธ์เล่มนีส้�าเรจ็ลงได้

อย่างสมบูรณ์ ขออนโุมทนาขอบคณุ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม  

กลุ่มตวัอย่าง ครูผูส้อน นกัเรยีน ทกุท่าน ทีใ่ห้ความช่วยเหลอืในด้านการให้ข้อมลูและการเกบ็รวบรวมข้อมลู

จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ขอขอบคุณพระครูปลัดขจรศักดิ์ อัคคฺธัมโม  

และอนุโมทนาขอบคุณนายสุขสันติ์ ภูจ�าปา ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นผู้ช่วยผู้วิจัย ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนีส้�าเร็จลงด้วยดี คุณประโยชน์อนัพงึมแีก่การศกึษาค้นคว้าวทิยานพินธ์เล่มนี ้ผูว้จิยั

ขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคย

อบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัยทัง้ในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจรญิยิ่งในคุณงามความดี

ด้วยเทอญ
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ศึกษาสัมมาทิฎฐิกับการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา 

A STUDY OF THE SAMMADITTHI TO CHANGING  

THE ADOPTION OF BUDDHISM

พระเที่ยง อนาลโย (สุดสังข์)1

PHRA TIENG ANARAYO (SUDSANT)

ท�าวิจัยเมื่อพ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

วทิยานพินธ์เร่ืองนีม้วัีตถปุระสงค์ดงันี ้1) เพือ่ศกึษาการเปลีย่นปรบัรับเอาพระพทุธศาสนา 2) เพือ่

ศึกษาสัมมาทิฎฐิกับการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา และ 3) เพื่อวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิกับการเปลี่ยน

ปรับรับเอาพระพุทธศาสนา วิธีการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลใน 

พระไตรปิฎก และหนังสือที่รวบรวมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และงานเขียนต่าง ๆ แล้วน�ามา

อธิบาย เพื่อให้ได้เนื้อหาสอดคล้องตามล�าดับของงานวิจัย

ผลจากการวจิยัพบว่า ความเชือ่ทีม่ปัีญญาหมายถงึ ความเชือ่ในพระรตันตรยัทีม่กีารเกีย่วข้องกบั

การบรรลุธรรมของพระพทุธศาสนาความสัมพนัธ์ของศรทัธาในฐานะเป็นปัจจยัเกือ้กลูต่อการเข้าถึงเป้าหมาย

ในระดบัขัน้ต้นของความสมัพนัธ์ทีเ่กดิจากปัจจัยข้ันพืน้ฐานคอืปรโตโฆสะ และโยนโิสมนสกิารการได้ฟังธรรม

ย่อมเกิดปัญญาและประโยชน์ที่จะได้รับคือ เกิดโลกิยปัญญาเมื่อพัฒนาโลกิยปัญญาให้รู้ยิ่งรู้แจ้งจะได ้

โลกุตตรปัญญาอันเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายเพราะประกอบความเห็นที่ถูกต้องไม่ประกอบด้วย

ความคิดที่ผิด

สัมมาทิฎฐิ คือ ความเห็นถูกมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับเรื่องโลกและความเป็นไปของชีวิตว่า

เป็นไปตามกฎของไตรลกัษณ์คอืมกีารเกดิขึน้ต้ังอยูแ่ละเสือ่มสลายไปเป็นธรรมดาโดยใช้ปัญญาพจิารณาเพือ่

พัฒนาไปสู่ความหลุดพ้นคือ นิพพานเพราะความเห็นเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่อาจน�าวิถีชีวิตและสังคมมนุษย์

ไปสู่ความดีความเจริญดังนั้น การได้ศึกษาความส�าคัญของสัมมาทิฏฐิเป็น “ปฐมสู่นิพพาน” จะช่วยให้เกิด

ความเข้าใจไปตามล�าดับเป็นพื้นฐานต่อไป

วเิคราะห์สมัมาทฏิฐกิบัการปรบัเปลีย่นรบัเอาพระพทุธศาสนาในทรรศนะทีเ่ป็นมจิฉาทฎิฐนิัน้อาจ

ท�าให้มีทรรศนะต่อสิ่งต่างๆท่ีผิดพลาดเกิดข้ึนได้ ดังนั้น หลักธรรมอันส�าคัญในทางพุทธศาสนาท่ีจะท�าลาย

ทรรศนะทีผ่ดิพลาดน้ีได้คือสมัมาทฎิฐิโดยปัจจัยท่ีก่อให้เกิดสมัมาทฎิฐินีไ้ด้กค็อืปรโตโฆสะและโยนโิสมนสกิาร

เป็นปัจจัยที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอีกปัจจัยที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือกัลยาณมิตรซ่ึงเป็นผู้กระตุ้นเตือน

ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งข้ึนท�าลายทรรศนะอันเป็นมิจฉาทิฎฐิให้สิ้นไป 

เหลือไว้แต่ความเห็นแจ้งในสรรพสิ่งตามความเป็นจริงนั่นเอง

1 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ABSTRACT

The objectives of this research were aimed: 1) to study adoption of Buddhism,  

2) to study adoption of Buddhism and Right understanding, 3) to analyze the adoption of 

Buddhism and Right Understanding. The research methodology was based on the  

qualitative one, placing the emphasis on the documentary research. Data were gained form 

such secondary sources as The Tripitaka, texts on Theravada Buddhism and Buddhist 

scholars’ writings. They, then, were explained to gain the essence in conformity with orders 

of the research. 

Outcomes of the research summarize the following main findings:

The belief perceived with wisdom connotes the belief in Buddhism’s Three Jewels 

having to do with achieving Buddhism’s dharma. The relation of faith as a contributing 

factor for accessing the target goal at the initial step of the contributing one was …and 

proper attention. Listening to dharma attentively gives rise to wisdom; the resultant  

benefit was to gain mundane wisdom. The more the mundane wisdom is developed, the 

more supra-mundane one gains. It is instrumental in achieving the goal, for it is composed 

of the right view, not the wrong one.

Right Understanding is right views. Thus, one should have right views on the world 

and developments of life that it is subject to change under the law of Three Characteristics 

by using wisdom to take it into consideration so as to develop oneself to liberation,  

Nirvana, for a point of views was a changing point that may lead a way of an individual’s 

life and human society to a good act and progress. Accordingly, to have studies significance 

of Right Understanding is the stepping stone to Nirvana, help enhancing understanding of 

it in order of its developments as the basic step. 

The analytical results revealed that Right Understanding and adoption of Buddhism 

in wrong views may have different views on different things arisen mistakenly. Therefore, 

the two core teachings are others’ thoughts and proper attention, which were considered 

as the contributing factor. Another core teaching is companionship, which stimulated  

others’ thoughts and proper attention to increasingly grow, eradicating wrong views 

completely, leaving the realization in all things as they very really are.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

พฤตกิรรมของคนในโลกนีแ้ต่ละคนมลีกัษณะแตกต่างกนัไปไม่สามารถน�ามาเสนอให้จบสิน้ได้หาก

ประมวลเอาทรรศนะจากสถาบันส�านักคิดที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรมีถึง 62 ทฤษฎีด้วยกัน 

แนวความคดิทีนั่กปรชัญาจากส่วนต่างๆของโลกกล่าวไว้มาประมวลลงคงหาบทสรปุทีล่งตวัได้ยากภมูปัิญญา
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คนไทยเข้าใจเรื่องนี้จึงกล่าวไว้ว่า “นานาจิตตัง” ต่างคนต่างความคิดเป็นเรื่องธรรมดาทรรศนะที่ได้รับการ

แนะน�าปลูกฝังจนหยัง่ลงสู่จิตส�านึกของปัจเจกชนแล้วขยายผลสูส่งัคมเมือ่คนน�าทรรศนะนัน้ไปใช้จนเป็นเหตุ

ให้ท�าลายความสงบสขุของตนเองและส่วนรวมความเหน็นัน้เรยีก “มจิฉาทฏิฐ”ิ จดัเป็นความเห็นทีผ่ดิคนมี

สัญชาตญาณพืน้ฐานในการกนิอาหารหลับนอนหนีภยัและการสืบพันธุ์คล้ายกับสัตว์โลกชนิดอื่นๆแต่เพราะ

คนเป็นสัตว์ทีก่ล้าลองผดิลองถกูสนใจใฝ่รูเ้มือ่เหน็ตนปฏบิตัสิิง่ใดลงไปแล้วก่อให้เกดิความทกุข์ทัง้แก่ตนและ

ผู้อื่นในชั้นแรกพวกเขาพยายามหาทางออกด้วยการไม่ท�าความเดือนร้อนให้แก่หมู่คณะของตนและสังคมท่ี

ตนอยู่อาศัยแต่ประสบการณ์ได้เตือนสติให้คนเหล่านั้นรู้ว่า สัตว์โลกทุกชนิดล้วนรักสุขเกลียดทุกข์การ

เบียดเบียนกันไม่สร้างสรรค์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่เลื่อมใสเคารพบูชาของกษัตริย์ และพราหมณ์ท้ังหลายซ่ึงเป็นเจ้าของท่ีดิน

เหมอืนกบัระบบศักด์ินาในยุโรปโบราณ ซ่ึงกษตัรย์ิ และพราหมณ์ทัง้หลายเหล่านัน้เป็นผูป้กครองเป็นผูบ้รหิาร

เขตแดนแว่นแคว้นต่าง ๆ  พระพทุธเจ้าจึงทรงได้รบัทราบถงึปัญหา และสภาพทีเ่ป็นจริงทางการปกครองของ

ผูป้กครองแว่นแคว้น และพ้ืนทีต่่าง ๆ  อย่างถ่องแท้ และทรงให้ค�าแนะน�าสัง่สอนทัง้ในทางโลก และทางธรรม

แก่กษตัรย์ิ และพราหมณ์ชัน้สงู จนสามารถแก้ปัญหาได้เป็นทีย่อมรบั และพงึพอใจของชนชัน้สงูเป็นจ�านวน

มาก ความคิดทางเปลี่ยนแปลงหรือพุทธพจน์ทางการปกครองหรือการปรับเปลี่ยนศาสนาของพระองค์จะ

ทรงคุณค่ามีประโยชน์ และสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของยุคสมัยพุทธกาลนั้น

ได้เป็นอย่างดี และน่าจะน�ามาประยกุต์ใช้ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของคนในศาสนาน้ันๆ ได้ และบรหิาร

ประเทศในปัจจุบันให้น�าเอาหรือรับเอาพุทธศาสนามาเป็นบาทฐานในการปฏิบัติ (วัชรีทรงประทุม,2547, 

หน้า 5)

พระพุทธองค์ทรงเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษย์ และจุดมุ่งหมายของมนุษย์จากแนวคิดเดิม 

ซ่ึงเป็นความคิดตามหลกัศาสนาพราหมณ์และลัทธอิืน่ๆ พระพทุธองค์ทรงสอนว่า การยดึมัน่ในตวัตน (อตัตา) 

ท�าให้เกิดความทุกข์ขึ้นในสังคม ท�าให้คนเราคิดถึงตนเองมากกว่าสังคม ส่วนการละตัวตน จะท�าให้คนเรามี

ความสานึกต่อสังคมได้มากขึ้น การละตัวตนจะต้องอาศัยการจัดระเบียบสังคมเสียใหม่ แต่การเสนอให้

เปลี่ยนแปลงสังคมย่อมติดขัดที่ผู้ปกครองซึ่งรักษาอ�านาจของตน เนื่องจากตนมีฐานะดีอยู่แล้ว ทางด้าน

ประชาชนเองกเ็คยชนิกับวิถชีวีติแบบศาสนาพราหมณ์ ความเข้าใจชวีติอย่างใหม่จงึเกดิขึน้ยาก จ�าต้องสร้าง

สังคมแบบใหม่ขึ้นเป็นตัวอย่างสังคมนั้นได้แก่สงฆ์ เมื่อมองในแง่จริยศาสตร์สงฆ์เป็นสังคมของผู้มุ่งนิพพาน 

แต่เมื่อมองในแง่การเมืองสงฆ์เป็นลักษณะสังคมที่พัฒนามาจากองค์การทางการเมืองแบบเผ่าชนหรือ

สาธารณรัฐ (ปรีชาช้างขวัญยืน, 2538, หน้า 39-40)

ประวตัศิาสตร์อนิเดยีสมยัพทุธกาลเราจะเหน็ว่าดินแดนของชาวภารตะในปัจจบุนันีน้ัน้ได้ตกอยูใ่น

ความครอบครองของพวกอริยกะหรือพวกอารยันเป็นส่วนมาก แต่ทว่าการปกครองของชาวอารยันใน 

ชมพทูวปีในสมยันัน้มไิด้รวมเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั ได้แบ่งการปกครองออกเป็นรฐัๆในแต่ละรฐัมีการปกครอง 

ไม่ค่อยเหมอืนกนับางรฐักป็กครองแบบราชาธปิไตยบางรฐัก็ปกครองแบบคณาธปิไตยและบางรฐักป็กครอง

แบบประชาธิปไตยซึ่งมีรัฐใหญ่ๆในสมัยนั้นอยู่ 16 รัฐด้วยกันคืออังคะมคธกาสีโกศลวัชชีมัลละเจตีวังสะกุรุ

ปัญจาละมัจฉะสุรเสนะอัสสกะอวันตีคันธาระกัมโพชะท้ัง 16 รัฐนี้ต่างก็แข่งขันกันเป็นใหญ่บางครั้งก็ท�า

สัมพันธไมตรีกันบางครั้งก็รบราฆ่าฟันกันอยู่เช่นนี้เสมอมา รัฐที่นับว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยพุทธกาลก็คือ 
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รัฐมคธและโกศล  ซึ่งปกครองแบบราชาธิปไตยและรัฐวัชชีซึ่งปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งแล้วรัฐมคธซึ่งเวลานั้นอยู่ภายใต้การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพระเจ้าพิมพิสารเป็น

รัฐที่ใหญ่โตและเกรียงไกลที่สุด ทั้งในด้านก�าลังทหารและเศรษฐกิจ มิใช่แต่เท่านั้นโดยรอบๆกรุงราชคฤห์

พระนครหลวงของรัฐนี้ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่ลัทธิศาสนาต่างๆอีกด้วย ลัทธิศาสนาที่กาลังเจริญ

รุ่งเรืองที่สุดในขณะนั้นคือศาสนาพราหมณ์ (จ�านงค์ ทองประเสริฐ, 2550, หน้า 243)

เมือ่เป็นเช่นนี ้การปรบัโครงสร้างรากฐานของสงัคมให้แขง็แรงขึน้เข้มแขง็ขึน้ด้วยการพฒันาคนใน

สงัคมทางด้านจติใจให้กลบัมานับถอืพุทธศาสนาให้เป็นคนดมีคีวามคดิเหน็ท่ีถูกต้องมปัีญญาพจิารณาสิง่ต่างๆ 

ในชวิีตได้อย่างด ีเพือ่ความสงบสขุในสงัคมไทยหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเหน็ว่า การทีค่ณุธรรมต่างๆ

จะเจริญงอกงามขึ้นได้นั้น จ�าเป็นจะต้องอาศัยสภาพแวดล้อมท่ีดีการจัดระเบียบสังคมให้ดีงามและเก้ือกูล

แก่คณุธรรมดงักล่าว จงึมคีวามส�าคญัมากด้วยเหตนุีจ้งึมหีลกัธรรมอยูห่ลายประการทีท่�าให้คนในสงัคมและ

สภาพแวดล้อมได้รบัการจดัสรรก่อให้เกดิชวีติทีด่ร่ีวมกนั เพือ่ให้คณุธรรมภายในเจรญิงอกงาม (พทุธทาสภกิขุ, 

2541, หน้า 73) การพัฒนาจิตและปัญญานับว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่สุดในชีวิตอริยสัจข้อสุดท้ายคือ มรรค

เป็นการประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติหรือระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเป็นค�าสอนภาค

ปฏบิตัทิีจ่ะช่วยให้การด�าเนนิสูจุ่ดหมายตามแนวทางของกระบวนธรรมทีรู้่เข้าใจแล้วนัน้เป็นผลส�าเรจ็ขึน้มา

ในชีวิตจริง

ในการด�าเนินชีวิตของคนนั้น พระพุทธศาสนาเน้นในหลักการท่ีให้มีดุลยภาพคือความสมดุลหรือ

ความพอดี ให้ความส�าคัญทั้งแก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการฝึกคนในข้ันต้นท่ีจะน�าเข้าสู่มรรค

กล่าวคือการที่จะมีสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นองค์แรกของมรรคมีปัจจัย 2 ประการที่ช่วยให้คนมีสัมมาทิฏฐิคือเสียง

จากภายนอกและรูจั้กคดิคดิเป็นนบัเป็นปัจจัย 2 อย่างทีท่�าให้เกดิสมัมาทฏิฐซิึง่เป็นองค์ประกอบเริม่แรกของ

มรรคและเป็นจุดเริ่มของการศึกษาที่ถูกต้อง ผู้มุ่งจะได้ปัญญาท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิจึงต้องปฏิบัติตามมงคลสูตร

คาถาแรกของพระพุทธเจ้าให้เป็นประจ�าคือ ไม่เสวนาคบหาคนพาลทั้งหลาย เสวนาคบหาบัณฑิตทั้งหลาย

และบูชาผู้ควรบูชาทั้งหลาย เมื่อปฏิบัติและปลูกฝังสัมมาทิฏฐิอยู่เนืองๆ ดังนี้แล้วก็ย่อมจะเจริญปัญญาข้ึน

โดยตลอดสามารถพิจารณาหาเหตุผลได้ถูกต้อง

ในปัจจุบันสังคมไทยได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินชีวิตตามวิถีแบบไทยไปตามยุคโลกาภิวัฒน์

ความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิถูกต้องตรงตามหลักพระพุทธศาสนาลดน้อยถอยลงไปตามล�าดับ ท�าให้คนใน

สังคมมีความคิดเห็นที่แปลกแตกต่างบนพื้นฐานของอัตตา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ความไม่เข้าใจความว้าเหว่ว่ิงหาสิ่งยึดเหนี่ยวไปตามความเข้าใจของตนสังคมท่ีไม่สงบสุขมีต้นเหตุมาจาก

บคุคลท่ีมคีวามคดิเหน็ทีไ่ม่ถกูต้อง จิตใจมคีวามทกุข์กระสบักระส่ายรุ่มร้อนไม่พอเพยีง อยากได้ใคร่มหีาความ

สงบไม่พบโดยจะส่งผลต่อไปยงัสงัคมสร้างความเดือดร้อนวุน่วาย เช่น การก่อการร้ายในภาคใต้อาชญากรรม

ที่รุนแรงในสังคมการโกงกินในระบบบริหารราชการ เป็นต้น คนในสังคมมีจิตใจวิปริตขาดความยับยั้งชั่งใจ

ท�าความชั่วได้ง่าย โดยคิดว่าการกระท�านั้นสมควรที่จะท�าท่ีจะตอบโต้เป็นสิ่งซ่ึงสังคมไทยก�าลังเผชิญอยู่ใน

ขณะนี้ ถ้าสามารถได้รับการแนะน�าสิ่งที่ถูกที่ควรให้เห็นชอบ ก็นับว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นและอนุเคราะห์

ให้มีผลต่อไปถึงสังคมได้

ด้วยเหตุผลส�าคัญดังกล่าว จึงเป็นส่วนส�าคัญและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยประสงค์ท่ีจะท�าวิจัย



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 135

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เรื่องการศึกษาสัมมาทิฎฐิกับการปรับเปลี่ยนรับเอาพุทธศาสนาตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจ

ศกึษาโดยมขีอบเขตแห่งการศึกษาโลกยีสมัมาทฏิฐเิป็นหลกัการพัฒนาชีวิตความคดิความเข้าใจท่ีถูกต้องตาม

ความเป็นจริง ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามและท�าให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข ศึกษาหลักธรรมท่ีเก่ียวข้องตาม

หลักสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมสืบไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา

2. เพื่อศึกษาสัมมาทิฏฐิในการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา

3. เพื่อวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิกับการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา

3. ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้วางขอบเขตในการศึกษาสัมมาทิฏฐิกับการปรับเปลี่ยนรับเอา

พระพุทธศาสนา โดยศึกษาจากเอกสารต่างๆ ดังนี้

1. ศกึษาสมัมาทฏิฐทิีป่รากฏในต�าราต่างๆ ทีเ่ป็นปฐมภมู ิคอื พระไตรปิฎก และทีม่าจากทตุยิภมูิ 

คือ อรรถกถา และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

2. ศึกษาวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิกับการปรับเปล่ียนรับเอาพระพุทธศาสนาข้อมูลท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี 

ผู้วิจัยจะได้ศึกษาข้อมูลที่ปรากฏในต�าราต่างๆ ท่ีเป็นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก และท่ีมาจากทุติยภูมิ คือ 

อรรถกถา และเอกสารทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ จากผูรู้เ้ขยีนไว้ เช่น วทิยานพินธ์ สารนพินธ์ บทความ วารสาร เป็นต้น

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ท�าให้ทราบการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา

2. ท�าให้ทราบสัมมาทิฏฐิในการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา

3. ท�าให้ทราบการวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิกับการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา

4.  ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการจ�าท�าวิจัยของรุ่นต่อๆ ไป

5. วิธีด�าเนินการวิจัย

ในการศกึษาเรือ่ง การศึกษาสมัมาทฏิฐกัิบการปรบัเปลีย่นรบัเอาพระพทุธศาสนา ซึง่ก็เป็นการวจิยั

เชิงคุณภาพจากเอกสาร ได้มีการศึกษาตามวิธีการดังนี้

1. ขั้นส�ารวจข้อมูล

 1)  ศึกษาค้นคว้าเกีย่วกับการปรบัรบัเอาพระพทุธศาสนา ศกึษาสมัมาทิฏฐใินการเปลีย่นปรบั

รับเอาพระพุทธศาสนา และศึกษาวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิกับการปรับเปลี่ยนรับเอาพระพุทธศาสนา

 2)  ส�ารวจเอกสารงานวจัิยทีม่ผีูรู้เ้ขยีนไว้ และศกึษาวจิยัเกีย่วกับสมัมาทิฏฐกิบัการปรบัเปลีย่น

รับเอาพระพุทธศาสนา
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2. ขั้นรวบรวมข้อมูล

 1)  ส�ารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ คือ ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก

 2)  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ คือ ต�ารา เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร 

บทความ และงานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 1)  น�าข้อมูลที่ได้ศึกษามาท�าการแยกแยะ จัดประเภท แล้วน�าข้อมูลเหล่านั้นไปเขียนลงใน

บทต่าง ๆ ตามความสอดคล้องและเหมาะสมแก่เนื้อหาของการวิจัยอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ถูกต้อง และ

ชัดเจน

 2) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสัมมาทิฏฐิกับการปรับเปลี่ยนรับเอาพระพุทธศาสนา

4. ขั้นน�าเสนอผลงานวิจัย

 ในการศกึษาวจัิยเรือ่ง สัมมาทฏิฐกัิบการปรบัเปลีย่นรบัเอาพระพทุธศาสนานี ้ผูว้จิยัได้น�าเสนอ

ผลการวิจัยตามล�าดับขั้นตอนแบบวิจัยเชิงพรรณนา 

6. ผลการวิจัย

จากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าประเด็นงานวิจัยนั้นเป็นการน�าเสนอหลักธรรมท่ี

เป็นข้อประพฤติปฏิบัติส�าหรับควบคุมกายวาจา และใจ ซึ่งเรียกว่า หลักธรรมส�าหรับการด�าเนินชีวิตประจ�า

วันของมนุษย์ ในสงัคมทีจ่ะต้องเรยีนรูใ้ห้เข้าใจหลกัธรรมพืน้ฐานในทางพระพทุธศาสนา พฒันาหรือการปรบั

เปลี่ยนรับเอาพุทธศาสนานั้น คนในสังคมจ�าเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ให้มีความเข้าใจในการท่ีจะอยู่ร่วมกันใน

สงัคมอย่างสงบสขุ จากงานวจัิยข้างต้นได้เสนอหลกัการส�าคญัส�าหรบับคุคลให้มคีณุธรรมในการด�าเนนิชวีติ

ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรน�าหลักการและวิธีการดังกล่าวลงไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนใน

สังคมไทยท่ียังขาดหลักการปฏิบัติหรือแนวทางในการด�าเนินชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ การวิจัยนี้มุ่งหวัง

จะได้รับประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะส่งเสริมให้มนุษย์มีการพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย

และทางด้านสติปัญญาพร้อมที่จะอ�านวยประโยชน์แก่สังคมได้อย่างสันติสุขเสมอไป

7. ข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง สัมมาทิฏฐิกับการปรับเปลี่ยนรับเอาพระพุทธศาสนายังมีประเด็นที่น่าศึกษาอีก

มากมาย เพราะเป็นเพยีงทรรศนะทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงพุทธศาสนาเท่านัน้ ซึง่จากการศกึษาวจิยัท�าให้เหน็

ว่าสงัคมไทยในปัจจุบนัน้ีน่าจะมอีงค์กรทางพทุธศาสนาท่ีให้ความรูท้างพระพทุธศาสนาท่ีถูกต้องตามทรรศนะ

ทีแ่ท้จรงิ แต่ทีพ่บเห็นในปัจจบุนัตามสือ่ต่างๆ กลบัพบว่า ส่วนหนึง่ทีท่�าให้หลกัการพทุธศาสนาคลาดเคลือ่น

เปลี่ยนไปสู่แนวความคิดหรือทรรศนะที่เป็นมิจฉาทิฎฐิเอนเอียงไปในลัทธิต่างๆนั้น กลับเป็นบุคลากรทาง

ศาสนาที่พุทธศาสนาที่เรียกว่า พุทธบริษัท 4 อันได้แก่ อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณี เองที่ท�าให้หลักการ

หรือทรรศนะทางพระพุทธศาสนาเปลี่ยนไป

ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยเหตุผลมีปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองให้ศรัทธา 

ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เกิดจากปัจจัยภายนอกคือ พระรัตนตรัยและโยนิโสมนสิการ เมื่อศรัทธาเกิด
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ย่อมได้ปัญญาและส่งต่อให้บรรลนุพิพานอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของพระพทุธศาสนาท่ีพทุธศาสนกิชกทุกท่าน

ควรที่จะต้องรับรู ้รับทราบและน�าไปใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดศรัทธาถูกต้องตามความหมายหน้าที ่

ความส�าคัญและประโยชน์ที่มีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย ดังนั้น จึงต้องท�าความรู้ความเข้าใจกับค�าศัพท์ว่า 

“ศรัทธา” ให้ถูกต้องเพื่อจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดคือนิพพานโดยมีข้อเสนอดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ควรมีการน�าเสนอและการใช้ค�าศัพท์ให้ถูกต้องให้ตรงกับความหมายและหน้าที่เพื่อให้บุคคล

ได้เกิดศรัทธาอย่างถูกต้องต่อสิ่งที่ศรัทธา หากความหมายและหน้าที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้ว ก็จะเข้าใจ

ผิดและคลาดเคลื่อนไป โดยผู้วิจัยขอเสนอดังนี้ว่า

 1)  เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมควรอธิบายความหมายอย่างตรงไปตรงมา และอย่างถูกต้อง

กับส่ิงที่ท�าให้เกิดปัญญาและตรงตามความเป็นจริงที่เกิดข้ึน เพื่อให้ศรัทธานั้นเป็นศรัทธาที่ไม่เป็นไปเพื่อ

งมงายสังคมเกิดความคิดถูกเห็นถูกด้วยปัญญา จะไม่สร้างปัญหาให้สังคมส�าหรับผู้ท่ีมีศรัทธาแตกต่างและ

ไม่เกิดความสับสนในความหมายนั้นๆ

 2)  การจัดการศึกษาและเพือ่พฒันาความรูแ้บบบูรณาการและเผยแผ่ไปสูพ่ทุธศาสนกิชนโดย

มีจุดเริ่มต้นที่วัดโรงเรียนและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เพื่อให้เข้าถึงใจของคนทุกระดับช้ันแต ่

จะต้องด�าเนินต่อไปให้ถึงเป้าหมายคือนิพพาน อันเป็นหลักการส�าคัญของพระพุทธศาสนา

 3)  เสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกบัความเช่ือให้พทุธศาสนกิชนอย่างถูกต้องให้เห็นถึงทีม่าทีไ่ปและ

ขัน้ตอนของความเชือ่มโยงกับเป้าหมายของพระพทุธศาสนา เพือ่ให้เกดิปัญญาอนัมผีลต่อการด�าเนนิชวีติไม่

เกดิการหวัน่ไหวในศรทัธาต่อพระพทุธศาสนา และสามารถน�าพาตนเองให้ออกจากวฏัฏทกุข์เป็นอสิระและ

หลุดพ้นได้อย่างสิ้นเชิง

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 การศึกษาเร่ือง สัมมาทิฏฐิกับการปรับเปลี่ยนรับเอาพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในคัมภีร์

พระพุทธศาสนาและต�าราอื่นๆ ท�าให้ทราบถึงการเกิดความสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับโลกิยะระดับโลกุตตระและ

เป้าหมายจึงควรทีจ่ะมกีารศกึษาในรายละเอยีดในแต่ละระดบัหวัข้อทีน่่าจะท�าการวจิยัในงานวิจยัครัง้ต่อไป

คือ

 1)  ควรศึกษาถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางพุทธศาสนาว่ามีผลต่อการด�าเนินชีวิต

อย่างไร

 2)  ศึกษาความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนาก่อนพุทธกาลกับความเช่ือท่ีถูกต้อง

ในสังคมไทย

 3)  ศึกษามิจฉาทิฏฐิที่เป็นต้นตอน�าไปสู่ความเห็นท่ีไม่ถูกต้อง และมีวิธีใดบ้างท่ีจะสามารถ

เปลี่ยนแปลงความเห็นผิดให้กลายเป็นความเห็นที่ถูกต้องได้
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ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

PERSONNEL’S OPINIONS ON GOOD GOVERNANCE-BASED ADMINISTRATION 

AT TAMBON ADMINISTRATIVE ADMINISTRATION ORGANIZATION IN  

CHIANG KHWAN DISTRICT, ROI ET PROVINCE

พระธรรมนูญ อาจารสุโภ (กรุดเพชร)1

PHRATHAMMANOON ARJARASUPHO (GRUDPECH)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ดของบุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน และ3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลองค์การบรหิารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ กลุม่ตวัอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด จ�านวน 142 คนก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง เครจซีและมอร์แกน (R.V.Krejcie and 

D.W.Morgan)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ 

จ�านวน 34 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบความพงึพอใจโดยการทดสอบค่าท ี(t-test)และค่าความแปรปรวนทาง

เดียวหรือ F-test (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

อยู่ในระดับมากห้าด้าน และอยู่ในระดับปานกลางหนึ่งด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ด้านคณุธรรม ด้านความรบัผดิชอบ ด้านนติิธรรม ด้านความคุม้ค่า ด้านการมส่ีวนร่วม และด้านความโปร่งใส 

ตามล�าดับ

2)  ผลการทดสอบสมมตฐิานปรากฏว่า บคุลากรทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษาต่างกัน มคีวาม

คดิเหน็ในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล องค์การบรหิารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล องค์การบรหิารส่วนต�าบล ในอ�าเภอ

เชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ ล�าดบัตามความถีจ่ากมากไปหาน้อยสามอนัดบัคอื ควรจดัใหม้กีารด�าเนนิการฝึก

อบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น กฎหมายที่ควรรู้ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรและ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อใช้

เป็นข้อมลูในการน�าไปแก้ปัญหา ปรบัปรงุ และพฒันาองค์กรให้ดยีิง่ข้ึน และควรมกีารบรหิารและจดัสรรงบ

ประมาณโดยมกีารจัดล�าดับก่อนหลัง ตามความจ�าเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน

ABSTRACT

The purposes of the thesis/paper were: 1) to study personnel’s opinions on good 

governance-based administrations of tambon administrative organizations in Roi Et  

province’s Chiang Khwan district, 2) to compare their opinions on good governance-based 

ones of the preceding organizations in its district to variables of personnel’s genders, ages 

and educational levels, and 3) to regulate their suggestions for good governance-based 

administrations in its district. The sampling group comprised 141 personnel doing their jobs 

for the aforesaid organization in the above district, setting it through R.V.Krejcie’s and 

D.W.Morgan’s table. The data collection instrument was the questionnaires of Lidert-type 

scales, containing thirty-four questions and possessing the reliability for the whole entry at 

.87. The statistics exploited for data analyses encompassed: percentage, mean, standard 

deviation, compare their satisfaction by means of t-test and F-test (One-way ANOVA).

Outcomes of the research revealed the following findings:

1) Personnel’s opinions on good governance-based administrations of tambon 

administrative organizations in Roi Et province’s Chiang Khwan district were rated ‘more’ 

in the overall aspect of six individual ones. Considering each single aspect, five aspects 

were scored ‘more’ and another one ‘neutral’. All six aspects ranked in descending orders 

of means embraced aspects: i) morality, ii) accountability, iii) legality, iv) worthiness, v) 

participation, and transparency respectively.

2)  The hypothesis testing results confirmed that variables of personnel’s genders, 

ages and educational levels showed no significant differences in the overall spect. 

3)  Their suggestions for good governance-based administrations at tambon  

administrative organizations in Roi Et province’s Chiang Khwan district were recommended 

in descending order of three frequencies that they should i) provide training courses to 

equip personnel with knowledge of basic and common laws, ii) open up opportunities to 

personnel and residents to take part in expressing their opinions on problems, requirement 

and recommending other suggestions so as to be used as data to solve problems, improve 



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 141

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

and develop the organizations, and iii) there should have budget administration and  

allocation following priorities and conforming to residents’ requirements.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 โดยก�าหนดให้ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ และต้องมีการรายงานผลการ

ปฏิบัติซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ก�าหนดกลยุทธ์ของภาครัฐ ในการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สงัคมท่ีดใีห้เกิดขึน้ โดยต้องมกีารปฏิรปูบทบาทหน้าท่ี โครงสร้างและกระบวนการท�างานของหน่วยงาน และ

กลไกบรหิารภาครัฐ ให้เป็นกลไกการบรหิารทรพัยากรของสงัคมทีโ่ปร่งใส ซือ่ตรง เป็นธรรม มปีระสทิธภิาพ 

ประสิทธิผล และสมรรถนะสูง ในการน�าการบริการของรัฐ ท่ีมีคุณภาพไปสู่ประชาชน มุ่งเน้นการเปลี่ยน

ทศันคต ิค่านิยม และวิธีการท�างานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยถอืเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นจดุมุง่หมาย

ในการท�างาน และสามารถร่วมท�างานกบัประชาชน และภาคเอกชนได้อย่างราบรืน่ โดยมมีาตรการ 1) เร่งรดั

ให้หน่วยงานของรฐัทกุแห่ง ท�าความเข้าใจและตระหนกัถงึความจ�าเป็นทีต้่องปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัการของ

ระบบบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมทีด่ ีโดยทกุหน่วยงานต้องก�าหนดแผน โครงการเพือ่ปรบัปรงุงานใน

ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับหลักการของระเบียบนี้ และรายงานผลการด�าเนินงานในรอบปีต่อคณะ

รัฐมนตรี 2) เร่งรัดด�าเนินการตามแผนปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ เพื่อพลิกฟื้นให้ภาครัฐเป็นพลังและ

อาวุธส�าคัญในการนาชัยชนะมาสู่ประเทศ เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้พัฒนาอย่าง

แข็งแกร่งและยั่งยืน 3) เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งด�าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราช

บญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 4) ส่งเสรมิและก�ากบัให้หน่วยงานของรฐัทกุแห่ง ก�าหนด

แผนการสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทจุรติประพฤตมิชิอบในระบบราชการ และรายงานผลการด�าเนนิ

การในรอบปีต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขึ้นใน

ระบบต่างๆของประเทศ ทัง้ภาครฐั เอกชน และภาคประชาชน (สวสัดิ ์ท้าวคาลอื, 2555, หน้า 7-8) ระเบยีบ

ดงักล่าวก�าหนดหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมท่ีด ี6 ประการ ได้แก่ หลกันติธิรรม หลกัคุณธรรม 

หลกัความโปร่งใส หลกัการรบัผดิชอบ หลกัความมส่ีวนร่วม และหลกัความคุม้ค่า หลกัการดงักล่าวได้ถกูน�า

ไปใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศ เช่น ในการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็น

กฎหมายปฏิรูปการศึกษาในมาตรา 9 ก�าหนดให้จัดโครงสร้างระบบและกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึด

หลักการกระจายอ�านาจและหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักธรรมมาภิบาลและในพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายปฏิรูประบบราชการ มาตรา 

3/1 ก�าหนดให้ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งค�านึงถึง

ความรับผิดชอบของผูป้ฏบิติังาน การมส่ีวนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมลู การตดิตามตรวจสอบ และ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน(สวัสดิ์ ท้าวคาลือ, 2555, หน้า 4) นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่9 รัฐบาลได้ก�าหนดให้ ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตร์ 1ใน 3 กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ใช้ ใน

การพัฒนาประเทศ และถือว่าหลักธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อื่นไป

สู่เป้าหมาย โดยก�าหนดให้สร้างธรรมมาภิบาลให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม(สวัสดิ์ ท้าวคาลือ, 2555, 
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หน้า 18)

สถานการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิน่ มาตรา 

281 ถึง 290 ได้บัญญัติไว้ว่า รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

หน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในการ

บญัญตัดิงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมอีสิระในการก�าหนดนโยบายด้านการปกครอง 

ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินการคลัง และมีอ�านาจหน้าที่ของตนเองในการก�าหนดนโยบาย

สาธารณะ รัฐเป็นเพยีงผูท้�าหน้าทีใ่นการก�ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเท่าทีจ่�าเป็นภายใต้กรอบของ

กฎหมายเท่านั้น (บุญอนันต์ บุญสนธ์, 2543, หน้า 2)

ท้องที่อ�าเภอเชียงขวัญ มีพื้นที่ 127.2 ตร.กม. ประชากร27,767 คน และความหนาแน่นของ

ประชากร 218.29 คน/ตร.กม. อ�าเภอเชียงขวัญแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ต�าบล 66 หมู่บ้านท้องที ่

อ�าเภอเชียงขวัญประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 แห่ง (ท่ีว่าการอ�าเภอเชียงขวัญ, 2556, อัด

ส�าเนา)เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่หีน้าทีใ่ห้บริการประชาชนด้านต่างๆ รวมทัง้ส่งเสรมิความรูค้วาม

เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างใกล้ชิด การน�าหลักธรรมาภิบาลมา

ใช้จงึเป็นเร่ืองจ�าเป็นอย่างยิง่ ซึง่พบว่าจากสถติิข้อมูลเกีย่วกับการเลอืกตัง้ท้องถ่ิน ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทีค่วรมผีูม้าใช้สทิธเิลอืกตัง้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 70 ซึง่แสดงผลผูม้าใช้สทิธเิลอืกตัง้ท้องถิน่ ดงันัน้การมส่ีวนร่วม

ของประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จงึเป็นประเด็นหลกัอย่างต่อเนือ่งทีค่วรได้รบัการแก้ไขและ

พัฒนา อีกทั้งยังมีการร้องเรียนกล่าวหาและไม่มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะตาม

หลกัธรรมาภบิาล ซึง่หลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลกัในการบรหิารจดัการนโยบายสาธารณะทีอ่งค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลน�ามาใช้และปฏบิตัอิย่างจรงิจงั เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจและรบัผดิชอบ 

ร่วมกัน อันเป็นการสร้างกลไกลตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลเพื่อให้ 

เกิดมีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งจะน�าไปสู่การมีส่วนช่วย

สนับสนุนการบริหารจดัการทีดี่ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล และเป็นการลดการทจุรติ ท�าให้ประชาชนเกิด

การยอมรับในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล นอกจากนี้ยังท�าให้รัฐบาลเกิดความไว้วางใจ 

พร้อมสนับสนุนเงนิอดุหนนุ และการกระจายอ�านาจมากขึน้ เพือ่ให้เทศบาลได้พฒันาท้องถ่ินได้เตม็ศกัยภาพ

ยิ่งข้ึน ท้องที่อ�าเภอเชียงขวัญมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินองค์กรหนึ่ง ท่ีได้น�าการบริหารงานในส่วนของ

นโยบายสาธารณะ โดยการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการท�างานและการบรหิารงานเพราะเป็นหน่วยการ

ปกครองส่วนท้องถิน่ขนาดใหญ่ มภีารกจิความรบัผดิชอบมาก และมงีบประมาณใช้จ่ายในแต่ละปีเป็นจ�านวน

มาก ดงัน้ันในการด�าเนนิงานจงึจ�าเป็นต้องการบรหิารจดัการทีด่ ีมคีวามโปร่งใส สามารถให้ประชาชนตรวจ

สอบได้ในทุกขั้นตอน และยังต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น การตรวจสอบจาก

หน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง การตรวจสอบจากจังหวัด การตรวจสอบ

จากส�านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหาร
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งานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลการวิจัย 

ครัง้นีจ้ะสามารถนาไปเผยแพร่ ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และผูท้ีส่นใจน�าไปเป็นข้อมลูในการพจิารณาหาทาง

เสรมิสร้างการบริหารงานใหเ้ปน็ไปตามหลักธรรมาภบิาลเพิม่มากขึ้น อันจะท�าใหเ้กิดระบบบรหิารจดัการที่

ดีต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วน

ต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาล องค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. บุคลากรทีมี่เพศต่างกนั มคีวามคิดเห็นต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2. บุคลากรทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล องค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บคุลากรผูป้ฏบิตังิานในองค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอ

เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 225 คน

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่ ความคดิเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 6 ด้านได้แก่

 1)  ด้านนิติธรรม

 2)  ด้านคุณธรรม

 3)  ด้านความโปร่งใส

 4)  ด้านการมีส่วนร่วม

 5) ด้านความรับผิดชอบ

 6)  ด้านความคุ้มค่า

3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประกอบด้วย 
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 1)  องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา

 2)  องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ 

 3) องค์การบริหารส่วนต�าบลพระเจ้า 

 4)  องค์การบริหารส่วนต�าบลหมูม้น

 5)  องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านเขือง

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบความคดิเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรท่ีมีเพศ อายุ และระดับการ

ศึกษา ต่างกัน

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วน

ต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

4. สามารถน�าผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อไป

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากรได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 225 คน

2. กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ บคุลากรผูป้ฏบิตังิานในองค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 142 คน ก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง เครจซีและมอร์แกน 

(R.V.Krejcieand D.W.Morgan)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เพื่อสอบถามข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว F-test (One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากห้าด้าน และระดับปานกลางหนึ่งด้าน ล�าดับตามค่าเฉลี่ย 

จากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านนิติธรรม ด้านความคุ้มค่า ด้านการ 

มีส่วนร่วม และด้านความโปร่งใส

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1) ด้านนิติธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 2 ที่ว่า “อบต. ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

ค�าสั่งต่าง ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ คลอบคลุมถูกต้องเป็นธรรม” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ 3 ที่ว่า 

“ผู้บริหารใช้อ�านาจในการออกค�าสั่ง อนุมัติ อนุญาต ที่ไม่มีผลกระทบต่อบุคลากร ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เห็น

แก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง” 

 2)  ด้านคุณธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ ข้อที ่5 ทีว่่า “เมือ่มปัีญหา/อปุสรรคในการปฏบิตังิาน ผูบ้ริหาร/

บุคลากรมีความอดทนปฏิบัติงานจนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 4 ที่ว่า 

“ผูบ้รหิาร/บคุลากรปฏิบติัตนต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลอืกปฏบัิต”ิ

 3)  ด้านความโปร่งใส พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 5 ที่ว่า “อบต. ด�าเนินงานด้านการ ส่งเสริมการเรียน

รู้ให้กับประชาชน เช่น จัดประชุมนอกสถานที่ ประชุมสัญจรหรือการให้ประชาชนทั่วไปเข้าฟังการประชุม

ได้” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 2 ที่ว่า “อบต. วางแผนและพัฒนาระบบการให้ข้อมูล  

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง” 

 4)  ด้านการมส่ีวนร่วม พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ ข้อที ่3 ทีว่่า “บคุลากร/ประชาชนมโีอกาสได้ร่วมปฏิบตักิจิกรรม 

ที่ อบต. จัดขึ้นร่วมกัน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 2 ที่ว่า “ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของ

บุคลากร/ประชาชน เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อน�าไปแก้ไขปัญหา” 
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 5) ด้านความรับผดิชอบ พบว่า ความคิดเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 3 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแก้ปัญหา 

ทีเ่กิดขึน้ ภายใน อบต. และชมุชน” และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ ข้อที ่6 ทีว่่า “เมือ่เกิดปัญหาผู้บรหิาร

กล้าแสดงความรับผิดชอบ” 

 6)  ด้านความคุ้มค่า พบว่า ความคิดเหน็ของบุคลากรในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 5 ที่ว่า “อบต. มีการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีการ

จัดล�าดับก่อนหลัง ตามความจ�าเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน” และข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 ที่ว่า “อบต. ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่ากับผลที่ได้รับ”

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

 สมมตฐิานที ่1 บคุลากรทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตามหลกั

ธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยัพบว่า บคุลากรทีม่เีพศต่างกนั มีความคดิเห็นในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่

ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมตฐิานที ่2 บคุลากรทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็ในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน

 ผลการวจิยัพบว่า บคุลากรทีม่อีายตุ่างกัน มีความคดิเห็นในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่

ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น ด้าน

ความโปร่งใส แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

8. อภิปรายผล

จากการสรปุผลการวจิยั มผีลการวจัิยทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผลเพิม่เตมิตามประเดน็ ต่าง ๆ  

ดังนี้

1. ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของบคุลากรในความคดิเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่

ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเชียงขวัญได้ยึดหลักของการ

บริหารจัดการที่ดีอันเป็นยุทธศาสตร์ ที่มีความส�าคัญสูงสุด จากยุทธศาสตร์ 7 ประการ ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มาใช้ในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาต�าบล 

ตามภารกิจและบทบาทในการให้บริการสาธารณะและพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งหลักธรรมาภิบาลท�าให้องค์การสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานได้ อีกท้ังยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตาม และตรวจสอบ โดยมีประชาชน

หรือองค์การภายนอกมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารองค์การ เพราะการสร้าง

ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การเป็นการสร้างส�านึกท่ีดีในการบริหารงาน การท�างานในองค์การ และจัด

ระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามส�านึกที่ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และพระราช

บญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2553 ทีต้่องตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนโดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีท้าทายส�าหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ เพราะเป็นหน่วยงานทีม่คีวามใกล้ชดิกบัประชาชนและมภีารกจิส�าคญั ในการพฒันาท้องถิน่และให้

บริการประชาชน ผลการวจิยัประเด็นนีส้อดคล้องกบังานวจิยัของ ปิยวรรณสมพงษ์ ได้ท�าการวิจยัเรือ่ง การ

ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอปากชม จังหวัดเลย ผลการวิจัย 

พบว่า การใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานองค์การบรหิารส่วนต�าบล โดยภาพรวม พบว่า มกีารใช้หลกั

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล อยู่ในระดับมาก

 เมือ่แยกออกเป็นรายด้านเกีย่วกบัความคดิเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้

 1)  ด้านนิติธรรม พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

องค์การบรหิารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเชยีงขวญั ได้น�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการด�าเนนิงาน หรอืสร้าง

กรอบในการด�าเนินงานเพื่อให้การด�าเนินงานสอดคล้องกับหลักนิติธรรม ลดกฎระเบียบที่มากจนเกินไป ที่

เป็นต้นเหตุของการท�างานที่ล่าช้า มีการจัดล�าดับความส�าคัญของเป้าหมายการด�าเนินงานให้ชัดเจนการ

จดัสรรทรพัยากรเป็นไปอย่างถกูต้องเหมาะสม มกีระบวนการตดัสนิใจทีโ่ปร่งใส มกีฏ กตกิา มารยาทในการ

บริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาลสิฌาล์ ธีรัฐฌานล์ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของพนักงานเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลต�าบลส�าโรงเหนืออ�าเภอเมืองจังหวัด

สมุทรปราการผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาลต�าบลส�าโรงเหนือมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลด้านนิติธรรมอยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “อบต. ออก

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�าสั่งต่าง ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ คลอบคลุมถูกต้องเป็นธรรม”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า การตรากฎหมายกฎ ข้อบงัคับต่าง ๆ  ต้องให้ทนัสมยัและเป็นธรรม เป็นท่ียอมรบัของสงัคม ไม่เลอืกปฏิบัติ 

และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
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กฎหมายมิใช่ตามอ�าเภอใจ หรือตามอ�านาจของตัวบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ที่

กล่าวว่าหลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ

ของสังคมและสงัคมยนิยอมพร้อมใจกนัปฏบิติัตามกฎหมาย กฎข้อบังคบัเหล่านัน้ โดยถือว่าเป็นการปกครอง

ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ�าเภอใจหรืออ�านาจของตัวบุคคล

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “ผู้บริหารใช้

อ�านาจในการออกค�าสัง่ อนมัุต ิอนญุาต ทีไ่ม่มผีลกระทบต่อบคุลากร ถกูต้อง เป็นธรรม ไม่เหน็แก่ประโยชน์

ส่วนตนและพวกพ้อง”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารยังใช้อ�านาจในการออกค�าสั่ง อนุมัติ อนุญาต ที่

มผีลกระทบต่อบคุลากร ไม่ถกูต้องและเป็นธรรม ซึง่เอือ้ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องมากกว่าปกป้อง

ผลประโยชน์ของท้องถิน่ และประเทศชาติซึง่สอดคล้องกับแนวคดิของ ชยัอนนัต์ สมทุวณชิทีใ่ห้ความหมาย

ธรรมาภิบาลว่า การที่กลไกของรัฐ ทั้งการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ สะอาด 

โปร่งใส และรับผิดชอบ เป็นการให้ความส�าคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเป็นด้านหลัก

 2)  ด้านคุณธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

องค์การบรหิารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า บคุลากรเหน็ว่าการบริหารบ้านเมอืง และสงัคม ควรยดึมัน่ในความถกูต้องดงีาม ท้ังในแง่ของศลีธรรม 

จริยธรรม วัฒนธรรม และปทัสถานที่สังคมยอมรับว่าเป็นแบบอย่าง หรือครรลองที่พึงปฏิบัติ โดยองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเชียงขวัญได้รณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ียึดถือและปฏิบัติ รวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากร

พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน ด้วยการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน มีระเบียบวินัยและอดทน ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณสมพงษ์ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

องค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภอปากชม จังหวดัเลย ผลการวจิยัพบว่า การใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบริหาร

งานองค์การบริหารส่วนต�าบล ด้านหลักคุณธรรม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “เมื่อมีปัญหา/

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร/บุคลากรมีความอดทนปฏิบัติงานจนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี”ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส�านึกในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน 

อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่จะบริหารงานให้มี

ประสทิธภิาพ และพฒันาชุมชนให้มคีวามเจรญิรุ่งเรอืง ผลการวจิยัประเดน็นีส้อดคล้องกบัแนวคดิของ สดุจติ 

นิมิตกุล ได้กล่าวถึง องค์ประกอบในการเสริมสร้างการบริการกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีข้อที่ 8  

การอดทนอดกล้ัน (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต่อทัศนะท่ีหลากหลาย (Diverse  

Perspectives) รวมทั้งต้องยุติข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 4 ที่ว่า “ผู้บริหาร/

บุคลากรปฏิบัติตนต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ”ท่ีเป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมีความเสมอภาค ความเป็นธรรม ยังคงเลือกปฏิบัติในการให้บริการบุคลากร 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุดจิต นิมิตกุล ที่กล่าวว่า บุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม (Legiti-

macy) และให้การยอมรับ (Acceptance) การด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับความต้องการ

ของบุคลากร บุคลากรพร้อมที่จะยอมสูญเสียประโยชน์ส่วนตัวไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่ีต้องรับผิดชอบ
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ร่วมกัน

 3)  ด้านความโปร่งใส พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลในอ�าเภอเชยีงขวญับางแห่งยังขาดการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็น

ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือนหรือปิดบังบางส่วน และยังขาดกระบวนการให้

ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารงาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ปาลสฌิาล์ ธรีฐัฌานล์ ได้ท�าการวจัิยเรือ่ง การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของพนกังานเทศบาล :ศกึษา

กรณีเทศบาลต�าบลส�าโรงเหนืออ�าเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาลต�าบล 

ส�าโรงเหนือ มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลด้านความโปร่งใสอยู่ใน 

ระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “อบต. ด�าเนิน

งานด้านการ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชน เช่น จัดประชุมนอกสถานท่ี ประชุมสัญจรหรือการให้

ประชาชนทัว่ไปเข้าฟังการประชมุได้”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลในอ�าเภอเชยีงขวญั 

ได้สร้างความไว้วางใจให้กบัประชาชน โดยการจดัให้มกีารจดัประชมุนอกสถานที ่ประชมุสัญจร ผลการวจิยั

นี้สอดคล้องกับแนวคิดของชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ ได้กล่าวว่า หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจ

ซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท�างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการการ

เปิดเผยข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาทีเ่ข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร

ได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “อบต. 

วางแผนและพัฒนาระบบการให้ข้อมูล การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง”ที่เป็นเช่นนี ้

อภิปรายได้ว่า การก�าหนดนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

อ�าเภอเชียงขวัญบางแห่งยังขาดความชัดเจน และขาดการวางแผนและพัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร 

อาทิเช่นทางรถประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน แผ่นพับใบปลิว และอินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ ที่กล่าวว่า หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ของคนในชาต ิโดยปรบัปรงุกลไกการท�างานขององค์กรทกุวงการให้มคีวามโปร่งใส มกีารการเปิดเผยข้อมลู

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย บุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 

และมีกระบวนการให้บุคลากรตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้

 4)  ด้านการมีส่วนร่วมพบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี ้

อภปิรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลในอ�าเภอเชียงขวัญได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมส่ีวนร่วมรับรู ้และร่วม

คดิ ร่วมเสนอความเหน็ในการตดัสนิใจปัญหาส�าคญัของหมูบ้่านในด้านต่าง ๆ  เช่น การประชาคมการประชา

พจิารณ์ การแสดงประชามต ินอกจากนีย้งัรวมไปถงึการร่วมตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิของ สมาคม

ผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงหลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมี 

ส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส�าคัญของประเทศไม่ว่าด้วย การแสดงความเห็น 
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การไต่สวนสาธารณะประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “บุคลากร/

ประชาชนมโีอกาสได้ร่วมปฏิบตักิจิกรรม ที ่อบต. จดัขึน้ร่วมกนั”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในอ�าเภอเชียงขวัญ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานและบุคลากรได้ร่วมมือร่วมใจกัน ไม่ว่าจะเป็นความ

ร่วมมอืภายในหน่วยงานของอบต. หน่วยงานราชการอืน่ทีเ่กีย่วข้องภาคเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ความ

ร่วมมือจากพี่น้อง บุคลากรในอบต. ที่ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด�าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และ

ป้องกนัการทจุริตประพฤติมชิอบ ซึง่การผนกึพลังความร่วมมือของทกุฝ่าย จะน�าไปสูก่ารปฏริปูให้เกดิระบบ

การบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ สดุจติ นมิติกลุทีก่ล่าวว่า การมส่ีวนร่วม (Participation) 

เป็นการมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่รัฐในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่ม และพลังการ

ท�างานที่สอดประสานกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการให้บริการบุคลากร

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง คอืข้อที ่2 ทีว่่า “ผูบ้รหิาร

รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร/ประชาชน เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อน�า

ไปแก้ไขปัญหา”ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเชียงขวัญส่วนใหญ่ได้จัดเวที

ประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชน แต่ยังไม่ต่อเนื่อง และท่ัวถึง ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคดิของ ชนะศกัดิ ์ยวุบรูณ์ ทีก่ล่าวว่า หลกัความมส่ีวนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วม

รบัรู ้และเสนอความเหน็ในการตดัสนิใจปัญหาส�าคัญของประเทศไม่ว่าด้วย การแสดงความเหน็ การไต่สวน

สาธารณะประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ

 5)  ด้านความรบัผดิชอบพบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี ้

อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเชียงขวัญได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรับผิดชอบ

ตระหนักในหน้าที่ มีความส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และ

กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผล

จากการกระท�าของตน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุดจิต นิมิตกุล กล่าวว่าความรับผิดชอบ (Account-

ability) เจ้าหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อบุคลากร ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานจะเป็น

ตัวชี้วัดส�าคัญ ในการประเมินความส�าเร็จของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “ผู้บริหารมี

ความตั้งใจที่จะร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ภายในอบต. และชุมชน”ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เป็นความ

ตระหนักในหน้าที่ ความส�านึกในความรับผิดชอบ จึงท�าให้ผู้บริหารตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณะของ 

บ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชน เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ ชนะศักดิ์ยุวบูรณ์ ท่ีกล่าวว่า หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี  

ความส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการ 

แก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างและความกล้าทีจ่ะยอมรบัผลจากการกระท�าของตน

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ด ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อที ่6 ทีว่่า“เมือ่เกดิปัญหา

ผูบ้ริหารกล้าแสดงความรับผดิชอบ”ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ผูบ้รหิารมคีวามกล้าท่ีจะรบัผดิชอบในปัญหา
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ที่เกิดขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อการกระท�าของตนเองเสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักด์ิ  

เจรญิวงค์ศกัดิ ์ทีก่ล่าวว่า พนัธะความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Accountability) การตดัสนิใจใด ๆ  ของภาครฐั 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้องกระท�าโดยมพีนัธะความรบัผดิชอบในสิง่ที ่ตนเองกระท�าต่อสาธารณชน

หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานนั้น โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นหลัก และมี

จิตใจที่เสียสละ เห็นคุณค่าของสังคมที่ตนเองสังกัดอยู่

 6)  ด้านความคุม้ค่า พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี ้

อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญมีการบริหารงานและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัด ให้

เกิดประโยชน์คุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณ สมพงษ์ 

ได้ท�าการวิจัยเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอปากชม 

จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล ด้านหลัก

ความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “อบต. มีการ

ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีการจัดล�าดับก่อนหลัง ตามความจ�าเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชน”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญได้ด�าเนิน

โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุระดับของความจ�าเป็นเร่งด่วนของความต้องการของประชาชน ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์กล่าวว่า หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้

ทรัพยากรทีม่จี�ากดัเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมคีวามประหยดั ใช้ของอย่าง

คุม้ค่าสร้างสรรค์สนิค้า และบริการท่ีมคุีณภาพ สามารถแข่งขันในเวทีโลก และรกัษาพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

ให้สมบูรณ์ยั่งยืน

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง คอืข้อที ่1 ท่ีว่า “อบต. ใช้

จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่ากับผลที่ได้รับ”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในอ�าเภอเชียงขวัญบางแห่งยังประสบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเก่ียวกับการจัด

ท�างบประมาณ การจดัซือ้จดัจ้าง และการเบิกจ่ายเงนิทีไ่ม่ชดัเจนและไม่สอดคล้องกบัความต้องการของท้อง

ถิ่นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ ท่ีกล่าวถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(Efficiency and Effectiveness) องค์การและสถาบันต่างๆ เช่น รัฐสามารถจัดสรร ใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้

อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคมโดยรวม รวมถึงการท�างานอย่าง

รวดเร็ว มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบุคลากรในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลองค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัย พบว่า 

 1) บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ของการวิจัย ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นในเรื่องของความ

สามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในการท�างาน ทักษะในการคิดวิเคราะห์ แรงกระตุ้นที่ต่อสู้เมื่อมีการแข่งขัน 
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แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถในการเรียนรู้ ความคิด เชิงรุก คิดก้าวไกลในอนาคต ตลอดจน 

ความคาดหวังในความส�าเร็จของงาน เพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างในเรื่องของผลงานซึ่ง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระคณพศกิตฺติสาโร (ประกอบเสียง) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลตามหลักธรรมาภิบาล :กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอบางกรวย 

จงัหวัดนนทบรีุ ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้าง ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

บางกรวย ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

 2)  บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ของการวิจัย ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรที่มีอายุต�่ากว่า 30 ปี 30-50 ปี และเกิน 50 ปี มีความ 

คดิเหน็ในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลว่ามาจากความร่วมมอืของทัง้สถาบัน ภาครฐัภาคเอกชนและ

ประชาสังคมบทบาทของรัฐที่ส�าคัญนั้นคือ รัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐานและรักษากฎระเบียบต่างๆ

การสร้างธรรมาภบิาลของรฐันัน้จ�าเป็นต้องอาศยัระบบการจัดการภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพมภีาระรบัผดิชอบ

ภายใต้กฎหมายและนโยบายทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้ซ่ึงจดุมุง่หมายในการสร้างธรรมาภบิาลของภาครฐันัน้จะ

ต้องพยายามปฏิรปูการบรหิารจดัการให้ถกูต้องตามหลกัเหตผุลและหน้าทีม่รีะบบความรบัผดิชอบด้านการ

เงินทีม่ปีระสทิธิภาพมาใช้และให้มคีวามโปร่งใส ในการปฏบัิตงิานยกระดับความช�านาญของภาครฐัให้มคีวาม

ทันสมัย เป็นต้น ส่วนบทบาทขององค์การภาคเอกชนและบทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการสร้างธรรมาภิบาล 

คือ การรวมตัวกันของสาธารณชนในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยรัฐควรมีการหา

มาตรการทีจ่ะกระตุ้นให้เกดิการตระหนักถงึการท�าผดิจรรยาบรรณ ซึง่สอดคล้องกับงานวิจยัของ พระคณพศ 

กิตฺติสาโร (ประกอบเสียง) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลตามหลัก 

ธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 

ผูบ้ริหาร พนักงาน และลกูจ้าง ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอบางกรวย ทีม่อีายตุ่างกนั มคีวาม

คิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

 3)  บคุลากรทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้อง 

กับสมมติฐานของการวิจัย ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดมาจาก

หลายส่วนรวมถึงประสบการณ์ สติปัญญา สภาพแวดล้อม ฯลฯ รวมถึงเทคนิคอื่นๆ จากการเรียนรู้ ที่เข้ามา

ช่วยต่อยอดความคิด เช่น การใช้เหตุผล ตรรกะ การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ ดังนั้น บุคลากรที่มีระดับการศึกษา

สูง จะมีลักษณะของความคิดที่เป็นระบบ มีเหตุผล และสอดคล้องความเป็นจริงมากกว่าบุคลากรที่มีระดับ

การศึกษาต�่าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระคณพศกิตฺติสาโร (ประกอบเสียง) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลตามหลักธรรมาภิบาล :กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบล ใน

อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอบางกรวย ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน ตามหลกัธรรมาภบิาล  

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
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9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย

แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมท้ัง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนั้นคณะ 

ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยเปิดโอกาสให้

บคุลากรและประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการท�างานร่วมกัน มกีารประชาสมัพนัธ์ให้กบัชมุชนหรอืบคุลากรและ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา รณรงค์ให้บุคลากรและประชาชนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

ภายในองค์กรอย่างจริงจัง สร้างจิตสาธารณะให้บุคลากรและประชาชนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่

ที่ตนได้รับมอบหมายและการให้บริการควรให้ความเสมอภาคแก่ทุกฝ่าย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเป็นราย

บุคคล รวมถึงผู้บริหารควรก�าหนดนโยบาย มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถน�า

นโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน สามารถน�ามาเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ดังนี้

 1)  ด้านนิติธรรม พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นคณะผู้บริหาร

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้

ปฏิบัติงานโดย ยึดระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานก�าหนดไว้ให้ปฏิบัติก�ากับติดตามให้บุคลากรผู้มีหน้าที ่

ในการจัดซ้ือจัดจ้างและด�าเนินการด้านพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และใช้จ่าย 

งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก�าหนดผู้รับรับผิดชอบการเงินบัญชีและพัสดุชัดเจน บริหาร 

งบประมาณตามระเบียบ กฎหมายที่ก�าหนดไว้

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “อบต. ออก

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�าสั่งต่าง ๆ  ที่เป็นแนวปฏิบัติ คลอบคลุมถูกต้องเป็นธรรม”ดังนั้นคณะผู้บริหารและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

ค�าสั่งต่าง ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ คลอบคลุมถูกต้องเป็นธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ�าเภอใจ หรืออ�านาจของ  

ตัวบุคคล จะต้องค�านึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็ว

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “ผู้บริหารใช้

อ�านาจในการออกค�าสัง่ อนมุตั ิอนญุาต ทีไ่ม่มผีลกระทบต่อบคุลากร ถกูต้อง เป็นธรรม ไม่เหน็แก่ประโยชน์

ส่วนตนและพวกพ้อง”ดังนั้นคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาให้ถึง

ระดับมากทีส่ดุ โดยใช้อ�านาจในการออกค�าสัง่ อนมุตั ิอนญุาต ทีไ่ม่มผีลกระทบต่อบคุลากรถกูต้อง เป็นธรรม 

ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง มีการกระจายอ�านาจการพัฒนาบุคลกรอย่างท่ัวถึงและ 

เท่าเทียมกัน

 2)  ด้านคุณธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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องค์การบรหิารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชยีงขวัญ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้คณะผูบ้รหิาร

และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาให้ถงึระดบัมากท่ีสดุ โดยเสรมิสร้างจติส�านกึทีด่ใีน

การท�างานด้วยความทุม่เท และเสยีสละ ควรให้ความเสมอภาคแก่บคุลากร พนกังานทกุคน ควรมกีารอบรม

ในเรื่องคุณธรรมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “เมื่อมีปัญหา/

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร/บุคลากรมีความอดทนปฏิบัติงานจนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี”ดังนั้นคณะ

ผูบ้ริหารและผู้มส่ีวนเกีย่วข้องควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาให้ถึงระดบัมากทีส่ดุ โดยส่งเสรมิสนบัสนนุ

บุคลากรให้ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากร

มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกามารยาทและจรรยาบรรณในการ

บริหารงานให้มากยิ่งขึ้น มีจิตส�านึกในการให้บริการประชาชน

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 4 ที่ว่า “ผู้บริหาร/

บุคลากรปฏิบัติตนต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ”ดังนั้น

คณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดย ก�าหนด

หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการให้บริการ รวมถึงแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต�าบลและลูกจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม 

เอือ้เฟ้ือ มนี�า้ใจ และใช้วาจาท่ีสภุาพ อ่อนโยน เมือ่พนกังานมเีรือ่งใดไม่สามารถปฏบัิตไิด้หรอืไม่อยูใ่นอ�านาจ

หน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน�าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่า 

มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

 3)  ด้านความโปร่งใส พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 

คณะผูบ้ริหารและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรแก้ไขปรบัปรงุ และพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยด�าเนนิการในด้าน

นโยบายต่าง ๆ อยู่บนกฎระเบียบที่ชัดเจน เน้นความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

บคุลากร เพ่ือการตรวจสอบการท�างานของเทศบาลต�าบล จดัท�าตูร้บัเรือ่งราวร้องทกุข์แจ้งข่าวสารการทจุรติ 

และมศีนูย์ข้อมลูข่าวสาร มกีลุม่องค์กรชมุชนคอยดูแลตรวจสอบการทจุรติคอร์รปัชัน่ เพ่ือให้บคุลากรสามารถ

รับทราบและมคีวามมัน่ใจได้ว่าการด�าเนนิงานของอบต. นัน้มาจากความตัง้ใจในการด�าเนนิงานเพือ่ให้บรรลุ

ผลตามเป้าหมายของนโยบาย

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก คอื ข้อที ่5 ทีว่่า “อบต. ด�าเนนิงาน 

ด้านการส่งเสริมการเรียนรู ้ให้กับประชาชน เช่น จัดประชุมนอกสถานท่ี ประชุมสัญจรหรือการให้ 

ประชาชนทัว่ไปเข้าฟังการประชุมได้”ดังน้ันคณะผูบ้รหิารและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรแก้ไขปรบัปรงุ และพัฒนา

ให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยก�าหนดนโยบายการพฒันาเพือ่ส่งเสริมการเรยีนรูใ้ห้กบัประชาชนในด้านต่างๆ รวมถงึ 

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการ 

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต มีสติปัญญา

เป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และน�าพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลัก
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การศกึษาสร้างชาต ิสร้างคน และสร้างงาน ตลอดจนการส่งเสรมิ สนบัสนนุด้านการศาสนา ศลิปวฒันธรรม 

ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “อบต. 

วางแผนและพฒันาระบบการให้ข้อมลู การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารอย่างต่อเนือ่ง”ดงันัน้คณะ

ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยมีนโยบายเร่งด่วนใน

การปรบัปรงุข้อมลูข่าวสาร สารสนเทศขององค์การบรหิารส่วนต�าบลให้มคีวามถูกต้องตรงกบัความเป็นจรงิ

และเป็นข้อมูลปัจจุบันทั้งหมด

 4)  ด้านการมส่ีวนร่วมพบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นคณะ 

ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ 

และร่วมตรวจสอบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการบรหิารงานของ อบต. เพือ่ให้เกดิความ

โปร่งใสและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยแท้ ตามนโยบายการบริหารงาน “ถูกต้อง โปร่งใส 

ประทับใจ ให้มีส่วนร่วม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “บุคลากร/

ประชาชนมีโอกาสได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรม ที่ อบต. จัดขึ้นร่วมกัน”ดังนั้นคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ควรแก้ไขปรับปรงุ และพัฒนาให้ถงึระดับมากทีส่ดุ โดยส่งเสรมิให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการ

ท้องถิ่นทุกขั้นตอน สนับสนุนการจัดท�าเวทีประชาคม เพื่อรวบรวมความคิดเห็น “ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับ

ผลประโยชน์”

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง คอืข้อที ่2 ทีว่่า “ผูบ้รหิาร

รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร/ประชาชน เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อน�า

ไปแก้ไขปัญหา” ดังนัน้คณะผูบ้รหิารและผู้มส่ีวนเกีย่วข้องควรแก้ไขปรบัปรงุ และพฒันาให้ถึงระดบัมากท่ีสดุ 

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผูส้นใจมส่ีวนรับรูแ้ละแสดงความคดิเหน็ในรปูแบบต่าง ๆ  ในการพจิารณาก�าหนด

นโยบายหรือการแก้ปัญหา ทุกข์สุขของประชาชนโดยตรง

 5)  ด้านความรบัผดิชอบพบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นคณะ 

ผูบ้รหิารและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรแก้ไขปรบัปรงุ และพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยมอบหมายงานในหน้าที่

ความรับผดิชอบให้ชดัเจน และเหมาะสมกบัต�าแหน่งงานและสร้างจติส�านกึแก่บุคลากรให้มคีวามรบัผดิชอบ

ทรัพย์สินของหน่วยงานเสมือนทรัพย์สินของตัวเอง มีความรับผิดชอบงานที่ตนเองท�าจนแล้วเสร็จ 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “ผู้บริหารมี

ความตัง้ใจทีจ่ะร่วมกนัแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ ภายในอบต. และชมุชน”ดงันัน้คณะผูบ้รหิารและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ชุมชนมีความ 

เข้มแข็งและได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และประชาชนมีความพึงพอใจ ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร

ให้มีศักยภาพ และมุ่งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
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  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “ผู้บริหารมี

ความตัง้ใจทีจ่ะร่วมกันแก้ปัญหา ทีเ่กดิขึน้ ภายในอบต. และชมุชน”ดงันัน้คณะผูบ้รหิารและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยเสริมสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดปัญหา

บุคลากรทุกคนควรมีความรับผิดชอบในการท�างาน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน

 6)  ด้านความคุม้ค่า พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรในการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

องค์การบรหิารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชยีงขวัญ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้คณะผูบ้รหิาร

และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรแก้ไขปรบัปรงุ และพฒันาให้ถึงระดบัมากทีส่ดุ โดยผูบ้รหิารควรบรหิารจดัการและ

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมรวมถึง

รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์

ยั่งยืนรวมถึงบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “อบต. มีการ

ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีการจัดล�าดับก่อนหลัง ตามความจ�าเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชน”ดังนั้นคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถึงระดับ

มากทีส่ดุ โดยจดัล�าดับความส�าคัญของแนวทางการพฒันา ภายใต้ยทุธศาสตร์หนึง่ ๆ  จะมแีนวทางการพฒันา

ที่หลากหลายล้วนแต่มีความจ�าเป็นในการด�าเนินการแต่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกันซึ่งต้อง

พิจารณาคดัเลอืกโครงการ/กจิกรรมจากความจ�าเป็นเร่งด่วน โดยมองถึงขีดความสามารถทางทรพัยากรการ

บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลและความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด�าเนินการ

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง คอืข้อที ่1 ท่ีว่า “อบต. ใช้

จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่ากับผลที่ได้รับ” ดังนั้นคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรแก้ไข

ปรับปรุง และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยบริหารและใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด มุ่งเน้นให้เกิด 

ผลงาน ความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรศกึษาหรอืวจิยัในพืน้ที ่อบต. แห่งอืน่ ๆ  เปรยีบเทียบผลการศกึษาทีไ่ด้ว่าเป็นอย่างไร 

เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบาย และแก้ปัญหาให้ประสบผลส�าเร็จต่อไป เช่น เรื่อง “การน�าหลัก 

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน”

 2)  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียด 

ประกอบการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข การวางแผนและพัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร และให้บุคลากรมี

โอกาสรับรู้เรื่องราวการบริหารงาน อบต. ทุก ๆ เรื่องที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายก�าหนดเพิ่มขึ้น
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11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สมเกยีรต ิเกียรติเจรญิ และดร.สวุฒัน์ จิตต์จนัทร์ ทีใ่ห้ค�าปรกึษาแนะน�าแนวทางทีถ่กูต้อง ตลอดจนแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอ

อนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี 

และจ่าสบิเอกฉลอง ทุง่ฝนภมูทิีใ่ห้ความอนเุคราะห์ในในการตรวจสอบรวมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครือ่งมอืท่ี

ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมภู รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร  

และรองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ 

จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีความน่าเชื่อถือยิ่งข้ึนขออนุโมทนาขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ

ในด้านการให้ข้อมลูและการเกบ็ข้อมลูในการค้นคว้าวิจยัจนท�าให้วิทยานพินธ์เล่มนีส้�าเรจ็ลงได้อย่างสมบูรณ์ 

คณุประโยชน์อนัพงึมแีก่การศึกษาค้นคว้าวทิยานิพนธ์เล่มนี ้ผูว้จิยัขอมอบความดใีนส่วนของการศกึษาค้นคว้า

นี้แก่บิดา มารดา และบุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัยทั้ง

ในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล 

อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

AN APPLICATION OF PATHS OF ACCOMPLISHMENT TO PERSONNEL’S WORK 

PERFORMANCE IN TAMBON ADMINISTRATION ORGANIZATIONS,  

AT SAMAT DISTRICT, ROI ET PROVINCE

พระธัชพล สิริภทฺโท (งามแพง)1

PHRATHATPHON SIRIPHATTHO (NGAMPHAENG)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2556

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นีมี้วตัถปุระสงค์ดังต่อไปนี ้1) เพือ่ศกึษาการประยกุต์ใช้หลกัอิทธิบาทในการปฏบัิตงิาน

ของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวดัร้อยเอด็ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบการประยกุต์

ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏบิติังานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ 

ของบคุลากรทีม่ ีเพศ อาย ุและระดับการศกึษา ต่างกัน และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประยกุต์

ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏบิติังานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ บคุลากรทีป่ฏบิติังานองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด และประชาคมหมู่บ้าน รวม 215 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั จ�านวน 24 ข้อ มค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง 1.79-6.25 และค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที t-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test 

(One-way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  การประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาทในการปฏบิตังิานของบคุลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ย

มากไปหาน้อย คอื ด้านเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ด้านนโยบายและการบรหิาร และด้านลกัษณะงาน

และความรับผิดชอบ

2)  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน  

มกีารประยกุต์ใช้หลกัอทิธิบาทในการปฏบิตังิานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวดัร้อยเอด็ โดยเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย สามล�าดบัแรก คอื 

ควรตระหนักถึงคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่าง

ให้เกียรติและเป็นมิตร งานที่ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบโดยตรง ควรให้หัวหน้าพิจารณาว่างานนั้นมีความ

จ�าเป็นต้องด�าเนนิการต่อหรอืควรโอนกลบัไปให้ผู้มหีน้าท่ีโดยตรงรบัผดิชอบตามเดมิ และควรเน้นการจดัการ

ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นตามมาในอนาคต

ABSTRACT

This purposes of this thesis were to: 1) study an application of paths of accomplish-

ment to personnel’s work performance in tambon administration organizations in Roi Et’s 

At Samat district, 2) compare the application of paths of accomplishment to their work 

performance in the above organizations in the district to variables of genders, ages and 

educational levels and 3) examine suggestions for enhancing the application as such to 

their job performance in the above organizations in the district. The sampling group em-

ployed for the research comprised personnel working for the organizations and village 

communities, numbering 215 individuals. The instrument used for data collection was 

five-rating-scale questionnaires with twenty-four questions, possessing the power of dis-

crimination between 1.79 and 6.25 and the reliability for the whole entry amounting to 

0.94. The statistics utilized for data analyses encompassed percentage, mean, standard 

deviation, and referential statistics of t-test and F-test (One-way ANOVA). 

Results of the research manifested the following findings:

1)  The application of paths of accomplishment to personnel’s work performance 

in tambon administration organizations in Roi Et’s At Samat district was rated applying 

‘more’ in both the overall aspect and each of three aspects. All these aspects ranked in 

descending order of means included: 1) colleagues and the superiors, 2) policies and  

administrations, and 3) job descriptions and responsibilities. 

2)  The hypothesis testing results indicated that variables of personnel’s genders, 

ages and educational levels showed no differences in the application of paths of  

accomplishment to their work performance in the above organizations in the district.

3)  Suggestions for enhancing the application of paths of accomplishment to  

personnel’s work performance in the above organizations in the district were  

recommended in descending orders of three frequencies. First, the superior should realize 

values of individual differences, thus giving rise to treating every colleague with honorable 

and friendly manner. Secondly, in case of a job which was assigned to a person with no 
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direct responsibility, it should have a chief take it into account that it was necessary to let 

the assigned person take an action further or transfer it to the person taking direct respon-

sibility. Finally, the superior should put the greatest emphasis on tackling the problems of 

doing work with one-stop-service and rapid procedure so that it would not cause far more 

complicated problems in the future.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

องค์กรใดจะบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยก็คือ คนหรือบุคลากรใน

องค์กร ซ่ึงถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด และเป็นที่ยอมรับกันว่ามนุษย์หรือคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และ

ส�าคญัทีสุ่ดตามหลกัการบรหิาร การสร้างเสรมิความต้องการในการปฏบิตังิานให้กบับคุลากร เพือ่ให้มคีวาม

รู้สึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อความส�าเร็จของงาน และขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

สมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารที่ต้องค�านึง ถึงเพราะด้านความต้องการในการปฏิบัติงานย่อม 

ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของงานดียิ่งขึ้นซึ่งมีทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความต้องการหรือสิ่งจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 

โดยมุง่อธบิายถงึองค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ป็นสิง่ทีท่�าให้บคุลากรเกดิความพอใจในการปฏบิตังิาน ทุม่เทความรู้ 

ความสามารถมคีวามรับผดิชอบ และเอาใจใส่ในงานอย่างแท้จรงิ ไปสูค่วามรกัความผกูพนั และความซือ่สตัย์

ในองค์กร

จากทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) ความต้องการขั้นพื้นฐานของคนล�าดับแรก คือ ความต้องการ

ความปลอดภยัในชวีติและร่างกาย ถอืว่าเป็นความต้องการทีเ่ป็นหน้าทีส่�าคญัโดยตรงของต�ารวจท่ีดทีีจ่ะต้อง

สามารถเป็นผู้ที่บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้กับประชาชนได้ เจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นผู้ที่มีอ�านาจของกฎหมายอยู่ 

ในมือ การบังคับใช้กฎหมายอยู่ล�าดับแรกของกระบวนการยุติธรรม การใกล้ชิดหรือสัมผัสกับประชาชนมีมาก 

นั้นหมายถึง โอกาสในการกระทบกระทั่งย่อมมีมากเช่นกัน ในการท�างานที่มีทั้ง พระเดช และพระคุณเป็น

ดาบสองคม หากน�าไปใช้ในทางที่ถูกย่อมเกิดประโยชน์กับประชาชน สังคม และประเทศชาติ แต่หากน�าไป

ใช้ในทางที่ผิดก็จะให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้ในสังคมเช่นกัน ปัญหาในเร่ืองของการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Cor-

ruption) ความไม่สุภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (Working with Impoliteness) ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติ

หน้าที่ (Lack of Working Ethics) ขาดความรู้ความช�านาญ (Lack of Knowledge and Skills) ขาดจิต

วิญญาณในการบริหาร (Lack of Spirit of Service) รวมถึงประพฤติที่ไม่สมควร บุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม

ล้วนเป็นปัญหาทีพ่บในสงัคมต�ารวจซึง่เป็นพฤติกรรมทีไ่ม่เป็นทีต้่องการของประชาชนและสงัคม การจะปรบั

เปล่ียนให้เป็นทีไ่ว้ใจ เชือ่ถอืและศรทัธานัน้จะต้องเริม่ทีตั่วเองก่อน โดยปฏบิตัติวัให้เป็นต�ารวจทีด่มีคีณุภาพ

ให้ได้

อ�าเภออาจสามารถตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของจงัหวดัร้อยเอด็ ตามทางหลวงแผ่นดนิสายร้อยเอด็

พนมไพร (ถนนรณชยัชาญยทุธ) ห่างจากตัวจังหวดัร้อยเอด็ ประมาณ 34 กโิลเมตร มพีืน้ทีป่ระมาณ 454.441 

ตร.กม. มีจ�านวนประชากรทั้งสิ้น 75,463 คน มีจ�านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 15,968 ครัวเรือน ราษฎรส่วนใหญ่

ประกอบอาชพีเกษตรกรรม หตัถกรรม และรบัจ้างทัว่ไป อ�าเภออาจสามารถแบ่งพ้ืนทีก่ารปกครองออกเป็น 

10 ต�าบล 138 หมู่บ้าน ท้องที่อ�าเภออาจสามารถ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ดังนั้น
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จึงมีปัญหามากมายที่ต้องได้รับการดูแลและแก้ไข อาทิเช่น ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาฝุ่น
ละออง ปัญหาขยะ น�้าเสีย ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น สาธารณภัยในพื้นที่เป็นปัญหา
ส�าคญัประการหนึง่ทีก่่อให้เกดิการสญูเสยีชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน ไม่ว่าเหตนุัน้จะเกิดจาการกระท�า 
ของมนุษย์หรือเกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ถ้าหาก
ไม่ได้รบัการบรหิารจดัการทีด่แีละการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทแีล้ว นอกจากจะท�าให้ผูป้ระสบภยัต้องสญู
เสียชีวิตและทรัพย์สินแล้ว อาจท�าให้ผู้ประสบภัยท่ีรอดพ้นจากภยันตรายเหล่านั้น ต้องประสบกับปัญหา
ต่างๆ ตามมาได้อกี เช่น บางรายพกิาร ทพุลภาพ ตลอดจนปัญหาทีส่่งผลทางด้านจติใจ จนส่งผลกระทบเป็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติตามมา การตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงจ�าเป็น
ต้องอาศยัองค์การต่างๆ ของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนระดมให้ความช่วยเหลอืภายใต้การบรหิารจดัการทีดี่ 
ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม หน่วยงานของรฐัมหีน้าทีร่บัผดิชอบหลกัในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ คอื องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดบัอ�าเภอ จงึท�าให้บคุลากรขององค์การบรหิารส่วน
ต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานดูแลให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
จริยธรรม แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรม ให้พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มจีติวญิญาณของผูม้หีน้าทีพิ่ทกัษ์รบัใช้ประชาชนพร้อมท้ังเพิม่พลงัเครอืข่ายในการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสูค่วามเป็นเลศิในการท�างาน โดยใช้หลกัธรรมะมาประยกุต์ใช้ในการท�างานตลอดจน 
การน�าหลักธรรมมาช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ให้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพพัฒนาความรู้ความ
สามารถของบุคลากรให้รู้จักการครองตน ครองคน ครองงาน และฝึกศีล สมาธิ ปัญญา อ�าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้น�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท�างาน คือ ฉันทะ (ความพอใจ) 
วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความตั้งใจ) และวิมังสา (ความไตร่ตรอง) ซึ่งเป็นวิธีการท�างานของบุคคลอันเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต เพราะชีวิตจะด�าเนินไปด้วยดีตามเป้าหมายย่อมต้องอาศัย ความเพียร ความ
พยายาม ความอดทน ความเอาใจใส่ และการรู้จักคิดด้วยปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นในตัวบุคคลคนใด
แล้วย่อมจะท�างานต่างๆ ได้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากอิทธิบาท 4 เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเกิดพลังจิต
ที่จะใช้สติปัญญา และความมานะ ความเพียร ในการท�ากิจการงานต่างๆ ให้ก้าวหน้าไปสู่ความส�าเร็จอย่าง
มีระเบียบแบบแผนที่วางไว้ทุกประการ นอกจากจะต้องสามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ยังมี
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ความพึงพอใจของประชาชน ท�าให้ประชาชนเกิดความศรัทธา เชื่อมั่นต่อและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นพลังแผ่นดิน 

จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�าผลการ
วิจัยที่ได้น�ามาเป็นข้อสนเทศและเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
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3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศต่างกัน 

มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน  

มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
3. บคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีมรีะดบัการศกึษา

ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวนทั้งสิ้น 584 คน 
2. ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลกัอทิธบิาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านลักษณะงานและ
ความรับผิดชอบ 2) ด้านนโยบายและการบริหาร 3) ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

3.  ขอบเขตด้านพืน้ที ่ ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�าให้ทราบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัเป็นข้อมลูสารสนเทศเป็นแนวทางแก้ไข ปรบัปรงุ และส่งเสรมิให้

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. วิธีด�าเนินการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัด

ร้อยเอ็ด จ�านวนทั้งสิ้น 584 คน
2. กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ บคุลากรทีป่ฏบิติังาน องค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ผลาพรม, 2553, หน้า 122) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 237 คน

3. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาทในการปฏบิตัิ

งานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การ

บริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ 

ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อสอบถามข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

(One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ�านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 และเพศชาย จ�านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 มีอายุ

ระหว่าง 31-50 ปี จ�านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 39.24 รองลงมามีอายุต�่ากว่า 30 ปี จ�านวน 82 คน  

คิดเป็นร้อยละ 34.60 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ�านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 26.16 มีการศึกษาปริญญาตรี

หรือสูงกว่าปริญญาตรี จ�านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 52.74 และมีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน 

112 คน คิดเป็นร้อยละ 47.26

2. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของ

บคุลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้านทัง้สามด้านอยู่

ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับ จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้าน

นโยบายและการบริหาร และด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติ

งานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น 

ทุ่มเท และตั้งใจ (ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต�่าสุด คือ ศึกษาวิทยาการ 
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ใหม่ ๆ เพื่อน�ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน (วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองกลั่นกรอง)

 2)  ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของ

บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสดุ คอื การปรบักระบวนการบรหิารโดยใช้เทคโนโลย ีช่วยให้การบรหิาร

การจดัการให้มปีระสทิธภิาพ (วริยิะ คอื ความพากเพยีรในสิง่นัน้) และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื การก�าหนด

ภารกจิและการมอบหมายงานให้ปฏบิตัติามนโยบายมคีวามเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของบคุลากร 

(วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองกลั่นกรอง)

 3)  ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติ

งานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชามีการจัดระบบการท�างานให้สอดคล้อง

กับระเบียบและนโยบายที่ก�าหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชาสนใจและเอาใจใส่  

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเอง (วิมังสา คือ ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น)

3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทใน

การปฏิบัติงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ บุคลากรได้เสนอแนะ

เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงาน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหา

น้อย สามล�าดับแรก คือ ควรตระหนักถึงคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อ

เพ่ือนร่วมงานทุกคนอย่างให้เกียรติและเป็นมิตร งานท่ีไม่ได้เป็นความรับผิดชอบโดยตรง ควรให้หัวหน้า

พิจารณาว่างานนั้นมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการต่อหรือควรโอนกลับไปให้ผู้มีหน้าที่โดยตรงรับผิดชอบ 

ตามเดิม และควรเน้นการจัดการปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ตามมาในอนาคต

8. อภิปรายการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

1. ผลวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

การท�างานให้มีความสุขเราต้องท�างานด้วยความเต็มใจและมีความภูมิใจในงานท่ีท�า โดยใช้หลักธรรมตาม

หลักพระพุทธศาสนา เรื่อง อิทธิบาท 4 ที่ว่าด้วย ฉันทะ คือความพอใจในงานที่ท�า วิริยะคือ ความเพียร

พยายาม จติตะ คอืการมเีวลาท�างนทีจ่ดจ่อมสีมาธ ิและวมิงัสา คอืท�าแล้วต้องพจิารณาตรวจสอบใคร่ครวญ

ให้รอบคอบ การมคีวามคดิเชงิบวกการไม่มีความเครยีดหรอืความกงัวลใจ การมคีวามจรงิใจกบัเพือ่นร่วมงาน 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ความสามัคคี การสร้างสัมพันธ์ท่ีดีรวมทั้งการผูกมิตรและการสื่อสารท่ีจัดเจน เมื่อสิ่งเหล่านี้ได้รวมกันแล้ว  

กจ็ะท�าให้เกดิความสขุในการท�างาน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พระมหาเตมิ โสภโณ (สมภกัด)ี ได้ท�าการ

ศกึษา การประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการปฏบิตังิานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า การท�างานเป็นทมีเป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัองค์กร เพราะคนเก่งอาจจะท�างานได้

ไม่ส�าเรจ็ ถ้าเขาไม่สามารถท�างานร่วมกับผู้อืน่ หรอืท�างานเป็นทีมได้ โดยเฉพาะหากว่าเป็นผูบ้ริหารแล้ว ศิลปะ 

และทกัษะในการท�างานร่วมกับผูอ้ืน่ก็คือสิง่ส�าคัญ หรอืว่าหากเม่ือใดท่ีมกีารท�าสิง่ใดแล้วมผีูอ้ืน่ท�าตามก็ถือว่า

ผู้อื่นให้ความร่วมมือกับเราอีกด้วย ฉะน้ันแล้วในการแบ่งเวลาในการบริหารงานเราอาศัยดูความส�าคัญ 

ความเร่งด่วนของเนื้องานเป็นล�าดับ และให้ความส�าคัญลดหลั่นลงไป แต่ต้องท�าทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุด ซึ่ง

สอดคล้องกบัแนวคดิของ สรุยิะ วริยิะสวสัดิ ์ทีก่ล่าวถงึ องค์ประกอบทีก่่อให้เกดิความพงึพอใจในการปฏบิตัิ

งาน องค์ประกอบทางด้านค่านิยม และพฤติกรรมค่านิยมของบุคคลในองค์การย่อมก่อให้เกิดบรรยากาศใน

การท�างาน ได้แก่ เพือ่นร่วมงานและผู้บงัคับบญัชาจะต้องมวีธิกีารปฏบัิตติามเหตผุลของบุคคลในการท�างาน 

ขบวนการด�าเนินงานและพฤติกรรมต่าง ๆ การติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ ความซื่อสัตย์ของบุคคล

ในองค์การ 

  ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สุด ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมากคอื ด้านลกัษณะงานและความรบัผดิชอบ 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

บุคลากรมีความยินดี และพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ แม้งานที่ท�าจะมีอุปสรรคต่าง ๆ ก็ไม่ละ

ความพยายาม และมีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ซาเลซนิค 

(Zaleznik) ได้แบ่งความต้องการซ่ึงนับว่าเป็นสิ่งที่จูงใจที่ผู้บริหารจ�าเป็นต้องจัดสนองตอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความต้องการภายนอก ได้แก่ 1) ด้านลกัษณะงานและความรบัผดิชอบ 2) ด้านรายได้และสวสัดกิาร 3) ด้าน

นโยบายและการบริหาร และ 4) ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นส�าคัญและอภิปรายผลตามล�าดับ ดังนี้

 1)  ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

บุคลากรมีความยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเท และตั้งใจ รวมถึงได้คิดหา 

วิธีการปฏิบัติงานที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทินพันธุ์ นาคะตะ  

ทีก่ล่าวถงึ วริยิะ คอื ความมุง่มัน่ทุม่เท เป็นความมุง่มัน่ทุม่เททัง้กายและใจ ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละท�าให้เข้าถึงแก่น

แท้ของสิ่งนั้นเร่ืองน้ัน ถ้าหากกระท�าก็จะท�าจนเช่ียวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าหากศึกษาก็จะศึกษาให้รู้จนถึง 

รากเหง้าของเรื่องราวนั้นๆ ดังนั้น ค�าว่า “วิริยะ” จึงหมายถึงความเพียรพยายามอย่างสูงที่จะท�าตามฉันทะ

หรือศรัทธาของตวัเอง หากเราไม่มคีวามเพยีรแล้วกอ็นมุานได้ว่าเรามีฉนัทะหลอกๆ หรือศรัทธาหลอกๆ ทัง้โกหก 

ตัวเองและหลอกผู้อื่น เพื่ออะไรนั้น ผลงานที่เขาท�าจะชี้ชัดออกมาเองว่าท�าเพื่ออะไร ดังนั้น นักวิจัยท้องถิ่น 
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จึงต้องมีใจที่รักต่อคนท้องถ่ินและรักต่อการท�างานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาคนท้องถ่ิน อันเป็นศรัทธาสูงสุด หาก

ไม่เป็นเช่นน้ัน ก็ได้แต่เพียงศรัทธาปากเปล่าที่ไร้แม้เงาของความมุ่งมั่นและทุ่มเท หากแต่มีศรัทธาอื่นให้

ครุ่นคิดและกระท�าอยู่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ 

มอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจ (ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า บุคลากรมีความยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจ และมุ่งหวังที่จะ

ให้การท�างานประสบผลส�าเรจ็ในเป้าหมายทีก่�าหนดขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ วเิชยีร ชาบตุรบณุฑรกิ 

ที่ให้ความหมายของ ฉันทะ ว่า หมายถึง ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น และปรารถนาที่จะท�าให้ดียิ่งขึ้น เรา

ท�างานชนิดใดต้องสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นในงานนั้นด้วยการพิจารณาให้เห็นคุณค่าของงานนั้น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อน�า

มาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน (วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองกลั่นกรอง) ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า บคุลากรยงัขาดการศึกษาวทิยาการใหม่ ๆ  เพือ่น�ามาใช้ปรบัปรงุการปฏบิตังิาน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ สุชีพ ปุญญานุภาพ ที่กล่าวว่า วิมังสา คือ การหาวิธีการต่างๆ ในการท�างาน หรือประกอบอาชีพนั้นๆ 

ให้เกิดความส�าเร็จ เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมาก (ดูวิธีการท�างานและการใช้ชีวิตของชาวพุทธ) จึงน�ามากล่าว

หลังฉันทะ เราต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ของงาน อะไรบ้างที่จ�าเป็นต่อความส�าเร็จของงาน ต้องวางแผน

รวมทัง้หาวิธีการลงทุน การผลติ การขาย การเงนิ และต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ต้องศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆ 

หากจ�าเป็นต้องเข้าฝึกอบรมเป็นเรือ่งๆ ไป ต้องมัน่ใจก่อนว่ามคีวามเป็นไปได้จงึลงมอืท�าด้วยฉนัทะ ถ้าท�าไป

แล้วขาดทุนก็อย่าท�าเลย มันจะล�าบาก และเป็นบาป ระหว่างงานก็ต้องใช้วิมังสาอย่างต่อเนื่อง ว่าควร

ปรบัปรงุงานให้ดขีึน้อย่างไร เช่นเดยีวกนัหากพบว่าถ้าท�าต่อต้องล้มเหลวกต้็องหยดุ หรอืแม้แต่ในหน้าทีก่าร

งาน ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมไม่ได้ ก็ต้องหยุด วิมังสาคือการใช้สมอง ปัญญา (ซึ่งเป็นหนทางที่แท้ของ

ชาวพทุธ) คดิค้น พจิารณาและตรวจสอบ ต้องใช้ปัญญาอย่างจรงิจงั อย่าเพยีงแต่บอกว่า ช่างเถอะ..... อะไร

ก็ได้..... ซ่ึงพบมากในหมูพ่วกเราคนไทย ต้องคดิใหม่ให้ถกูต้องว่า อะไรกไ็ด้ไม่ได้อกีแล้ว..... ต้องวธิกีารท�างาน

ทีถ่กูต้องเท่าน้ันถงึจะได้ ซึง่ได้มาโดยวมิงัสา อย่างทีก่ล่าว ธรรมะข้ออืน่เกือ้หนนุวมิงัสาได้ มฉีนัทะในการคดิ

แบบวิมังสา มีวิริยะที่จะคิด เป็นต้น 

 2)  ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี ้

อภิปรายได้ว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล ได้มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปรับ

กระบวนการบริหารโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยในการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริม

สนับสนุนและน�าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน เพื่อให้การบริหารสอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชน และบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ สรุยิะ วริยิะสวสัดิ ์ทีก่ล่าวถงึองค์ประกอบทีก่่อให้เกิดความพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบทางด้านคุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ เป้าหมาย หลักปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

แหล่งวัสดุ เงินทุน หน้าที่ขององค์การ การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ คุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้จะมีผลต่อ

ความรู้สึก และความพึงพอใจในการท�างานของบุคคลในองค์การนั้น
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  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ การปรับกระบวนการบรหิารโดย

ใช้เทคโนโลยี ช่วยให้การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น) ที่เป็นเช่นนี ้

อภปิรายได้ว่า การปรบักระบวนการบรหิารโดยใช้เทคโนโลย ีเป็นนโยบายการบรหิารราชการ ทีเ่น้นการปรบั

กระบวนการบริหารราชการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอย่าง

กว้างขวาง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน พร้อมกันนี้จะปรับปรุงพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุริยะ วิริยะสวัสดิ์  

ที่กล่าวว่า องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบทางด้านคุณสมบัติเฉพาะ 

ได้แก่ เป้าหมาย หลักปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แหล่งวัสดุ เงินทุน หน้าที่ขององค์การ การน�าเทคโนโลยี

มาใช้ในองค์การ คุณสมบตัเิฉพาะเหล่านีจ้ะมผีลต่อความรูส้กึ และความพงึพอใจในการท�างานของบคุคลใน

องค์การนั้น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ การก�าหนดภารกิจและการ 

มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามนโยบาย มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร (วิมังสา คือ 

การใช้ปัญญาพจิารณา ไตร่ตรองกลัน่กรอง) ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า การก�าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 

ให้ปฏบิตัติามนโยบายยงัไม่เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถของบคุลากรเท่าทีค่วร ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิ

ของ สมพงษ์ เกษมสนิ ทีก่ล่าวถงึ ประสทิธภิาพในการท�างานของผูป้ฏบิตังิานไม่ได้ขึน้อยูก่บัการศกึษาอบรม

ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมาแต่เพียงอย่างเดียว แต่หากมีส่วนประกอบอย่างอ่ืนอีกด้วยท่ีมีผลอย่างส�าคัญต่อ

ประสิทธิภาพในการท�างาน โดยเฉพาะความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน ความรู้สึกที่ดีต่อกัน การ

ด�าเนินงานของฝ่ายบริหารถูกต้อง และยุติธรรม และความเห็นว่านโยบายขององค์การเหมาะสม สิ่งเหล่านี้

จะท�าให้การปฏบิตังิานของบคุคลในองค์การเป็นไปในทางร่วมมอืร่วมใจกบัฝ่ายบรหิารมากขึน้ สิง่ส�าคัญทีม่ี

ผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่กล่าวมานี้คือขวัญของผู้ปฏิบัติงานนั่นเอง

 3)  ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่

เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การท�างานร่วมกับบุคคลอื่นเป็นสิ่งท่ียากหรือไม่บางคนมีพฤติกรรมที่สามารถปรับตัว 

และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี แต่บางคนประสบปัญหาในการท�างานร่วมกับบุคคลต่าง ๆ โดยจะเห็นได้จาก

การไม่ได้รับความช่วยเหลอื หรอืร่วมมอืใด ๆ  รวมทัง้การไม่ได้รบัข้อมลูต่าง ๆ  ทีต้่องการ ดงันัน้ความสามารถ

ในการท�างานร่วมกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งส�าคัญและควรฝึกฝนให้มีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อรรณพ  

บญุยรัตพันธ์ ทีก่ล่าวว่า วธิกีารเสรมิสร้างขวญัในการท�างาน โดยสร้างเจตคตทิีด่ใีห้เกดิข้ึนในการท�างาน ย่อม

สร้างความร่วมมือและความเข้าใจกันได้ ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และน�าไปสู่บรรยากาศ

ในการท�างานที่เป็นการสร้างสรรค์

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ผูบั้งคบับัญชามีการจดัระบบการ

ท�างานให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายที่ก�าหนดข้ึนมา เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้องและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนต�าบล มีการจัดระบบการท�างานให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายท่ีก�าหนดข้ึนมา 

เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ 
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นาวกีาร ทีก่ล่าวว่า องค์ประกอบทีจ่ะช่วยสร้างขวญัทีด่ใีนองค์การ ขวญัในการท�างานขององค์การใดสงูหรอื

ต�า่เพยีงใด ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบทีส่�าคญั ดังนี ้1) ลกัษณะท่าทแีละบทบาทของผูน้�าทีม่ต่ีอผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

กล่าวถึงสัมพันธภาพที่ดีจะช่วยสร้างขวัญในการท�างานในผู้ใต้บังคับบัญชา และน�าไปสู่ความส�าเร็จของ

องค์การ 2) ความพึงพอใจในการท�างานของบุคลากรในองค์การ 3) ความพึงพอใจต่อนโยบายการด�าเนินงาน 

ขององค์การ 4) ระบบการให้รางวัล การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนต�าแหน่งขององค์การ 5) สภาพใน

การท�างานถูกสุขลักษณะ กล่าวถึงระบบถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ และความชื้นจะต้องอยู่ในระดับที่เกื้อหนุน

การท�างาน และ 6) สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแข็งแรง และสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ผูบ้งัคบับญัชาสนใจและเอาใจใส่ 

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเอง (วิมังสา คือ ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น) 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บังคับบัญชายังขาดความสนใจและเอาใจใส่ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการให้

ความสนิทสนมและเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ ที่กล่าว

ถึง องค์ประกอบที่ก่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจมีอยู่ 5 ประการ คือ 1) ระดับอาชีพ หากอาชีพนั้นอยู่ใน

สถานะสูงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปก็จะเป็นที่พอใจของผู้ประกอบนั้น ๆ  2) สภาพการท�างาน การได้ความ

สะดวกสบาย เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 3) รายได้ ได้แก่ รายได้ประจ�า และรายได้พิเศษ 4) ระดับอายุมี

ทั้งส่วนสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์กับความพึงพอใจ และ 5) คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา ได้แก่ ความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้างาน และคนงาน รวมไปถึงการเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของคนงาน ซึ่งจะมีผล

ต่อความพึงพอใจของงาน

2. ผลการเปรยีบเทียบการประยกุต์ใช้หลกัอทิธิบาทในการปฏบัิตงิานของบุคลากรองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน ตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1) บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่

ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างมีความรู้ ความ

สามารถ และความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน มคีวามรูแ้ละเข้าใจในหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบยีบ กฎ ข้อบงัคบั 

มต ิกฎหมาย และนโยบายอย่างถ่องแท้ และมทีกัษะ ความสามารถในการน�าความรูท้ีม่อียูไ่ปใช้ในการปฏบิตัิ

งานได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหา ด้วยปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นอย่างดี รักและชอบงานที่ท�าอย่างเต็มใจ 

จริงใจและทุ่มเท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาราณี สิทธิพงศ์ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการใช้

อิทธิบาท 4 ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต�าบลทอนหงส์ อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัด

นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ประชากร ที่มีเพศ แตกต่างกันมีความเห็นต่อการใช้อิทธิบาท 4 ในการ

พัฒนาชุมชน ไม่แตกต่างกัน

 2)  บุคลากรท่ีมีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่

ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุไม่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการ

ปฏิบัติงาน ท้ังน้ีเพราะบุคลากรมีการน�าหลักอิทธิบาทมาปรับใช้ในการท�างาน รักงานท่ีท�า ขยันท�างาน 
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รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ก็จะท�าให้งานที่ท�าประสบความส�าเร็จ และมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาราณี สิทธิพงศ์ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการใช้อิทธิบาท 4 ในการ

พัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต�าบลทอนหงส์ อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการ

วจิยัพบว่า ประชากร ทีมี่อาย ุแตกต่างกนัมีความเหน็ต่อการใช้อทิธบิาท 4 ในการพฒันาชมุชน ไม่แตกต่างกนั

 3)  บคุลากรทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัอทิธิบาทในการปฏบิตังิานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ได้มี

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้การท�างานในสถานท่ีท�างานท่ีมีเพ่ือน 

ร่วมงานทีห่ลากหลาย ท�าให้ทกุคนต้องอยูก่บัสิง่ท่ีตนเองชอบและไม่ชอบ เพือ่ให้รูส้กึมคีวามสขุกบัการท�างาน 

ควรพิจารณาว่าอะไรคอืสิง่ดีๆ ทีอ่งค์กรให้กบัพนกังาน และควรตระหนกัถงึคณุค่าของความแตกต่างระหว่าง

บุคคล เพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างให้เกียรติและเป็นมิตร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ พระมหาเติม โสภโณ (สมภักดี) ได้ท�าการศึกษา การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง จังหวัดร้อยเอด็ ผลการวจิยัพบว่า ผลการเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลใน

เขตอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 

4 ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 1)  ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหาร

ควรรักษามาตรฐานและพฒันาให้ถึงระดับมากทีส่ดุ โดยผู้บริหารควรก�าหนดเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ของ

งานท่ีจะมอบหมายให้ชัดเจน ชี้แจงให้เข้าใจตรงกันในเป้าหมายและระยะเวลาท่ีต้องปฏิบัติให้ส�าเร็จ มอบ

อ�านาจให้เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ เมือ่ได้รบัมอบหมายหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ ผูใ้ต้บังคบั

บัญชาอาจต้องมีอ�านาจพอสมควรในการด�าเนินการต่าง ๆ ได้ช้ีแจงนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ี

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้นเข้าใจถ่องแท้ พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติ

งานที่ได้รับมอบหมายโดยมีการสอนงาน ให้มีการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้มอบและผู้ถูกมอบ เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบช่วยเหลือโดยการให้ค�าแนะน�า ปรึกษาหารือให้การปฏิบัติงานนั้นส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และจัดให้

มีระบบและวิธีการควบคุมที่เหมาะสม

 2)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับ

บญัชา ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยการจงูใจให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชา

เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถใน
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ด้านองค์ความรูแ้ละทกัษะในการในการคดิและเสนอเหตผุล ผูบ้งัคบับญัชาควรให้ความเหน็ ค�าปรกึษา และ

เสนอแนะในงานที่รับผิดชอบ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ และเปิดโอกาสยอมรับและ

ฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา

 3)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ด้านลักษณะงานและความ 

รับผิดชอบ ดังนั้น ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยให้หัวหน้าพิจารณาว่า

งานนั้นมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการต่อหรือควรโอนกลับไปให้ผู ้มีหน้าที่โดยตรงรับผิดชอบตามเดิม  

ขณะเดียวกันก็ต้องจัดล�าดับความส�าคัญและความเร่งด่วนของงานที่ยังคงรับผิดชอบอยู่ให้เป็นระบบ

  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นส�าคัญและน�ามาเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�าดับ 

ดังนี้

  1) ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ดังนั้น ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยการมอบหมายงานด้วยความ

เสมอภาคเท่าเทยีมกัน สร้างบรรยากาศในการท�างานทีด่ ีเพือ่จะก่อให้เกดิการยอมรบัซึง่กนัและกนั และควร

คิดหาวิธีการปฏิบัติงานที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

  2) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจ (ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น) ดังนั้น ผู้บริหารควร

รักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจใน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และ นโยบายอย่างถ่องแท้ และมีทักษะ  

ความสามารถในการน�าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหาด้วยมีปฏิภาณ

ไหวพริบ เป็นอย่างดี รักและชอบงานที่ท�าอย่างเต็มใจ จริงใจและทุ่มเท

  3) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อ

น�ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน (วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองกลั่นกรอง) ดังนั้น ผู้บริหาร

ควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู ้

เพิ่มเติม เพื่อศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อน�ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

  4) ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยก�าหนดนโยบายให้มีความชัดเจนและ

สามารถน�าไปปฏิบัติได้ 

  5) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ การปรับกระบวนการบริหาร

โดยใช้เทคโนโลยี ช่วยให้การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น)  

ดงัน้ัน ผู้บรหิารควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยปรบักระบวนการบรหิาร โดยการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยให้การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

  6) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ การก�าหนดภารกิจและการ

มอบหมายงานให้ปฏบิติัตามนโยบายมคีวามเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร (วมิงัสา คอื การ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ใช้ปัญญาพจิารณา ไตร่ตรองกลัน่กรอง) ดังนัน้ ผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ 

โดยก�าหนดภารกจิและการมอบหมายงานให้ปฏบิติัตามนโยบายต้องมคีวามเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ

ของบุคลากรแต่ละคน

  7) ด้านเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับัญชา พบว่า การประยกุต์ใช้หลกัอิทธบิาทในการปฏบัิติ

งานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ดงัน้ัน ผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยการประสานสมัพนัธ์และสร้างความ

เข้าใจอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ด ี

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท�า มี น�้าใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือ 

ในการปฏิบัติงาน 

  8) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บังคับบัญชามีการจัดระบบ

การท�างานให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายที่ก�าหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น) ดังนั้น ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและ

พฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยผูบ้งัคบับญัชาควรจดัระบบการท�างานให้สอดคล้องกบัระเบยีบและนโยบาย

ที่ก�าหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  9) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บังคับบัญชาสนใจและเอาใจใส่  

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเอง (วิมังสา คือ ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น) 

ดงัน้ัน ผูบ้ริหารควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถึงระดบัมากทีสุ่ด โดยผูบั้งคบับัญชาควรให้ความสนใจและ

เอาใจใส่ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรท�าการวิจัยเก่ียวกับการน�าหลักอิทธิบาทมาใช้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Inept 

Interview) เพื่อให้ทราบถึงการน�าหลักอิทธิบาท มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

 2)  ควรมกีารศกึษาตวัแปรอืน่ ทีจ่ะเป็นผลกบัการน�าหลกัอิทธบิาทมาใช้การปฏบิตังิานได้แก่ 

รายได้ต่อเดือน หรือระยะเวลาการท�างาน เป็นต้น

 3)  ควรมีการท�าวิจัยเก่ียวกับการน�าหลักอิทธิบาทมาประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลอ�าเภออื่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทใน

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี 

ทกุท่านทีใ่ห้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดมีาโดยตลอด ขออนโุมทนาขอบคณุ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ใจกลาง 

อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธ์หลกั และดร.สนัน่ สพุชิญานนท์ อาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์ร่วม ท่ีท่านทัง้สอง 

กรุณาให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ขออนุโมทนาขอบคุณ 

คณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความรู้ ค�าแนะน�า ข้อคิดเห็น ตรวจสอบ แก้ไข  

รูปแบบ และรูปเล่ม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร. ประพิศ โบราณมูล 

อาจารย์เอีย่ม อามาตย์มลุตร ีและนายโรจน์พงษ์ แก่นจนัทร์ ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ

เครื่องมือเพ่ือการวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ขออนุโมทนาขอบคุณ คณะ 

ผู้บริหาร และบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านที่ให้ความ

ช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลจนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่าง

สมบูรณ์  

ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณโยมพ่อ คุณโยมแม่ ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้าน และญาติพี่น้องทุกท่าน  

ที่ให้ก�าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนมาโดยตลอด และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้ความอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือ  

เป็นก�าลังและแรงใจด้วยดี คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบความด ี

ในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บุพการีชน ผู้มีพระคุณท้ังมวล และครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ 

ผู้วิจัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

DESIRABLE, CIVIC-MINDED ATTRIBUTES OF ELEMENTARY SCHOOL  

STUDENTS IN THAWATBURI DISTRICT, ROI ET PROVINCE

พระปลัดวรุฒ อาภากโร (บุญไชยแสน)1

PHRAPALADWARUT APAKARO (BOONCHAISAN)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะที่ 

พงึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนักเรยีนโรงเรียนประถมศกึษา อ�าเภอธวชับุร ีจังหวดัร้อยเอด็ จ�าแนกตาม

เพศ อาย ุและระดับการศึกษา และเพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจติสาธารณะ

ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู และผู้ปกครอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด จ�านวน 317 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ได้ค่าอ�านาจ

จ�าแนกระหว่าง .27-.94 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบค่าที (t-test) และค่าความแปรปรวนทางเดียว  

(One-way ANOVA) หรือ F-test

ผลการวิจัย พบว่า

1)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด คือ ด้านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

2)  ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน  

มคีวามคิดเหน็เก่ียวกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศึกษา อ�าเภอ

ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครู

และผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของ

นักเรียน ไม่แตกต่างกัน

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3) ข้อเสนอแนะของบุคลากรเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามล�าดับแรก 

คือ ครูควรสร้างกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดจิตสาธารณะ โดยสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม  

หรือในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ ควรปลูกฝัง สร้างความตระหนักให้เด็กเกิดการซึมซับจากการปฏิบัติที่เป็น

จิตสาธารณะของพ่อแม่ ครูและผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด และครูและผู้ปกครองควรเป็นผู้ฝึกฝนพัฒนาการให้แก่เด็ก

เกิดความตระหนักและเห็นความส�าคัญของจิตสาธารณะ

ABSTRACT

The objectives of this research were to: study desirable, civic-minded attributes of 

elementary school students in Roi Et province’s Thawatburi district, to compare teachers’ 

and student guardians’ opinions on students’ desirable, civic-minded attributes in the 

preceding district with variables of the former’s genders, ages, and educational backgrounds, 

and make the study on the latter’s desirable, civic-minded attributes here. The sampling 

group comprised teachers and Grade 4- 6 elementary school students’ guardians in the 

above district, totaling 317 individuals in numbers. The tool used for conducting the research 

was rating scale questionnaires. The statistics utilized for data analyses encompassed  

percentage, mean and standard deviation, comparing pair differences by making use of  

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

Results of the research manifested the following findings:

1)  Teachers’ and student guardians’ opinions on students’ desirable, civic-mind-

ed attributesin the aforesaid district was rated ‘high’ in both the overall aspect and a 

single one. With a single aspect taking into consideration, the aspect with the highest mean 

was that of helping others with willing mind without hoping to get anything in return while 

the lowest one was participating in activities benefiting schools, communities and society.

2)  The comparative results indicated that variables of teachers’ and students 

guardians’ ages and educational levels showed significant differences in students’ desirable, 

civic minded attributes, with the statistical significance at .05 in both the overall aspect 

and the single one; whereas those of their genders had no different opinions on the latter’s 

desirable, civic-minded attributes at all.

3) Personnel’s suggestions on civic-minded attributes of elementary school  

students in Roi Et province’s Thawatburi districtwere recommended in descending order 

of three frequencies. First, teachers should create activities so as to have students absorb 

civic mind by integrating it into core subjects, additional ones or learner development-

oriented activities. Secondly, parents, teachers and close adults should implant and raise 
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awareness to have their children/students absorb in practising civic mind-oriented role 

models. Finally, teachers and student guardians should train and develop students to have 

them realize awareness and importance of civic mind.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในโลกปัจจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เนือ่งมากจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยต่ีาง ๆ  

ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาตนเองเพ่ือให้ทันกับการเปล่ียนแปลง และสามารถแข่งขันกับนานา

ประเทศได้ ซึง่กระแสการเร่งพัฒนา และสภาพเศรษฐกจิทีบ่บีรดั ได้ส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของคนในสงัคม

ไทยให้เกิดการแข่งขัน มีค่านิยมทางวัตถุสูง เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มุ่งแสวงหาผลประโยชน์

ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม ขาดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท�าให้เกิดภาวะ

ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถุ ดังนั้น ความส�านึกต่อส่วนรวมจึงลดน้อยลงทุกวัน ความส�านึกต่อส่วนรวม

เป็นลักษณะหนึ่งของจิตสาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันก�าลังได้รับความสนใจอย่างยิ่ง เพราะจิตสาธารณะเป็น

แนวทางหนึง่ในการพฒันาจติใจให้เจรญิตามทนัเทคโนโลย ีจติสาธารณะ คอื การแสดงออกถงึความรบัผดิชอบ 

ต่อส่วนรวม (ยุทธนา วรุณปิติกุล, 2542, หน้า 181-183) พร้อมท่ีจะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ 

ส่วนรวม มีความปรารถนาที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม (หฤทัย อาจปรุ, 2544, หน้า 103-104) 

ด้วยความเต็มใจ โดยพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงลักษณะ 

ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติ และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการท�ากิจกรรม

เพื่อสงัคม เขา้รว่มในเรื่องสว่นรวมทีเ่ป็นประโยชน์รว่มกนัของกลุม่ ด้านการรบัรูแ้ละตระหนกัถึงปญัหาที่เกดิขึน้ 

และมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญอย่าง

ยิง่ในการยกระดับจติใจของมนษุย์ ให้หนัมามองถงึประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลอืซึง่กันและกนั รวมทัง้ร่วมมอื

กนัพัฒนาสงัคมและประเทศชาติ ให้มคีวามสงบสขุ และความพยายามในการปลกูฝังจติสาธารณะให้เกดิขึน้

ในสังคมไทยในปัจจุบัน ได้ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทย

ที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยคนไทยต้องเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตัวบ่งชี้ คือ 

ก�าลังกาย ก�าลังใจที่สมบูรณ์ 

ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นและเพียงพอในการด�ารงชีวิต และการพัฒนาสังคม ทักษะการเรียนรู้

และการปรับตัว ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

โดยมุ่งปลูกฝังจิตส�านึกที่ถูกต้องด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน รวมถึงการรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และ

ของประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 45) และเพื่อความมั่นใจว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ดงักล่าวได้เกดิขึน้กบัผูเ้รยีนในระดับสถานศกึษา จงึก�าหนดไว้ในมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้

ภายในและภายนอกสถานศกึษา ซึง่จะเหน็ได้ว่า พระราชบญัญตักิารศกึษา หลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ได้ให้ความส�าคัญกับการมีจิตสาธารณะ ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรู้จักดูแลของส่วนรวม รวมถึงรู้จัก

การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ ถ้าบุคคลมีจิตสาธารณะบกพร่อง มีน้อยหรือขาดไป 

จะส่งผลกระทบต่อหลายระดับ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชนประเทศชาติ และมีผลต่อระดับโลก

ตามมา (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2543, หน้า 21) 
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ในการปลูกฝังจิตสาธารณะนั้น ควรท�าการปลูกฝังให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก เพราะเป็นช่วงที่เด็กมี

ความไวต่อการปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กยังเป็น “ไม้อ่อน ที่ดัดง่าย” 

การปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย และโดยเฉพาะความเหมาะสมด้าน

พัฒนาการทางจิตใจของเด็ก จะเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ได้มาก เพราะ

ในวัยเด็กจะสามารถเห็นความแตกต่าง สามารถคิดเปรียบเทียบ คิดแยกแยะวัตถุออกเป็นหมวดหมู่ขั้นตอน 

รู้สึกคิดโดยใช้การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ เด็กจะเริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวแทนการสนใจตนเอง 

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538 หน้า 77) ซึ่งถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังจิตสาธารณะให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง

เหมาะสม เมื่อเติบโตขึ้น จะท�าให้สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

อันจะส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขกาย สบายใจ ตลอดจนเป็นบุคลากรที่ดี 

ที่เหมาะสม ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบเนื่องต่อไป

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยหวังว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และใช้เป็นผลการพัฒนาและส่งเสริมความมีจิตสาธารณะของนักเรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศึกษาคุณลกัษณะทีพึ่งประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอ

ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ 

และระดับการศึกษา

3. เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีน

ประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2. ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3. ครู และผู ้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ คร ูและผูป้กครองนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ถึง ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1,539 คน 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียน

ประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 2 ด้าน ดังนี้คือ (ส�านักวิชาการและมาตรฐานการ

ศึกษา, 2551, หน้า 50)

 1)  ด้านช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

 2)  ด้านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของคร ูและผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอคณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนก

ตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ท�าให้สามารถน�าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนาและส่งเสริมความมี 

จิตสาธารณะของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ ครู และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1,539 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 317 คน ซึ่งได้จากการก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 107) 

และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)

3. เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจิตสาธารณะ

ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

 ตอนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกับคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถม

ศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) เพื่อสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 
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(One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถม

ศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวจัิยพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีน

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ด้านช่วยเหลอืผูอ้ืน่ด้วยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน ส่วนด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1) ด้านช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนแบ่งปันสิ่งของ

ทรัพย์สินและอื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ นักเรียน

ให้ความช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�า ไม่เอาเปรียบเพื่อนและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

 2)  ด้านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม พบว่า ความคิดเห็น

เก่ียวกับคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดั

ร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื นกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรม

บ�าเพ็ญประโยชน์ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอาสา

พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของ

นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 สมมติฐานที่ 1 ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ี 

พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที ่

พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า คร ูและผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมอีายตุ่างกัน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกับคณุลกัษณะ

ทีพึ่งประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ ทัง้โดยรวม

และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สมมติฐานท่ี 3 ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่าง

กัน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ผลการวจิยัพบว่า คร ูและผูป้กครองนกัเรียนทีมี่ระดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั 

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเข้าร่วม

กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชุมชน และสงัคม คร ูและผูป้กครองนกัเรยีนมคีวามคดิเหน็แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

 

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของ

นกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวัดร้อยเอด็ มผีลการวจิยัทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผล

เพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การวเิคราะห์ความคดิเห็นเกีย่วกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีน

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวจัิยพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัเรยีน

โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

จิตสาธารณะ ถูกก�าหนดขึ้นโดยหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวง

ศกึษาธกิารว่า นกัเรยีนจะต้องมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะ จดัอยูใ่นข้อ 8 อนัเป็นข้อสดุท้าย 

ซ่ึงโรงเรียนประถมศกึษา อ�าเภอธวัชบรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ ได้จดักจิกรรมด้านจติสาธารณะ ซึง่จะท�าให้นกัเรยีน

มีความเสียสละ มีน�้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แสดงออกด้วยใจจริง ไม่เห็นแก่ตัว การสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ

ช่วยเหลือ และหรือท�าประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นหรือสังคม โดยการสละก�าลังกาย ทรัพย์สิ่งของ สติปัญญา 

เวลาและความสุขสบายส่วนตัวซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ อ้อมใจ วงษ์มณฑา และ ประเสรฐิ บณัฑศิกัดิ์ 

(2554) ได้ท�าการวิจัยเร่ือง จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

ผลการวจิยัพบว่า ระดับจติสาธารณะของทัง้ภาพรวมและรายข้อ อยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวจัิย

ของ อริยา คูหา และสุวิมล นราองอาจ (2554) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง จิตสาธารณะและรูปแบบการด�าเนินชีวิต 

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า จิตสาธารณะของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ในระดับมาก

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านช่วยเหลอืผูอ้ืน่ด้วยความเตม็ใจ

โดยไม่หวังผลตอบแทน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การท�าสิ่งที่ดีงานแก่ผู้อื่น โดยไม่คาดหวังผล ตอบแทน

เป็นเรื่องง่ายและท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน (2551) ได้ให้นิยามว่า จิตสาธารณะ หมายถึง คณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อ

ท�าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วย

แรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวัง 

สิง่ตอบแทน นอกจากน้ี ยังได้ก�าหนด ตัวชีว้ดัคุณลักษณะของบุคคลท่ีมจิีตสาธารณะว่าประกอบด้วย ลกัษณะ
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คือ เป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต�า่สดุ ซึง่มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านเข้าร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เป็น

กจิกรรมทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รียนบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครวั ชมุชน สงัคมและประเทศชาตใินลกัษณะ

อาสาสมคัรเพือ่ช่วยขดัเกลาจิตใจของผูเ้รยีนให้มคีวามเมตตากรณุา มคีวามเสยีสละและมจีติสาธารณะ เพือ่

ช่วยสร้างสรรค์สงัคมให้อยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ จนัทริา ธนสงวนวงศ์ (2554) 

ให้ความหมาย จติสารธารณะ (Public mind) ว่า หมายถงึ จิตส�านึกเพือ่ส่วนรวม เพราะค�าว่า “สาธารณะ” 

คือ สิ่งท่ีมิได้เป็นของผู้หน่ึงผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งท่ีเป็นสาธารณะ  

ในสทิธิและหน้าทีท่ีจ่ะดูแลและบ�ารุงรกัษาร่วมกนั เช่น การช่วยกนัดูแลรักษาสิง่แวดล้อม โดยการไม่ทิง้ ขยะ

ลงในแหล่งน�้า การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟที่ให้แสงสว่างตามถนน

หนทาง แม้แต่การประหยัดน�้าประปา หรือไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม โดยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าตลอดจน

ช่วยดแูลรกัษาให้ความช่วยเหลอืผูท้กุข์ได้ยาก หรอืผูท้ีร้่องขอความช่วยเหลอืเท่าทีจ่ะท�าได้ ตลอดจนร่วมมอื

กระท�าเพื่อให้เกิดปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของ

นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 1)  ครู และผูป้กครองนักเรยีนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะต้องเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ การฝึกให้ท�าซ�้าๆ ผ่านการปฏิบัติจริง โดยมีผู้ใหญ่ท่ีเป็นแบบอย่างในการมีจิตสาธารณะ 

เริ่มที่พ่อ ก่อที่แม่ แก้ที่ครูอาจารย์ ผสานความเข้มแข็งของชุมชน ผู้ใหญ่จึงจุดไฟ ใส่เชื้อจิตสาธารณะให้เกิด

จิตส�านึกในใจเด็กได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นวรินทร์ ตาก้อนทอง (2550) ให้ความหมายของ  

จิตสาธารณะว่า คือ คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าหรือการให้คุณค่าแก่การมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมรวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่เป็นสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นสิ่งที่คนในสังคม

เป็นเจ้าของร่วมกัน

  2)  ครู และผูป้กครองนกัเรียนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกัน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัครัง้นี ้อาจเป็นเพราะว่า แต่ละโรงเรยีน

มีกระบวนการจัดกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ เป็นไปตามแต่ละสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ซ่ึงมีทิศทาง

หลัก มีแนวทางเพื่อพัฒนานักเรียนที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ คุณลักษณ์ที ่

พงึประสงค์ ธรรมชาติและความสนใจของนกัเรยีน จงึส่งเสรมิการจดักจิกรรมด้านจติสาธารณะของโรงเรยีน

นั้นๆ ให้มีรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นวรินทร์ ตาก้อนทอง (2550) 

ให้ความหมายของ จติสาธารณะว่า คอื คุณลกัษณะทางจิตใจของบคุคลเกีย่วกบัการมองเหน็คณุค่าหรอืการ

ให้คณุค่าแก่การมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมรวมทัง้สิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นสาธารณะทีไ่ม่มผีูใ้ดผูห้นึง่เป็นเจ้าของหรอืเป็น
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สิ่งที่คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกัน

 3)  คร ูและผูป้กครองนกัเรยีนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็นเพราะ

โรงเรียนส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าการจัดกจิกรรมเพ่ือพฒันาจติสาธารณะของนักเรยีนในโรงเรยีนระดบัประถม

ศึกษา ต้องมีนโยบายและแผนการด�าเนินงาน โดยก�าหนดภาระหน้าที่ที่ชัดเจน จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ

การจดักจิกรรม ทีส่�าคญัครตู้องมคีวามเสยีสละมุง่มัน่และทุม่เทให้กบัการท�างาน และทีส่�าคญัต้องมกีจิกรรม

ทีห่ลากหลาย และนักเรยีนต้องมส่ีวนร่วมในการจดักิจกรรมโดยการจดักจิกรรมต้องบรูณาการกจิกรรมเข้าไป

ในเนื้อหาวิชาทุกกลุ่มสาระ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและจัดกิจกรรมพิเศษ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิ่งที่ส�าคัญเป็นการพัฒนาให้เป็นผู้มีความพร้อมและความสามารถในการเป็น

คนทีส่มบูรณ์และมจิีตสาธารณะทีย่ัง่ยนื ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ จนัทริา ธนสงวนวงศ์ (2554) ให้ความ

หมาย จิตสารธารณะ (Public mind) ว่า หมายถึง จิตส�านึกเพื่อส่วนรวม เพราะค�าว่า “สาธารณะ” คือ สิ่ง

ที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งทีเป็นสาธารณะ ในสิทธิและ

หน้าทีที่จ่ะดูแลและบ�ารงุรกัษาร่วมกนั เช่น การช่วยกนัดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยการไม่ทิง้ ขยะลงในแหล่ง

น�้า การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟที่ให้แสงสว่างตามถนนหนทาง แม้แต่

การประหยดัน�า้ประปา หรอืไฟฟ้า ทีเ่ป็นของส่วนรวม โดยให้เกดิประโยชน์คุม้ค่าตลอดจนช่วยดแูลรกัษาให้

ความช่วยเหลอืผูท้กุข์ได้ยาก หรอืผูท้ีร้่องขอความช่วยเหลอืเท่าทีจ่ะท�าได้ ตลอดจนร่วมมอืกระท�าเพือ่ให้เกดิ

ปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนร่วม

9. ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจและน�ามาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

 1)  ควรน�ากลยทุธ์การพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัประถม

ศึกษาไปใช้ โดยจัดล�าดับความส�าคัญ ควรให้ครูและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันก�าหนดเป้าหมายและประชาสัมพันธ์

ให้ทั่วถึง โดยก�าหนดลงในเป้าหมายของโรงเรียนจะท�าให้ผ่านนโยบายลงสู่การปฏิบัติได้เร็ว

 2)  ควรปลูกจิตส�านึก ส่งเสริม การปฏิบัติดีของผู้เรียนที่มีความเสียสละ ยินดีช่วยเหลือผู้อื่น 

โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่งผลให้มีสุขภาพจิตและชีวิตที่อิ่มเอิบ มีความสุขทั้งกายและใจ จากการเป็นผู้ให้

และผู้รับ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน โรงเรียน และชุมชนมาร่วมท�างานด้านเสริมสร้าง

คุณธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนบนพื้นฐาน การพึ่งพาอาศัยกัน

 3)  ควรสร้างความเข้าใจกับครูผู้สอน เพื่อให้ทุกคนมองเห็นทิศทางในการพัฒนาการจัด

กิจกรรมจิตสาธารณะให้เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ในการวจิยัเรือ่ง คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนกัเรยีนโรงเรียนประถมศกึษา 
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อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยไม่สามารถเขียนงานให้ครอบคลุมปัญหาทุกประเด็นที่น่าสนใจ ดังนั้น 

จึงขอเสนอให้ผู้ที่สนใจท�าวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจอีก ดังนี้

 1)  ควรมกีารศึกษาเกีย่วกับกลยทุธ์การพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรยีนในระดบัประถมศกึษา

เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะให้ตรงเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น

 2)  ควรศึกษากลยุทธ์และสร้างรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนในเชิงลึกเป็น

ลักษณะของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR Research) เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตสาธารณะอย่างแท้จริง
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11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี 

ทกุท่านทีใ่ห้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดมีาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคณุ พระครวูจิติรปัญญาภรณ์,ดร. อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.จ�านง กมลศิลป์ อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีให้ความรู ้ 

ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.สัมฤทธิ์  

แก้วสมบัติ ประธานกรรมการ ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ และดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี กรรมการ ที่กรุณา  

ให้ความรู้ ค�าแนะน�า ข้อคิดเห็น ตรวจสอบ แก้ไข รูปแบบ และรูปเล่ม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด และ ดร.ลัดดาวัลย์ สืบจิต ครูช�านาญการพิเศษ ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

เครื่องมือเพื่อการวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ขออนุโมทนาขอบคุณ ผู้บริหาร 

คณะครู และนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน 

ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้

อย่างสมบูรณ์ คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วนของ

การศึกษาค้นคว้านี้แก่บุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัย 

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน 

ต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

THE APPLICATION OF FOUR BASES OF SOCIAL SOLIDARITY  

(SANGAHAVATTU) TO ADMINISTRATION OF TAMBON NONG THUM  

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN WAPI PATUM DISTRICT, 

MAHA SARAKHAM PROVINCE

พระวาทิน กนฺตสีโล (บัวบุญ)1

PHRAWATHIN KANTHASEELO (BUABOON)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ

บริหารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวัดมหาสารคาม 2) เพือ่เปรยีบเทยีบ

ความคดิเหน็ต่อการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในการบรหิารงานองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกันและ 3) เพื่อศึกษา

ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ในการบรหิารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุม่  

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามจ�านวน 292 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test)

การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA)ผลการวิจัย พบว่า 

1)  การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม 

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ

มากท้ังส่ีด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ  

รองลงมาคอื ด้านทาน : การให้สิง่ของ และให้การช่วยเหลอืด้วยความเตม็ใจ ด้านอตัถจรยิา : การท�าประโยชน์

ทั้งเร่ืองงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ  

ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ

2)  ผลการเปรยีบเทียบ พบว่า ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็

ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยเรียงล�าดับจากความถี่มากไปหาน้อย สาม

ล�าดับแรก คือ ควรมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้อ่ืน ท้ังก�าลังกาย ก�าลังความคิด และให้การช่วยเหลือในการ

ท�างานร่วมกับผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ควรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์

ส่วนรวมเป็นหลัก ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และควรปฏิบัติกับทุกๆ คนโดยเฉพาะประชาชน ด้วยความเสมอ

ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ

ABSTRACT

The purposes of the thesis were: 1) to study the application of Four Bases of Social 

Solidarity (Sanghavatthu) to administration of TambonNongThum Administrative Organization  

in MahaSarakham province’s WapiPathum district, 2) to compare residents’ opinions on 

the application of them to administration of TambonNongThum Administrative Organization, 

resting on variables of their genders, ages and educational levels, 3 to regulate suggestions 

for the application of them to the administration of the preceding administrative organization. 

The sampling group employed for the research comprised 292 household heads, whose 

domiciles were in the authorized area of the aforesaid organization. The research  

instrument was five-rating-scale questionnaires. The statistics exploited for data analyses 

embraced both descriptive statistics of percentage, arithmetic mean, standard deviation 

and referential ones of T-test and F-test (One=way ANOVA).

Results of the research manifested the following findings:

1)  The application of Four Bases of Social Solidarity (Sanghavatthu) to administration  

of TambonNongThum Administrative Organization in MahaSarakham province’s WapiPathum 

district was rated at the ‘high’ scale in the overall aspect. When taking a single aspect into 

account, the aspect with the highest arithmetic mean was piyavaca, kingdly and convincing 

speech. The two aspects with the lower means were dana, giving things and offering help 

willingly; atthacariya, useful conduct for performing benefits of private matters and their 

own jobs without expecting something in return. As for the aspect with the lowest mean 

was samanattata, even and equal treatment, i.e. equality consisting in impartiality,  

participation and behaving oneself properly in all circumstances.

2)  The comparative results indicated that variables of residents’ genders, ages 

and educational levels showed in the overall aspect no significant differences in their 

opinions on the application of Four Bases of Social Solidarity (Sanghavatthu) to administration  

of TambonNongThum Administrative Organization in MahaSarakham province’s WapiPathum 

district
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3)  Suggestions for the application of Four Bases of Social Solidarity (Sanghavatthu) 

to administration of TambonNongThum Administrative Organization in MahaSarakham 

province’s WapiPathum district were recommended in descending order of three frequencies.  

First, there should have full willingness to help others with both physical and mental  

powers without selfishness. Secondly, they should perform their duties with full capacities, 

placing the emphasis on the public benefits as the first priority as well as extending 

immense hospitality. Finally, they should equally treat everyone, especially common 

people with no double standard.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

องค์การทีมี่มาตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบันทัง้ภาครฐั ภาครฐัวิสาหกจิ ภาคเอกชน หรอือืน่ๆ อาจมเีป้าหมาย 

หลักแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ต้องด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การให้ได้ 

ผู้บริหารจึงน�าปัจจัย เช่น บุคลากร วัสดุ สถานที่ งบประมาณ วิธีการ ฯลฯ มาบริหารจัดการ เพื่อให้แต่ละ

ส่วน แต่ละฝ่าย สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายไว้ เมื่อรวมกิจกรรมเหล่านั้นเข้าด้วยกันจะส่งผล

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การวนเวียนสัมพันธ์กันอยู่เช่นนี้ตราบเท่าที่องค์การนั้นยังคงอยู่

การบริหารงานตามทฤษฎีตะวันตกในอดีตมีหลักคือ หาวิธีให้บุคลากรปฏิบัติงานตามต้องการ  

จึงสร้างเงื่อนไขหรือสิ่งตอบแทนขึ้นมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ การศึกษา  

การท่องเที่ยว การยอมรับนับถือในสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการตามกระแสสังคม เป็นเหตุให้บุคคล

ปฏิบัติงานเพราะต้องการเงื่อนไขหรือสิ่งตอบแทน มากกว่าต้องการปฏิบัติงานเพราะผลที่เกิดประโยชน์กับ

สังคมอย่างแท้จริง ต่อมาจึงหันมาหาแนวคิดอื่นอันจะท�าให้บุคลากรท�างานด้วยความตั้งใจ เต็มใจ ภักดีต่อ

องค์การและย่ังยนื แนวคิดทีไ่ด้รับความสนใจมากคือหลกัธรรมขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเพราะพระพทุธ

ศาสนาซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นองค์การของพระพุทธเจ้าท่ีประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน หลักธรรมท่ีน�ามา

บูรณาการเข้ากับการบริหาร เพ่ือให้บุคลากรท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี เช่น สาราณียธรรม (ที.ปา.

11/273/218) อยูร่่วมในหมูด้่วยดี ในด้านความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นท่ีเป็นเพ่ือร่วมงาน ร่วมกิจการ หรอืร่วมชุมชน 

ตลอดจนพ่ีน้องร่วมครอบครวั พงึปฏบิติัตามหลกัการอยูร่่วมกนัเป็นเหตใุห้ระลกึถึงกนั 6 ประการ คอื เมตตา

กายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา (พระพรหม

คณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), 2550, หน้า 23-24) ส่วนหลกัธรรมทีเ่ป็นเรือ่งของการประสานโดยตรง ได้แก่ สงัคห

วัตถุ (ที.ปา.11/257/281) เป็นการบ�าเพ็ญการสงเคราะห์ คือ ปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์ หรือธรรม

เครื่องยึดเหนี่ยวใจคน และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ ทาน คือ ให้ปัน 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน และอภัย, ปิวาจา คือ กล่าวค�าสุภาพ มีประโยชน์ เพื่อให้เกิดไมตรี 

ความสามัคคี,อัตถจริยา คือ ท�าประโยชน์แก่เขาแก่ส่วนรวม และสมานัตตตา คือ เอาตัวเข้าสมานวางตน

เสมอภาค ร่วมกนัแก้ไขปัญหาเพือ่ให้เกดิประโยชน์ร่วมกนั (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), 2550, หน้า 

20-21) นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ แต่ละหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี

ต่างกันเช่น บัวสี่เหล่าที่จ�าแนกบุคลากรตามความสามารถ การเรียนรู้ เป็นการวางตัวในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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เพื่อให้การอยู่ร่วมกัน ประสานงานกันอย่างปกติสุข ปรองดอง ไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกัน 

ท้องทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคามตัง้อยูใ่นการปกครอง

ของอ�าเภอวาปีปทมุ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้านพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นดนิร่วนและราบลุม่มพีืน้ทีท่ัง้หมด 15.82 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,891 ไร่จ�านวนประชากรในเขต อบต. 4,031 คน และจ�านวนหลังคาเรือน 

1,076 หลงัคาเรอืน (องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่, 2556, อดัส�าเนา) จงึมอีปุสรรคเกดิขึน้เนือ่งมาจาก

การบริหารงานภายในองค์การบรหิารส่วนต�าบลเอง ในสภาพเช่นนีจ้�าเป็นจะต้องน�าหลกัธรรมค�าสัง่สอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้ เพราะเหตุว่า ในการบริหารงานเป็นกระบวนการท�างานกับคน 

และโดยอาศัยคน และที่ไม่ประสบผลส�าเร็จก็เนื่องมาจากคน อันเนื่องมาจากไม่มีแนวทางในการปฏิบัติตน

ให้มกีารใช้จ่ายอย่างพอเพยีง หากมคีวามสมัพนัธ์กันแล้วย่อมจะไม่เดอืดร้อน เมือ่ด�าเนนิชวีติของตนเองดแีล้ว 

กย่็อมเผือ่แผ่ไปในคนรอบข้าง สามารถทีจ่ะช่วยเหลอืเกือ้กลูผูอ้ืน่ได้ และมส่ีวนร่วมในชมุชนก็สามารถท�าให้

สังคม และชุมชนมีแต่ความสันติสุข ในส่วนของการท�างานการบริหารงานก็เช่นเดียวกัน ถ้าน�าหลักธรรมมา

ใช้ในการบริหารงานก็จะประสบผลส�าเร็จได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องที่องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม 

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม หากน�าเอาหลักสังคหวัตถุ 4 ที่เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน

มาประยกุต์ใช้กจ็ะเป็นแนวทางหน่ึงในการน�าองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ ไปสูก่ารบรหิารการจดัการ

ที่ดีมีประสิทธิภาพได้ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการงาน และการบริหารจัดการบุคลากร เนื่องจากหลักสังคห

วัตถ ุ4 เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของกันและกัน ผกูไมตรี เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ประสานใจทุกคน

ทีอ่ยูใ่นองค์กรเดียวกนัให้อยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ ความสามคัค ี(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโฺต), 2538, หน้า 

635) ดังนั้น น�ามาเป็นหลักในการบริหารงานของสมาชิกสภาจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต�าบลประสบ

ผลส�าเร็จได้

จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท�าวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยส�ารวจ

ว่าสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนต�าบลมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 

4 มากน้อยเพียงใด และศกึษาวธีิการใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 มาช่วยพฒันาการบรหิารให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน

รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมในการบริหารงานให้กับผู้บรหิาร สมาชิกสภาขององคก์ารบริหารส่วนต�าบล 

และพนักงานส่วนต�าบลขององค์การบรหิารสว่นท้องถิน่ ซึ่งเป็นแนวทางในการพฒันาองค์กรปกครองขนาด

เล็ก อันเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศึกษาความคิดเหน็เกีย่วกบัการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม ของประชาชนทีม่ ีเพศ อาย ุและระดบัการ

ศึกษา ต่างกัน

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในการบริหารงานขององค์การ
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บริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

3. สมมติฐานการวิจัย

1. ประชาชนทีม่เีพศต่างกัน มคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในการบรหิารงาน 

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหาร

งาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ใน

การบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้หวัหน้าครวัเรอืน 1 คนต่อ 1 ครวัเรอืน จ�านวน 1,076 

คน (ส�านักทะเบียนอ�าเภอวาปีปทุม)

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ�าแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้คือ

 1) ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ

 2)  ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ

 3)  ด้านอัตถจริยา : การท�าประโยชน์ท้ังเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดย 

ไม่หวังผลตอบแทน

 4)  ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ

บริหารงาน องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม ของประชาชนทีม่ ีเพศ 

อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

4. ผลท่ีได้จากการวิจัยสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานโดยยึดหลัก 

สังคหวัตถุ 4 เพื่อท�าให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ หวัหน้าครวัเรอืนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้หัวหน้าครัวเรือน 1 คนต่อ 1 ครัวเรือน จ�านวน 1,076 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม 

อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้หวัหน้าครวัเรอืน 1 คนต่อ 1 ครวัเรอืน จ�านวน 292 คน ก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที ่2 แบบสอบถามการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 

 ตอนที ่3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open end Questionnaire) เกีย่วกับความคดิเหน็ต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม 

จังหวัดมหาสารคาม

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

F-test (One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 ผลการพบว่า การประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความ

จริงใจ รองลงมาคือ ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ด้านอัตถจริยา : การ

ท�าประโยชน์ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่า

สุด คือ ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 1)  ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ พบว่า การประยุกต์ใช้

หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่

ว่า “ให้อภัยแก่เพื่อนร่วมงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท�างาน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่

ว่า “ให้ความช่วยเหลือ ให้ค�าปรึกษา รับฟังปัญหาของเพื่อนร่วมงาน”
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 2) ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ พบว่า การประยุกต์ใช้หลัก 

สงัคหวัตถ ุ4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “พูดคุยกับ

ประชาชนและเพือ่นร่วมงานด้วยถ้อยค�า กริยาอาการทีส่ภุาพเป็นกันเอง” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื 

ข้อ 4 ที่ว่า “มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนและเพื่อนร่วมงาน เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาให้ก�าลังใจ”

 3)  ด้านอัตถจริยา : การท�าประโยชน์ท้ังเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดยไม่

หวังผลตอบแทน พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ประพฤติในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่เช่น ช่วยเหลอืงานผูอ้ืน่”ส่วน

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ”

 4)  ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ พบว่า การประยุกต์ใช้หลัก 

สงัคหวัตถ ุ4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ให้ความ

เป็นกันเองกับประชาชนและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ท่ีว่า 

“วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ต่อประชาชนและเพื่อนร่วมงานเสมอ”

2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 

ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 

4 ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งโดยรวม

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 

ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 

4 ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งโดยรวม

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก

สังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

แตกต่างกัน

 ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์ใช้หลกั

สังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 ผลการวิจยัพบว่า การประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จังหวดัมหาสารคาม โดยรวมทัง้สีด้่านอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่าหลักสังคหวัตถุธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของกันและกัน เป็นเหตุให้ตนเอง

และหมูค่ณะก้าวสูค่วามเจรญิรุง่เรอืง เป็นต้น และเป็นหลกัธรรมทีช่่วยในการวางแผนนโยบายในการบรหิาร

จัดการด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีการน�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�าบลต่อการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 : กรณีศึกษา อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนผลการ

วิจัยพบว่า พนักงานส่วนต�าบลมีความคิดเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน มีการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 1) ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ พบว่า การประยุกต์ใช้

หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม 

เป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ เอ้ือเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ไม่ตระหนี่ถ่ีเหนียว ไม่เป็นคน 

เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว จึงท�าให้สมาชิกฯ มีการประยุกต์ใช้ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�าบล

ต่อการบรหิารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลตามหลกัสงัคหวตัถุ 4 : กรณศีกึษา อ�าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดั

แม่ฮ่องสอนผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนต�าบลมีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านทาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ให้อภยัแก่เพือ่น

ร่วมงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท�างาน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เมื่อเพื่อนร่วมงานปฏิบัติผิดพลาด 

ควรมีการพูดคุยกัน ให้อภัย และให้โอกาส เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยรู ธมมฺจติโฺต) ได้กล่าวไว้ว่า อภยัทาน หมายถงึ การให้อภยัเมือ่เกดิข้อผดิพลาด

ในการท�างานหรอืล่วงเกนิซึง่กนัและกนั การให้อภัยไม่ท�าให้ผูใ้ห้ต้องสญูเสยีอะไร เป็นการลงทนุราคาถกูแต่

ได้ผลตอบแทนราคาสูง นั่นคือ ได้มิตรภาพกลับคืนมา และมีคนสนองงานเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ให้ความช่วย

เหลอื ให้ค�าปรกึษารบัฟังปัญหาของเพือ่นร่วมงาน”ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าการปฏบิตังิานร่วมกนัจะต้อง

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการท�างานของเพ่ือนร่วมงานอย่างเต็มใจซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญ

สิริชวลิตธ�ารงได้กล่าวว่าทานหมายถึง การให้การเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่กันและกันซ่ึงเป็นข้อส�าคัญเพราะว่าทุกๆ 
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คนนั้นย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยู่ในด้านต่างๆในด้านวัตถุ เช่น ทรัพย์สินเงินทองเครื่อง

อุปโภคบรโิภคต่างๆในด้านก�าลังกายช่วยกระท�ากิจการของกันและกันทางกายในด้านวาจาพูดจาช่วยเหลือ

กันในเรื่องที่ควรพูดจาในด้านสติปัญญาช่วยให้ความรู้ให้การแนะน�าในข้อท่ีควรจะแนะน�าต่างๆการให้การ

เฉล่ียเผื่อแผ่เจือจานทุกคน ทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยต่างก็ควรจะมีทานคือ ให้การช่วยเหลือกันผู้ใหญ่ให้การ 

ช่วยเหลือผู้น้อย ผู้น้อยให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่ด้วยมีจิตใจมุ่งที่จะช่วยให้บรรลุถึงประโยชน์ที่ต้องการหรือ 

เพื่อที่จะให้พ้นจากอุปสรรคขัดข้องทั้งหลาย

 2)  ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ พบว่า การประยุกต์ใช้หลัก 

สงัคหวัตถ ุ4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นว่าบุคลากรทุกคนท่ีท�างานในองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองทุ่มเป็นผู้ที่ใช้ค�าพูดที่อ่อนหวาน พูดจาด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะ พูดด้วยความจริงใจ  

ไม่พดูหยาบคายก้าวร้าว พดูในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์เหมาะส�าหรบักาลเทศะ และจะต้องเป็นผูม้มีนษุยสมัพนัธ์ 

และบุคลิกภาพท่ีดีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า 

ปิยวาจาหมายถงึ การพดู การแสดงออกด้วยความจรงิใจ นกับรหิารทีด่จีะรูจ้กัผกูใจคนด้วยค�าพูดอ่อนหวาน

ค�าพูดหยาบกระด้างผูกใจใครไม่ได้ ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของต้องใช้ของอ่อน เช่น เชือกหรือลวดมัดใน

ท�านองเดียวกัน เราจะมัดใจคนได้ก็ด้วยถ้อยค�าอ่อนหวาน

  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 3 ที่ว่า “พูดคุยกับ

ประชาชนและเพ่ือนร่วมงานด้วยถ้อยค�า กรยิาอาการท่ีสภุาพเป็นกนัเอง”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม เป็นผู้ให้บริการจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพูดคุยกับประชาชน

และเพือ่นร่วมงานด้วยถ้อยค�า กรยิาอาการทีส่ภุาพเป็นกนัเอง จะท�าให้ได้รบัความไว้วางใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า ปิยวาจาหมายถึงถ้อยค�าที่สุภาพไพเราะอ่อนหวาน

ค�าแนะน�าช้ีแจงสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์มเีหตุมผีลมหีลกัฐานชกัจงูให้ประชาชนเกดิความสามัคคปีรองดองเหน็อก

เห็นใจเกื้อกูลกัน

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 4 ทีว่่า “มมีนษุยสมัพนัธ์

ทีด่ต่ีอประชาชนและเพือ่นร่วมงาน เช่น ยิม้แย้มแจ่มใส พดูจาให้ก�าลงัใจ” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุม่เป็นผูท้ีม่มีนษุยสมัพันธ์ทีด่ต่ีอประชาชนและเพือ่นร่วมงาน ซึง่สอดคล้อง

กบัแนวคดิของ บรรเทิงพาวจิติรได้กล่าวว่า ปิยวาจาคอืวาจาเป็นทีร่กัมวีาจาดดูดืม่น�า้ใจ วาจาซาบซึง้กล่าว

ค�าสภุาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามคัคก่ีอเกดิไมตรีและความรกันบัถอืแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผล

เป็นหลักฐานเป็นมูลเหตุจูงใจให้นิยมยอมตาม

 3)  ด้านอัตถจริยา : การท�าประโยชน์ท้ังเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดย 

ไม่หวงัผลตอบแทน พบว่า การประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบคุลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่มเป็นผู้ที่ท�าประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถ และด้วย

ความเต็มใจโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของท้องถิ่นและส่วนรวม จึงท�าให้ประชาชน

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ด.ต.โสภณ สวากขาโต ได้วิจัยเรื่อง ความคิด
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เห็นของสมาชกิสหกรณ์ต่อการบรหิารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจตระเวนชายแดนตามหลกัสงัคหวตัถุ 

4 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจตระเวนชายแดนตามหลัก

สังคหวัตถุ 4 ด้านอัตถจริยา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ประพฤติในสิ่ง

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนเช่น ช่วยเหลืองานผู้อื่น” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองทุ่มเป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ที่ก�าหนด ถือประโยชน์ของทาง

ราชการหรือส่วนรวมเป็นทีต้ั่ง ตัดสนิ วนิจิฉยั หรอืแก้ปัญหาโดยใช้เหตผุล ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคดิของ ปรชีา

นนัตาภวิฒัน์ น.อ.(พเิศษ) ได้กล่าวถงึอตัถจริยาการประพฤตปิระโยชน์คอื ขวนขวายช่วยเหลอืกจิการบ�าเพญ็

สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “เข้าร่วมเป็น

อาสาสมคัรช่วยเหลอืสงัคมในโอกาสต่างๆ”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าคณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองทุ่มได้จัดให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติต่างๆ ซ่ึงสอดคล้อง

กับแนวคิดของ คูณ โทขันธ์ได้กล่าวถึงอัตถจริยาแปลว่า ช่วยเหลือผู้อื่นหรือเรียกว่าสงเคราะห์ผู้คนโดยการ 

กระท�าหรือประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้คนทางกายวาจาและใจ

 4)  ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคห

วัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเชน่นีอ้ภปิรายไดว่้าบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ มกีารวางตวัให้

เหมาะสม อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ถือตัวกับประชาชนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�าบลต่อการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 : กรณีศึกษา อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนผลการวิจัยพบว่า 

พนักงานส่วนบคุคลมคีวามคดิเหน็ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

มีการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ให้ความเป็นกันเองกับประชาชนและปฏิบัติ

อย่างเท่าเทยีมกนั” ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุ่มให้ความเป็นกนัเอง

กับประชาชนและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บรรเทิง พาวิจิตร 

กล่าวว่า สมานัตตตาคือการเอาตัวเข้าไปสมานการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายหนักแน่นให้ความเสมอภาค

กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เอารัดเอาเปรียบร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก้ปัญหาช่วยกันคิดใน

ทางสร้างสรรค์เพื่อให้ชุมชนและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ต่อประชาชนและ

เพือ่นงานเสมอ” ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่วางตนเสมอต้นเสมอ

ปลายต่อประชาชนและเพื่อนร่วมงานเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้

กล่าวถึง สมานัตตตาว่าหมายถึงท�าตัวให้เข้ากับเขาได้วางตนเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาคปฏิบัติ

สม�า่เสมอต่อคนทัง้หลายไม่เอาเปรยีบและเสมอในสขุทกุข์คอืร่วมทกุข์ร่วมสขุร่วมรบัรูแ้ก้ไขปัญหาเพือ่ให้เกดิ

ประโยชน์สุขร่วมกัน
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2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัย พบว่า 

 1)  ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในการบรหิาร

งานองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพศไม่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคห

วัตถุ 4 ในการบริหารงาน ทั้งนี้เพราะหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของผู้อื่น ผูกไมตรีเอื้อเฟื้อ 

เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ  

ได้ศกึษาเร่ือง ความคดิเหน็ของพนกังานส่วนต�าบลต่อการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลตามหลกั

สงัคหวตัถ ุ4 : กรณศีกึษา อ�าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนผลการวจิยัพบว่าพนกังานส่วนต�าบลทีม่เีพศ 

ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 2)  ประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน มคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวัตถุ 4 ในการบรหิาร

งานองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุไม่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคห

วัตถุ 4 ในการบริหารงาน เนื่องจากผู้ที่มีอายุมากหรือน้อยมีความเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�าบลต่อการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 :กรณีศึกษา อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พบว่า พนักงานส่วนต�าบลที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ 4 แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3)  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 

ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามโดยรวมไม ่

แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชนที่มีระดับการ

ศึกษาต่างกัน ต่างเห็นว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุธรรมและสามารถน�ามาปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานได้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขงอง ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง 

ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�าบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 

: กรณีศึกษา อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่า พนักงานส่วนต�าบลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ 4 ไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ 

โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวจิยัพบว่า การประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมทัง้สีด้่านอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ คณะผูบ้รหิาร

ควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างพัฒนา
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คณุธรรมให้เกดิขึน้ในจติใจของบคุลากรทกุคน เพือ่ให้ท�างานร่วมกนั และส่งผลให้การบรหิารงานประสบผล

ส�าเร็จบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านสามารถน�ามาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

 1) ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ พบว่า การประยุกต์ใช้

หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ดังนัน้ คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถงึระดบัมาก

ที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ 

ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ให้อภยัแก่เพือ่น

ร่วมงานเมือ่เกดิข้อผดิพลาดในการท�างาน”ดังน้ัน คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถงึระดบั

มากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการให้อภัย เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท�างาน เอาใจเขามา

ใส่ใจเรา

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ให้ความ 

ช่วยเหลือ ให้ค�าปรึกษา รับฟังปัญหาของเพ่ือนร่วมงาน”ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและ

สนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตใจกว้างขวาง พร้อมท่ีจะรับฟังความ 

คิดเห็นของคนอื่นๆ แม้จะเป็นเรื่องของตนเอง

 2)  ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคห

วัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดย

รวมอยู่ในระดับมากดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุดโดยส่งเสริม

ให้บุคลากรพูดจาไพเราะ อ่อนหวาน เพื่อการดึงดูดใจผู้อื่น พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว  

พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะส�าหรับกาลเทศะ

  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 3 ท่ีว่า “พูดคุยกับ

ประชาชนและเพื่อนร่วมงานด้วยถ้อยค�า กริยาอาการท่ีสุภาพเป็นกันเอง” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษา

มาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์กับ

ประชาชนและเพื่อนร่วมงาน ใช้ค�าพูดที่สุภาพ อ่อนโยนต่อประชาชนที่มารับบริการ

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 4 ทีว่่า “มมีนษุยสมัพนัธ์

ที่ดีต่อประชาชนและเพื่อนร่วมงาน เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาให้ก�าลังใจ” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษา

มาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรใช้ปฏิภาณไหวพริบในการ

สร้างบรรยากาศความสมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ การพดูคยุ การเสนอความคดิเหน็ หน้าตายิม้แย้มแจ่มใสในการตดิต่อ

สัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

 3)  ด้านอัตถจริยา : การท�าประโยชน์ท้ังเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดยไม่

หวังผลตอบแทน พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษา
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มาตรฐานและสนบัสนุนให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยสนบัสนนุส่งเสรมิให้บคุลากรให้ความช่วยเหลอืกจิการแก่คน 

โดยทั่วไป โดยมิหวังประโยชน์ใดๆและยินดีเสียสละผลประโยชน์ หรือความสุขส่วนตัวเพื่อผลงานส่วนรวม 

รวมถึงอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา พยายามควบคุมอารมณ์ไปในทางสร้างสรรค์ และให้เกิดประโยชน์ 

ต่อองค์การมากที่สุด

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ประพฤติใน 

สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเช่น ช่วยเหลืองานผู้อื่น” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุน

ให้ถงึระดบัมากทีสุ่ด โดยสนบัสนนุส่งเสรมิให้บคุลากรให้การช่วยเหลือในการท�างานร่วมกบัผู้อ่ืน ไม่เหน็แก่ตัว  

เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งก�าลังกาย ก�าลังความคิด 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “เข้าร่วมเป็น

อาสาสมคัรช่วยเหลอืสงัคมในโอกาสต่างๆ”ดังน้ัน คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถึงระดบั

มากที่สุด โดยส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตอาสา รวมถึงจัดกิจกรรมอาสาสมัคร เนื่องในโอกาสต่างๆ

 4)  ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4  

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดย ส่งเสริมให้

บุคลากรวางตนให้เหมาะสม ว่าตอนนี้เราอยู่ในฐานะอะไร ซึ่งจะส่งผลให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง

ปลอดภัยและสบายใจ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ให้ความเป็น

กนัเองกับประชาชนและปฏิบตัอิย่างเท่าเทยีมกนั”ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้

ถึงระดับมากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรให้ความเป็นกันเองกับบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะประชาชน

และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ดซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื คอื ข้อ 2 ทีว่่า “วางตนเสมอ

ต้นเสมอปลาย ต่อประชาชนและเพือ่นร่วมงานเสมอ”ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุ

ให้ถึงระดับมากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรท�าตนเป็นคนใจกว้าง ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร และ

โอบอ้อมอารีต่อประชาชนเสมอต้นเสมอปลาย

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ผลการวจิยัพบว่า การประยุกต์ใช้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ในการบรหิารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าทุกด้านคือ ด้านสมานัตตตา :  

การวางตนเหมาะสม ถกูกาลเทศะ ดงันัน้ควรศกึษาในเชงิลกึ โดยการสมัภาษณ์เจาะลกึ (In-Dept Interviewing) 

ส�าหรับประชาชนเกี่ยวกับการวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม 

เพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2)  ควรมีการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลอื่นๆ โดยใช้ตัวแปรอื่น ที่จะเป็นผลกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน เช่น 

รายได้ต่อเดือน หรือระยะเวลาการท�างาน เป็นต้น ฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานขั้นต้น ให้กับบุคลากรในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
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โอกาสนีข้ออนโุมทนาขอบคณุ ดร.ประพศิ โบราณมลู นายเอีย่ม อามาตย์มลุตร ีและนางเพ็ญศร ีสนุทรพนิจิ

ที่ให้ความอนุเคราะห์ในในการตรวจสอบ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ  

ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมภู รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร และรองศาสตราจารย์อุดม  

พิริยสิงห์ ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้

มคีวามน่าเชือ่ถอืยิง่ขึน้ ขออนโุมทนาขอบคณุ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล บุคลากร องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และประชาชนทุกท่านท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือใน

ด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ 

คณุประโยชน์อนัพงึมแีก่การศึกษาค้นคว้าวทิยานิพนธ์เล่มนี ้ผูว้จิยัขอมอบความดใีนส่วนของการศกึษาค้นคว้า

นี้แก่บิดา มารดา และบุพการีชน ผู้มีพระคุณท้ังมวล อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัย 

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ



Vol.4 No.1 January - June 2015198

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

DESIRABLE, CIVIC MINDED ATTRIBUTES OF REGULAR COURSE  

UNDERGRADUATE STUDENTS AT MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY’S 

ROI ET CAMPUS

พระวีระศักดิ์ วีรสทฺโท (อุ่นแก้ว)1

PHRAVEERASAK VEERASATTO (OUNKAEW)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบ 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และสาขาวิชาที่ศึกษา 3) เพื่อ

ศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ภาคปกติ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ที่ก�าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ช้ันปีท่ี 

1-4 ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2556 จ�านวน 226 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่าห้าระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบด้วยสถิติ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด ้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยล�าดับตามค่าเฉลี่ยมาก

ไปหาน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม และด้าน

ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ครูอาจารย์

2)  ผลการเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ และอายุต่างกัน มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน

นักศึกษาที่มีสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสา ไม่แตกต่างกัน

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่มากไปหาน้อย สาม

ล�าดับแรก คือ ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านจิตสาธารณะอย่างจริงจัง ควรส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมที่

เกีย่วข้องกับจติสาธารณะ เช่น การออกค่ายอาสาเพ่ือเป็นการส่งเสรมิจิตค�านงึถงึส่วนรวมร่วมกัน ทัง้ในด้าน

คุณลักษณะบุคลิกภาพเป็นการฝึกจิตที่ดีให้กับนักศึกษา การท�างานร่วมกับผู้อื่น และควรส่งเสริมกิจกรรม

หรือโครงการเพื่อสร้างเสริมจิตค�านึงถึงส่วนรวมร่วมกันแก่นักศึกษา ให้รู้จักรักตนเอง และรักผู้อื่น เช่น การ

อาสาปลูกป่า การรักษาความสะอาด และการช่วยเหลือผู้อื่น

ABSTRACT

Objectives of this research were: 1) to study regular course undergraduate students’ 

desirable, civic minded attributes at Mahamakut Buddhist University’s Roi Et campus,  

2) compare students’ opinions on their desirable, civic minded attributes at its campus 

with variables of former’s genders, ages and departments and, 3) regulate suggestions on 

their desirable, civic-minded here. The sampling group comprised 226 regular course  

undergraduate students studying at the above campus in 1st semester of B.E. 2556, from 

1st-4th year classes. The tool used for conducting the research was Likert-type scale  

questionnaires. The statistics utilized for data analyses embodied percentage, mean,  

standard deviation, comparing pair differences by making use of t-test (Independent  

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

Results of the research manifested the following findings:

1)  Regular course undergraduate students’ desirable, civic minded attributes at 

Mahamakut Buddhist University’s Roi Et campus were rated ‘high’ in the overall aspect. 

All aspects ranked in descending order of means were: i) responsibility for one’s own  

family, ii) responsibility for society, iii) social assistance and iv) responsibility for one’s school 

and teacher. 

2)  The comparative results of theirdesirable, civic-minded attributes at its campus 

indicated that variables of their genders and ages showed significant differences in their 

such attributes in the overall aspect, the statistical significance level at .05 while variables 

of their different departments proved the opposite. 

3)  Respondents’ suggestions on their desirable, civic-minded attributes here were 

recommended in descending order of three frequencies. First, the campus should promote 

civic-minded activities to be held in reality. Secondly, it should support students to carry 

out activities having to do with civic mind such as undertaking volunteering camps, which 

aim to encourage their civic mind that concentrates on the public’s interest. In the aspect 
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of personality, it was considered practising good mind to students to work with others. 

Finally, the campus should support activities or projects aiming at reinforcing their civic 

mind towards the public’s benefits to students so as to have them be well aware of them-

selves and adore others. Such activities include forestation volunteering, keeping premises 

clean and assisting others.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

มหาวทิยาลัยเป็นสถาบันการศกึษาทีม่บีทบาทส�าคญัในการตอบสนองนโยบายการพฒันาประเทศ 

จึงต้องตระหนัก ต้องปรับตัวให้ทันและสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคมให้ได้ 

โดยการผลติบณัฑติทีม่คีวามสมบรูณ์พร้อมในการอทุศิตนเพือ่สงัคมส่วนรวม ดงัพระบรมราโชวาทในสมเดจ็ฯ 

พระบรมราชชนก

  “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว   เป็นที่สอง

  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์   เป็นกิจที่หนึ่ง

  ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ   จะตกแก่ท่านเอง

  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ  ไว้ให้บริสุทธิ์”

มหาวทิยาลยัจึงต้องมกีารก�าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ในการผลติบัณฑติให้ชดัเจน ทัง้ในด้าน

ความรู้และคุณธรรม เพื่อการด�าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไปจิตสาธารณะ เป็นเรื่อง

ของกระบวนการเรียนรู้จากความเป็นจริง ไม่ใช่สิ่งส�าเร็จรูปที่จะบรรจุลงไปในหลักสูตรการศึกษาใด ๆ และ

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว จนก่อให้เกิดสภาวะโลกไร้พรมแดน ซ่ึงเป็น

ตวัน�าส�าคญัทีก่่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาต ิท้ังในด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง

การปกครอง และการบริหาร กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องได้ 

กล่อมเกลาให้บุคคลที่มีความเป็นปัจเจกสูง ไม่ใส่ใจต่อเรื่องส่วนรวม ดังจะเห็นพฤติกรรมที่สื่อถึงการยึดถือ

ตนเองเป็นศูนย์กลาง มีลักษณะมานุษยวิทยา มองข้ามความสัมพันธ์และความเก่ียวโยงถึงกันของสรรพสิ่ง

รอบตวั ท�าให้เกดิการรบัรูแ้ละมคีวามคดิว่าสิง่ของทีเ่ป็นของสาธารณะนัน้เป็นทรพัย์สนิของภาครฐัหรือของ

ราชการ เป็นสิง่ทีต่นเองสามารถน�ามาใช้ประโยชน์หรอืร่วมใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบดูแล 

จึงพากันละเลย ไม่สนใจที่จะดูแลรักษา และไม่ช่วยกันจัดการเพื่อท�าทรัพย์สินส่วนกลางให้คงสภาพได้นาน

มากกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2541, หน้า 9)

การศกึษาเพือ่ความเป็นพลเมอืงผู้มจีติสาธารณะ คือการศกึษาที่ท�าใหน้กัศกึษาอยากมีส่วนร่วม มี

ความตืน่ตวัต่อความเป็นไปของบ้านเมอืง เป็นพลเมอืงทีม่คีวามกล้าหาญทางจรยิธรรม ค�านงึถงึผลประโยชน์

ของส่วนรวม มคีวามสามารถอยูร่่วมกบัความแตกต่าง ซึง่แนวทางหลกั ๆ  ได้แก่ ความรูเ้กีย่วกบัสทิธพิลเมอืง 

ทักษะ-คุณลักษณะพลเมือง และคุณธรรมส�าหรับพลเมือง หรืออาจรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารและการเตรียม

พลเมอืงให้เป็นพลโลกทีร่บัมอืกระแสโลกาภวิตัน์ได้ ดงันัน้ การศึกษาทีเ่คยแต่ผลติพลเมอืงทีไ่ม่ต้องใช้สมอง 

ป้อนให้แก่ทุนนิยมบริโภคและอ�านาจการเมืองอย่างซื่อสัตย์ จะต้องเปลี่ยนสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ที่ท�าให้

การศึกษาเป็นเรื่องของ“การเรียนรู้” มิใช่ “การเรียนความรู้” อีกต่อไป จิตสาธารณะจะเกิดข้ึนได้เมื่อ
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นักศกึษาเรยีนรูเ้ป็น เข้าใจปัญหา และรูจ้กัคณุค่าของตนเอง พฒันาการทัง้สองส่วนมิใช่เกดิจากการบอกเล่า 

การเรียนในห้องเรียนค�าบรรยายของผู้สอนในแต่ละสถาบันได้ แต่นักศึกษาต้องเช่ือมั่น กล้าตัดสินใจ  

และอาสาพาตัวเองลงไปท�ากิจกรรมด้วยตนเอง การรับรู้ถึงเหตุการณ์ อารมณ์ความรู้สึก ความอ่อนไหวการ

เข้าถึงประสบการณ์ การลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การมีเพื่อนร่วมอุดมคติ 

การพูดคุยปรึกษาหารือ ล้วนเป็นตัวหล่อหลอมจิตใจให้รู้จักท�างานเสียสละแก่ผู้ท่ีล�าบาก ขัดสนยากจน  

มีปัญหารอบด้านได้ (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2542, หน้า 21)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จึงตระหนักถึงความส�าคัญของการผลิต

บณัฑติให้มคุีณธรรม จรยิธรรมและได้ก�าหนดไว้ในนโยบายของมหาวทิยาลยัอย่างชดัเจนว่า ผลิตบัณฑติทาง

ด้านวิชาการพระพทุธศาสนา ทีม่คีณุภาพและมมีาตรฐาน ทัง้ด้านความรู ้ความประพฤตมิสีาราณยีธรรมและ

พรหมวิหารธรรม แต่เนื่องจากว่ายังมีนักศึกษาบางคนยังมีพฤติกรรมขาดจิตสาธารณะ เช่น ฉีกหนังสือห้อง

สมดุหวงัเพ่ือประโยชน์ส่วนตน การใช้น�า้ประปา การใช้ไฟฟ้าอย่างฟุม่เฟือยของนกัศกึษาในอาคารเรยีนและ

หอพัก พฤติกรรมของนักศึกษาที่ไร้น�้าใจ ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ช่วยกันรักษาสมบัติของมหาวิทยาลัย 

มีการขีดเขียนบนโต๊ะเรียน ในห้องน�้า อีกทั้งไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ  ที่มหาวิทยาลัย

จัดขึ้น เพราะรู้สึกว่าท�าให้ตนเสียเวลา 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

โดยศกึษาว่าระดับจิตสาธารณะของนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ โดยภาพ

รวมแต่ละด้านอยู่ในระดับใด พร้อมทั้งเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักศึกษาจ�าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ 

และระดบัชัน้ปีทีศ่กึษา โดยหวงัว่าผลการวจิยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และบคุลากร

ผู้เก่ียวข้องในแวดวงสถาบันอุดมศึกษา ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหาแนวทางจัดกิจกรรมการ

เรยีนการสอนและกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เพือ่ปลกูฝังและพฒันาจติสาธารณะแก่นกัศกึษาให้ออกไปประกอบ

อาชีพและรับใช้สังคมส่วนรวมเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษา

ระดบัปรญิญาตรภีาคปกต ิมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ จ�าแนกตามเพศ อาย ุและ

สาขาวิชาที่ศึกษา

3.  เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ แตกต่างกัน
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2. นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ แตกต่างกัน

3. นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ  

แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ท่ีก�าลังศึกษาอยู ่

มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ ช้ันปีที ่1-4 ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2556 ทกุคณะ 

จ�านวน 519 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้คือ 

 1)  ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

 2)  ด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ครูอาจารย์

 3)  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ท�าให้ทราบคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรภีาคปกติ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ท่ีมต่ีอคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะ

ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรภีาคปกติ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอ็ด ทีม่ ีเพศ อายุ 

และสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกัน 

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ

4. ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัครัง้นีไ้ปใช้เป็นสารสนเทศในการพฒันาประกอบการพจิารณาหา

แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อปลูกฝังและพัฒนาจิตสาธารณะแก่

นักศึกษาต่อไป

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ที่ก�าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ทุกคณะ จ�านวน 519 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ท่ีก�าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ�านวน 226 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)  

โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม, 2553, หน้า 122) สุ่มแบบง่าย  

(Simple Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 45) โดยวิธีการจับสลาก

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 203

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และสาขา

วิชาที่ศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัศกึษาระดบัปริญญา

ตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

(One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวเิคราะห์คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยล�าดับตามค่า

เฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม 

และด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ 

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านความรบัผดิชอบต่อครอบครวั พบว่า คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักศึกษาเชื่อฟังพ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

นักศึกษาใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย

 2) ด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักศึกษาเชื่อฟังค�าสั่งสอนของครูอาจารย์ ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักศึกษาส่งเสริมเพื่อนในทางที่ถูกที่ควร

 3)  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิต

สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ข้อทีอ่ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื นักศกึษาปฏบิติัตามกฎหมาย รกัษาสมบติัของส่วนรวม  

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักศึกษาให้ความช่วยเหลือเพื่อนและผู้อื่นเมื่อได้รับความเดือดร้อน

2. ผลการเปรียบเทยีบคณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 สมมตฐิานที ่1 นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะ แตกต่างกนั
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 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ โดย

รวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรบัผดิชอบ

ต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม นักศึกษามีคุณลักษณะท่ี 

พงึประสงค์ด้านจติสาธารณะ แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนด้านความรบัผดิชอบต่อ

ครอบครัว นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานท่ี 2 นกัศกึษาทีม่อีายตุ่างกนั มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะ แตกต่างกนั

 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคม ช่วยเหลอืสงัคม นกัศกึษามคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะ แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ส่วนด้านความรบัผดิชอบต่อครอบครวั และด้านความรบัผดิชอบต่อโรงเรยีน ครอูาจารย์ 

นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่มีสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน 

จิตสาธารณะ แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีสาขาวิชาท่ีศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้าน 

จิตสาธารณะ ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

 

8. อภิปรายผล

จากสรุปผลการวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผล 

เพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การวเิคราะห์คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนกัศึกษาระดับปรญิญาตรภีาค

ปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ

การที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมหรือได้กระท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นการ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละคนรู้จักตนเองมากขึ้น รู้จักความเสียสละอันเป็นผลให้เกิดการพัฒนาการเรียน 

วชิาการ สงัคม ร่างกาย จิตใจ บคุลกิภาพ และวฒุภิาวะ สูค่วามเป็นผูใ้หญ่ จงึเป็นกระบวนการพฒันานกัศกึษา

ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ้อมใจ วงษ์มณฑา และ ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2554) 

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการวิจัย

พบว่า ระดบัจติสาธารณะของทัง้ภาพรวมและรายข้อ อยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อรยิา 

คูหา และสุวิมล นราองอาจ (2554) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง จิตสาธารณะและรูปแบบการด�าเนินชีวิตของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า จิตสาธารณะของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ในระดับมาก

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

มาก อาจเป็นเพราะนักศกึษาส่วนใหญ่ได้รบัการปลกูฝังให้มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีต่ัง้แต่เยาว์วยั มกิีจวตัร

ของแต่ละคนในครอบครัว พ่อแม่ เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการประสานกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว เปิด

โอกาสให้ท�าอะไรได้เอง ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ สมพงษ์ สิงหะพล (2542) ที่กล่าวว่า จิตส�านึกเกี่ยวกับตนเอง (Self Conscious-

ness) เป็นจิตส�านึกเพื่อพัฒนาตนเองท�าให้ตนเองเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึนจิตส�านึกด้านนี้การศึกษาไทย 

มุ่งมั่นปลูกฝังมานาน เกิดบ้างไม่เกิดบ้างไปตามสภาพการณ์ เป็นจิตส�านึกแบบคลาสสิกที่ทุกสังคมพยายาม

เหมอืนกันทีจ่ะสร้างให้เกดิขึน้ให้ได้ เช่น ความขยนั ความรบัผดิชอบ ความมานะอดทน เป็นต้น เป็นจติส�านกึ

ที่ถูกปลูกฝังและมีมานานตามสภาพสังคมไทย

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่

ในระดับมาก อาจเป็นเพราะหน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ 

ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตนอยู่ในโอวาท

ของครู – อาจารย์ ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติด 

ให้โทษ ไม่เล่นการพนัน และไม่มั่วสุมอบายมุขทั้งปวง ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายจารีต ประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเมือง ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีน�้าใจ และยึดมั่นในหลักคุณธรรม

จริยธรรมที่ดีงาม สุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคาระต่อบุคคลทั่วไปและปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัย และสภาพ 

แห่งตน ต้องรู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นประโยชน์ส่วนรวม รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ของสังคม 

และมีความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง ต้องสร้าง

ชื่อเสียงภาพพจน์ที่ดีให้แก่โรงเรียน และไม่กระท�าการใด ๆ ท่ีเป็นการท�าลายช่ือเสียงของโรงเรียน  

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ ชาย โพธสิติา (2542) ได้กล่าวว่า จติสาธารณะคอืจิตส�านกึทางสังคมท่ีส�านกังาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาตไิด้อธบิายว่าเป็นการรูจ้กัเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรือ่งของส่วนรวมทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความส�านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด

เน้นความเรียบร้อย ประหยัด และมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ฐานคิดของจิตสาธารณะที่ลึก

ซึง้อกีระดบัหนึง่คอื ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ในการช่วยเหลอืสงัคม ไม่ท�าให้ผูอ้ืน่หรอืสงัคมเดอืดร้อนได้รบั

ความ เสียหาย และมีระดับของความรับผิดชอบเริ่มตั้งแต่ ประการแรก ความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

อาทิ  เชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยเหลืองานบ้าน ไม่ท�าให้พ่อแม่เสียใจ ประการที่สอง  มีความรับผิดชอบต่อโรงเรียน 

ครูอาจารย์ เช่น ตั้งใจเล่าเรียน เชื่อฟังค�าสั่งสอนของครูอาจารย์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 

ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และประการที่สาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม 

2. ผลการเปรียบเทยีบคณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ด้านจติสาธารณะของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 1)  นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ โดยรวมแตกต่าง

กนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัครัง้นี ้อาจเป็นเพราะว่า ในปัจจบัุน

บทบาททางเพศ เกิดจากประสบการณ์ตรงของบุคคลท่ีได้รับอิทธิพลการอบรมเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน  

ปลูกฝัง และมีสภาพแวดล้อมทางชีวสังคมตั้งแต่อดีตที่แตกต่างกันตั้งแต่วัยเด็กจึงท�าให้ผ่านประสบการณ์ที่

แตกต่างกัน ส่งผลให้มีมุมมองต่อกิจกรรมเพื่อสังคมในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เหตุนี้นักศึกษามหาวิทยาลัย 
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มหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ทีม่เีพศต่างกนัมจีติสาธารณะแตกต่างกนั ซึง่ขดัแย้งกบังานวจิยัของ 

พระอ�านาจ อตฺถกาโม (น้อยนิล) (2554) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นกัเรยีนโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์บางกรวย อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ีผลการวจิยัพบว่า คณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีเพศ 

ต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

 2)  นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า การที่มี

ประสบการณ์ “ผ่านฝนผ่านหนาว” หรือผ่านการเรียนรู้ท่ียาวนานกว่า จึงท�าให้รับรู้และมีจิตสาธารณะ

มากกว่า ซึง่ขดัแย้งกับงานวิจัยของ พระอ�านาจ อตถฺกาโม (น้อยนลิ) (2554) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง การศกึษา

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียนโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์บางกรวย อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุี 

ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อ�าเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่าง

 3)  นักศึกษาที่มีสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ  

ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า การที่

นักศึกษา ศึกษาต่างสาขาวิชากัน ย่อมเป็นผลให้ถูกปลูกฝัง ได้รับการส่งเสริม ผ่านการจัดการเรียนการสอน 

ให้นักศึกษาได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นีต้ามความคาดหวงัทีถ่กูก�าหนดไว้ในพฤตกิรรม

ทีพึ่งประสงค์ของแต่ละสาขาวิชา และนกัศึกษาได้เรียนวชิาศึกษาทัว่ไปหรอืวิชาหมวดพืน้ฐานเกีย่วกบับริบท

ทางสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืง รวมถงึวชิาทางพระพทุธศาสนาท่ีเหมือนกันภายในวทิยาเขต ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2548) ได้ให้ความหมายจิตสาธารณะว่า การมีจิตส�านึก  

เพือ่ผู้อืน่และส่วนรวม เป็นการแสดงออกถงึการไม่ยดึเอาประโยชน์ของตนเองเป็นทีต่ัง้ ไม่ใช่เพยีงแค่ตนเอง

อยูร่อดเท่านัน้ แต่เป็นผูท้ีม่น้ีาใจชอบช่วยเหลอืผู้อืน่อยูเ่สมอ มคีวามตระหนกัถึงประโยชน์ของส่วนรวม พร้อม

กับมีความเต็มใจและยินดีที่จะเสียสละสิทธิ์ของตนออกไปถ้าสิ่งนั้นส่งผลให้ภาพรวมออกมาดีขึ้น

9. ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจและน�ามา

เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

 1)  คณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรจัดกิจกรรม หลักสูตร โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ

การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม สิทธิ หน้าที่ของพลเมือง เพื่อพัฒนานักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา แต่ละชั้นปี

ให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาให้ความสนใจต่อสังคมมากขึ้น 

 2)  คณะผูบ้รหิารและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ควรสร้างจติสาธารณะแก่นกัศกึษาตัง้แต่การเรยีนใน

ชั้นเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในวิทยาลัยและชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้นักศึกษาสมัครใจเข้า

ร่วมกิจกรรม
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 3)  ในแง่ของหลักสูตรของแต่ละคณะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควรก�าหนดคุณลักษณะให้ 

เด่นชัดเป็นจุดเด่นทั้งในส่วนของจิตสาธารณะและรูปแบบการด�าเนินชีวิต ตามความคาดหวังของสังคมและ

วิชาชีพ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรศึกษาถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาในด้านรักความเป็นไทย เพื่อให้

นักเรียนตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยท้ังด้านเช้ือชาติ ภาษา ภูมิปัญญา โดยเป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ มีการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และมีความละเอียดของ

ข้อมูลมากยิ่งขึ้น

 2)  ควรศึกษาถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาโดยผ่านมุมมองของผู ้บริหาร 

ครูผู้สอน และผู้ปกครอง โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และมีความละเอียดของข้อมูลมากยิ่งขึ้น
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11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากสถาบันศึกษาและ 

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องดังนี ้ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ทีไ่ด้ขยายโอกาสทางการศกึษาในระดบั

มหาบณัฑติ ท�าให้ผูว้จัิยได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบนัอนัทรงเกยีรตแิห่งนี ้กราบขอบพระคณุ พระราชปรยิตัิ

วิมล,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่ได้กรุณาให้ก�าลังใจ ให้ค�า
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แนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไขงาน อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 

ณ โอกาสน้ี  กราบขอบพระคุณ พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. อาจารย์ที่ปรึกษา ขออนุโมทนาขอบคุณ 

ดร.จ�านง กมลศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้เสียสละเวลาในการให้ค�าแนะน�าและข้อชี้แนะในการจัดท�า

วทิยานิพนธ์น้ี จนส�าเรจ็ลงไปด้วยดี ขออนโุมทนาขอบคณุ ดร.สมัฤทธิ ์แก้วสมบตั ิประธานกรรมการ ดร.กศุล 

ศรีสารคาม และ ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ กรรมการ ที่ช่วยชี้แนะแนวทางการแก้ไขงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์

ลงด้วยดี กราบขอบพระคุณ พระราชปริยัติวิมล, ดร. อนุโมทนาของคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล และนาย

เอี่ยม อามาตย์มุลตรี ที่เมตตารับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย และตรวจสอบเนื้อหาจน

ส�าเร็จลงไปด้วยดี กราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่าใหญ่ ต�าบลดงลาน อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลืออ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  จนงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ส�าเร็จลงได้ด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณ เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ค�าแนะน�าและข้อ

ชี้แนะในการด�าเนินงานด้านเอกสาร ขออนุโมทนาขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและให้การอนุเคราะห์ ท่ีเป็น

สมาชิกในครอบครัว เพื่อน ๆ และนักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นก�าลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูล

สนับสนุนงานด้านเอกสาร ทีใ่ช้ในการประกอบท�าวทิยานพินธ์นีเ้ป็นอย่างด ีคณุประโยชน์แห่งวทิยานพินธ์นี้ 

ผู้วิจัยขอน้อมไว้เพื่อเป็นเครื่องสักการบูชาคุณของพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณของ

บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์ และอาจารย์ ที่สั่งสอนอบรมเลี้ยงดูและให้วิชาความรู้มา ตลอดจนผู้มีอุปการคุณ

ทุกท่านที่ได้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีส่วน ในความส�าเร็จที่เกิดจากงานวิจัยใน

ครั้งนี้ด้วย
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การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร  

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

THE APPLICATION OF BUDDHISM’S FOUR SUBLIME STATES OF MIND  

TO PERSONNEL’S ADMINISTRATION OF TAMBON SA-ART SOMBOON  

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN MUANG DISTRICT, ROI ET PROVINCE

พระสราวุธ สุขิโต (ปัดจะมะ)1

PHRASARAWUT SUKITO (PUTJAMA)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ใน

การบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อ

เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วน

ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน และ 3) เพื่อ

ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของบคุลากร องค์การ

บริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ก�านัน ผู้ใหญ่

บ้าน และผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน จ�านวน 112 คน ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยการสุม่แบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 88 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั มค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง 0.37-0.79 และค่าความเชือ่มัน่ท้ังฉบบั

เท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมาน

หรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที t-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way  

ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 

1)  การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วน

ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับตามค่า

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี 

ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ และด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง

2)  ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และ

ระดบัการศกึษาต่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความส�าคัญผู้บริหารควร

เป็นผูม้มีนษุยสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน เพ่ือให้ผูร่้วมงานท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมท้ังให้ความเมตตา กรณุา 

เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่และพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ร่วมงานอยู่เสมอ ผู้บริหารควรมีความเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน 

และผูใ้ต้บงัคบับญัชา ทีก่�าลงัตกทกุข์ได้ยาก และให้ความช่วยเหลอือย่างสม�า่เสมอ และให้การยกย่องชมเชย 

สร้างขวัญและก�าลังใจ การบริหารจัดการองค์กรควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านบุคลากรและระบบการ

ท�างาน เพือ่อ�านวยความสะดวกและบรกิารประชาชนอย่างรวดเร็วและสนองตอบความต้องการของประชาชน 

โดยบริหารอย่างโปร่งใส ท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และควรมีการเปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ได้สะดวก ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้การบริหารงานของ อบต. และเสนอความเห็นต่าง ๆ  

ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ABSTRACT

Objectives of this thesis were: 1) to study the application of Buddhism’s Four  

Sublime State of Mind (Brahmavihara), personnel administration of Tambon Sa-art Somboon 

Administrative Organization in Muang District of Roi Et Province, 2) to compare the  

application of them to its personnel administration, resting on variables of the target  

personnel’s genders, ages and educational levels and, 3) to regulate suggestions for the 

application of them to its personnel administration at the preceding administrative  

organization. The population employed for the research comprised administrative panel, 

personnel, Tambon Administrative Council members, chief village headmen, village 

headmen and assistant village headmen, numbering 112 individuals. The sampling group 

was set by purposive sampling, garnering the number of 88 respondents. The data  

collection instrument was five rating questionnaires of Likert-type scales, possessing the 

power of discrimination between 0.37 and 0.79, and the reliability for the whole questions 

at .87. The statistics utilized for data analyses encompassed percentage, mean, standard 

deviation, and referential statistics of t-test and F-test (One-way) ANOVA).

Outcomes of the research summarized the following major findings:

1)  The application of Buddhism’s Four Sublime States of Mind to the aforesaid 

administrative organization’s personnel administration was rated ‘high’ in the overall one 

of four aspects. All aspects ranked in descending order of means included: mudita,  

sympathetic joy; metta, loving kindness; karuna, compassion; and upekkha, equanimity. 

2)  The comparative results of the application of Buddhism’s four sublime states 

of mind to its personnel administration here indicated that variables of their genders, ages 
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and educational levels showed no significant differences in the application as such in the 

overall aspect.

3)  The suggestions for the application of Buddhism’s four sublime states of mind 

to its personnel administration at the above organization were recommended in  

descending orders. First, administrators should have close human relationship with  

colleagues so as to have their subordinates work effectively, including extending loving 

kindness, compassion, generosity and being ready to render services to the latter on the 

regular basis. Secondly, they should sympathize with colleagues and subordinates in  

trouble, always offering assistance, lauding them and boosting their morale and motivation. 

Thirdly, administrators’ managements of the organization should focus on personnel  

managements and work systems to facilitate workflows and render services to residents 

rapidly and meet their demands by giving services transparently, working honestly, and 

being accountable. Finally, they should straightforward disclose useful data with easily 

understandable language, enabling the residents to access the data conveniently.  

Furthermore, they should open up opportunities to the residents to acknowledge  

administration of their tambon administrative organization and propose different opinions, 

mutually carrying out tasks, scrutinizing and assessing personnel’s work performance.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการบริหารงานเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับทันกับการเปลี่ยนแปลงไปตาม

กระแสโลกาภิวัฒน์ การบริหารงานจึงมุ่งเน้นไปที่ “คน” มากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

บริหารงาน โครงสร้างขององค์กร หน่วยงานใหม่ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ที่

เป็นองค์ประกอบสนับสนุนในการบริหารงานให้ประสบผลส�าเร็จ และในปัจจุบันมีการค�านึงถึงสภาวะ 

สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เพราะการบริหารจัดการต้องมีความเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงผู้บริหารควรต้อง

ค�านงึถงึผลได้ผลเสยีอนัจะเกดิขึน้กบัสิง่แวดล้อมประกอบกบัการบรหิารงานเป็นส�าคญั (นพดล สวุรรณสนุทร, 

2555, หน้า 1)

เมือ่พดูถงึการจดัการหรอืการบรหิารเชิงพุทธสิง่ทีล่มืไม่ได้คอื หวัใจพทุธวธิบีรหิารคือ ปรยิตั ิปฏบัิติ

และปฏเิวธ เมือ่ปรยิติัคอื ความรู ้ความเหน็ ความคดิทีถ่กูต้องตามหลกัธรรมชาตไิปสูก่ารวางแผนหรอืเตรยีม

การก่อนการปฏิบัติ ปฏิบัติคือ การน�าแผนจากขั้นตอนปริยัติมาท�าให้เป็นความจริงพร้อมท้ังใช้สติเป็นตัว

ควบคุมทิศทางที่จะเดินไปอยู่ตลอดเวลาหรือในช่วงท่ีต้องระมัดระวังมิให้หลงทางหรือเกิดการบกพร่องได้ 

ปฏเิวธเป็นขัน้รอดผูล เป็นการพสิจูน์ว่าสิง่ทีก่ระท�าและการกระท�าทางกายวาจาใจ สามารถบรรลเุป้าหมาย

ได้หรือไม่ ดีขึ้นหรือเลวลง ได้ประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ เบียดเบียนหรือเกื้อกูล พัฒนาขึ้นหรือเสื่อมลง ตลอดจน 

การทบทวนวิธีการที่ได้ท�าไปแล้ว หากได้ผลดีก็ให้จัดท�าเป็นมาตรฐานหรือมรรควิธีต่อไป ต่อจากนั้นก็ให้มี
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การหมุนรอบปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ ให้มีการพัฒนาปรับปรุงดีขึ้นเรื่อย ๆ ธรรมะเป็นเพียงเครื่องมืออุปกรณ์ที่

ช่วยให้งานบรรลผุลส�าเรจ็ ซึง่ต้องเลอืกใช้ให้เหมาะสมกบัเหตกุารณ์และวตัถปุระสงค์ เช่น ถ้าต้องการให้งาน

ส�าเร็จบรรลุผลก็ให้ใช้พละ 5 และอิทธิบาท 4 และถ้าต้องการแก้ปัญหางานและชีวิต ก็ให้ใช้อริยสัจ 4

องค์การบริหารส่วนต�าบลมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมและบริหารราชการองค์การบริหารส่วน

ต�าบลตามกฎหมาย ซึง่ผูบ้ริหารทีดี่ควรยดึหลกัธรรมาภบิาลหรอืการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีและประกอบ

กับควรมีหลักพรหมวิหารธรรมซึ่งเป็นธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ อันได้แก่ เมตตา คือ ความ

ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี

และอเุบกขา คอื การวางเฉย องค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นหน่วยงานทีม่คีวามใกล้ชดิกบัประชาชนมากทีส่ดุ

ประชาชนมีสิทธิเลือกผู้บริหาร มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของผู้บริหารเพราะเมื่อใด 

ผูบ้ริหารน�าหลักพรหมวหิารธรรมมาใช้ในการบรหิารงานเป็นการสร้างความพงึพอใจให้กบัประชาชนในพืน้ที่ 

และจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด แต่ในปัจจุบันผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลส่วนมากเมื่อมี

อ�านาจและบารมจีะใช้ความคดิของตนเองเป็นใหญ่ในการบรหิารงาน จนลมืน�าหลกัธรรมมาใช้ในการบรหิาร 

เช่น ขาดความเมตตา เป็นการขาดความรักและ ความหวังดีอย่างแท้จริงต่อประชาชน ขาดความกรุณา คือ

ขาดความสงสารและคิดหาทางช่วยเหลือประชาชน ให้พ้นทุกข์อย่างจริงจัง ขาดมุทิตา โดยกีดกันไม่เปิด

โอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถเต็มที่ และขาดอุเบกขา คือ ขาดการวางเฉยและเป็นกลาง

ต่อประชาชน

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ทั้งหมด 23.554 ไร่

หรอื 37.6 ตารางกิโลเมตรจ�านวนประชากรในเขต อบต. 8,582 คน และจ�านวนหลงัคาเรอืน 1,889 หลงัคา

เรอืน แยกเป็น ชาย 4,249 คน หญงิ 4,360 คน มคีวามหนาแน่นเฉลีย่ 225.79 คน/ตารางกโิลเมตร(องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์, 2556, อดัส�าเนา) ซึง่จากการส�ารวจสภาพปัญหาของพืน้ทีใ่นเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์พบว่าประชาชนมีความต้องการการแก้ปัญหาใน 7 ประการ คือ 1) ปัญหา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, 2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ, 3) ปัญหาด้านสังคม, 4) ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร, 

5) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 6) ปัญหาด้านการศึกษาและ 7) ปัญหาการบุกรุกที่

สาธารณะและจากแผนการปฏิรูประบบราชการของรัฐซึ่งมีเป้าหมายส�าคัญประการหนึ่ง คือเพื่อเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการบรกิารประชาชน ดังน้ัน องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ ซึง่เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงได้มีการพัฒนาศักยภาพการบริการประชาชนโดยท�าการก�าหนดแผนงานในด้านต่างๆให้มี

ความชัดเจนท้ังในเรื่องงบประมาณแผนอัตราก�าลังแผนพัฒนาบุคลากรและอื่นๆเพื่อให้มีการแก้ปัญหาของ

ประชาชนข้างต้นในการบริหารองค์กรภาครัฐแนวใหม่ต้องอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปประยุกต์ใช้ก็

จะเป็นการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ผูว้จิยัเหน็ว่า การปฏบิติังานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ควรน�าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มาประยุกต์

ใช้ในบรหิารงานและการปฏบิติังาน บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุต่อประชาชนอย่างไร ทางพระพทุธศาสนามองว่าการ

สร้างสันติสขุโดยใช้หลกัพทุธธรรมเป็นเครือ่งมอืในการแก้ปัญหาแก่สงัคมได้เป็นอย่างด ีในปัจจุบันยงัสามารถ

น�าหลักพทุธธรรมมาประยกุต์ใช้เพือ่พฒันามนษุย์และสงัคมให้เจรญิยิง่ขึน้หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาจงึ

มีบทบาทส�าคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะหลักพรหมวิหาร 4
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ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท�าการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้

หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอ

เมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ เพือ่กระตุน้ให้เป็นกระจกเงาในการสะท้อนพฤตกิรรมของเพ่ือนร่วมงาน ทีล่มืหรอืวาง

เฉยละเลย และเพื่อปลูกจิตส�านึกในการมีความเมตตา กรุณาต่อกันโดยมีจิตสาธารณะท�าเพื่อประโยชน์ต่อ

ส่วนร่วมเพื่อสืบสานสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การ

บริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ต่างกัน

3. เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของ

บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ

ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน

2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ

ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน

3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับ

การศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต�าบล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 112 คน

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ

บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกออกเป็น 4 ด้าน 

ดังนี้คือ

 1)  ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี

 2)  ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์

 3)  ด้านมุทิตา : ความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข

 4)  ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง
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3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การ

บริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบการประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของ

บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ต่างกัน

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน

ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการปรบัปรุงการประยกุต์ใช้หลกัธรรม

พรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของบคุลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ให้ดียิ่งขึ้น

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากรได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 112 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 88 คน ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro 

Yamane)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที ่2 แบบสอบถามการประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

F-test (One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปได้ดังนี้



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 215

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมทัง้สีด้่านอยูใ่นระดบัมาก โดย

เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ด้านเมตตา : 

ความรักความปรารถนาดี ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ และ ด้านอุเบกขา : ความวางใจ

เป็นกลาง

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีความภาคภูมิใจที่เป็น

ส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีมนุษย์สัมพันธ์ 

มีความอ่อนโยน และมีจิตใจมุ่งมั่นพร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา 

 2)  ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหม

วหิาร 4 ในการบรหิารงานของบคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดร้อยเอด็ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วน

ต�าบลสะอาดสมบรูณ์มกีารจดัระเบยีบ และแนวทางการบรหิารงานจนได้รบัการยอมรบัจากประชาชน ส่วน

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมบนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม 

 3) ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ความส�าคัญ

กับความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีความยินดีที่จะ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอและตรวจสอบได้

 4)  ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ได้แก่ รบัฟังปัญหาจากประชาชน

เพื่อน�าข้อมูลมาปรับใช้ในการบริหารงานอย่างเป็นกลางและเที่ยงธรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการด�าเนินงาน

2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปได้ดังนี้

 สมมตฐิานที ่1 บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ 

ที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมตฐิานที ่2 บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ 
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ที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานที ่3 บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ 

ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมทัง้สีด้่านอยูใ่นระดบัมาก

ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ข้อมูลข่าวสารสมัยนี้

เปลี่ยนแปลงเร็ว จึงท�าให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ ต้องท�างานด้วยสติ เพื่อให้

งานมีความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระอธิการชลธรรม ผาสุโก (ชูชี)ได้

ท�าการวิจัยเรื่อง การน�าหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�าบลหินกอง อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การน�าหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลต�าบลหินกอง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ)ได้ท�าการวิจัยเรื่องการประยุกต์พรหมวิหาร 

4 เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่ อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมผลการวิจัย 

พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่ อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ที่มีต่อการประยุกต์พรหมวิหาร 4 เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า การประยุกต์พรหมวิหาร 4  

เพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านมทุติา : ความยนิดเีมือ่ผูอ้ืน่

อยูด่มีสีขุ ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูบ้รหิารตระหนกัดว่ีาการทีจ่ะท�าให้องค์กรพฒันาไปสูจ่ดุมุง่หมายสงูสดุ 

จ�าเป็นจะต้องได้รบัความร่วมมอืร่วมใจร่วมแรงของบคุลากรทกุฝ่าย หากเกดิความขดัแย้งขึน้แล้วย่อมส่งผล

ให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างล้าช้า ไม่ราบรื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสมุห์อนุกูล อนุวฑฺฒโน 

(ปานประดิษฐ์) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ใน 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า 

ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้านมุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี) อยู่ในระดับมาก 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็น 

กลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรตระหนักดีว่า การที่ตนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ไม่

แบ่งพรรคแบ่งพวก กจ็ะส่งผลให้ได้รบัการยอมรบั นบัถือจากบุคลากร แลประชาชน เมือ่จ�าเป็นต้องขอความ

ร่วมมอืก็จะได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดี ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของพระครสูมห์ุอนกุลู อนวุฑฒฺโน (ปาน

ประดิษฐ์) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า ความ

คดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้านอุเบกขา (ความวางเฉยมีใจเป็นกลาง) อยู่ในระดับมาก 

 เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้านเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน

ของบคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ สามารถอภปิรายผลได้

ดังนี้

 1) ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

รวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ มีการบริหารงาน 

โดยเน้นการบริหารด้วยความเป็นธรรม ให้ความเสมอภาคกับประชาชนเหมือนหนึ่งดังญาติ ซึ่งประชาชน

ส่วนใหญ่ก็ได้รับความรักความปรารถนาดี การใช้กิริยาวาจาสุภาพ จากสมาชิกสภาและพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบล ด้วยความเป็นผู้มีธรรมคือ เมตตา ย่อมเป็นผู้ที่มีความรัก ปรารถนาดีกับคนอื่น ปรารถนา

ให้ผู้อืน่เป็นสขุ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของพระครูสมห์ุอนกุลู อนวุฑฒฺโน (ปานประดษิฐ์)ได้ท�าการศึกษา

เร่ือง ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสงิหนคร จังหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการน�า

หลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา ด้านเมตตา (ความรักและความหวังดี) อยู่ในระดับมาก 

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก คอืมคีวามภาคภมูใิจทีเ่ป็นส่วนหนึง่ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาด

สมบูรณ์ ให้โอกาสแก่บุคลากรจึงท�าให้บุคลากรมีความรู้สึกรักองค์การ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกเป็น 

ส่วนหนึ่งขององค์การ ตั้งใจท�างาน ดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์การเหมือนกับของของตน รวมถึงช่วยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน จนท�าให้การปฏบิตังิานประสบผลส�าเร็จ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ สมหวงั วทิยาปัญญานนท์

กล่าวว่า กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ คือ ความปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความ

ทุกข์ยากและความล�าเค็ญต่าง ๆ  เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นการช่วยให้เขาพ้นจากสิ่ง

ที่เบียดเบียนเขาที่ท�าให้เกิดความไม่สบายทางกายและใจ เช่น ช่วยเหลือทางกาย เช่น ช่วยคนก�าลังตกน�้า 

ช่วยรักษาพยาบาลคนบาดเจ็บให้รอดพ้นจากอันตราย



Vol.4 No.1 January - June 2015218

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความ 

อ่อนโยน และมจีติใจมุง่มัน่พร้อมให้บรกิารอยูต่ลอดเวลา ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบุคลากรองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ เหน็ว่าการต้อนรับและให้บริการด้วยใบหน้าทีย่ิม้แย้มแจ่มใสและท่าททีีสุ่ภาพอ่อนโยน 

แสดงถึงความมีอัธยาศัยและบรรยากาศของการให้บริการที่เป็นมิตร อบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งจะส่งผลให้

ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา

สังฆปรินายก ทรงนิพนธ์ว่า เมตตาคือ ความรักที่จะให้เป็นสุข ตรงกันข้ามกับ ความเกลียดที่จะให้เป็นทุกข์

เมตตาเป็นเครื่องปลูกอัธยาศัย เอื้ออารีท�าให้มีความหนักแน่นในอารมณ์ ไม่ร้อนวู่วาม เป็นเหตุให้เกิดความ

รูส้กึเป็นมติรไม่เป็นศตัร ูไม่เบยีดเบยีนใคร แม้สตัว์เลก็เพยีงไหน ให้เดอืดร้อนทรมานด้วยความเกลยีด โกรธ 

หรือสนุกก็ตาม

 2)  ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหม

วหิาร 4 ในการบรหิารงานของบคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดร้อยเอด็ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญ 

ทีต้่องกระท�า คอืการทีผู่น้�าหรอืนกัปกครองมหีน้าทีบ่รหิารและปกครองให้ประชาชนในพืน้ทีม่คีวามสขุความ

เจริญ แนะน�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนยังปฏิบัติหน้าที่ เต็มก�าลัง

ความสามารถ และตรงกบัความต้องการของประชาชน ซึง่การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน ความยากล�าบาก

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์รวมถึงการช่วยเหลือ

ประชาชนที่ประสบภัยทางธรรมชาติ จัดสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์ให้ทั่วถึง และแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขัง

อันเกิดจากวัชพืชในแม่น�้าล�าคลอง ก�าจัดและควบคุมมลพิษทางด้านต่างๆและพัฒนาระบบสวัสดิการสร้าง

บ้านเอื้ออาทรให้กับคนยากจนและผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้พ้นจากความทุกข์ยาก ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสมุห์อนุกูล อนุวฑฺฒโน (ปานประดิษฐ์)ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น 

ของประชาชนที่มีต่อการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการน�าหลัก

พรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 

ด้านกรุณา (ความสงสาร) อยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือองค์การบริหารส่วนต�าบล

สะอาดสมบูรณ์มีการจัดระเบียบ และแนวทางการบริหารงานจนได้รับการยอมรับจากประชาชนที่เป็นเช่นน้ี 

อภิปรายได้ว่าการบริหารงานอย่างเป็นระบบที่ดีจะต้องมาจากการร่วมมือของบุคลากร และประชาชน 

ผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องในฐานะผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ มีอัธยาศัยดี มี

มติรไมตรี มคีวามอ่อนน้อม เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อผูที้ม่าตดิต่อกบัเจ้าหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาด

สมบูรณ์ และให้ความไว้วางใจต่อประชาชน พร้อมทั้งมีการจัดอบรมให้บุคลากรเจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติงาน

ตามชุมชนกับประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคดิของ ประภาพรรณรกัเลีย้งได้กล่าวว่า การวางแผนท�าหน้าทีท่างการบรหิารคอืเป็นการตดัสนิใจอย่าง

เป็นระบบในการก�าหนดเป้าหมายและกิจกรรมที่บุคคลกลุ่มหน่วยปฏิบัติงานหรือภาพรวมขององค์การที่

ต้องการให้เป็นในอนาคตการวางแผนเป็นการระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์หรือ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

แนวทางการปฏิบัติที่จ�าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้กิจกรรมการวางแผนประกอบ

ด้วยการวเิคราะห์สถานการณ์การคาดการณ์อนาคตการก�าหนดวตัถปุระสงค์การตดัสนิใจเลอืกประเภทของ

กจิกรรมทีอ่งค์การต้องการแข่งขนัเลอืกความร่วมมอืและยทุธศาสตร์ทางธรุกจิและก�าหนดทรพัยากรท่ีจ�าเป็น

ที่ท�าให้สามารถด�าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง คอื ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความ

เที่ยงธรรมบนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรเห็นว่าการประพฤติ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลบางกลุ่มยังไม่ตรงไปตรงมา ยังขาดความยุติธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของกรุณาว่า กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดช่วยให ้

พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ�าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์

 3)  ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

รวมอยูใ่นระดับมาก ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ผูบ้รหิารให้ความส�าคญักบั

ความก้าวหน้าของผูใ้ต้บงัคบับญัชาและประชาชนทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ผูบ้รหิารส่งเสรมิความก้าวหน้า

ของผู้ใต้บงัคบับญัชา และผูบ้รหิารสนบัสนนุให้ผูใ้ต้บังคบับัญชาทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เป็นคนดมีคีณุธรรม 

ให้สามารถเลือ่นยศเลือ่นต�าแหน่ง มคีวามก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานตามศกัยภาพของแต่ละบคุคลด้วยความ

จรงิใจ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ สมหวงั วทิยาปัญญานนท์ กล่าวว่า มทุติา คอืความมจีติพลอยยนิดเีมือ่

ผู้อื่นได้ดีมีความสุข ความส�าเร็จหรือความเจริญ หมายถึง การแสดงความยินดีปรีดา เมื่อผู้อื่นประสบความ

เจริญ เช่น การเลื่อนฐานะ ต�าแหน่ง ยศ เป็นต้นมุทิตาเป็นคุณธรรมที่สามารถก�าจัดความอิจฉาริษยาและ

การโกรธเคอืงได้ เพราะการอจิฉารษิยาผูอ้ืน่ย่อมมแีต่ความทกุข์ จติใจจะหาความสขุสงบไม่ได้ แต่บคุคลทีม่ี

มุทิตา มีความสุขกายสุขใจ หน้าตาสดชื่น แจ่มใส และเป็นท่ีรักของคนท่ัวไปผูกมิตรไว้ได้ สร้างไมตรีกับ 

คนอื่นได้ง่าย

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ มคีวามยนิดทีีจ่ะรายงานการ

ใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอและตรวจสอบได้ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ได้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้ทราบและสามารถ

ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)กล่าวว่า มุทิตาคือความยินดีเมื่อ

ผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด�ารงในปกติ

สุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป

 4)  ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ใน

การบรหิารงานของบคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม

อยูใ่นระดบัมากข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสุด ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื รบัฟังปัญหาจากประชาชนเพือ่

น�าข้อมลูมาปรบัใช้ในการบรหิารงานอย่างเป็นกลางและเท่ียงธรรมทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่า องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ ได้จดัท�าโครงการพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและการให้บรกิารประชาชน 

“สภารับฟังท่าน” โดยให้สมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมประชุมประจ�าเดือน ร่วมกับทางหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน 

เพือ่รบัทราบปัญหาความเดือดร้อน และสิง่ทีพ่ีน้่องประชาชนต้องการ ใช้เป็นข้อมลูในการอภปิรายตัง้กระทู้ 
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ติดตามและตรวจสอบการท�างานของฝ่ายบริหาร แทนพี่น้องประชาชน อีกทั้งด�าเนินการควบคู่กับการออก

หน่วยให้บรกิารประชาชนในด้านต่างๆ ทกุหมูบ้่าน เพือ่พฒันางานด้านบรกิาร แก้ไขปัญหา และข้อบกพร่อง

ในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน น�าไปสู่การบริการที่ “ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม” รวมทั้ง

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอนัดี สร้างทัศนคติทีด่ต่ีอกันระหว่างผูใ้ห้บรกิาร คือ คณะผูบ้รหิาร สมาชกิ

สภา อบต. พนักงานกับประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้

บรกิารในด้านต่างๆซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต)อเุบกขา คอืความวางใจเป็น 

กลางอันจะให้ด�ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง  

ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการตดัสนิใจการด�าเนนิงานท่ีเป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์

ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการด�าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)ได้กล่าวว่า อุเบกขา

แปลว่าการวางใจเป็นกลางโดยพจิารณาข้อเทจ็จรงิหมายถงึในการตดัสนิใจเรือ่งใดควรพจิารณาด้วยปัญญา

มีเหตุผลถูกต้องและเที่ยงธรรมแล้วปฏิบัติลงไปด้วยความเยือกเย็นสุขุมรอบครอบสามารถด�ารงมั่นรักษา

ความถูกต้องหรือความยุติธรรมไว้ได้

2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า 

 1)  บคุลากรทีม่เีพศต่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน โดยรวม 

ไม่แตกต่างกนั ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า บคุลากรทัง้เพศชาย

และเพศหญิง ต่างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพรหมวิหารและสามารถน�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระอธิการชลธรรม ผาสุโก (ชูชี)ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การน�า

หลกัพรหมวิหารไปใช้ในการปฏบิติังานของบคุลากรเทศบาลต�าบลหนิกอง อ�าเภอสวุรรณภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรของเทศบาลต�าบลหินกอง อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ มีการน�าหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน

 2)  บคุลากรทีม่อีายตุ่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงาน โดย

รวม ไม่แตกต่างกนั ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า อายไุม่มผีลต่อ

การน�าหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานทั้งนี้เนื่องจากการน�าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อ

ความสุข และความส�าเรจ็ในชวีตินัน้มจีดุมุง่หมาลายระดบั เริม่จากเพือ่ตนเองก่อน แล้วจงึพฒันาเพือ่คนอืน่ 

และเพื่อสังคมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระอธิการชลธรรม ผาสุโก (ชูชี) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

การน�าหลักพรหมวหิารไปใช้ในการปฏบัิตงิานของบคุลากรเทศบาลต�าบลหนิกอง อ�าเภอสวุรรณภูม ิจงัหวดั

ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรของเทศบาลต�าบลหินกอง 

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการน�าหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ไม่แตกต่างกัน

 3)  บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการ
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บรหิารงานโดยรวม ไม่แตกต่างกนั ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า 

บุคลากรท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการน�าหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

รวมถึงรับรู้ความสามารถของตนเองในการท�างาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของพระไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ)ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การประยุกต์พรหมวิหาร 4 เพื่อการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่ อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบ

เทียบการประยุกต์พรหมวิหาร 4 เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่ อ�าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร พบว่า ระดับการศึกษา มีผลให้

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประยุกต์พรหมวิหาร 4 เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�าบล

อ้อมใหญ่ อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย

แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมท้ังสี่ด้านอยู่ในระดับมาก 

ดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้าง

พัฒนาคุณธรรมของบุคลากร เพื่อสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ท�างานร่วมกัน และส่ง

ผลให้การบริหารงานประสบผลส�าเร็จบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดสัมพันธภาพ

ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านมทุติา : ความยนิดเีมือ่ผูอ้ืน่

อยู่ดีมีสุข ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ ควรส่งเสริมให้

บคุลากรทุกคนได้แสดงความยนิดีกับผู้ท่ีประสบความส�าเรจ็พร้อมกบัปลืม้ปิตกิบั ผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็ และ

ควรส่งเสรมิการยกย่องเผยแพร่การท�าความดีของบคุคลในชมุชน รวมถงึสนบัสนนุให้มกีารประกาศเกยีรตคิณุ

ผู้ท�าความดี

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็น 

กลาง ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดียิ่งข้ึนไป ได้แก่ ควรส่งเสริมให้มี

ความอดทนอดกล้ันความเยือกเย็นต่อค�าพูด ที่ไม่เป็นมิตร การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเป็นกลาง  

ควรส่งเสริมการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรมเสมอภาค

 เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้านเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน

ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ามาเป็น 

ข้อเสนอแนะได้ดังนี้

 1) ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ 

ควรมีการสนับสนุนให้พนักงานมีการใช้กิริยาวาจาสุภาพในการปฏิบัติงานควรส่งเสริมให้ทุกคนมีความรัก

ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น โดยการแสดงออกถึงความเป็นมิตรในการปฏิบัติงาน

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก คอืมคีวามภาคภมูใิจทีเ่ป็นส่วนหนึง่ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายาม

ท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ การกระตุ้นให้บุคลากรตระหนัก และเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ

ประโยชน์ขององค์กร เป็นลักษณะที่บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามท�างานเต็มความสามารถ 

เพือ่ให้องค์กรประสบความส�าเรจ็บรรลเุป้าหมาย เกดิผลประโยชน์ต่อองค์กรและมคีวามห่วงใยต่อความเป็น

ไปขององค์กร

  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความ 

อ่อนโยน และมจิีตใจมุง่มัน่พร้อมให้บรกิารอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ผูบ้รหิารควรรกัษาระดบัมาตรฐานทีด่ไีว้และ

พยายามท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ สร้างกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับ

บญัชา เพือ่ใหไ้ด้มาซึง่ความยอมรับนับถือ ความไวว้างใจ สามารถท�างานร่วมกบัผู้อืน่ไดอ้ย่างมคีวามสุขเพือ่

ให้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความพอใจยินดีให้ความร่วมมือในการท�างาน และเกิดความส�าเร็จในการที่

มีวัตถุประสงค์ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพอ่อนโยน

 2)  ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหม

วหิาร 4 ในการบรหิารงานของบคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดร้อยเอด็

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่

ให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นได้รับความทุกข์ และส่งเสริมการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเข้าช่วยเหลือ

ทุกครั้ง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือองค์การบริหารส่วนต�าบล

สะอาดสมบูรณ์มีการจัดระเบียบ และแนวทางการบริหารงานจนได้รับการยอมรับจากประชาชน ดังนั้น 

ผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดียิ่งข้ึนไป ได้แก่ จัดระเบียบ และแนวทางการ

บริหารงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจและพึงพอใจแก่ประชาชนมากที่สุด

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง คอื ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความ

เทีย่งธรรมบนพ้ืนฐานของศลีธรรมและจรยิธรรม ดังนัน้ผูบ้รหิารควรรกัษาระดบัมาตรฐานทีด่ไีว้และพยายาม

ท�าให้ดยีิง่ขึน้ไป ได้แก่ ส่งเสรมิให้บคุลากรมจิีตส�านกึทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่เสยีสละ ปฏบิตัหิน้าที่

ด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 3)  ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

รวมอยูใ่นระดบัมากข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสุด ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ ผูบ้รหิารให้ความส�าคญักบั

ความก้าวหน้าของผูใ้ต้บงัคับบญัชาและประชาชนดังนัน้ผูบ้รหิารควรรกัษาระดบัมาตรฐานทีด่ไีว้และพยายาม

ท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีความก้าวหน้าในการท�างาน ท�างานตามความรู้ความ

สามารถของตน และมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง รวมท้ังการเป็นท่ีปรึกษาให้ก�าลังใจกับ 
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ผู้ใต้บังคับบัญชา

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ มคีวามยนิดทีีจ่ะรายงานการ

ใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอและตรวจสอบได้ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับ

มาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ

ใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้ทราบอย่างสม�่าเสมอ

 4)  ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ใน

การบรหิารงานของบคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม

อยูใ่นระดบัมากข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสุด ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื รบัฟังปัญหาจากประชาชนเพือ่

น�าข้อมลูมาปรับใช้ในการบรหิารงานอย่างเป็นกลางและเทีย่งธรรม ดงันัน้ผูบ้รหิารควรรกัษาระดบัมาตรฐาน

ที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ การจัดประชุมประชาคมในเขตพื้นที่เป็นประจ�าและรับฟังปัญหา

จากประชาชน ท�าให้ทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จรงิของประชาชน เพือ่น�ามาเป็นข้อมลูในการพฒันา

ต�าบลต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจการด�าเนินงาน ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดี

ยิ่งขึ้นไป ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม

การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ผลการวจิยัพบว่า การประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของบคุลากร 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (Inept 

Interview) เพื่อให้ทราบถึงการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานอย่างแท้จริง 

 2)  ควรมีการท�าวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ

บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภออืน่ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัร้อยเอด็ เพือ่เป็นการเปรยีบเทยีบกบั

การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาด

สมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ 

และดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ ที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแนวทางท่ีถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  

ด้วยความละเอยีดถีถ้่วนและเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมา ผูว้จิยัซาบซึง้เป็นอย่างยิง่ จงึขออนโุมทนาขอบคุณไว้ ณ 

โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ พระอุดมเกียรติ์ วิสุทฺธาจาโร (ทองปั้น) ขออนุโมทนาขอบคุณ นายอาทิตย์ 

แสงเฉวก และนายสมบูรณ์ แข้ค�าท่ีให้ความอนุเคราะห์ในในการตรวจสอบ รวมท้ังให้ค�าแนะน�าแก้ไข 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมภู รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)

ดร.สุกิจ ชัยมุสิก รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะ 

อย่างเป็นระบบ จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน ขออนุโมทนาขอบคุณ นายกองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล บคุลากร พนกังาน องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ 

ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ ์

เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบ

ความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บิดา มารดา และบุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล อุปัชฌาย์  

ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่ง

ในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมของ 

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 

Management Strategies to Execute Cultural Activities of the Provincial 

Cultural Offices in Roi-et, Khon Kaen, Sarakham and Kalasin Group of 

Provinces (Poikaensansin)

ศักดิ์ศรี ไชยกุฉิน1

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสภาพปัจจบุนัและปัญหาการบรหิารส�านกังานวัฒนธรรม

จังหวัดของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดของ

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research ) ด�าเนินการวิจัย

เป็น 6 ระยะ คือ 1) ศึกษาวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การวิจัยภาคสนาม/การศึกษา

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) การร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมของ

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 4) การตรวจสอบ ยืนยัน กลั่นกรองยุทธศาสตร์

ที่ได้ร่าง 5) การประเมินยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุง 6) สรุป รายงานผลการวิจัยผลการวิจัย พบว่า 

1.  สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมของส�านักงานจังหวัด

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับการ

ปฏิบัติสูงสุดสองด้านคือ ด้านการจัดการองค์กรรองลงมาได้แก่ ด้านการวางแผนส่วนที่มีระดับปฏิบัติต�่าสุด

สองด้านได้แก่ ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมและด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียนสภาพ

ปัญหาการบริหารจัดการพบว่า มี 3 ส่วนคือ 1) ระบบราชการที่ไม่สามารถเอื้ออ�านวยต่อการบริหารจัดการ

ได้อย่างเต็มที่ 2) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด�าเนินงานในพื้นที่ 3) ไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการม ี

ส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้านวฒันธรรมของบคุลากรภมูปัิญญาท้องถิน่ภาคเีครือข่าย และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง

ได้อย่างเต็มที่ 

2)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมของส�านักงานวัฒนธรรม

จงัหวัดกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุต้ั์งอยูบ่นฐานของวสิยัทศัน์ทีว่่า“ ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเป็นองค์กร

ภาครัฐที่ประสานการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน เฝ้าระวัง และพัฒนามิติวัฒนธรรมสู่บริบทของการ

พัฒนาประเทศชาติในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง”ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์34 กิจกรรมหลัก และ 30 

ตวับ่งชี ้ส่วนยทุธศาสตร์ทัง้ 6 ได้แก่ (1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจดัการงานศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม (2) ยุทธศาสตร์ สร้างศรัทธาธ�ารง รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

(3)ยทุธศาสตร์สร้างภาคเีครอืข่าย เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานวฒันธรรมและส่งเสรมิการศกึษาวฒันธรรม 

1	 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 	 สาขาการบริหารการศึกษา	 	 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ
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(4) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วยมิติศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้าง

สังคมสันติสุขในกระแสโลกาภิวัตต์ (5) ยุทธศาสตร์น�าทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกจิและคณุค่าทางสงัคม (6) ยทุธศาสตร์สร้างความภาคภมูใิจในวัฒนธรรมไทย ก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน

และผลการประเมินยุทธศาสตร์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในด้านความเหมาะสม ด้านความมีประโยชน์ และด้าน

ความเป็นไปได้ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน

ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to study the practice and the problems in 

the management of the provincial cultural offices in the Roikaensansin group of provinces 

and 2) to develop management strategies to promote cultural education of the same 

provincial cultural offices. Employing a mixed methods approach, the research was  

conducted in 6 phases : 1) a review of literalure; 2) an empirical study; 3) drafting the  

desired strategies; 4) a review of the draft strategies; 5) an assessment of the revised  

strategies; and 6) conclusion.

The research findings were as follows :

1.  The practices of the 11 management aspects of the target provincial cultural 

offices were all rated high. The two highest practice means involved the organization  

management and the planning aspects; the two lowest practice means involved the aspects 

of promoting arts and culture education and of participation in the ASEAN community. As 

for the problems, the major ones included the following; 1) the civil bureaucracy system 

was not conducive to adequate practice in the locality; 2) insufficient budget to cover  

local needs; and 3) inability to promote comprehensive participation of relevant stake 

holders.

2.  The management strategies to promote cultural education of the target  

provincial cultural offices are based on the vision that “provincial cultural offices are  

government organization to coordinate the study, promotion and support as well as to 

maintain, monitor and develop the cultural dimension of national development in the age 

of rapid social change.” Six strategies, along with 34 major program activities and 30  

indicators have been found. The six strategies are : 1) Development of system and  

mechanism to manage matters of religion, arts and culture; 2) Nurturing the faith to 

 maintain the institutions of nation, religion and monarchy; 3) Creation of partners and 

networks to mobilize action on culture and cultural education; 4) Reinforcement of  

cultural learning to build peaceful society in the age of globalization; 5) Utilization of  

cultural resources to create added value in economic and social benefits; and 6) Creation 
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of cultural pride and dignity towards ASEAN Community. In the assessment of the strategies 

stakeholders rated their appropriateness, usefulness and feasibility all at a high level

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การพัฒนาประเทศใน 4-5 ทศวรรษที่ผ่านมา ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มี

การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ก่อให้เกิดการพัฒนา

ทีข่าดความสมดลุ เพราะมุง่สร้างความเจรญิทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็เป็น ด้านหลกั ท�าให้บคุคลและสงัคม 

รวมทัง้โครงสร้างและกลไกการบรหิารจดัการต่าง ๆ  ปรบัตวัตามไม่ทนั เกดิความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนา

ทางวัตถุกับการพัฒนาจิตใจ (ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. 2550) ปัจจุบันสังคมไทยตกอยู่ในภาวะ

กระแสทุนนิยมพาณิชย์นิยม และวัตถุนิยม ขาดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ขาดความรักและความ

ผูกพันกับท้องถิ่น การยอมรับในภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นรากเหง้าไทยแต่เดิมมีน้อย ขณะ

เดยีวกันสงัคมไทยได้หนัไปรับเอาวฒันธรรมตะวันตกทีไ่หลบ่าเข้ามาผ่านสือ่ต่าง ๆ  โดยปราศจากการเลอืกสรร

กลั่นกรอง จนเกิดการซึมซับดัดแปลงละทิ้งวัฒนธรรมเดิม รับเอาวัฒนธรรมอื่นมาถือปฏิบัติจนเกิดการ

ครอบง�าทางวัฒนธรรม ยังผลให้เกิดค่านิยมและทัศนคติที่ขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ สภาพ 

วถิชีวีติไทย เอกลกัษณ์ วฒันธรรมทีด่งีามถกูเบีย่งเบนและเปลีย่นแปลง น�ามาซึง่ปัญหาความเสือ่มโทรมทาง

ศีลธรรม คุณธรรมและปัญหาต่าง ๆ ทิศทางวัฒนธรรมกับการศึกษาเกิดกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงอีก

นานัปการ ทั้งปัญหายาเสพติด อบายมุข ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สถาบันครอบครัวขาดการ

ยึดโยงสมาชิกในครอบครัว ขาดความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ความผูกพันและครอบครัวล่มสลาย 

ในที่สุด (ส�านักนายกรัฐมนตรี, ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 1)

การสร้างภมูคิุม้กนัทางวฒันธรรมโดยการส่งเสรมิให้เข้าใจคณุค่าของวฒันธรรมทีเ่ป็นรากเหง้าเป็น

แนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ การรักษาคุณค่าวัฒนธรรมท่ีดีไว้นั้น จ�าเป็นต้องมี

กระบวนการเรียนรู้เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นเครื่องมือส�าคัญในอันที่จะท�าให้ 

ผูเ้รยีนได้เข้าใจในคณุค่าทีแ่ท้จรงิของวฒันธรรม มทีกัษะ ทศันคต ิและพฤตกิรรมทีด่งีาม สามารถสร้างสรรค์

และเลอืกสรร น�าวฒันธรรมไปประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิชวีติได้อย่างเหมาะสม เพือ่ให้บรรลผุลเช่นนัน้จ�าเป็น

ต้องมีการจัดการศึกษาที่ท�าให้ผู้เรียนได้เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้าใจธรรมชาติของการ

เปลี่ยนแปลง ตระหนักรู้และผู้เรียนเข้าใจสิ่งแวดล้อม สามารถคิดจินตนาการ วิเคราะห์สถานการณ์และหา

ทางแก้ไขได้อย่างถกูต้อง รูจ้กัเลอืกรบัและเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงและการไหลบ่าของวฒันธรรมต่างชาติ

ได้ (ส�านักนายกรัฐมนตรี, ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 2) กระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที ่

ใส่ใจและให้ความส�าคญัต่อการท�างานด้านการฟ้ืนฟคูณุค่าความหลากหลายของวฒันธรรมไทย ซึง่ภารกจินี้

ไม้ได้จ�ากัดขอบเขตว่าเป็นงานของกระทรวงวัฒนธรรมเท่านั้นหลายกระทรวงก็ต้องสนับสนุนภารกิจด้าน

วฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา กระทรวงทรพัยากร

และความมัน่คงของมนษุย์ อย่างไรกต็ามความรบัผดิชอบทางวฒันธรรมยงัอยู่ภายใต้การดแูลของกระทรวง

วัฒนธรรม โดยมีกลไกระดับกรม รับภาระหน้าที่ต่างกันออกไป (กระทรวงวัฒนธรรม, 2547: 56-57)

การด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของชาติเริม่ต้นอย่างเป็นทางการเมือ่พทุธศกัราช 2481 มีการต้ังกอง
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วฒันธรรม ในสังกดักรมศลิปากร ต่อมาในพทุธศกัราช 2483 มกีารจดัตัง้ สภาวฒันธรรมแห่งชาต ิจนกระทัง่

วันที่ 12 มีนาคม 2495 จงึมีการสถาปนากระทรวงวฒันธรรมขึน้ พอถงึพทุธศักราช 2501 เกิดภาวะผนัแปร

ทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบ โดยลดฐานะเป็นกองวัฒนธรรม สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการและกรมการศาสนาตามล�าดับจนถึงพุทธศักราช 2522 จึงจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติขึ้น มีฐานะเทียบเท่ากรม

ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้จัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 

จากการปฏริปูระบบราชการ (ตามพระราชบัญญัตบิรหิารราชการแผ่นดิน ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2545) มอี�านาจหน้าที ่

เก่ียวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและราชการอื่นตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ

กระทรวงวฒันธรรมหรอืส่วนราชการทีส่งักดักระทรวงวฒันธรรม ตามมาตรา 120 แห่งพระราชกฤษกีาโอน

กจิการบรหิารและอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ ให้โอนบรรดากจิการ อ�านาจหน้าที ่ทรพัย์สนิ งบประมาณ 

หนี ้สทิธผิกูพนั ข้าราชการ ลกูจ้าง และอตัราก�าลงัของ กระทรวงศกึษาธิการในส่วนของส�านกังานศกึษาธกิาร

จงัหวดั เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัฝ่ายส่งเสรมิการศาสนาและวฒันธรรม และส�านกังานศกึษาธกิารอ�าเภอ เฉพาะ

ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม มาเป็นส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม 

ดงัน้ันเพือ่ให้การปฏบิติังานของกระทรวงวฒันธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายและวตัถุประสงค์

ของทางราชการ จึงได้ออกค�าสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ สป. 58//2545 ก�าหนดให้มีส�านักงานวัฒนธรรม

จังหวัด เป็นหน่วยจังหวัดและอ�าเภอ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2545 : 1) ในส่วนของภาคเอกชนที่ด�าเนินงาน

วัฒนธรรมก็มี สภาวัฒนธรรม ในการก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง

วัฒนธรรม ดังนั้นในการด�าเนินงานวัฒนธรรมในระดับพื้นที่จึงมีหน่วยงานภาครัฐคือ ส�านักงานวัฒนธรรม

จังหวัด และภาคเอกชนคือสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอ�าเภอและสภาวัฒนธรรมต�าบล มีหน้าที่

ส่งเสริม สนับสนุน การด�าเนินงานวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ร่วมกันการด�าเนินงานวัฒนธรรมอย่าง

บูรณาการ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2547)

ภายใต้โครงสร้างของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั ดังกล่าวข้างต้น ส�านกังานวฒันธรรมต้องก�าหนด

บคุลากรในต�าแหน่งวัฒนธรรมจงัหวดัและสรรหาบุคลากรเพือ่ปฏิบตังิานในต�าแหน่งตามกลุม่ต่าง ๆ  รวมทัง้

ต้องก�าหนดบคุลากรรบัผดิชอบการปฏบิติังานในระดบัพืน้ท่ีอ�าเภอจากบุคลากรเดมิของส�านกังานศึกษาธกิาร

จังหวัดและส�านักงานศึกษาธิการอ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอและอาจมีการโยกย้ายจากต่างสังกัดด้วย ซึ่งบุคลากรเหล่านี ้

เคยปฏิบัติงานในลักษณะที่แตกต่างกันและมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ 

กับองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีไม่ตรงกัน ส่งผลให้เกิดความ

ล่าช้าและขาดประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน เพือ่เตรยีมการป้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้และเพือ่ให้บคุลากร

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อคุณภาพการด�าเนินงานวัฒนธรรมของชาติ กระทรวง

วัฒนธรรมจึงได้จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตามนโยบายปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจ�า

ปีงบประมาณ. ๒๕๕๕ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2555: 8) อย่างไรก็ดี คู่มือและยุทธศาสตร์ ทั้งสองฉบับอาจ

ต้องปรบัเปล่ียนตามความเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และเพ่ือให้สอดรบักบับรบิทพืน้ทีก่ารปฏบิตัิ

งาน เพ่ือให้เกดิความเหมาะสมในแต่ละพืน้ที ่ซ่ึงเป็นภารกจิท่ีส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดัจะต้องน�าไปปฏบัิติ
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เพื่อให้การบริหารส�านักงานวัฒนธรรมประสบความส�าเร็จ

ดังนั้นจึงมีค�าถามว่า ท�าอย่างไรจึงจะมียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการของส�านักงานวัฒนธรรม

จงัหวัดโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเพือ่การด�าเนินงานด้านวฒันธรรม เพราะว่าถ้าสามารถก�าหนดยุทธศาสตร์ในการ

บริหารจัดการส�านักงานวัฒนธรรมด้วยแล้วจะส่งผลให้เกิดกระบวนการในการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมได้ดี

ยิง่ขึน้ ยทุธศาสตร์การด�าเนนิงาน หมายถงึ เทคนคิ วธิกีาร ทีส่อดคล้องกับกระบวนการในการบรหิารจดัการ 

สามารถสนองตอบความต้องการด้านการบรหิารจดัการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิผลลพัธ์ต่อกลุม่เป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล และทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ 

พฒันาการของชวีติมนษุย์อยูภ่ายใต้การเรยีนรู ้และการเรยีนรูน้ัน้ได้รบัการพฒันาให้เป็นระบบจน

กลายเป็นระบบการศึกษา ซึ่งมีทั้งระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน และมีการให้การศึกษาในหลาย ๆ  

ด้าน เพื่อให้เกิดกระบวนการในการเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันทรง

ให้พระบรมราโชวาทไว้ว่า “ งานด้านการศกึษา ศลิปะ และวฒันธรรมนัน้ คอื งานสร้างสรรค์ความเจรญิทาง

ปัญญาและจติใจ ซึง่เป็นทัง้ต้นเหตุ และองค์ประกอบท่ีขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอืน่ ๆ  ท้ังหมด เป็นปัจจยั

ทีจ่ะช่วยให้เรารกัษาและธ�ารงความเป็นไทยไว้ได้สบืไป ” ในการรกัษาคุณค่าวฒันธรรมทีด่ไีว้นัน้ จ�าเป็นต้อง

มีกระบวนการเรียนรู้เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในอันท่ีจะท�าให้

ผูเ้รยีนได้เข้าใจในคณุค่าทีแ่ท้จรงิของวฒันธรรม มทีกัษะ ทศันคต ิและพฤตกิรรมทีด่งีามสามารถสร้างสรรค์

และเลือกสรร น�าวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาท่ีท�าให้

ผู้เรียนได้เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง จะเป็นตัวกระตุ้นให้

ผู้เรียนเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้อย่างถ่องแท้ สามารถคิด จินตนาการ วิเคราะห์สถานการณ์และหาทางแก้ไขได้

อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังรู้จักเลือกรับและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติได้

เป็นอย่างด ีและหากจะต้ังค�าถามว่าจะท�าอย่างไรให้ระบบการศกึษาดขีึน้ในภาพรวมค�าตอบกค็อืต้องให้ความ

ส�าคัญในเรื่องวัฒนธรรมด้วย (ส�านักนายกรัฐมนตรี, ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 )

เกี่ยวกับสภาพการบริหารส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดในปัจจุบันนั้น ศิรดา มะลาสาย (2549: 

บทคดัย่อ) ได้ศกึษายทุธศาสตร์การด�าเนนิงานแบบบูรณาการด้านวฒันธรรมของจงัหวดัขอนแก่น พบว่าการ

ด�าเนนิงานแบบบรูณาการด้านวฒันธรรมมคีวามต้องการแก้ไขปัญหาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุในด้านงบประมาณ 

และยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน ด้านผู้ปฏิบัติงาน พบว่า นักวิชาการวัฒนธรรมและกรรมการสภาวัฒนธรรม

ควรได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินงานแบบบูรณาการด้านวัฒนธรรมและควรมี

การประสานเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการด�าเนินงานและติดตามผลการด�าเนินงานแบบบูรณาการด้าน

วัฒนธรรมร่วมกัน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการของส�านักงานวัฒนธรรมท่ียังไม่สามารถสนองตอบ

ความต้องการของประชาชนได้ เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการภายในส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเองก็ฝง

พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความสามารถ ขาดขวัญก�าลังใจและทักษะในการท�างานเพื่อสนอง

ความต้องการต่อการบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธิภาพของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั นอกจากนัน้ มาล ีทันใจ 

(2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานวัฒนธรรมอ�าเภอและต�าบลในจังหวัดแพร่ พบว่า ปัญหาและ 

อปุสรรค์ทีม่รีะดับความส�าคญัสงูในการปฏบิตัภิารกจิการบรหิารวฒันธรรมอ�าเภอและต�าบล ได้แก่ การขาด

การวางแผนงานด้านวัฒนธรรมอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง บุคลากรขาดความรู้ในการวิจัยและศึกษางาน
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ด้านวฒันธรรม และสมนกึ ครูละวงษ์ (2547: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาสภาพและปัญหาการด�าเนนิงานวฒันธรรม

ในจังหวัดลพบุรี พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการด�าเนินงานวัฒนธรรมของบุคลากรภาครัฐที่แตกต่างมี

ปัญหาขาดบคุลากรทีม่คีวามสามารถ ขาดการประสานงานในการด�าเนนิงานระหว่างส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง

และขาดการประชาสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาสภาพการบริหารจัดการของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาพรวม

ก็ยังพบอีกว่า มีปัญหาในการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ อีกหลาย เช่น จ�านวนบุคลากรมีน้อย ขาดการน�า

เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ขาดขวัญก�าลังใจ ซ่ึงส่งผลต่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของ

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด สอดคล้องกับข้อค้นพบของ รสสุคนธ์ หาญธงชัย (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของนักวิชาการวัฒนธรรมส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย อุดรธานี 

และจงัหวดัหนองบวัล�าภู พบว่า ปัญหาการปฏบิตังิานงานนกัวชิาการวฒันธรรม โดยรวมและรายด้านอยูใ่น

ระดับปานกลาง จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของส�านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดยังไม่สามารถสนองตอบความต้องการด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดกระบวนการใน

การศึกษาด้านวัฒนธรรมได้อย่างเพียงพอและจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการ

วัฒนธรรม โดยยดึหลกัปฏบิติัทีไ่ด้ศกึษาจากคูม่อืการปฏบัิตงิานส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั และยทุธศาสตร์

การพฒันาและเพ่ิมประสทิธิภาพการด�าเนนิงานของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตามนโยบายปลดักระทรวง

วัฒนธรรม ประจ�าปีงบประมาณ. ๒๕๕๕ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การก�าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการการ

ด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของส�านักงานวฒันธรรมจังหวดั อยู่ในภารกจิ ของกลุม่ส่งเสรมิศลิปะและวัฒนธรรม 

ซึ่งยังไม่มีแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการเพื่อการศึกษาด้านวัฒนธรรมที่ชัดเจน หากได้ศึกษา

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีเหมาะสม มีความชัดเจนและเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสามารถสนองตอบความ

ต้องการในการบริหารจัดการการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ก็จะท�าให้การ

บริหารจัดการส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสามารถส่งผลหรือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการศึกษาด้าน

วัฒนธรรมได้อย่างเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุผลและปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ มีหน้าที่

รับผิดชอบในการบริหารงานส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับยุทธศาสตร์ใน

การบริหารจดัการการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั ดงันัน้จงึน�ายทุธศาสตร์การ

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตามนโยบายปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดของกลุ่ม

จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

2. เพ่ือพฒันายทุธศาสตร์การบรหิารจดัการส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัของกลุม่จงัหวดั ร้อยแก่น

สารสินธุ์
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3. วิธีด�าเนินการ

1. การวจัิยเชิงปรมิาณโดยการศึกษาสภาพและปัญหาด้านการบรกิารส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั 

ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ประชากรได้แก่ ประชากรที่เป็นผู้บริหารส�านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ และบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการในส�านักงานดังกล่าว รวมทั้ง 

ผู้แทนผู้ใช้บริการ และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด/อ�าเภอ ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ รวมทั้งหมด 

161 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 4 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4 คน  

ผู้อ�านวยการกลุ่ม 8 คน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 129 คน ผู้แทนผู้ใช้บริการใน

กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 8 คน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 4 คนประธานสภาและวัฒนธรรมอ�าเภอ 4 คน

 3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู ้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการบริหาร

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ด้วยการตอบแบบสอบถาม จ�านวน 161 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารส�านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด 4 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4 คน ผู้อ�านวยการกลุ่ม 8 คน บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในส�านักงด้านวัฒนธรรมจังหวัด 129 คน ผู้แทนผู้ใช้บริการในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 8 คน ประธานสภา

วัฒนธรรมจังหวัด 4 คนประธานสภาและวัฒนธรรมอ�าเภอ 4 คนโดยวิธีสุ่มแบบง่าย (Simple random 

sampling) ด้วยวธิกีารสุม่ของเครซีแ่ละมอร์แกน (Krejcie and. Morgan อ้างองิใน นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2543 

: 139)

 

4. ขอบเขตงานการวิจัย

ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลู

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยก�าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้

1.  ด้านเนื้อหา

 1.1  ศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการส�านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

 1.2  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น 

สารสินธุ์

2.  ด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมาย

 2.1  ประชากร การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากร ซ่ึงเป็นบุคลากรของส�านักงานวัฒนธรรม  

ผูบ้ริหารส�านักงานวฒันธรรมจังหวดัและบคุลากรท่ีปฏบัิตงิานในส�านกังานวฒันธรรมจังหวดั รวมท้ังประธาน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ซ่ึงประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกเป็น ผู้บริหารส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 4 คน หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานทั่วไป 4 คน ผู้อ�านวยการกลุ่ม 8 คน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส�านักงานวัฒนธรรม 129 คน และ

ผู้แทนผู้ใช้บริการจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 8 คน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 4 คน ประธานสภา

วัฒนธรรมอ�าเภอ 4 คน รวมทั้งสิ้น 161 คน 

 2.2  กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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  2.1.1 บุคลากรที่ปฏิบัติในส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบ ผู้บริหารส�านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้อ�านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวัง ผู้อ�านวยการ 

กลุม่ส่งเสรมิศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม และบคุลากรทีป่ฏบิตังิานในส�านกังานวฒันธรรม จ�านวน 145 คน 

ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายแบบเจาะจง

  2.2.2 ผู้แทนผู้ใช้บริการจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ จ�านวน 8 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 

แบบไม่ทดแทน

  2.2.3 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 4 คน ประธานสภาวัฒนธรรมอ�าเภอ 4 คน ใช้วิธี

สุ่มอย่างง่าย แบบไม่ทดแทน

 2.3  กลุ่มเป้าหมาย การวิจัยครั้งนี้ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร

ส�านกัวฒันธรรมจงัหวดั หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป ผูอ้�านวยการกลุม่ยทุธศาสตร์และเฝ้าระวงั และผูอ้�านวยการ 

กลุม่ส่งเสริมศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม ในจังหวดัทีม่กีารประเมนิผลการด�าเนนิงานตามนโยบายกระทรวง

วัฒนธรรมในระดับดีเด่น รวมทั้งสิ้น 8 คน 

3.  ด้านเวลา ระหว่างเดือน มกราคม 2556 ถึง เดือนสิงหาคม 2557

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบสภาพปัจจบุนัและปัญหาในการบริหารส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัในกลุม่จงัหวดัร้อย

แก่นสารสนิธุ ์เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาและก�าหนดยทุธศาสตร์ในการบริหารส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

2. ได้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น 

สารสินธุ์ เพื่อการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรม สามารถน�าไปบูรณาการกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม 

ก�าหนดแผนงาน โครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการในการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างเป็นปัจจุบัน

6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งออกเป็น 

3 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 เป็นข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกับผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุประสบการณ์ในการท�างาน 

ระดับการศึกษามีลักษณะเป็นค�าถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

ตอนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัสภาพการบริหารของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั ตามกรอบแนวคดิในการ

วิจัย 11 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดองค์การ 2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการบังคับบัญชา 4) ด้านการควบคุม 

5) ด้านการประสานงาน 6) ด้านการใช้ทรัพยากร 7) ด้านการประเมินผล 8) ด้านยุทธศาสตร์และเฝ้าระวัง 

9) ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 10) ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรม และ  

11) ด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (เชาว์ อินใย, 2543: 204)

 คะแนน 5  หมายถึง ระดับการปฏิบัติ มากที่สุด

 คะแนน 4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ มาก
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 คะแนน 3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ ปานกลาง

 คะแนน 2  หมายถึง ระดับการปฏิบัติ น้อย

 คะแนน 1  หมายถึง ระดับการปฏิบัติ น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ประเด็นปัญหาการบริหารส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และแนวทางแก้ไข มีลักษณะเป็น

ค�าถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire)

  การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดดังนี้ 

1. ท�าหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ขอความร่วมมอืในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย

2. ท�าการส่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยด�าเนินการด้วยตนเอง ทั้งการแจกน�าส่ง

และการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  

 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

1. กรอกข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ลงในแบบฟอร์มเพื่อน�าไปวิเคราะห์

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. น�าข้อมลูทีก่รอกเสรจ็แล้วท้ังหมด ไปประมวลผลและวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์โดย

หาค่าเฉลี่ย (Mean : ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation :S.D) และน�าค่าเฉลี่ยที่ได้ไป

เปรียบเทียบเป็นระดับจากเกณฑ์แปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ (ทิพยา กิจวิจารณ์,2552 : 14)

ค่าเฉลี่ย ความหมาย

4.51-5.00 = มีระดับปฏิบัติ ในระดับมากที่สุด

3.51-4.50 = มีระดับปฏิบัติในระดับมาก

2.51-3.50 = มีระดับปฏิบัติในระดับปานกลาง

1.51-2.50 = มีระดับปฏิบัติ ในระดับน้อย

1.00-1.50 = มีระดับปฏิบัติ ในระดับน้อยที่สุด

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ตอนที่ 1 ใช้สถิติร้อยละ

 ตอนที ่2 หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และตอนที ่3 เป็นการวเิคราะห์เชงิพรรณนา

วิเคราะห์

 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาสภาพปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารส�านักงานวัฒนธรรม

จังหวัด โดยสัมภาษณ์บุคลากรส�าคัญของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีการปฏิบัติดีเลิศ Best Practice 

 1.  กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ ผูใ้ห้ข้อมลูเชงิคณุภาพ (รายละเอยีดทกุแง่มมุ) เก่ียวกบัสภาพปัญหา
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และยุทธศาสตร์ในการบริหารส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยเจาะจงเลือก

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่มีการบริหารดีเด่น/เป็นเลิศ 2 แห่ง ประกอบด้วย1) ผู้บริหารส�านักงาน

วฒันธรรมจงัหวดันครพนม ซึง่ได้รบัคัดเลอืกให้เป็นส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัทีม่กีารประเมนิผลการด�าเนนิ

งานตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในระดับดีมาก ประจ�าปีงบประมาณ 2556 2) และผู้บริหาร

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวดัอ�านาจเจรญิ ซึง่ได้รับคดัเลอืกให้เป็นส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดัทีม่กีารประเมนิ

ผลการด�าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงวฒันธรรมในระดบัดเีด่น ประจ�าปีงบประมาณ 2556 โดยเลอืก

สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องแห่งละ 5 คน ได้แก่ 1) วัฒนธรรมจังหวัด 2) หัวหน้าฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 3) ผู้อ�านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 4) ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม 5) นักวิชาการวัฒนธรรม

 2.  การสร้างและการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ

  เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาเป็น

ฐานข้อมลูในการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้างเพือ่สมัภาษณ์กลุม่เป้าหมายแบบเจาะลกึ (In-Depth 

Interview) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดใน 11 ด้าน :1) ด้านการ

จัดองค์การ 2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการบังคับบัญชา 4) ด้านการควบคุม 5) ด้านการประสานงาน  

6) ด้านการใช้ทรัพยากร 7) ด้านการประเมินผล8) ด้านยุทธศาสตร์และเฝ้าระวัง 9) ด้านการส่งเสริมศาสนา 

ศลิปะและวัฒนธรรม 10) ด้านการส่งเสรมิการศกึษาด้านวฒันธรรม และ 11) ด้านการเข้าร่วมกบัประชาคม

อาเซียน ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล : ผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่องมือวิจัย

ตามข้อ   

 4.  การวเิคราะห์ข้อมลู ผูว้จิยัใช้การประมวลผลโดยการสมัภาษณ์และวเิคราะห์ข้อมลูโดยใน

เชิงพรรณนาวิเคราะห์ตามหลักอุปนัยวิธี (Inductive method) สรุปเป็นกรณีศึกษา 2 กรณีศึกษา

7. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ

บริหารจัดการส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 2)เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. สภาพปัจจุบนัการบรหิารจัดการการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์โดยภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 11 ด้าน โดยด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือด้านการ

จัดการองค์กร รองลงมา ได้แก่ ด้านการวางแผน และด้านการประสานงาน(การมีส่วนร่วม) ตามล�าดับ ส่วน

ด้านที่มีระดับการปฏิบัติต�่าสุดคือ ด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน

 เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงลึกสภาพปัจจุบันการบริหารจัดการพบว่า 

 ด้านการวางแผน การวางแผนมส่ีวนส�าคญัการขบัเคลือ่นให้บรรลเุป้าหมาย และสอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์ นอกจากนัน้ยงัมส่ีวนให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ส่วนด้านกลยทุธ์และเทคนคิ วธีิการนัน้ การวางแผน 
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ช่วยให้ความร่วมมอืการประชมุมากยิง่ขึน้ ช่วยส่งเสรมิกระบวนการด้านสมัมนา และการให้ความรู้ด้านต่างๆ 

และการก�าหนดท�าเนียบบุคลากรไว้ชัดเจน ท�าให้มีการประสานข้อมูลและเกิดโครงสร้างฐานข้อมูลอย่างมี

ระบบและปัญหาการบริหารจัดการ ด้านการวางแผน มีประเด็นส�าคัญคือ 1) งบประมาณซ่ึงไม่เพียงพอ 

2) ภารกิจไม่ชัดเจนในระดับพื้นที่ท�าให้กระบวนการไม่ชัดเจน 3) การวางแผนภารกิจกับเครือข่ายเป็นไป

อย่างล�าบาก 

  ด้านการจัดการองค์กรมีการจัดองค์กรท่ีท�าให้ความชัดเจนในระดับจังหวัด สามารถ 

ขบัเคล่ือนงานวฒันธรรมในระดบัจงัหวดัได้ในเกณฑ์ด ีบคุลากรทางวฒันธรรมเข้าใจในภารกจิบทบาทความ

รับผิดชอบของตนเอง ส่งนักวิชาการวัฒนธรรมลงไปปฏิบัติการในระดับพื้นที่อ�าเภอ และปัญหาการบริหาร

จัดการด้านการจัดการองค์กรมีประเด็นส�าคัญคือ 1) ขาดการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร 2) โครงสร้าง

อัตราก�าลังไม่สอดคล้องกับความจ�าเป็นของพื้นท่ี 3) ระดับอ�าเภอไม่มีกฎหมายรองรับ 4) อ�าเภอไม่มีเป็น

หน่วยงานย่อย จัดองค์กรไม่มีความชัดเจน 

  ด้านการบังคับบัญชา (การอ�านวยการ) มีความชัดเจนภายใต้สายบังคับบัญชาตามท่ี

กระทรวงวฒันธรรมก�าหนด ซึง่ขอบเขตการบงัคบับญัชาจะอยูใ่นระดบัจงัหวดัและปัญหาการบรหิารจดัการ

ด้านการบังคับบัญชา (การอ�านวยการ) มีประเด็นส�าคัญคือ 1) ขาดการบังคับบัญชาในระดับอ�าเภอ 2) ไม่มี

ความชัดเจนการบังคับบัญชาเพราะส่วนใหญ่มีต�าแหน่งเดียวกัน 3) บทบาทหน้าที่ตามที่กระทรวงก�าหนด 

ไม่ชัดเจน ท�าให้สายบังคับบัญชาขาดระยะหรือติดกันจนท�างานให้พื้นที่หรืออ�าเภอขาดประสิทธิภาพ  

  ด้านการควบคุมงาน (การด�าเนินงาน)การใช้แผนงานการควบคุมการด�าเนินงานเป็นไป

อย่างชัดเจน ติดตามผลงานเป็นกลุ่มอ�าเภอและในระดับอ�าเภอได้ดียิ่งขึ้น เกิดผลการด�าเนินงานอย่างเป็น

รูปธรรมในทุกระดับ มีการเสริมศักยภาพด้วยการมอบอ�านาจให้ผู้อ�านวยการกลุ่ม มีแผนรองรับในระดับ

อ�าเภอทัง้ส่วนของส�านักงานวฒันธรรมและเครอืข่ายวฒันธรรมและปัญหาการบรหิารจดัการด้านการควบคมุ

งาน ( การด�าเนินงาน ) มีประเด็นส�าคัญ คือ 1) การควบคุมงานในอ�าเภอค่อนข้างยาก 2) ความไม่ชัดเจนใน

นโยบายอัตราก�าลัง 3) ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายท�าให้การควบคุมงานไม่เป็นระบบและขาดความ 

ต่อเนื่อง    

  ด้านการประสานงาน ( การมส่ีวนร่วม ) การประสานงานท�าให้เกดิคณะท�างานทีเ่ข้มแขง็

การปฏิบัติด้านวัฒนธรรม และได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง มีการเปิดโอกาสให้องค์กรเครือข่ายเข้ามามี

ส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง มีการพัฒนาและจัดตั้งเครือข่ายถึงระดับหมู่บ้าน ความพึงพอใจการประสานงาน

ของเครือข่ายอยู่ในระดับดีและปัญหาการบริหารจัดการด้านการประสานงาน ( การมีส่วนร่วม ) พบว่ามี

ประเด็นส�าคัญดังนี้ 1) เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความส�าคัญ 2) ค่าตอบแทนให้กับเครือข่าย 

ไม่เพียงพอหรือไม่มีเลย 3) ความไม่ชัดเจนของนโยบายบางประการ 4) ขาดงบประมาณการประสานและ 

ค่าตอบแทนของเครือข่าย

  ด้านการประเมนิผลการประเมนิผลก�าหนดให้ผูป้ฏบิตัริายงานผลตามรอบระยะเวลาการ

ประเมินโดยจัดท�าเป็นเอกสารรูปเล่ม การประเมินโครงการใช้แบบสอบถาม มีเวทีส�าหรับการรายงาย เช่น 

รายงานในที่ประชุม ซึ่งท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานดียิ่งขึ้นมีรูปธรรมสามารถตรวจสอบได้ สามารถน�าไป
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เป็นข้อมูลการจัดท�าแผนงานในครั้งต่อไปได้และปัญหาการบริหารจัดการด้านการประเมินผล มีประเด็น

ส�าคัญคือ 1) ข้อมูลการรายงานบางครั้งไม่ตรงตามความเป็นจริง 2) ระบบการประเมินผลยังไม่ดีพอซึ่งอาจ

มาจากระบบอืน่ๆ เช่น ระบบการบงัคบับญัชา รปูแบบการประสานงาน ฯลฯ 3) โครงสร้างหรอืรปูแบบฐาน

ข้อมลูยงัไม่ทนัสมยัเท่าทีค่วร ท�าให้ข้อมลูทีไ่ด้ไม่เป็นสารสนเทศ การน�าไปใช้อาจไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร

  ด้านการใช้ทรัพยากรมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในระดับจังหวัด การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่

อย่างจ�ากัดท�าให้มีการใช้อย่างเต็มศักยภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมและหรือเดินทางไปประชุม

สมัมนาเพือ่เพิม่พนูความรูด้้านการใช้ทรัพยากร และได้ก�าหนดเพิม่ช่องทางการใช้ทรพัยากรอย่างหลากหลาย

ภายใต้ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณและปัญหาการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรมีประเด็นส�าคัญคือ 

1) ความไม่ชดัเจนในนโยบายและแผนปฏบิตัด้ิานทรพัยากร 2) ความขาดแคลนงบประมาณ 3) การกระจาย

โครงการเป็นไปอย่างล�าบาก 

  ด้านยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมบริหารจัดการโดยการกระจายอ�านาจการ

ตัดสินใจภายใต้การบริหารของผู้อ�านวยการกลุ่ม ซ่ึงจะบริหารให้สอดรับกับสภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ภายใต้ข้อจ�ากดัด้านต่าง ๆ  ซึง่อาศยัภาคเีครอืข่ายเข้ามามส่ีวนร่วมอย่างหลากหลาย และ ปัญหาการบรหิาร

จัดการด้านยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมมีประเด็นส�าคัญคือ 1) เครือข่ายไม่เพียงพอ 2) บุคลากร

ขาดความรูค้วามเข้าใจ 3) บคุลากรจ�านวนไม่เพยีงพอ 4) ขาดทรพัยากร คน วสัด ุอปุกรณ์ สือ่ พาหนะ ฯลฯ

  ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการภายใต้นโยบายของ

กระทรวงวฒันธรรม โดยบรูณาการเข้ากบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั ด้วยการผลกัดนัเครอืข่ายให้มบีทบาทมาก

ที่สุดและปัญหาการบริหารจัดการพบว่าด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีประเด็นส�าคัญคือ 

1) งบประมาณของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายไม่เพียงพอ 2) เครือข่ายยังขาดศักยภาพใน 

ทุกด้าน 3) เกิดปัญหาการขาดแคลนในระดับอ�าเภอ  

  ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมการบริหารด้านการส่งเสริมการศึกษาด้าน

วัฒนธรรม เป็นกระบวนการการถ่ายทอดความรู้ด้านวฒันธรรมด้วยรปูแบบทีห่ลากหลาย แต่ยงัไม่มรูีปธรรม

ที่ชัดเจน การด�าเนินงานคงยังแฝงอยู่การด�าเนินงานของทุกกลุ่มงานในส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีการ

รวบรวมองค์ความรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นศูนย์การเรียนรู้และปัญหาการบริหารจัดการด้านการ 

ส่งเสริมด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมมีประเด็นส�าคัญคือ 1) ไม่มีการก�าหนดนโยบายจากส่วน

กลาง 2) ไม่มีงบประมาณการด�าเนินงาน 3) บุคลากรยังไม่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ

ด้านนี้โดยตรง 4) อัตราก�าลังการด�าเนินงานไม่เพียงพอ 5) เครือขายยังไม่ได้รับบทบาทเกี่ยวกับเรื่องนี้

  ด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียนมีนโยบายจากระดับกระทรวง สามารถสร้างความรู ้

ความเข้าใจให้กับเครือข่ายในเบื้องต้น มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ประเทศ 

ใกล้เคียง) มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และการสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ใช้สภา

วัฒนธรรมจังหวัดและอ�าเภอร่วมขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เต็มศักยภาพ การพัฒนาเริ่มจากบุคลากรทาง

วัฒนธรรมเป็นหลักและปัญหาการบริหารจัดการด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน มีประเด็นส�าคัญคือ 

1) นโยบายไม่ชดัเจนเท่าทีค่วรการน�าสู่การปฏบิติัจงึค่อนข้างยาก 2) การประชาสมัพนัธ์ยงัไม่ทัว่ถึงเท่าทีค่วร 

3) ในระดับชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สนใจและไม่ให้ความส�าคัญเท่าที่ควร 4) โอกาสการท�าความเข้าใจมีไม่พอ 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5) มีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ ท�าให้ขาดความต่อเนื่อง

2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 

 ประกอบด้วยยทุธศาสตร์ 6 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้1) การพัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจดัการ

งานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2) สร้างศรัทธา ธ�ารง รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

3) สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานวัฒนธรรมและส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรม  

4) เสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรูท้างวฒันธรรมด้วยมติศิาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรมเพือ่สร้างสงัคมสนัตสิขุ

ในกระแสโลกาภิวัตต์ 5) น�าทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทาง

สังคม 6) สร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย สู่เวทีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน

8. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศกึษา สภาพการด�าเนนิงานและปัญหาการบรหิารจดัการการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรม

ของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน

ระดบัมาก มรีะดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมากทัง้ 11 ด้าน คอื โดยด้านทีม่รีะดบัการปฏบิตัสิงูสดุคอื ด้านการ

จัดการองค์กร ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน (การมีส่วนร่วม) ด้านยุทธศาสตร์และการเฝ้าระวัง

ทางวฒันธรรมด้านการประเมนิผล ด้านการส่งเสรมิศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรมด้านการส่งเสรมิการศกึษาด้าน

วัฒนธรรม ด้านการใช้ทรพัยากรด้านการควบคุมงาน (การด�าเนนิงาน) ด้านการบังคบับัญชา(การอ�านวยการ)

ด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียนตามล�าดับ มีประเด็นส�าคัญ ที่ควรน�ามาอภิปราย ดังนี้ คือ

1.  สภาพปัจจุบนัการบรหิารจัดการการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุด้์านการจดัการองค์กรโดยภาพรวมมรีะดบัการปฏบัิตสิงูสดุ และมรีะดบัปฏบิตัิ

อยู่ในระดับมาก ( = 4.20 , S.D = .70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 5 

ข้อโดยข้อที่มีระดับปฏิบัติสูงได้แก่ มีการจัดโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรที่ชัดเจน ( =4.38 , S.D = .76) 

เมือ่พิจารณาข้อมลูเชงิลกึ พบว่าความชดัเจนการบรหิารจดัการด้านวฒันธรรมในระดบัจงัหวดั ท้ังนีเ้นือ่งจาก

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีการจัดโครงสร้างองค์กรตามบทบาทภารกิจและแนวทางการด�าเนินงานตาม

นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม

2.  สภาพปัจจุบนัการบรหิารจัดการการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้านการวางแผน โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =3.99, 

S.D = .73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดได้แก่ มีแผนปฏิบัติการประจ�าปีที่

สามารถใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือการบริหารและการติดตามประเมินผล ( = 4.28, S.D = 

.74) ทั้งน้ีเนื่องจากส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคจังหวัดท่ีอยู่ในสังกัด ส�านักงาน

ปลดักระทรวง กระทรวงวฒันธรรม มภีารกจิหลกัการน�านโยบายจากส่วนกลางสูก่ารปฏบัิต ิจงึมกีารก�าหนด

แผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเพื่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้สอดรับกับ

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด

3.  สภาพปัจจุบนัการบรหิารจัดการการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั
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กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ด้านการประสานงาน (การมีส่วนร่วม) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก ( =3.93, S.D = .66) และเมื่อพิจารณาปัญหาการบริหารจัดการด้านการประสานงาน (การมี 

ส่วนร่วม) พบว่ามีประเด็นส�าคัญดังนี้ 1) เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความส�าคัญและไม่สนใจ

เข้าร่วมประชุม 2) ค่าตอบแทนให้กับเครือข่ายในหารเข้ามาประสานงานไม่เพียงพอหรือไม่มีเลย 3) ความ

ไม่ชัดเจนของนโยบายบางประการเช่นท้องถิ่นต้องท�าหรือไม่ท�ามีอะไรมารองรับ 4) ขาดงบประมาณการ

ประสานและค่าตอบแทนของเครือข่ายซึ่งสอดคล้องกับ ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546:5-19) 

ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ในต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่าการ

เปลีย่นแปลงรูปแบบการบรหิารจัดการสถาบนัอดุมศกึษาของมหาวทิยาลยัในประเทศทีเ่ป็นกรณศีกึษาได้แก่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ และมองโกเลีย มีนวัตกรรมการบริหารจัดการคล้ายคลึงกันใน

ด้านต่าง ๆ คือ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศทั้งการบริหารวิชาการและการด�าเนินการ มีความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและการร่วมเป็นเครือข่าย มีการแสวงหารายได้และการควบคุมรายจ่าย มี

อสิระการปกครองตนเอง ผูเ้รียนรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายมากขึน้ และประการสดุท้ายมุง่เน้นการควบคมุคณุภาพ

และปรับปรุงการด�าเนินงาน การพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงานรวีวรรณ 

แพทย์สมาน (2544: 86) ได้ศกึษาเรือ่งกลยทุธ์การบรหิารมหาวทิยาลยัในช่วงภาวะเศรษฐกจิถดถอย : กรณี

ศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ผลการศึกษาพบว่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มกีลยทุธ์การปรับตวัของมหาวทิยาลยั

ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีการประหยัดและลดต้นทุน การหารายได้เพิ่ม การกระจายอ�านาจทางการ

บริหาร และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีม่ส่ีวนร่วมการแก้ปัญหา การปรบัปรุงการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน เพือ่

ควบคุมให้เกดิการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ และพระมหาสมควร ฝอดสงูเนิน (2547 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษา

เร่ือง ผลกระทบการปรับโครงสร้างการบริหารภาครัฐ ท่ีมีต่อส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นพบว่า  

ผลกระทบด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ข้าราชการส่วนใหญ่เห็นว่า ยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากระบบการพิจารณา

ความดีความชอบและการประเมินการปฏิบัติงานยังไม่โปร่งใส ขาดการมีส่วนร่วมของข้าราชการใน 

หน่วยงาน วัสดุส�านักงานไม่เพียงพอท�าให้การปฏิบัติงานล่าช้า

4.  สภาพปัจจุบนัการบรหิารจัดการการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กลุม่จงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุด้์านยทุธศาสตร์และเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมโดยภาพรวมมรีะดบัการปฏบิติัอยู่

ในระดับมาก ( =3.85, S.D = .64 ) ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของ

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ด�าเนินงานอย่างเป็นปัจจุบันตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมและ 

บรูณาการเข้ากับการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์จงัหวัดและเมือ่พจิารณา ปัญหาการบรหิารจดัการด้านยทุธศาสตร์ 

และเฝ้าระวังทางวฒันธรรมพบว่า มปีระเด็นส�าคญัดงันี ้1) เครอืข่ายไม่เพยีงพอ 2) บคุลากรขาดความรูค้วาม

เข้าใจ 3) บุคลากรจ�านวนไม่เพียงพอ 4) ขาดทรัพยากร คน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ พาหนะ ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจาก 

กระทรวงวฒันธรรมไม่มโีครงสร้างบคุลากรในระดับอ�าเภอ และไม่มสี�านกังานวฒันธรรมในระดับอ�าเภออย่าง

เป็นรูปธรรม เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายซ่ึงมาจากสาเหตุหลายประการเช่น 

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับกระทรวง ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อ

จ�ากัดด้านงบประมาณที่ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเต็ม

ประสิทธภิาพ กอรปกบั ผูอ้�านวยการกลุม่และหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป ในฐานะผูร้บัผดิชอบไม่ได้รบัการ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พฒันาศกัยภาพท�าให้การออกแบบระบบงานไม่มปีระสทิธภิาพการ และทีส่�าคญัทีส่ดุคอืรปูแบบการบรหิาร

จัดการในปัจจุบันไม่ได้ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างจริงจัง

5. สภาพปัจจุบนัการบรหิารจัดการการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุด้์านการประเมนิผล โดยภาพรวมมรีะดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก ( = 3.81, 

S.D = .64) เมือ่พจิารณาในเชงิลกึ พบว่า การประเมนิผลก�าหนดให้ผู้ปฏบิตัริายงานผลโดยรายงานผลประจ�า

รอบระยะเวลาการประเมนิโดยจัดท�าเป็นเอกสารรูปเล่ม การประเมนิโครงการใช้แบบสอบถาม มเีวทสี�าหรบั

การรายงาย เช่น รายงานในที่ประชุม ซึ่งท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานดียิ่งขึ้นมีรูปธรรมสามารถตรวจสอบ

ได้ สามารถน�าไปเป็นข้อมูลการจัดท�าแผนงานในครั้งต่อไปได้ ท้ังนี้เนื่องจากส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

มีนโยบายให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลา เพื่อประกอบการการประเมินความดีความชอบ

และการประเมินประจ�าปี และเมื่อพิจารณาปัญหาการบริหารจัดการด้านการประเมินผล มีประเด็นส�าคัญ

ดงัน้ี 1) ข้อมลูการรายงานบางครัง้ไม่ตรงตามความเป็นจรงิ 2) ระบบการประเมนิผลยงัไม่ดพีอซึง่อาจมาจาก

ระบบอื่นๆ เช่น ระบบการบังคับบัญชา รูปแบบการประสานงาน ฯลฯ 3) โครงสร้างหรือรูปแบบฐานข้อมูล

ยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร ท�าให้ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นสารสนเทศ การน�าไปใช้อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้

บุคลากรส่วนใหญ่มีต�าแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ซึ่งมีความรู้ความช�านาญในเรื่องของการประเมินผลเป็น

พื้นฐานอยู่แล้วสามารถรายงานผลได้ดีในกระบวนการปฏิบัติ แต่ระบบการบริหารที่มีข้อจ�ากัดซึ่งเป็นผลมา

จากการก�าหนดนโยบาย โดยรวมอ�านาจไว้ที่ศูนย์กลางและไม่มีข้อก�าหนดหรือระบบที่ชัดเจนการรายงานผล 

ท�าให้ด�าเนินการด้วยวิธีที่หลากหลาย การจัดการระบบประเมินผลเป็นไปค่อนข้างยาก ส่งผลให้เกิด

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการประเมินผล 

6.  สภาพปัจจุบนัการบรหิารจัดการการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุ ์ด้านการส่งเสรมิศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรมโดยภาพรวมมรีะดบัการปฏบิตัิ

อยู่ในระดับมาก ( =3.76., S.D = .71) เมื่อพิจารณาในเชิงลึก พบว่า การบริหารจัดการอยู่ภายใต้นโยบาย

ของกระทรวงวฒันธรรม โดยบรูณาการเข้ากบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั ด้วยการผลกัดนัเครอืข่ายให้มบีทบาท

มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีการด�าเนินงานตามกิจกรรมโครงการตามนโยบาย

ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการด�าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรม ในพืน้ทีซ่ึง่อาจมอีงค์กร หน่วยงานหรอืเครอืข่ายด�าเนนิการอยูแ่ล้วและในขณะเดยีวกนั กก็�าหนด

แผนงาน งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เกิดกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ในพื้นที่ เช่น โครงการลานวัฒนธรรม โครงการรากวัฒนธรรม โครงการ

หมู่บ้านศีล 5 เป็นต้น และเมื่อพิจารณาปัญหาการบริหารจัดการพบว่า ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม มีประเด็นส�าคัญคือ 1) งบประมาณของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายไม่เพียงพอ  

2) เครือข่ายยังขาดศักยภาพในทุกด้าน 3) เกิดปัญหาการขาดแคลนในระดับอ�าเภอ เช่นไม่มีบุคลากร ขาด

งบประมาณ ทั้งนี้เนื่องจากส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีข้อจ�ากัดด้านกฎหมายการจัดตั้งส�านักงานระดับ

อ�าเภอเนือ่งจากโครงสร้างบุคลากรไม่เอือ้อ�านวยและได้รบัการสนับสนนุงบประมาณจากกระทรวงวฒันธรรม

น้อยมากจนไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ การพัฒนาบุคลากร เครือข่ายเป็นไปอย่างยากล�าบาก 

การจัดสรรเครื่องมือเคร่ืองใช้จ�ากัดอยู่ในระดับจังหวัด การบริหารจัดการให้ลงสู่พื้นท่ีต้องอาศัยการบริหาร
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จดัการภายในซึง่ก็จ�ากดัอยูเ่พยีงบคุลากรของส�านกังานวฒันธรรมท่ีปฏบัิตหิน้าท่ีประจ�าอ�าเภอบางคนเท่านัน้ 

ไม่สามารถด�าเนินการให้ถึงภาคีเครือข่าย หรือชุมชน ท�าให้ชุมชนต้องพึ่งพาตนเองในลักษณะจิตอาสา 

ส่งผลให้ความร่วมมือมีน้อยมาก 

7.  สภาพปัจจุบนัการบรหิารจัดการการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กลุม่จงัหวัดร้อยแก่นสารสินธุด้์านการใช้ทรพัยากร โดยภาพรวมมรีะดบัการปฏบัิตอิยูใ่นระดบัมาก ( =3.73, 

S.D = .73) เมื่อพิจารณาในเชิงลึก พบว่า มีทรัพยากรอย่างเพียงพอในระดับจังหวัด การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจ�ากดัท�าให้มีการใช้อย่างเตม็ศกัยภาพ ได้เชญิผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถมาให้ข้อมลูความรูก้ารเลอืกใช้

ทรัพยากรเป็นคร้ังคราว และส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมและหรือเดินทางไปประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้ด้านการใช้ทรัพยากร และได้ก�าหนดเพิ่มช่องทางการใช้ทรัพยากรอย่างหลากหลายภายใต้ข้อจ�ากัด

ด้านงบประมาณ ท้ังน้ีเน่ืองจาก ส�านักงานวฒันธรรมจังหวดัเป็นหน่วยงานส่วนภมูภิาคจงัหวัด สงักดักระทรวง

วัฒนธรรม ซึ่งไม่มีหน่วยงานในระดับอ�าเภอ การบริหารจัดการในระดับจังหวัดจึงด�าเนินการได้ในเกณฑ์ดี 

กอปรกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่ก�าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการด�าเนินงานของ

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ก�าหนดให้มีการระดมองค์ความรู้และทรัพยากรทางวัฒนธรรม และสนับสนุน

ทรพัยากรการด�าเนินงาน ตามโครงการ เช่น โครงการรากวฒันธรรม โครงการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาปัญหาการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรพบว่า มีประเด็นส�าคัญดังนี้ 1) ความไม่ชัดเจน

ในนโยบายและแผนปฏิบัติด้านทรัพยากรต้ังแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับอ�าเภอ ท�าให้ขาดประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการด้านทรัพยากร 2) ความขาดแคลนงบประมาณท�าให้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร

ไม่สอดคล้องกับกับความต้องการในระดับพื้นท่ีอ�าเภอ 3) การกระจายโครงการเป็นไปอย่างล�าบาก  

งบประมาณไม่เพยีงพอท�าให้ผูป้ฏบิตัลิ�าบากใจซึง่สอดคล้องกบั พระมหาสมควร ฝอดสงูเนนิ (2547 : บทคดัย่อ)  

ที่พบว่า ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต ข้าราชการส�านักงานวัฒนธรรมส่วนใหญ่ ไม่ดีขึ้นเนื่องจากขาด 

งบประมาณการสนับสนุนการปฏิบัติงานและจัดซื้อวัสดุส�านักงาน และ ผลกระทบด้านความภาคภูมิใจใน

อาชีพราชการ ข้าราชการส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ดีขึ้นเนื่องไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานบังคับบัญชา 

ส่งผลให้ข้าราชการขาดขวัญก�าลังใจการท�างาน และรู้สึกว่าอาชีพราชการไม่มีความมั่นคง

8. สภาพปัจจุบนัการบรหิารจัดการการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ด้านการควบคุมงาน (การด�าเนินงาน) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก ( =3.71, S.D = .66) เมื่อพิจารณาในเชิงลึก พบว่า การใช้แผนงานการควบคุมการด�าเนินงาน

เป็นไปอย่างชดัเจน ตดิตามผลงานเป็นกลุม่อ�าเภอและในระดบัอ�าเภอได้ดยีิง่ขึน้ เกดิผลการด�าเนนิงานอย่าง

เป็นรูปธรรมในทกุระดบั มกีารเสรมิศกัยภาพด้วยการมอบอ�านาจให้ผูอ้�านวยการกลุม่ มแีผนรองรบัในระดบั

อ�าเภอทัง้ส่วนของส�านักงานวฒันธรรมและเครอืข่ายวฒันธรรมท้ังนีร้ะบบการควบคมุงานเป็นไปตามนโยบาย

ของกระทรวงวฒันธรรมซึง่ควบคุมได้ในระดับจังหวดัและบางส่วนของอ�าเภอและพิจารณา ปัญหาการบรหิาร

จัดการด้านการควบคุมงาน (การด�าเนินงาน) พบว่า มีประเด็นส�าคัญดังนี้ 1) การควบคุมงานในอ�าเภอ 

ค่อนข้างยาก 2) ความไม่ชัดเจนในนโยบายอัตราก�าลัง ท�าให้การก�ากับติดตามการด�าเนินงานเป็นไปด้วย

ความยากล�าบาก 3) ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายท�าให้การควบคุมงานไม่เป็นระบบและขาดความต่อเนื่อง  

ซึ่งสอดคล้องกับ มหาสมควร ฝอดสูงเนิน (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบการปรับโครงสร้างการบริหาร
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ภาครฐั ทีม่ต่ีอส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น พบว่า ผลกระทบด้านความนบัถอืศรทัธาจากประชาชน 

ส่วนที่ท�าให้ลดความเชื่อมั่นจากประชาชนคือ ความไม่พร้อมของระบบการให้บริการ ท่ีมีระบบฐานข้อมูล

และแบบฟอร์มงานไม่ทันสมัย การรวมศูนย์อ�านาจที่ผู้บังคับบัญชา และการขาดความรู้ประสบ และการ

อบรมที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

9. สภาพปัจจุบนัการบรหิารจัดการการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้านการบังคับบัญชา (การอ�านวยการ) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก ( =3.65, S.D = .77) ทั้งนี้เนื่องจากสายบังคับบัญชาก�าหนดตามโครงสร้างอัตราก�าลังที่ก�าหนด

จากกระทรวงวัฒนธรรม ซึง่ก�าหนดสายบงัคบับญัชาในระดบัจงัหวดัไม่สามารถก�าหนดบงัคบับญัชาถงึระดบั

อ�าเภอและเครือข่ายและเม่ือพิจารณา ปัญหาการบริหารจัดการด้านการบังคับบัญชา (การอ�านวยการ)  

มปีระเดน็ส�าคญั คือ 1) ขาดการบงัคับบญัชาในระดบัอ�าเภอ ต�าบล 2) ความไม่ชัดเจนการบังคบับัญชาเพราะ

ส่วนใหญ่มตี�าแหน่งเดียวกนั 3) หน้าทีท่ีก่�าหนดและแนวปฏบิตัขิองกระทรวงไม่ชดัเจนท�าให้สายบงัคบับญัชา

ขาดระยะหรือติดกันจนท�างานให้พื้นที่หรืออ�าเภอขาดประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาสมควร ฝอด

สูงเนิน (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบการปรับโครงสร้างการบริหารภาครัฐ ที่มีต่อส�านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดขอนแก่น พบว่าไม่มีความโปร่งใสการจัดต�าแน่งคนเข้ากับงานการบริหารงานยังมีลีกษณะรวมศูนย์

อ�านาจอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา และงานยังมีความซ�้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 

10. สภาพปัจจุบนัการบรหิารจัดการการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุด้์านการส่งเสรมิด้านการส่งเสรมิการศกึษาด้านวฒันธรรมโดยภาพรวมมรีะดบั

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =3.74, S.D = .73 )เมื่อพิจารณาในเชิงลึก พบว่า การบริหารด้านการส่งเสริม

การศกึษาด้านวฒันธรรม เป็นกระบวนการการถ่ายทอดความรูด้้านวฒันธรรมด้วยรปูแบบทีห่ลากหลายเพือ่

ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เช่น โครงการภาษาไทย ภาษาถิ่น มีผู้สนใจมากขึ้น แต่ยังไม่มีรูปธรรมที่

ชดัเจนคงยงัแฝงอยูก่ารด�าเนนิงานของทกุกลุม่งานในส�านกังานวัฒนธรรมจงัหวดั มีการรวบรวมองค์ความรู้

และใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่เป็นศนูย์การเรยีนรูท้ัง้นีเ้นือ่ง กระทรวงวฒันธรรมมนีโยบายด�าเนนิงานด้านศาสนา 

ศลิปะ และวฒันธรรม ซึง่ในกระบวนการจดักจิกรรมได้แฝงกระบวนการเรยีนรู้ด้านวฒันธรรมเข้าไปด้วยโดย

เฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้มีกิจกรรมโครงการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้โดย 

นักวิชาการวัฒนธรรมเป็นผู้ด�าเนินการร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นท่ีด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเมื่อ

พจิารณาปัญหาการบรหิารจัดการด้านการส่งเสรมิด้านการส่งเสรมิการศกึษาด้านวฒันธรรม มปีระเดน็ส�าคญั

คือ 1) ไม่มีการก�าหนดนโยบายจากส่วนกลาง 2) ไม่มีงบประมาณการด�าเนินงาน 3) บุคลกากรยังไม่ได้รับ

การพัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการด้านนี้โดยตรง 4) อัตราก�าลังการด�าเนินงานไม่เพียงพอ  

5) เครือข่ายยังไม่ได้รับบทบาทเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้ก�าหนดนโยบายโดยตรง ชุมชน 

องค์กร สถาบนั รวมทัง้เครอืข่ายวฒันธรรมจึงไม่ได้ให้ความส�าคญั และส�านกังานวฒันธรรมไม่สามารถด�าเนนิ

งานในเชิงรุกการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรและเครือข่ายได้ เนื่องจากข้อจ�ากัดด้าน 

งบประมาณและด้านอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น

11.  สภาพปัจจุบนัการบรหิารจัดการการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
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ระดับมาก ( =3.54., S.D = .71) เมื่อพิจารณาในเชิงลึก พบว่า สามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ต่างประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับเครือข่ายในเบ้ืองต้น มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม

ระหว่างประเทศ (ประเทศใกล้เคยีง) มีกิจกรรม/โครงการส่งเสรมิเอกลกัษณ์ของชาติ และการสบืสานอตัลกัษณ์ 

ท้องถิน่ ใช้สภาวัฒนธรรมจงัหวดัและอ�าเภอร่วมขบัเคลือ่นงานวฒันธรรมให้เตม็ศกัยภาพ การพฒันาเริม่จาก

บุคลากรทางวัฒนธรรมเป็นหลัก ทั้งนี้ส�านักงานวัฒนธรรมมีบทบาทภารกิจหลักการส่งเสริมสนับสนุนการ

ด�าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเตรียมการการเข้าร่วมกับประชาคม

อาเซยีน กระทรวงวฒันธรรมมนีโยบายการเผยแพร่องค์ความรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนโดยได้ก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์

ของกระทรวง และมโีครงการน�าร่องการก�าหนดพืน้ท่ีเป้าหมายหมูบ้่านต้นแบบวฒันธรรม ในหลายพ้ืนท่ี เพือ่

ส่งเสริม สร้างเกราะป้องกันทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม และมีโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพื่อเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน และเมื่อพิจารณาปัญหาการบริหารจัดการด้านการเข้าร่วมกับ

ประชาคมอาเซียน มีประเด็นส�าคัญคือ 1) นโยบายไม่ชัดเจนเท่าที่ควรการน�าสู่การปฏิบัติจึงค่อนข้างยาก  

2) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 3) ในระดับชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สนใจและไม่ให้ความส�าคัญเท่า

ที่ควร 4) โอกาสการท�าความเข้าใจมีไม่พอ 5) มีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ ท�าให้ขาดความต่อเนื่อง ทั้งนี้

กระทรวงวฒันธรรมยงัไม่มคีวามชดัเจนในเชิงนโยบายเกีย่วกบัการก�าหนดรปูแบบการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

เพือ่ให้ทัว่ถงึกลุ่มเป้าหมายในพืน้ที ่ไม่มแีผนงาน โครงการ ทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรมเกีย่วกบัการเข้าร่วมกบั

ประชาคมอาเซียน บุคลากรไม่มีองค์ความรู้ด้านนี้ เนื่องจากไม่ได้รับการพัฒนาโดยตรงเป็นเพียงการสั่งการ

ให้ปฏบิตับินลงล่างเท่านัน้ และขาดทรพัยากรสนบัสนนุการถ่ายทอดองค์ความรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน เพราะไม่มี

นโยบายก�าหนด รวมทั้งไม่มีความพร้อมการด�าเนินงานเชิงรุก

 จากการศึกษาเอกสาร สภาพบริบท วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยว รวมทั้งการศึกษาข้อมูล

ชิงประจักษ์ทั้งเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง และเชิงคุณภาพจากกลุ่มเป้าหมาย Best Practice แล้วน�ามา

พฒันาร่างยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั ของกลุม่จังหวดัร้อยแก่นสารสนิธุ ์และ

น�าผล ไปสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง รวมท้ังน�ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการส�านักงาน

วฒันธรรมจงัหวดัของกลุม่จงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุไ์ปท�าการประเมนิโดยกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีและผูเ้กีย่วข้อง 

ซึ่งได้น�ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ ์

ที่เหมาะสม มีประโยชน์ และเป็นไปได้น�ามามาอภิปราย ดังนี้

วิสัยทัศน์

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นองค์กรภาครัฐที่ประสานการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน  

เฝ้าระวัง และพัฒนามิติวัฒนธรรมสู่บริบทของการพัฒนาประเทศชาติในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

1.  อุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ให้คงอยู่อย่างมั่นคง การด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ

2.  สนองงานส�าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้สืบทอด มั่นคงและพัฒนาสู่
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ความยั่งยืน

3. ส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนเข้ามาสนับสนนุ และมส่ีวนร่วมการด�าเนนิงานวฒันธรรมเพือ่เชิดชูคณุค่า

ของวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.  สร้างสรรค์สังคมสันติสุขจากการเรียนรู้วัฒนธรรมด้วยมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในทุก

ระดับ

5.  ส่งเสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางสังคมด้วยการระดมทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรม

6.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมด้วยจิตวิญญาณของความเป็น

ไทย พัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียนและก้าวสู่สากล

เป้าประสงค์

1.  บุคลากรทางวัฒนธรรมมีความรู้ความเข้าใจงานด้านวัฒนธรรม สามารถรักษา อัตลักษณ์ของ

วัฒนธรรมไทยบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีค่านิยมและปรับปรุงวิถีชีวิต

อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสังคม 

2.  สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย และรักษา 

สืบทอดและเชิดชูวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

3. ทกุภาคส่วนผสานพลงัการขบัเคลือ่นกจิกรรมทางศาสนา ศลิปะและวฒันธรรมอย่างมทีศิทาง 

ร่วมกันสร้างสังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืน

4.  พัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม บนพื้นฐาน

วัฒนธรรมชุมชน

5.  ระดมทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมสร้างคุณค่าทาง

สังคม 

6.  ปกป้อง สบืสาน วฒันธรรมไทย และพฒันาวฒันธรรม เข้าร่วมกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(Asean Economic Community) เป็นวัฒนธรรมอาเซียน และพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับ

สากล

 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดการด�าเนินงานด้าน

วัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะต้องเป็นหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลาง

การบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมของจังหวัดแบบครบวงจร มีกระบวนการการประสานศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุน สบืสาน เฝ้าระวงั และและพฒันามติวิฒันธรรมสูบ่รบิทของการพฒันาประเทศชาตใินยคุสมยัแห่ง

การเปล่ียนแปลง เพือ่ความมัน่คงทางวฒันธรรมซึง่เป็นรากฐานส�าคญัการพัฒนาประเทศ การขับเคล่ือนการ

บรหิารจดัการต้องอาศยัความร่วมมอืจากบคุลากร เครอืข่าย ตลอดทัง้องค์กรทีเ่กีย่วข้องให้ความร่วมมอืการ

อุปถัมภ์ คุ้มครอง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้มีความมั่นคง ร่วมด�ารง สถาบันชาติ ศาสนา และพระ

มหากษัตรย์ิ ด้วยการสนอง กจิการ งาน พระราชพธิฯี ให้สบืสาน มัน่คง ผสานพลงัในขบัเคลือ่นกจิกรรมทาง

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดมภูมิปัญญา ทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ ปกป้อง สืบสาน และพัฒนาวัฒนธรรมไทย ให้มีความมั่นคงบนความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงาน ศาสนา ศิลปะ และ

วฒันธรรม จากการศึกษาพบว่า มเีป้าหมายคือ มกีารบรหิารจดัการท่ีดมีมีาตรฐานตามนโยบายของกระทรวง

วฒันธรรมและองค์ความรูท้างศาสนาศลิปะ และวฒันธรรมได้รบัการรวบรวม จดัระบบในรปูของฐานข้อมลู 

เพื่อน�าไปใช้การด�าเนินงานด้านวัฒนธรรม 

 แสดงให้เห็นว่า ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดควรจัดระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของกระทรวงวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้การด�าเนินงานมีคุณภาพ พัฒนากระบวนการการถ่ายทอด 

องค์ความรู้แก่บคุลากรและเครอืข่าย ส่งเสรมิการศกึษาวจัิย การรวบรวมข้อมลู และเผยแพร่ประชาสมัพันธ์

งานด้านวัฒนธรรมอย่างเป็นรปูธรรมและจรงิจงั สร้างความรูค้วามเข้าใจในคณุค่าของวฒันธรรมและกระตุน้

ให้เกดิการเรยีนรูด้้านวฒันธรรมแก่ประชาชนทกุระดบั ซึง่สอดคล้องกบั ศริดา มะลาสาย (2549: บทคดัย่อ) 

ได้ศกึษายทุธศาสตร์การด�าเนนิงานแบบบูรณาการด้านวฒันธรรมของจงัหวดัขอนแก่น พบว่าการด�าเนนิงาน

แบบบูรณาการด้านวัฒนธรรมมีความต้องการแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับมากท่ีสุดในด้านงบประมาณ และ

ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน ด้านผู้ปฏิบัติงาน พบว่า นักวิชาการวัฒนธรรมและกรรมการสภาวัฒนธรรมควร

ได้รับการพัฒนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการด�าเนินงานแบบบูรณาการด้านวัฒนธรรมและควรมีการ

ประสานเครือข่ายวฒันธรรมเพือ่การด�าเนินงานและตดิตามผลการด�าเนนิงานแบบบูรณาการด้านวฒันธรรม

ร่วมกัน ซ่ึงแสดงให้เหน็ถงึการบรหิารจัดการของส�านกังานวฒันธรรมท่ียงัไม่สามารถสนองตอบความต้องการ

ของประชาชนได้ เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการภายในส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเองก็พบว่า บุคลากร

ส่วนใหญ่ยงัขาดความรูค้วามสามารถ ขาดขวญัก�าลงัใจและทกัษะการท�างานเพือ่สนองความต้องการต่อการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสอดคล้องกับ วิภารัตน์ กอพยัคฆินทร์ 

(2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของหัวหน้าส�านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด พบว่า เป็นปัญหาอุปสรรคล�าดับแรกคือ การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การจัดบุคลากร 

อ�านาจหน้าที่ การจัดองค์การ และการสั่งการ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างศรัทธา ธ�ารง รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์จากการ

ศึกษาพบว่ามีเป้าหมายคือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 แสดงให้เห็นว่า ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะต้องให้ความส�าคัญกับสถาบันหลักของชาติคือ 

สถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษัตรย์ิ ด้วยการสร้างความตระหนกัและจติส�านกึท่ีดขีองคนไทยต่อสถาบัน

ของชาต ิโดยประสานกบัเครอืข่ายการส่งเสรมิให้เกดิกระบวนการเรยีนรู ้การเข้าร่วมกจิกรรม และมจีติส�านกึ

การเชดิช ูรกัษา สบืทอด สถาบนัชาติศาสนาและพระมหากษตัรย์ิให้อยูคู่ส่งัคมสบืไป เพ่ือการขบัเคลือ่นการ

บริหารวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมไทยมีรากฐานมาจากศาสนา ความเป็นชาติและมีเอกราชของชาติไทย 

สืบเนื่องมากระทั่งปัจจุบันได้นัน้ก็ด้วยสถาบันพระมหากษัตรยิ์ ฉะนัน้ การบริหารจัดการเพือ่ให้เกดิการเรียนรู ้

ด้านวฒันธรรมจงึต้องอาศยั การสร้างศรทัธา ธ�ารง รกัษาสถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรย์ิ เป็นหลกั 

(กระทรวงวัฒนธรรม,2552)

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานวัฒนธรรมและส่งเสริมการ
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ศกึษาวฒันธรรมจาการศึกษาพบว่า มเีป้าหมาย คือ ทุกภาคส่วนผสานพลงัการขับเคลือ่น กิจกรรมทางศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างเป็นระบบ มีทิศทางและเป็นองค์รวม รวมทั้งผสานพลังการส่งเสริมเสริมให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมสันติสุข

 แสดงให้เห็นว่า ส�านักงานวัฒนธรรมต้องมีกระบวนการการวางแผนเกี่ยวกับการบริหาร 

เครือข่ายวัฒนธรรม มกีารการสร้างเครอืข่าย ส่งเสรมิความรู ้ก�าหนดบทบาทและมกีารสนบัสนนุงบประมาณ 

ทรัพยากร และกระตุ้นให้เกิดการระดมภูมิปัญญา ทุน และทรัพยากรทางวัฒนธรรมจากทุกภาคส่วน เพื่อ

การจัดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เพราะการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมที่ประสบผลส�าเร็จและเกิดประโยชน์

ต่อประชาชนอย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายการประสานพลังอย่างเป็นโครงข่ายและ

เครือข่ายจะเป็นพลังการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายให้เกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่ เนื่องจากเครือข่าย

คอื การเชือ่มโยงร้อยรดัเอาความพยายามและการด�าเนนิงานของฝ่ายต่าง ๆ  เข้าด้วยกนัอย่างเป็นระบบและ

เป็นรูปธรรม เพือ่ปฏบิตัภิารกจิอย่างใดอย่างหนึง่ร่วมกนัโดยแต่ละฝ่ายปฏบิตัภิารกจิหลกัของตนต่อไปอย่าง

ไม่สูญเสยีเอกลกัษณ์ การเชือ่มโยงนีอ้าจเป็นการรวมตวักนัแบบหลวมเฉพาะกจิตามความจ�าเป็นหรอือาจอยู่

ในรูปการจัดองค์กรท่ีเป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนซ่ึงสอดคล้องกับ ชมกฎ อินทัศน์ 

(2544:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานวัฒนธรรมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดเพื่อ

ศึกษาสภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะ การบริหารงานวัฒนธรรมระดับอ�าเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ

เสนอแนวทางการบริหารงานวัฒนธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า แนวทางการ

บริหารงานวัฒนธรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านโครงสร้างองค์การ ควรให ้

คณะกรรมการสภาวฒันธรรมอ�าเภอ ประชาชน ชุมชน และท้องถิน่ เข้ามามส่ีวนร่วมการบรงิานด้านดงักล่าว 

เช่น การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การมีส่วนร่วมการวางแผน จัดท�าแผนปฏิบัติ ก�ากับ ดูแล ส่งเสริม

งานวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วยมิติศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม เพ่ือสงัคมสนัติสขุในกระแสโลกาภวัิตน์ จากการศกึษาพบว่า มเีป้าหมาย คอื ประชาชนมคีณุธรรม 

จรยิธรรม และวฒันธรรมทีด่งีามและสามารถปรบัสมดลุการด�ารงชวีติ ไม่ตกอยูใ่นกระแสการบรโิภคจนเกินไป 

และเชื่อมร้อยความแตกต่างแลหลากหลายของคนในสังคมให้มีจิตส�านึกความเป็นคนไทย สร้างภูมิคุ้มกัน

ทางทางสังคมและสังคมสมานฉันท์ด้วยกระบวนการทางวัฒนธรรม 

 แสดงให้เห็นว่า ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จะขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมให้ส�าเร็จได้นั้น 

จะต้องก�าหนด วิธีการการวางพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติตามล�าดับ โดยการปลูกฝังให้ครอบครัวเข้าใจและเล็งเห็นความส�าคัญของวัฒนธรรมยอมรับ 

เชื่อมั่น และศรัทธาในวัฒนธรรมแห่งตน สนใจและมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับสมาชิกใน

ครอบครวัร่วมกบัชมุชน เช่ือมัน่ในหลกัศาสนา และศรทัธาในหลกัธรรมค�าสอน เปิดรบัการเรยีนรูว้ฒันธรรม

และส่งลูกหลานเข้ารับการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากผู้สืบทอดศาสนาที่ตนมีความศรัทธา และส�านักงาน

วัฒนธรรมจะต้องให้ความส�าคัญและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ ส่งเสริมให้ผู้

สืบทอดศาสนาเข้ามาเป็นครูถ่ายทอดทางวัฒนธรรม รวมทั้งเชิญชวนสถานศึกษา วัด มัสยิส ฯลฯ เข้ามามี

ส่วนร่วมด้วยการจัดท�าและด�าเนินการหลักสูตรวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันกัน
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ประชาชนในชุมชนเองจะต้องได้รับการส่งเสริม จารีต ประเพณี อันเป็นรากฐานหรือแก่นแท้ของวัฒนธรรม

ในทศิทางท่ีถูกต้องเหมาะสม ภายใต้กรอบประเพณ ีและความเช่ือของคนในชมุชน อย่างสมบูรณ์ เพราะการ

ด�าเนินงานการส่งเสริมการศึกษาด้านวัฒนธรรมนั้นจะต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจ เข้าถึงและศรัทธา จึงจะ

ได้รับการยอมรับและปฏิบัติ รื้อฟื้น ฝึกฝน เผยแพร่ กิจกรรมทางวัฒนธรรมของตน เมื่อในระดับครอบครัว

เร่ิมยอมรับและปฏิบติัด้วยพืน้ฐานแห่งความเป็นสงัคมจะท�าให้เกดิพลวตั การขบัเคลือ่นวฒันธรรมไปสูร่ะดบั

อื่น ๆ เช่น บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งจะท�าให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนขึ้น 

สืบสานและพัฒนาจนมีความมั่นคง พร้อมรับทุกสภาวการณ์วัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา

จากประชาชน รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในฐานะเจ้าของวัฒนธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับชมกฎ อินทัศน์ 

(2544:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานวัฒนธรรมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดเพื่อ

ศึกษาสภาพ สภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะ การบริหารงานวัฒนธรรมระดับอ�าเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พบว่า สภาพความส�าเร็จของงานด้านงานและกิจกรรม พบว่า สภาวัฒนธรรมอ�าเภอได้จัดกิจกรรมการ 

เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน กิจกรรมการศึกษา สภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ในท้องถิ่น การรณรงค์ฟื้นฟู การเลือกสรรวัฒนธรรมที่เหมาะสมมาเผยแพร่ และการสนับสนุนให้บุคคลที่มี

ความสามารถพิเศษได้แสดงออก โดยกิจกรรมการประกวด และพระมหาสมควร ฝอดสูงเนิน (2547 : 

บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรือ่ง ผลกระทบการปรบัโครงสร้างการบรหิารภาครฐั ทีม่ต่ีอส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ขอนแก่น พบว่า ผลกระทบด้านความนบัถอืศรทัธาจากประชาชน ส่วนทีท่�าให้ลดความเชือ่มัน่จากประชาชน

คือ ความไม่พร้อมของระบบการให้บริการ ที่มีระบบฐานข้อมูลและแบบฟอร์มงานไม่ทันสมัย การรวมศูนย์

อ�านาจที่ผู้บังคับบัญชา และการขาดความรู้ประสบ และการอบรมที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง  

เป็นอุปสรรค์ต่อการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 น�าทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่า

ทางสังคม จากการศึกษาพบว่า มีเป้าหมายคือ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการระดมทรัพยากรและทุน

ทางวัฒนธรรมไปสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม

 แสดงให้เห็นว่า ส�านักงานวัฒนธรรมธรรมจังหวัดต้องด�าเนินงานวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริม 

กระตุน้ และผลกัดันให้เกดิการรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัทรพัยากรและทนุทางวฒันธรรม เพือ่ใช้เป็นฐานข้อมลู

ส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และพัฒนาวัฒนธรรม เชิญชุมชนและเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในทุก

ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การวางแผน ร่วมรับผิดชอบ จนกระท่ังการรับผลประโยชน์ ให้ประชาชนเข้าใจเล็งเห็น

ความส�าคัญและมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัฒนธรรมของตน รวมทั้งได้รับประโยชน์จากการสร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกิจของวัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผสานกับภูมิปัญญาให้เกิดผลตอบแทน

กบัชมุชนทัง้ทางตรงและทางอ้อม เกดิความภาคภมูใิจและมรีายได้ควบคูไ่ปกบัการบรหิารจดัการวฒันธรรม

ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ สุดา นนทะวงษ์ (2555 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัญหาอุปสรรคและ

แนวทางการแก้ไขการบรหิารงานวฒันธรรมในจงัหวดัเชยีงรายพบว่า ด้านการวางแผน พบปัญหาขาดการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรการวางแผน โดยเฉพาะบุคลากรในระดับอ�าเภอ แนวทางแก้ไขคือ ผู้บริหารส�านักงาน

วฒันธรรมจงัหวดั จะต้องเลง็เหน็ความส�าคญัการจดัท�าแผนการท�างานให้ความส�าคญักบัการเข้าไปมส่ีวนร่วม 

การจัดท�าแผนของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรอย่างถ่องแท้การจัด
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ท�าแผนการท�างาน โดยการฝึกอบรมบคุลากรเป็นประจ�าและสอดคล้องกบั ชมกฎ อนิทศัน์ (2544: บทคดัย่อ) 

ที่พบว่า น�าวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในท้องถิ่นมาใช้การจัดงาน ข้อเสนอแนะคือ ควรสร้างค่านิยมให้คนในท้องถิ่น

ตระหนักถึงคณุค่าเทคโนโลยใีนท้องถิน่ให้มากทีส่ดุและแนวทางการบรหิารงานวฒันธรรมระดบัเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านโครงสร้างองค์การ ควรให้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอ�าเภอ ประชาชน 

ชุมชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมการบริงานด้านดังกล่าว เช่น การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

การมีส่วนร่วมการวางแผน จัดท�าแผนปฏิบัติ ก�ากับ ดูแล ส่งเสริมงานวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา  

โดยมีการก�าหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ด้านการจัดการบุคลากร  

ควรจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถการด�าเนินงานวัฒนธรรม 

ด้านงานและกิจกรรม ควรมีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และเผยแพร่ผลงาน

วัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี ควรประสานส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้จัดสรร 

งบประมาณ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุมและจัดหา-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่จ�าเป็นเหมาะสมกับ

การใช้งานเพื่อเป็นสมบัติของสภาวัฒนธรรมอ�าเภอ

 ยทุธศาสตร์ท่ี 6 สร้างความภาคภมูใิจในวฒันธรรมไทย ก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีนจากการศกึษา

พบว่ามเีป้าหมายคอื ความตระหนกัรูแ้ละความภาคภมูใิจในวฒันธรรมของตนสามารถเป็นเกราะป้องกนัทาง

วัฒนธรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนและสากล

 แสดงให้เห็นว่า การขับเคลื่อนการด�าเนินงานวัฒนธรรมการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน  

ต้องค�านึงถึงแก่นแท้และพื้นฐานวัฒนธรรมของท้องถิ่น จะต้องใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวัฒนธรรม 

ดงักล่าวแล้วข้างต้น เพือ่ความเป็นปึกแผ่น มัน่คง ทางวฒันธรรมแล้ว ยงัต้องมวีธิกีารหรอืกสุโลบายทีแ่ยบยล

การเข้าร่วมเป็นวัฒนธรรมอาเซียนด้วย การด�าเนินงานในส่วนนี้จะต้องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ

วัฒนธรรมไทย และต้องให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนแก่ประชาชนใน

ท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงการเฝ้าระวังรองรับการเปลี่ยนวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา

และทวีความเสี่ยงการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ควรจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนในทุกระดับ 

ภายใต้ความร่วมมอืของเครอืข่าย มกีารพฒันาบคุลากรด้านนีโ้ดยตรงและต่อเนือ่ง มีคณะกรรมการของท้องถ่ิน 

การดูแล เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และคัดเลือกวัฒนธรรมที่เหมาะสมการเผยแพร่ และขณะเดียวกันก็เฝ้า

ระวังและคัดเลือกวัฒนธรรมที่จะเข้ามาผสานแลกเปลี่ยนท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะในอีกอนาคตอันใกล้น้ี การเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน ซ่ึงเสาหลักของการร่วม

ประชาคมอาเซียนมีเรื่องสังคมและวัฒนธรรมรวมอยู่ด้วย หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี วัฒนธรรมอันเป็น

รากเหง้าและทรงคณุค่าของไทย กจ็ะเกดิความเบีย่งเบน ถกูกลนืหายกลายเป็นวฒันธรรมอืน่อย่างหลกัเลีย่ง

ไม่ได้ น่ันก็หมายความว่าเกดิความล้มเหลวการบรหิารจดัการด้านวฒันธรรม ท�าให้วฒันธรรมไทยเสือ่มสลาย

และอาจน�ามาซึ่งการเสื่อมสลายของประเทศชาติในที่สุด

9. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1.1 การบริหารจัดการที่เหมาะสมส�าหรับส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภายใต้การก�ากับดูแล
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ของรัฐ ควรพิจารณาถึงศักยภาพ และจุดเด่น ของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ใช้กระบวนการการบริหาร

จดัการอย่างเป็นระบบ ประหยดั (Economy) มีประสิทธภิาพ (Efficiency) และประสิทธผิล (Effectiveness) 

มียุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมการบริหารส�านักงานวัฒนธรรมธรรมจังหวัด ให้สอดรับกับภาวะการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดข้ึนและจะเกิดขึ้นในอนาคตอันได้แก่ การปรับบทบาทส�านักงานเพื่อรองรับการเข้าร่วมกับประชาคม

อาเซียน การก�าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาด้านวัฒนธรรม เช่น การเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ปัญหาเด็ก

ตดิเกม เป็นต้น การก�าหนดนโยบายการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมการแก้ไขปัญหาสงัคมและความเสือ่มถอย

ทางวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม การพัฒนา

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวัฒนธรรม และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและด้านอื่น ๆ เพื่อการ

ศึกษาด้านวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างจริงจัง

 1.2 ควรจดัให้มอีงค์กรทีเ่ป็นศนูย์รวมของผูแ้ทนบคุลากรและเครอืข่ายทางวฒันธรรม เพือ่ให้

บคุลากรทกุฝ่าย มส่ีวนร่วมการด�าเนนิงานด้านวฒันธรรมอย่างทัว่ถงึและเป็นรปูธรรม ด�าเนินกจิกรรมทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกิจการด้านวัฒนธรรมของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรเครือข่าย

ทีเ่กีย่วข้องอย่างสร้างสรรค์ โดยการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน ภายใต้ กฎ กตกิา และให้ถูกต้อง ระเบียบ 

กฎหมาย 

 1.3 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดควรมีการด�าเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 1.4 ควรมกีารส�ารวจความคิดเห็นหรอืจดัท�าประชาพจิารณ์กบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ผูม้ส่ีวน

ได้เสยี และประชาชนผูร้บับรกิาร เกีย่วกับการบรหิารจดัการด้านวฒันธรรมของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับทุกฝ่าย และเป็นข้อมูลการพิจารณาตัดสินใจ การก�าหนดยุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการด้านวัฒนธรรมของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

 2.1 ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาการวิจัยด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน 

  จากผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรม

ของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ด้านการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน มีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับต�่าสุด ( =3.54 , S.D = .71) และปัญหามากที่สุดคือ บุคลากร และเครือข่าย ยังขาดความรู ้

ความเข้าใจเก่ียวกับบริบทของประชาคมอาเซียน (ร้อยละ 45.96) ถือว่ามีความส�าคัญในระดับสูง ดังนั้น  

ผู้บริหารจึงควรให้ความส�าคัญและสนับสนุนการด�าเนินงานด้านนี้เป็นอันดับแรก

 2.2 ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาการวิจัยด้านการบังคับบัญชา (การอ�านวยการ)

  จากผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรม

ของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ด้านการบังคับบัญชา (การอ�านวยการ) มีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับต�่า ( =3.65, S.D = .77) และปัญหาที่พบมากที่สุดคือจัดท�าแผนอัตราก�าลังและน�าสู่การ

ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน (ร้อยละ 51.55) ซ่ึงถือว่ามีความส�าคัญและ 

ควรตะหนัก ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรให้ความส�าคัญและให้การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านนี้ด้วย

 2.3 ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

  จากผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการการบริหารจัดการการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมของ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ท้ัง 11 ด้าน มีปัญหาเก่ียวกับการขาดแคลน 

งบประมาณทุกด้าน ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความส�าคัญ และพิจารณาให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน 

เกี่ยวกับ งบประมาณ เป็นกรณีพิเศษ

3. ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 3.1 ควรมีการศึกษาวิจัย ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชนการ

บริหารจัดการด้านวัฒนธรรม

 3.2 ควรมีการศึกษาวิจัย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมของ

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 3.3 ควรมีการศึกษาวิจัย ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่และเฝ้าระวังทาง

วัฒนธรรมของชุมชนการเข้าร่วมกับประชาคมอาเซียน

 3.4 ควรมีการศึกษาวิจัย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน

วัฒนธรรมของส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรม
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

STUDENT GUARDIANS’ SATISFACTION WITH PROVIDING INSTRUCTIONAL 

ACTIVITIES AT ROI ET PROVINCIAL MUNICIPALITY’S SCHOOLS,  

ROI ET PROVINCE

พระสุลิยา สิริวณฺโณ (พระอาภัย)1

PHRASOULIYA SIRIVANNO (PHAARPHAY)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัด  

การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความ 

พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  

เป็นผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 390 คน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent Samples) และ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้าน

ทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงสดุ คอื ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคอื ด้านสือ่การเรยีนการสอน ด้านสิง่อ�านวย

ความสะดวก ด้านผู้สอน และด้านหลักสูตร 

2)  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ

ต่างกัน มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามล�าดับแรก คือ ควรใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ

จดัการเรยีนการสอน ควรจดัให้มแีหล่งการเรยีน เช่น ศนูย์การเรยีนรูพ่้อหลวง และควรจดักจิกรรม ส่งเสรมิ

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ประชาธิปไตยให้กับนักเรียน เช่น การเลือกคณะกรรมการนักเรียน รวมทั้งการดูแลนักเรียนเรื่อง การรักษา

ความสะอาด ระเบียบวินัยของครูประจ�าชั้น

ABSTRACT

Objectives of the research were aimed to: 1) explore student guardians’ satisfaction 

with providing instructional activities at Roi Et provincial Municipality’s schools in Roi Et 

province, 2) compare their satisfaction with providing instructional activities here with 

variables of their genders, ages and occupations and 3) regulate suggestions on providing 

instructional activities. The sampling group employed for the research comprised 390  

student guardians whose children were studying there. The tool used for conducting the 

research was Likert-type scales of questionnaires. The statistics exploited for data analyses 

encompassed percentage, mean and standard deviation, comparing pair differences by t-test 

(Independent Samples) and F-test.

Results of the research manifested the following findings:

1)  Student guardians’ satisfaction with providing instructional activities at Roi Et 

provincial Municipality’s schools in Roi Et province was rated ‘neutral’ in both the overall 

and a single aspects. With a single aspect taking into consideration in descending order of 

means, each included: i) instructional activities, ii) instructional media, iii) facilities,  

iv) teachers performing teaching tasks and v) curricula. 

2)  The comparative results of their satisfaction with providing instructional  

activities at Roi Et provincial Municipality’s schools in Roi Et provinceindicated that variables 

of their genders, ages and occupation showed no significant differences in their satisfaction 

with providing instructional activities here, with the statistical significance level at .05 in the 

overall aspect. 

3)  Suggestions on providing instructional activities at Roi Et provincial Municipal-

ity’s schools in Roi Et provincewere recommended in descending order of three frequencies. 

First, folk wisdom should be used in providing instructional activities. Secondly, Roi Et 

municipality should provide learning centres like Royal Learning Centre. Finally, schools 

should hold democratic promotion activities for students such as student committee elec-

tion as well as supervising students’ activities for keeping school compound clean and 

class teachers’ disciplines.
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1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การศกึษาเป็นกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ความเจรญิงอกงามของบคุลและสังคมโดยการถ่ายโอนความรู้  

การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง

องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง 

ต่อเน่ืองตลอดชวิีต (กรมวชิาการ, 2544, หน้า 25) การศกึษาจงึเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัของสงัคมในการพฒันา

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและสังคม ระบบการศึกษาไม่สามารถด�าเนินการไปได้อย่างอิสระ  

ระบบการศกึษามคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัระบบอืน่ๆ และต้องผนัแปรไปตามการเปลีย่นแปลงของระบบอืน่ๆ 

ด้วย ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามีบทบาทส�าคัญในการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการด�ารงชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยม และคุณธรรมของคนใน

ชาตอิย่างมาก การจดัการศกึษากจ็�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นรปูแบบและทศิทางให้สอดคล้องกับระบบสงัคมและ

เศรษฐกิจด้วย (อภิชัย กุลชา, 2536, หน้า 1)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) 

ก็มุ่งเน้นให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติ 

ปัญญา มีความรู้ มคีณุธรรมจรยิธรรม และวฒันธรรมในการด�ารงชวิีตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมคีวาม

สุข แนวการจัดการศึกษาที่ส�าคัญยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  

และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 13) ซึ่งในการปฏิรูป

การเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติดังกล่าวเป็นการเปิดแนวทางใหม่ๆ ให้แก่ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีอิสระในการอบรมเลี้ยงดู  

การให้การศึกษา การจัดหลักสูตร และ การบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ครู  

ผู้ปกครอง และสังคมไทย (ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 5)

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอน

การกระจายอ�านาจ ได้ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่นตามความพร้อมและความต้องการของท้องถิ่นได้ก�าหนดรูปแบบของการจัดการศึกษา 

โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ทุกรูปแบบขึ้นอยู่กับ

ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส�าหรบัหน่วยงานในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่หีน้าที่

ในการน�านโยบายและแนวทางของการจัดการศกึษาและมบีทบาทหน้าทีใ่นการจดัการศึกษาในระบบให้กบั

เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นคือสถานศึกษา หน้าที่หลักในการจัดการศึกษาในระบบหรือจัดการเรียนรู้ให้กับ 

ผู้เรียนหรือเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่อยู่ในปัจจุบันได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของ

แต่ละองค์กรส่วนท้องถิน่ สถานศกึษาในสงักดัเทศบาลเมอืงวารนิช�าราบได้มุง่พฒันาด้านหลกัสตูรซึง่เป็นงาน

วิชาการ ด้านบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติการสอน ด้านอาคารสถานท่ีอยู่ในสภาพท่ีดีถูก

สุขลักษณะ และถูกหลักวิชาเพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาน

ศกึษากบัชุมชนสถานศึกษากบัชมุชนจะต้องมคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิด เพราะสถานศกึษาเป็นสถาบันพัฒนา

คน เพือ่ให้ไปด�ารงชวีติในชมุชนจงึมบีทบาทต่อการพฒันาชมุชนและด้านการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมการ
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ศึกษาจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้นั้น ต้องมีพฤติกรรมส�าคัญ 2 ประการ คือ สอนวิชาการและส่งเสริม การ

สอนคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกัน (กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549, หน้า 17) 

ผู้วิจัยเล็งเห็นความส�าคัญของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาว่า ตราบใดที ่

ผู้ปกครองไม่เข้าใจ คงเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู่เพื่อให้เกิดผลดีต่อ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และผลผลิตทางการศึกษาจะบรรลุตรงตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร จึงตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ปกครองนักเรียนได้มี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในฐานะ

ทีผู่ป้กครองเป็นผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีจากการจดัการศกึษาของสถานศกึษาโดยตรง ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านผู้สอน ด้านหลักสูตร ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อที่จะน�าผลการวิจัยในครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นท่ี 

พึงพอใจของผู้ปกครอง มีความเชื่อถือและเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรหลานของสถานศึกษาต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. ผูป้กครองนกัเรยีนทีมี่เพศต่างกนั มีความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2. ผูป้กครองนกัเรยีนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน

ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 15,531 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
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  1)  ด้านผู้สอน

 2)  ด้านหลักสูตร

 3)  ด้านสื่อการเรียนการสอน

 4)  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

 5)  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ  

ต่างกัน

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

4. เพื่อน�าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาให้การจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

จ�านวน 15,531 คน

2. กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูป้กครองนกัเรยีน โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ 

จ�านวน 390 คน ก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างโดยใช้สตูรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ยทุธ ไกยวรรณ์ และ

กุสุมา ผลาพรม, 2553, หน้า 122) ค�านวณจ�านวนตัวอย่างตามจ�านวนนักเรียนมากน้อยของแต่ละโรงเรียน 

และสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
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มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

(One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

การวจิยัความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในสงักดั

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคือ ด้านสื่อการเรียนการ

สอน ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านผู้สอน และด้านหลักสูตร

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านผู้สอน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คอื ผูส้อนมีการสอนซ่อมเสรมิแก่นกัเรียนท่ีเรยีนอ่อน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื ผูส้อนแต่งกายสมวยัและ

ถูกกาลเทศะ

 2) ด้านหลกัสตูร พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจัดการเรยีนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ เนื้อหาในหมวดวิชาเลือกมีความเหมาะสมและเพียงพอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ความยาก

ง่ายของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเหมาะสมกับระดับการศึกษา

 3)  ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมี 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สื่อที่ใช้ในการสอนท�าให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ 

สื่อที่ใช้ในการสอนมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น จอภาพ

 4)  ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมต่ีอการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมี 

ค่าเฉลีย่สงูสุด คือ การจัดห้องเรยีนมคีวามยดืหยุน่ได้ตามความเหมาะสมต่อการจดัเป็นรปูแบบเพือ่ประโยชน์

ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื การจดัห้องเรยีนเพือ่เสรมิสร้างความเป็น

ระเบียบทุกอย่าง เช่น การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ และหนังสือ ให้กับนักเรียนได้รู้จักหยิบใช้ด้วยความเป็น

ระเบียบ

 5)  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ

จัด การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียสงูสดุ คอื มกีารแจ้งผลการฝึกปฏิบตัใินแต่ละกจิกรรมการเรยีนการสอนก่อนและหลงัให้ทราบ
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ทุกครั้ง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนรู้จักประเมินตนเอง

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผู้สอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้าน

สิ่งอ�านวยความสะดวก ผู้ปกครองมีความพึงพอใจแตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน

ด้านหลักสูตร และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สมมติฐานที่ 3 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียน 

การสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยัพบว่า ผูป้กครองนกัเรยีนทีม่อีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการ

สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้สอน และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ผู้ปกครอง

นักเรียนมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านหลักสูตร ด้านสื่อการ

เรียนการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน

3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวจิยัพบว่า ข้อเสนอแนะของบคุลากรเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนใน

สงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ ล�าดบัตามความถีจ่ากมากไปหาน้อย สามล�าดบัแรก คอื ควรใช้

ภมูปัิญญาท้องถิน่ในการจดัการเรียนการสอน ควรจดัให้มแีหล่งการเรยีน เช่น ศนูย์การเรยีนรูพ่้อหลวง และ

ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียน เช่น การเลือกคณะกรรมการนักเรียน รวมทั้งการดูแล

นักเรียนเรื่อง การรักษาความสะอาด ระเบียบวินัยของครูประจ�าชั้น

 

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการวิจัยท่ีน่าสนใจและน�ามาอภิปรายผล 

เพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
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1. การวเิคราะห์ความคดิเห็นเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีมี่ต่อการจดัการ

เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก โรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ใช้นโยบายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประเมิน

สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการให้บริการทางการศึกษาตามหลักการของ ค�าว่า Services 

เพื่อสร้างความเช่ือม่ันและความไว้วางใจให้เกิดแก่ผู้ปกครอง อีกทั้งพยายามสร้างความสามารถในการ 

ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ เพื่อให้เกิดสมรรถภาพในการบริการ ความสุภาพอ่อนโยนของ 

ผู้ให้บริการได้แก่คณะครูอาจารย์ในโรงเรียน และท่ีส�าคัญที่สุดของการสร้างคุณภาพการให้บริการของ

โรงเรียน คือ การจัดการบริการที่ตอบสนองความต้องการและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการซึ่งก็

คอืผูป้กครองนกัเรยีน ดังนัน้การให้บรกิารของโรงเรยีนจงึยดึหลกัการตอบสนองความต้องการของผูป้กครอง

นักเรียนมาเป็นอันดับต้นๆ ในการจัดการศึกษา ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความ 

พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรญา ศรีสมุทร ได้ท�าศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่

มต่ีอการจัดการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัเทศบาลเมอืงวารนิช�าราบ จงัหวดัอุบลราชธาน ีผลการวจิยัพบว่า 

ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัเทศบาลเมอืงวารนิช�าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ�านวย แกมนิล ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาของโรงเรยีนบ้านคลองสบิสาม สงักดัส�านกังาน

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการ

ศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก

 1)  ด้านผู้สอน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก 

โรงเรยีนในสังกัดเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ สนบัสนนุให้ครมูกีารจดักจิกรรมให้เกดิการเรยีนรูไ้ด้

ทุกเวลาและทุกสถานที่ มีมาตรการให้ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียน เช่น ด้านการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ

อนามัย มีการพบปะระหว่างผู้ปกครองและครู เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จึงท�าให้ผู้ปกครอง

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กุลฑล ไชยเศรษฐ ที่กล่าวว่า ผู้สอน 

นับเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนจะต้องมี

ความรู้ ความช�านาญ มคีวามเข้าใจหลกัสตูรสามารถน�าหลกัสตูรไปใช้ได้อย่างด ีพร้อมทัง้มีการปรับปรงุบคุลกิภาพ 

ของตนเองอยู่เสมอ อันจะน�าไปสู่การบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรวิชาชีพ การเป็นครูที่ดีหรือครู

ตามอุดมการณ์ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดี มีคุณธรรมและมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ ความรู้

ทางด้านวิชาการของครจูะต้องเป็นความรูท่ี้แท้จรงิทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีโดยท่ีครจูะต้องศกึษา

และท�าความเข้าใจในวิชาการให้ท่องแท้ก่อนลงมือสอนหรือลงมือปฏิบัติ ดังนั้น การเตรียมการสอนจึงเป็น

สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับครู รวมทั้งการเข้าใจปัจจัยในการเรียนของผู้เรียนเพื่อจะได้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
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ครูและนักเรียน

  ด้านท่ีมีค่าเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน 

พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายได้ว่า ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

เป็นการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีถูกก�าหนดเป็นแบบแผนการเรียน ได้แก่  

การจัดท�าตารางสอน การจัดครูเข้าสอน การแบ่งกลุ่มนักเรียน ตลอดจนสิ่งอ�านวยความสะดวกอันเกี่ยวกับ

การเรียน การสอน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อที่ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ให้มคีณุภาพและมกีารวดัผลประเมนิผล รวมทัง้ตดิตามผล อาจารย์ผูส้อนจะต้องเป็นผูร้อบรูม้คีวามสามารถ

ในการสอน และโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ ได้ด�าเนนิการพฒันาระบบการประกนั

คณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนอืง โดยมุง่เน้นพฒันาคณุภาพมาตรฐานด้านผูเ้รยีนเป็นหลกั อย่างไรกต็ามนอกเหนอื 

จากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล้ว การพัฒนานักเรียนทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ก็เป็น 

ส่วนส�าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุพิน 

บุญชูวงศ์ ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวัง

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การให้นักเรียน นักศึกษารู้จักน�า เอาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง ทั้งยังมุ่งให้ 

ผู้เรียนได้เห็นปัญหาที่แท้จริงในสาขาวิชาและอาชีพนั้น เพื่อให้โอกาสผู้เรียนได้เตรียมตัวที่จะออกเผชิญกับ

ชวิีตจริงต่อไป เป็นการสอนภาคทฤษฎทีีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีนได้รบัความรูพ้ืน้ฐานเพ่ือใช้แก้ปัญหาการปฏบัิตงิาน และ

การสอนภาคปฏบิติัทีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีนฝึกทกัษะวชิาชพี ทัง้นี ้นกัวชิาการได้แบ่งองค์ประกอบของการจดัการเรยีน

การสอนออกเป็นหลายองค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียนหรือผู้เรียน สิ่งที่สอนหรือหลักสูตร 

และสิ่งแวดล้อมการเรียน

  ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านหลกัสตูร พบว่า ความพงึพอใจ 

ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

จงัหวัดร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ได้จัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมี 

ส่วนร่วมในการจดัการท�าหลกัสตูรและการจดัการศกึษา ทัง้บคุลากรครใูนโรงเรยีนผูแ้ทนผูป้กครอง ผู้แทนองค์กร 

เอกชน ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการนักเรียน 

ท�าให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา มีการจัดโปรแกรมการ

เรียนรู้ตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพรัตน์ ฟักน้อย 

ได้กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ทั้งหมดที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ไปใน

ทางที่พึงปรารถนา รวมทั้งกระบวนการทั้งหมดที่ได้จัดให้ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้

พัฒนาความรู้ความสามารถ และเจตคติ ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตรจึงประกอบด้วยกลุ่มของกระบวนการ

วิชาและกิจกรรม ซึ่งวิชาแต่ละวิชาในกลุ่มนั้นหรือกิจกรรมภายในกลุ่มนั้นจะสอดคล้องกันสนับสนุนซ่ึงกัน

และกัน และขยายต่อเนือ่งกนัเพือ่ในทีส่ดุสามารถท�าให้เกดิผลผลติ คอื การพฒันาผูเ้รยีนได้ตามทีไ่ด้ก�าหนด

ไว้เป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 1) ผูป้กครองนักเรียนทีม่เีพศต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน

ในสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองนักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างเห็น

ความส�าคัญของการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มี

จิตส�านึกและความรู้สึกที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความให้ความร่วมมือ ต่อการปฏิบัติงานที่ตน

ได้รับ โดยได้รับการพัฒนาตนจากการเข้ามามีส่วนร่วมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การให้ความ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน มีการนิเทศ ก�ากับ

ติดตามประเมินผลที่เป็นระบบและมาตรฐานตามแผนที่โรงเรียนได้ก�าหนดไว้

  2)  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ ทัง้โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองที่มีอายุแตกต่าง

กันมีความคิดวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปจึงส่งผลให้มีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน  

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ศจี โพธปัิกษ์ ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจ หมายถงึ ทศันคตใินทางบวก

ของบคุคลทีม่ต่ีอส่ิงใดสิง่หนึง่ ซึง่จะเปลีย่นแปลงไปเป็นความพึงพอใจในการปฏบิตัต่ิอสิง่นัน้ ทศันคติในทาง

บวกของบคุคลจะเกดิขึน้ได้ต่อเมือ่ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่กีย่วข้องกันนัน้ สามารถลดความตงึเครียดให้ต�า่ลงเพราะ

ความตงึเครยีดเป็นบ่อเกดิของความไม่พงึพอใจ ความตงึเครยีดนีม้ผีลเกีย่วเนือ่งมาจากความต้องของมนษุย์ 

ถ้ามนุษย์ได้รบัการตอบสนองความต้องการทัง้ในด้านร่างกาย ความมัน่คงปลอดภยั ความต้องการของสงัคม

และความเป็นอิสระ ความตึงเครียดต่าง ๆ ก็จะลดลงคนก็จะเกิดความพึงพอใจมากขึ้น

 3)  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ ทัง้โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกัน

มีลักษณะการท�างาน และมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่ไม่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน 

ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธมกร ดลุยปกรณ์ชัย ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีน

ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มี

อาชพีต่างกัน มคีวามพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรยีน แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคัญทางสถิตท่ีิระดบั 

0.01

9. ข้อเสนอแนะ

จากการวจิยัเรือ่งความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้พบประเด็นท่ีน่าสนใจและน�ามาเป็นข้อเสนอแนะ 

ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะน�าไปใช้
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 1)  โรงเรียนควรพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับชุมชน จัด

กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้ท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ร่วมกนัพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัผู้เรยีน ท�าการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และ

ชุมชนตรวจสอบ ติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ

 2)  โรงเรียนควรน�าจุดแข็งด้านสื่อและเทคโนโลยีมาต่อยอด ท้ังในเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้

ผูเ้รยีนสามารถสบืค้นความรูไ้ด้ด้วยตนเอง สามารถจดัเกบ็ความรูแ้ละน�าไปขยายเป็นเครอืข่ายองค์ความรูสู้่

สังคม ตลอดจนการน�ามาพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย รวดเร็ว ทันเวลา และพัฒนา

เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้

 3)  ควรเน้นเรื่องความสะอาดของห้องน�้าห้องสุขาในโรงเรียน ความสะอาดภายในโรงเรียน 

ความเพียงพอของสิง่อ�านวยความสะดวกพ้ืนฐาน และความสะดวกและความปลอดภัยในโรงเรยีนให้มากข้ึน

 4)  ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการสอนของครู

อาจารย์ การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการ

เรียนการสอนอย่างท่ัวถงึ ควรพฒันาเรือ่งหลกัสตูรและกจิกรรมภายในโรงเรยีนให้มากขึน้ มกีารส่งเสรมิและ

สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในทุก ๆ ด้าน และควรมีการวัดประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 

ทุกครั้งเพื่อน�าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

 5)  ควรเน้นนโยบายเรื่องการจัดให้มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

การมีเครือข่ายผู้ปกครอง การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

งานของโรงเรียน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน รวมถึง

การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางโรงเรียนให้มากข้ึน เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครอง

กับโรงเรียน รวมถึงการรับรู้พฤติกรรมของนักเรียน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการ

จัดการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนต่อไป

 6)  ควรน�าผลศึกษาไปประยุกต์ใช้เก่ียวกับการการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

ต่อการจัดการการศึกษาภายในโรงเรียนที่ดีขึ้น

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรศึกษาความต้องการของนกัเรยีนในการท่ีจะให้ทางโรงเรยีนจดัการศกึษาให้สอดคล้อง

กับความสนใจของนักเรียน

 2)  ควรศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อจะได้ให้ครูมี 

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน และได้เห็นถึงภาพรวมของการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น
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11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยความเมตตาจาก พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษา

หลัก และ ดร.จ�านง กมลศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาผู้วิจัย

รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  

ขออนุโมทนาขอบพระคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�าปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน  

ท�าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นางวิลาวัลย์ ชินหัวดง ครูช�านาญการ โรงเรียน

ปทุมรัตต์พิทยาคม อ�าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมือง

ร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย รวมท้ังให้ค�าแนะน�าแก้ไข

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อ�านวยการโรงเรียนใน
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สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คณะครู และนักเรียน ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูเพือ่การวจิยั จนท�าให้วทิยานพินธ์ฉบบันีส้�าเรจ็ได้ด้วยด ีความดงีามและคณุประโยชน์อนัใดที่

เกิดจากวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอน้อมเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่คุณของพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้า  

พระธรรมและพระสงฆ์ ตลอดถึงคุณของบิดามารดา ผู้ให้ก�าเนิดชีวิต ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ท่ีได้ประสิทธิ

ประสาทวิชาความรู้ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนผู้มีอุปการคุณทุก ๆ ท่าน
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ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

STUDENTS’ SATISFACTION WITH BUDDHIST MONKS AS RELIGIOUS  

TEACHERS FROM MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY’S ROI ET CAMPUS

พระหงษ์ทอง กตธมฺโม (ชารีพร)1

PHRAHONGTHONG KATADHUMMO (CHAREEPORN)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ต่อครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน สงักดั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ ของนกัเรยีน

ทีม่เีพศ และชัน้ปีทีศึ่กษา และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 

สงักดั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี ้เป็นนกัเรยีนช่วง

ชั้นที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปฏิบัติการสอนอยู่ จ�านวน 

339 คน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั มค่ีาความเช่ือมัน่เท่ากบั 

.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ 

t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการ

ทดสอบ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน สงักดัมหาวทิยาลยัมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง ล�าดับตาม 

ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคณุธรรม จรยิธรรม ด้านมนษุยสมัพนัธ์ ด้านบคุลกิภาพ และด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พบว่า นักเรียนท่ีมีเพศ และระดับช้ันปีท่ีศึกษา 

ต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามล�าดับแรกคือ  

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ครูพระสอนศีลธรรมควรเป็นผู้มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริงอยู่เสมอ ครูพระสอนศีลธรรมควรเป็นผู้น�าในเรื่อง 

การสร้างความน่าเคารพนับถือของบุคคลที่ได้พบเห็น และควรจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้อง 

และครอบคลุมเนื้อหาวิชา

ABSTRACT

The objectives of this research were to: 1) explore students’ satisfaction with 

Buddhist monks as religious school teachers under Mahamukut Buddhist University’s Roi 

Et campus, 2) compare their satisfaction with those under its Roi Et campus with variables 

of the former’s genders and year classes and 3) study suggestions on the latter’s teachings 

under its campus. The sampling group comprised 339 students in 2nd span at elementary 

schools in Roi Et province where Buddhist monk teachers were teaching. The tool used for 

carrying out the research was Likert-type rating scale questionnaires with the reliability 

amounting to .86. The statistics utilized for data analyses encompassed percentage, mean, 

standard deviation, comparing pair differences of means by making use of t-test (Indepen 

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

Results of the research manifested the following findings:

1)  Students’ satisfaction with Buddhist monks as religious school teachers under 

Mahamukut Buddhist University’s Roi Et campuswas rated ‘high’ in the overall aspect. With 

a single aspect taking into account in descending order of means, they included aspects 

of:i) morality and ethicality, ii) human relationship, iii) personality and, iv) instructional 

provision respectively. 

2)  The comparative results of the former’s satisfaction with the latter as religious 

school teachers at its campus indicated that no significant differences in variables of the 

former’s ages and year classes in both the overall aspect and a single one.

3)  The former’s suggestions on the latter as religious school teachers under  

Mahamakut Buddhist University’s Roi Et campus were recommended in descending order 

of three frequencies. First, Buddhist monks teaching Buddhism should be cheerful and 

joyful. Secondly, they should be role model leaders in creating respectful mannerism for 

those who had seen them. Finally, they should provide materials and equipment the 

cover the subjects.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในระบบโรงเรียน ปรากฏในแผนการศึกษาชาติเป็นครั้งแรก

เมื่อ พ.ศ. 2445 และได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยมาตามล�าดับ (กุศล อิสดุล, 2537, หน้า 2-3) 
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ส�าหรับการจัดท�าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได้ก�าหนดมีสาระพระพุทธศาสนา ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งนี้ กระทรวง

ศึกษาธิการมีความมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนของชาติ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษา และชั้น

อาชวีศกึษา (กรมการศาสนา, 2544, หน้า 4-5) การเรยีนการสอนวชิาพระพทุธศาสนาในโรงเรยีนระดบัการ

ศกึษาขัน้พ้ืนฐานพบว่า มปัีญหาครสู่วนมากไม่เข้าใจในเนือ้หาวชิาพระพทุธศาสนา และจดุประสงค์การเรยีน

การสอนเท่าที่ควร ขาดคู่มือหลักสูตร เอกสารและสื่อในการจัดการเรียนการสอน ขาดความช�านาญในการ

จัดกิจกรรม และการวัดผล ครูที่สอน ไม่ได้จบวุฒิการศึกษาด้านการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยตรง (พระ

มหาทวน นวลสาย, 2544, บทคัดย่อ) และพบปัญหาด้านปฏิบัติงานสอน ได้แก่ หลักสูตรไม่ครอบคลุมทุก

ชั้นเรียน เวลาในการเรียนค่อนข้างน้อยไม่เหมาะสมกับหลักสูตร หนังสือท่ีใช้เนื้อหายังไม่ครอบคลุมกับ

หลักสูตร และการวัดผลและการประเมินผล ครูพระสอนศีลธรรมยังไม่มีเอกภาพ ในการวัดผลประเมินผล 

เพราะต้องน�าผลไปรวมกับวิชาอื่น (พระราชรัตนมงคล, 2547, บทคัดย่อ)

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูพระได้เข้าไปสอนในโรงเรียน อัน

เป็นการช่วยเหลอืครปูระจ�าการทีส่อนวชิาพระพทุธศาสนา (กรมการศาสนา, 2548, หน้า 9) โดยด�าเนนิการ 

ระหว่าง พ.ศ. 2546-2550 เป็นการจดัขึน้อย่างเร่งด่วน จงึพบปัญหาด้านขาดความเข้าใจวธิกีารสอนทีเ่หมาะสม 

อนัเป็นเหตใุห้ไม่สามารถช่วยในการปรบัพฤติกรรมของผูเ้รยีนได้เท่าท่ีควร (พรชลุ ีอาชวอ�ารงุ และคนอืน่ ๆ , 

2549) พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร (2552) กล่าวว่า จากการศึกษาโครงการวิจัยคุณลักษณะและ 

กระบวนการปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมในประเทศไทย เพือ่หาแนวทางการปลกูฝังคณุธรรมให้แก่สงัคมไทย 

พบว่า ปัญหาของการสอนวชิาศลีธรรม คือ ครผููส้อนวชิาศีลธรรมไม่ได้จบการศกึษาด้านศาสนาหรอืการสอน

ศีลธรรม ท�าให้ขาดความมั่นใจในการสอน ในขณะเดียวกันยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเนื้อหา เล่าพุทธ

ประวัติขาดการวิเคราะห์เพื่อนาหลักธรรมมาใช้ในชีวิตจริง ส่วนพระสอนศีลธรรมยังสอนแบบบรรยายเน้น

พิธีกรรมทางศาสนา จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า พระ

สอนศีลธรรมมีความต้องการพัฒนาสมรถภาพการสอนศีลธรรมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย

ต้องการพัฒนาสมรรถภาพการสอนศีลธรรมด้านเนือ้หาและหลกัสตูร ด้านการผลติและใช้สือ่ ด้านการด�าเนนิ

การสอน ด้านการวัดและประเมินผลและด้านคุณลักษณะและเจตคติ (พระมหาสมศักดิ์ ศรีบริบูรณ์, 2551, 

หน้า 119) และจากการศกึษาเรือ่งการพฒันารปูแบบการบรหิารโรงเรยีนทีพ่ระมส่ีวนร่วมในการสอน พบว่า 

ด้านสภาพการพัฒนาการสอน ควรพัฒนาคุณภาพการบริหารโดยการอบรมด้านกระบวนการและแนวทาง

ในการเรียนการสอนให้แก่พระสอนศีลธรรม (ปรีชา กันธิยะ, 2552, บทคัดย่อ)

จากสภาพปัญหาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน สรุปได้ว่าพระสอนศีลธรรมมีความประสงค์ทีจ่ะ

ได้รับความรู้ด้านวิธีสอนเพิ่มเติม การสอนศีลธรรม จึงมีการฝึกอบรมแก่พระสอนศีลธรรมทั้งหมดเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกัน ดังนัน้ การพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมท่ีได้มาตรฐานและเป็นต้นแบบจงึมคีวาม

ส�าคัญและควรพัฒนาให้มีขึ้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมวิธีสอนศีลธรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวง 

ศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาวิธีสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และจะพัฒนาหลักสูตรฝึก
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อบรมวธิสีอนศลีธรรมให้ได้มาตรฐาน โดยการประเมนิผลของการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้นีจ้ากการ

เรียนรู้ปฏิกิริยา (Reaction) พฤติกรรม ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการจดัการศกึษาการสอนศลีธรรมให้กบันกัเรยีนตามนโยบายของรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร 

และมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ทีม่เีป้าหมายในด้าน

คณุภาพการพัฒนาตนเองของนกัเรยีนและสงัคมในคุณธรรม และในฐานะท่ีตนเป็นสมาชกิของสังคมนัน้ด้าน

บุคลิกภาพให้มีเจตคติที่ดีงามในคุณค่าของคุณธรรม ด้านพฤติกรรม ฝึกหัดอบรมให้ปฏิบัติจนกลายเป็น 

วิถีแห่งการด�ารงชีวิต

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจต้องการที่จะวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อครูพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ซ่ึงจะเป็นข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์และจ�าเป็นต่อการพฒันาคณุภาพของครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน ก่อให้เกดิการปรบัปรงุและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม อันจะน�า

ให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามที่ต้องการได้ในโอกาสต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน สงักดั มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ของนักเรียนที่มีเพศ และชั้นปีที่ศึกษา

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. นกัเรยีนทีม่ ีเพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน สงักัด มหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2. นักเรียนที่มี ชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

4. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  

ที่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปฏิบัติการสอนอยู่ จ�านวน 2,895 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1)  ด้านบุคลิกภาพ

  2)  ด้านมนุษยสัมพันธ์
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  3)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม

  4)  ด้านการจัดการเรียนการสอน

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนที่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ไปปฏิบัติการสอน

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมต่ีอครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน สงักดั มหาวทิยาลยั 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบผลเปรียบเทยีบเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน สงักดั 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ของนักเรียนที่มีเพศ และชั้นปีที่ศึกษา

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

4. ท�าให้สามารถน�าผลการวิจยัไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการสอนของครพูระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ครูพระสอน 

ศีลธรรมในโรงเรียนปฏิบัติการสอนอยู่ จ�านวน 2,895 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ครูพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนปฏิบัติการสอนอยู่ ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน (R.V. 

Krejcie and D.W. Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 43) และท�าการบัญญัติไตรยางค์

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended) และแบบเลือกตอบ (Check 

list) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และระดับชั้นการศึกษา 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกระดับความ 

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ�านวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended) สอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

(One-way ANOVA)
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7. ผลการวิจัย

การวิจัยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ผลการวจิยัพบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ จ�านวน 180 คน คดิเป็นร้อยละ 53.10 

และศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

โดยเรียง ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้าน

บุคลิกภาพ และด้านการจัดการเรียนการสอน

 และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ได้แก่ ครพูระสอนศีลธรรม

นุ่งห่มจีวรเรียบร้อยดี และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ผ้าจีวรของครูพระสอนศีลธรรมมีความสะอาด

เรียบร้อยดี ตามล�าดับ

 2)  ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อครูพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน สังกดัมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ได้แก่ ครพูระสอน

ศีลธรรมยิ้มแย้มแจ่มใส และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ครูพระสอนศีลธรรมการใช้ภาษาชัดเจน ถูกต้อง

ตามหลักภาษาไทยหรือภาษาพูดเหมาะสม ตามล�าดับ

 3)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน สังกดัมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ได้แก่ ครพูระสอน

ศลีธรรมปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบวนิยัของสงฆ์อย่างเคร่งครดั และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ ครพูระสอน

ศีลธรรมมีความรับผิดชอบต่อการสอนดี ตามล�าดับ

 4)  ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อครูพระสอน 

ศีลธรรม ในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมือ่พิจารณา เป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ได้แก่ 

ครูพระสอนศีลธรรมประเมินผลก่อนเรียน เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด ได้แก่ ครูพระสอนศีลธรรมใช้วิธีสอนแบบอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตามล�าดับ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3. ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน สงักดั

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมตฐิานที ่2 นกัเรยีนทีม่รีะดบัชัน้ปีทีศ่กึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อครพูระสอนศลีธรรม

ในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอน 

ศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ท้ังโดยรวม

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามล�าดับแรกคือ  

ครูพระสอนศีลธรรมควรเป็นผู้มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริงอยู่เสมอ ครูพระสอนศีลธรรมควรเป็นผู้น�าในเรื่องการ

สร้างความน่าเคารพนับถือของบุคคลที่ได้พบเห็น และควรจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องและ

ครอบคลุมเนื้อหาวิชา

 

8. อภิปรายผล

จากสรุปผลการวิจัยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ มผีลการวจิยัทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผลเพิม่เตมิ

ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

โดยพื้นฐานทั่วไปของนักบวชในพระพุทธศาสนา ได้ถูกฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีความเพียร ตั้งใจที่จะกระท�ากิจใด ๆ  

ทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ปวงให้ส�าเรจ็ลุล่วงลงไปด้วยดี ด้วยความมสีตแิละสมัปชญัญะ และมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัิ

กิจกิจใด ๆ  ตามภารหน้าที่ที่มีอยู่ให้ดีที่สุดอยู่เสมอ ส่วนด้านบุคลิกภาพ และด้านการจัดการเรียนการสอนมี

ค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางทั้งสองด้าน แสดงให้เห็นว่า ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีพร้อมทั้ง

คณุสมบตัคิวามรูค้วามสามารถในการท่ีจะจดักจิกรรมส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รยีนได้อย่างมี

ความเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ซ่ึงมีผลท�าให้ในภาพรวมของครูพระสอน 
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ศลีธรรมได้รับการยอมรบัจากนกัเรยีน และความร่วมมอืในด้านอืน่ ๆ  ด้วยด ีเป็นไปตามผลทีป่รากฏจงึมส่ีวน

ท�าให้มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราวุธ สาลีสี ได้วิจัยเรื่อง การ

ประเมนิโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน : กรณศีกึษา จงัหวดัเลย ผลการวจิยัพบว่า ในทศันะของกลุม่

ผู้ด�าเนินงานโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ พระปิยะ ปิยธมฺโม (เมฆแสน) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนวิชา

พระพทุธศาสนาของครูประจ�าการและครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนมธัยมศกึษา อ�าเภอเมอืงแพร่ ผลการ

วิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในภาพรวม และรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระภูมินทร์ วรโท (ตาตะ) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ

ของครูและนักเรียนต่อครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 

เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจ�าแนก

ตามเพศ ระดับช่วงชั้นที่ 2 และ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่เป็น 

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ครูพระสอนศีลธรรม มีความเมตตาต่อลูกศิษย์ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติการสอน  

ให้ค�า แนะน�าสั่งสอนในทางที่ดี และปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของสงฆ์อย่างเคร่งครัด ภาพลักษณ์โดยรวม

เหล่าน้ีเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิของ กรมการศาสนา ทีก่ล่าวว่า การปฏริปูระบบราชการเม่ือวนัที ่2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

ได้แยกงานศาสนาออกจากกระทรวงศกึษาธกิาร ท�าให้กรมการศาสนาสงักดักระทรวงวฒันธรรม ไม่สามารถ

เชื่อมต่อในเรื่องการน�าหลักธรรมเข้าไปในโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้ กรมการศาสนา ซ่ึงมีภารกิจในการ 

ส่งเสริมให้คนไทยน�าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม เป็นคน

ดีมีศีลธรรม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องจดัส่งพระสงฆ์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะเป็นครสูอนศลีธรรมจรยิธรรมและวชิาพระพทุธศาสนา เพือ่

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาให้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถน�าไป

ใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม จึงเห็นสมควรที่จะน�าพระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปสอนในโรงเรียน

ทกุระดบัชัน้ และเป็นการเชือ่มโยงระหว่างกระทรวงศกึษาธกิารกับกระทรวงวฒันธรรม โดยการน�าครทูีเ่ป็น

ประสงฆ์เข้าไปสอนในโรงเรียนทุกระดับชั้น

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบางรูป มีหน้าท่ีท�าสอนเฉพาะท่ีสถานศึกษาเป็น 

ผูก้�าหนดเน้ือหาสาระให้ พระสอนศลีธรรมไม่ได้มบีทบาทหน้าทีใ่นการร่วมวเิคราะห์หลกัสตูรสถานศกึษา ได้

รับเพียงหนังสือแบบเรียน และแบบฝึกหัด และให้พระสอนศีลธรรม ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้

พระสอนศีลธรรม ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ของสถานศึกษา เหมือนบุคลากรครูทั่วไป จึงไม่ได้รับการ

นิเทศติดตามการสอน ประกอบกับพระสอนศีลธรรมไม่ได้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพครูโดยเฉพาะ มีอายุมาก 

และพระส่วนใหญ่จะเคยชนิกบัการเทศน์ ซึง่เปรยีบเหมือนการให้ความรูโ้ดยการบรรยาย จงึท�าให้ขาดความ

สามารถในการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย พระสอนศลีธรรมจ�านวนมาก สอนโดยการบรรยาย อาศยั

ต�ารา และให้นักเรียนท่องจ�า เช่น ท่องจ�าพุทธประวัติ วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ใช้วิธีการสอนที่ไม่เอื้อ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ให้นักเรียนได้คดิ วเิคราะห์ ท�าให้นกัเรยีนเบือ่หน่าย นอกจากนีส้ถานศกึษาไม่ได้ก�าหนดให้พระสอนศลีธรรม

ต้องท�าแผนการสอน ไม่ได้อบรมถวายความรูใ้ห้แก่พระสอนศลีธรรม การจดัท�าแผนการสอนเป็นหน้าทีข่อง

ครูที่รับผิดชอบวิชาพระพุทธศาสนา ร่วมกับพระสอนศีลธรรม พระสอนศีลธรรม หลายรูปจึงถ่ายทอดความรู ้

เฉพาะเรื่องที่มีความรู้ตามที่ได้ศึกษาในพระธรรม เช่น พุทธประวัติ พิธีกรรมทางศาสนา และการนั่งสมาธิ 

เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมานิตย์ โชติธมฺโม (อรรคชาติ) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหา

และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย

พบว่า ปัญหาการปฏบิติังานของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนจงัหวดัศรสีะเกษ ด้านการจดัการเรยีนการสอน 

อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน สงักดั

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 1)  นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ครูพระสอนศีลธรรมให้ความเสมอภาคในด้านการ

ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเพศใดก็ตาม ทั้งนี้ครูพระสอนศีลธรรมได้แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตน

ต่อครูและนักเรียนอย่างเป็นธรรมและรักษาไว้ซึ่งคุณลักษณะที่ดีของครูพระสอนศีลธรรม ซึ่งท�าให้นักเรียน

มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศราวุฒิ จ�ารัสภูมิ ได้วิจัยเรื่อง ทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุทัยธานีที่มีต่อ

ครูพระผู้สอนสาระพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีเพศ ต่างกัน มีทัศนคติต่อครูพระสอน 

ศีลธรรมในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

 2)  นกัเรยีนทีม่รีะดับชัน้ปีทีศ่กึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 

สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ท้ังโดยรวมและรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจัิยคร้ังนี ้ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ช้ันปีท่ีศกึษาของนกัเรยีน

ช่วงชัน้ท่ี 2 ไม่ใช่สิง่ท่ีจะเป็นเครือ่งช้ีวดัให้เหน็ได้ถงึข้อแตกต่างของความพงึพอใจได้เสมอไป เพราะพฤตกิรรม

เชิงประจักษ์ท่ีนักเรียนได้พบเห็นจากครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีได้แสดงออกมา ไม่ว่านักเรียนจะมี 

ชั้นปีที่ศึกษาต่างกันในระดับใดก็ตาม ย่อมสามารถท่ีจะรับรู้และเข้าใจได้เท่าเทียมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ ศราวุฒิ จ�ารัสภูมิ ได้วิจัยเรื่อง ทัศนคติของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จังหวัดอุทัยธานี ที่มีต่อครูพระผู้สอนสาระพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน 

มีทัศนคติต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

 1)  พระสอนศีลธรรมเป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาด้วย ซึ่งทางภาครัฐ และเอกชนควรให้
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ความส�าคัญและให้มีการก�าหนดเป็นนโยบายหรือวาระส�าคัญท่ีสูงกว่านั้นว่าวิชาพระพุทธศาสนาควรมีการ

บรรจุเป็นหลักสูตรภาคบังคับ หรือ 

 2)  เป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ได้ในทุกระดับ โดยประยุกต์ให้เป็นหลักสูตรท่ีมีความ 

เป็นกลาง มีการน�าเสนอหลักธรรมในรูปแบบของความรู้ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งทุกศาสนาน�าไปปฏิบัติได้

 3)  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ส�านักงานพระพุทธศาสนา และมหามกุฏราช

วทิยาลยั และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ายต้องให้ความส�าคญัและสนใจในเรือ่งครผููส้อน นกัเรยีน สถานทีส่อน 

สื่อการสอน

 4)  การวดัผลทีไ่ด้ประสทิธภิาพและการจดัการหลกัสตูรทีต้่องมคีวามเกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงกบั

หลักสูตรสามัญและสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนงบประมาณในการด�าเนินการ 

 5)  ควรจดัให้มคีวามเหมาะสม และควรมกีารวางรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนธรรมะใน

โรงเรียนให้เป็นแบบอย่างเดียวกันและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะท�าให้สังคมและประเทศชาติมีความ

เจริญสืบไป 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรจะท�าการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี สื่อการสอนศีลธรรมในโรงเรียน รวมถึงมิติ

ของการเรียนการสอนศีลธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

  2)  ควรจะท�าการวจัิยเก่ียวกบัการเผยแผ่พระพทุธศาสนาของครูพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 

โดยเปลี่ยนพื้นที่ศึกษาวิจัยเป็นอ�าเภออื่น จังหวัดอื่น 

  3)  ควรท�าการงวจิยัเชงิคณุภาพในประเดน็ทีเ่ก่ียวกบับทบาทด้านการเผยแผ่ของครพูระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่
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ขอบคุณ ดร.จ�านง กมลศิลป์ ที่ท่านทั้งสองกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ความรู้ ค�าแนะน�า 
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อุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร และขออนุโมทนาขอบคุณ อาจารย์เอี่ยม อามาตย์มุลตรี ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็น

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ขออนุโมทนาขอบคุณ 

ดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัติ ประธานกรรมการ ดร.กุศล ศรีสารคาม และดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี กรรมการ ที่กรุณา
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ตรวจรูปแบบ ให้ค�าแนะน�า แก้ไขรูปแบบ และรูปเล่ม จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ ขอกราบ

ขอบพระคุณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาร้อยเอ็ด ผู้อ�านวยการสถานศึกษา 

ทุกแห่ง และนักเรียนทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย  

จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ความดีงามและคุณประโยชน์อันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์นี้  

ผู้วิจัยขอน้อมเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่คุณของพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ 

ตลอดถึงคุณของบิดามารดา ผู้ให้ก�าเนิดชีวิต ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ตลอดถึง 

พุทธศาสนิกชนผู้มีอุปการคุณทุก ๆ ท่าน
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การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

The Development of Academic Administrative Model for Schools  

under the Provincial Administrative Organization in North Eastern  

Provincial Cluster of Under part I

สุชาติ วิริยะ1

ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร2

ดร.ไพโรจน์ พรหมมีเนตร3

ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล4

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 12) เพื่อพัฒนา 

รปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนือตอนล่าง 1 และ 3) เพ่ือประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ด�าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษา

องค์ประกอบของรปูแบบการบรหิาร งานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัด กลุม่จงัหวดั

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการสัมภาษณ์ 

ผูบ้รหิารและหวัหน้าฝ่ายวชิาการ จ�านวน 10 คน และใช้แบบสอบถามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสอบถามผู้บริหารและครู จ�านวน 336 คน 2) พัฒนารูปแบบการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 1 ด้วย

การสนทนากลุม่โดยผูท้รงคุณวฒุ ิจ�านวน 10 คน และ 3) ประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จากการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 15 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1)  องค์ประกอบของรูปแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก 

ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2) ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  

1 นกัศกึษาหลักสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ	สาขาการบริหารการศกึษา	มหาวทิยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
2	 อาจารย์ประจ�าคณะบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3	 อาจารย์ประจ�าคณะบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4	 อาจารย์ประจ�าคณะบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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3) ด้านการนิเทศการศึกษา 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และ 8) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 2) การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก 69 องค์ประกอบย่อย

 3)  การประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้  

และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ABSTRACT

The purpose of this research were 1) to study the component of academic  

administrative model for schools under the provincial administrative organization in North 

Eastern provincial cluster of under part I 2) to develop an academic administrative model 

for schools under the provincial administrative organization in North Eastern provincial 

cluster of under part I and 3) to evaluate an academic administrative model for schools 

under the provincial administrative organization in North Eastern provincial cluster of under 

part I. The research procedure comprised of 3 steps : 1) to study the component of  

academic administrative model for schools under the provincial administrative organization 

in North Eastern provincial cluster of under part I based on relevant documents and  

related research, including by interviewing administrator and head of academic section for 

10 persons and questionnaires with administrators and teachers, totally 336 persons. 

2)  to develop an academic administrative models for schools under the provincial 

administrative organization in North Eastern provincial cluster of under part I based on the 

focus group discussion of experts 10 persons. 3) to evaluate an academic administrative 

models for schools under the provincial administrative organization in North Eastern pro-

vincial cluster of under part I based on the evaluation of experts 15 persons.

 The findings were as follow:

 1.  The components of academic administrative model for schools under the 

provincial administrative organization in North Eastern provincial cluster of under part I 

comprised of 8 major elements were 1) learning process development 2) measurement, 
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evaluation and credit transfer of learning results 3) educational supervision 4) school 

curriculum development 5) media, innovation and educational technology development 

6) research for educational quality development 7) internal quality assurance system  

development and 8) learning resources development

 2.  The development of academic administrative model for schools under the 

provincial administrative organization in North Eastern provincial cluster of under part I 

found that the expert consensus opinion confirmed the academic administrative model 

for schools under the provincial administrative organization in North Eastern provincial 

cluster of under part I comprised of 8 major elements and 69 minor elements.

 3.  The evaluation of academic administrative model for schools under the 

provincial administrative organization in North Eastern provincial cluster of under part I 

found that the developed model was appropriate, possible and beneficial at most.

Keywords : The Academic Administrative Model for School.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในโลกปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นการเปล่ียนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมการ

ผลิตไปสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีความร่วมมือ และในเวลา

เดียวกันก็มีการแข่งขันกัน รวมท้ังด้านการศึกษา และเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องตลอด เวลาจนเกิดการ

ปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นการกระจายอ�านาจไปยังท้องถ่ินและหน่วยปฏิบัติการมากข้ึน ในลักษณะการ 

กระจายอ�านาจให้โรงเรียนและท้องถิ่น มีอ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบสูงข้ึน ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง ในสังคมไทย ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง รวมทั้งระบบราชการ ทั้งนี้ระบบ

การศึกษามีการปฏิรูปการบริหารหลักสูตร การจัด การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 283 ก�าหนดให้มีกฎหมายก�าหนดแผนและขั้นตอนการ 

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมาตรา 49 และมาตรา 289 ก�าหนดว่า  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความ

ต้องการภายในท้องถิน่น้ัน และเข้าไปมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาอบรมของรฐั โดยค�านงึถึงความสอดคล้อง

และระบบการศกึษาของชาต ิส่วนพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 41 และมาตรา 42 

ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 21 ก�าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายใน

ท้องถิ่น[2]

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�าเนินการจัดการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึด 

หลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้เรียนมีความส�าคัญที่สุด 
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กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ สอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก�าลังของชาติ

ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น

พลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ ทรงเป็นประมขุ มคีวามรูแ้ละ

ทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคต ิทีจ่�าเป็นต่อการศกึษาต่อ การประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชวีติ โดยมุ่ง

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพแต่

จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนช้ันประถมปีท่ี 6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยในหลาย 

กลุ่มสาระวิชาต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50 ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นกระบวนการที่ต้องใช้การประสานความร่วมมือกันหลายฝ่าย 

หน่วยปฏิบัติที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพพัฒนาผู้เรียนโดยตรง คือ สถานศึกษา การที่สถาน

ศึกษา จะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ต้องอาศัยระบบบริหารจัดการที่ดี กระบวนการส�าคัญที่

จะส่งผลให้ได้ระบบบรหิารจดัการทีด่ไีด้ คอื การบรหิารวชิาการ ซึง่งานวชิาการเป็นงานหลกัของการบรหิาร

สถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จาก

ผลงานทางวชิาการ เนือ่งจากงานวชิาการเกีย่วข้องกบัหลกัสตูร การจดัโปรแกรมการศกึษา และการจดัการ

เรยีนการสอนซึง่เป็นหวัใจของสถานศกึษา และเกีย่วข้องกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาและบคุลากรทกุระดบัของ

สถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วจัิยในฐานะครผููส้อนและปฏบัิติงานวชิาการในโรงเรยีนสงักัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด จึงมีความสนใจอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 1 เพือ่ให้ได้รปูแบบการบรหิารงาน

วิชาการที่เหมาะสมส�าหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และน�าไปเป็นแนวทางในการบริหาร

งานวิชาการต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรียนสงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. เพ่ือประเมนิรูปแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักลุม่

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สรุปเป็น 

กรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1
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3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ  
และองค์ประกอบของรูปแบบ    
การบริหารงานวิชาการ 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทาง 
การบริหารการศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบ          
การบริหารงานวิชาการ 
และสอบถามความเหมาะสม    

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
 1)  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
 2)  ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ

เรียน 
 3)  ด้านการนิเทศการศึกษา 
 4)  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 5)  ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อ

การศึกษา 
 6)  ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7)  ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายใน

รูปแบบการบริหารงานวชิาการของโรงเรยีนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

การพัฒนาร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) และการประเมินรปแบบ โดยผ้ทรงคณวฒิ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

4. วิธีด�าเนินการวิจัย 

การด�าเนินการวิจัยเป็นลักษณะวิธีการวิจัย แบบผสมผสาน (Mix Method Research) ซึ่งมี  

3 ขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาองค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วน

จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วน

จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วยเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 3 ประกอบด้วยแบบประเมิน

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดดังนี้ 

1. ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2. น�าหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่ขอความอนเุคราะห์

เก็บรวบรวมข้อมูลตามหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

3. ท�าการรวบรวมแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบประเมินที่ได้กลับคืนมาจากกลุ่ม

ตัวอย่างหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์

4. น�าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ

7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา 

2. การวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามโดยหาค่าสถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

8. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการ

บริหารงานวิชาการ มี 8 องค์ประกอบหลัก 69 องค์ประกอบย่อย และสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะของ

องค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั กลุม่จงัหวดั

ภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร งานวิชาการของโรงเรียน

สงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 1 ในภาพรวมมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกองค ์

ประกอบ เรียงล�าดับองค์ประกอบตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

2) ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 3) ด้านการนิเทศการศึกษา 4) ด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) ด้านการวิจัยเพื่อ



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 283

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พฒันาคณุภาพการศึกษา 7) ด้านการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา และ 8) ด้านการพฒันา

แหล่งเรียนรู้ 

2.  ผลการพฒันารปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1 ผูว้จิยัพฒันาร่างรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group Discussion) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 10 ท่านได้ตรวจสอบยืนยันรับรอง และมีข้อเสนอแนะ 

เพิม่เตมิเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ผูวิ้จยัได้ปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุ ิได้รปูแบบการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก 69 องค์ประกอบย่อย รายละเอียดดังนี้

 องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบด้วย 

9 องค์ประกอบย่อย ดังน้ี 1) จัดระบบโครงสร้างสถานศกึษาให้รองรบัการจดัระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

2) ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4) ด�าเนินการพัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน

ศึกษา 5) ก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 6) จัดท�า

รายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 7) ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและ 

หน่วยงานต้นสงักดัในการปรบัปรงุพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 8) ประสานความร่วมมอื

กับส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินสถานศึกษา และ 

9) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง

 องค์ประกอบหลกัที ่2 ด้านการวดัผล ประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีนประกอบด้วย 10 

องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1) ก�าหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 2) ก�าหนด

ระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน 3) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหรือแนว

ปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล 4) แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบ

โอนผลการเรียน 5) ส่งเสริมให้ครูจัดท�าแผนการวัดผลและประเมินผล 6) สร้างเครื่องมือและก�าหนดวิธีการ

วดัผลและประเมนิผล 7) ส่งเสรมิให้ครดู�าเนนิการวดัผลและประเมนิผลทีห่ลากหลาย เป็นระยะ ๆ  8) ก�ากบั

ติดตามการวัดผลและประเมินผลเป็นระยะๆ 9) ประเมินเครื่องมือวัดผลและประเมินผล และ 10) พัฒนา

เครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน

 องค์ประกอบหลักท่ี 3 ด้านการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบย่อย ดังนี้  

1) จดัระบบการนเิทศงานวิชาการ 2) แต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศงานวชิาการ 3) จดัท�าแนวปฏบิตักิารนเิทศ

งานวิชาการ 4) จัดท�าปฏิทินการนิเทศงานวิชาการ 5) อบรมครูให้มีความรู้เก่ียวกับเทคนิคการนิเทศงาน

วชิาการ 6) ด�าเนนิการนเิทศงานวชิาการด้วยรปูแบบทีห่ลายหลาย เหมาะสมกบัสถานศกึษา 7) ประเมนิผล

การนเิทศงานวชิาการในสถานศกึษา 8) พฒันาระบบการนเิทศงานวชิาการในสถานศกึษา และ 9) ประสาน

ความร่วมมือหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศงานวิชาการในถานศึกษา

 องค์ประกอบหลกัที ่4 ด้านการวจัิยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ

ย่อย ดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา 2) สร้างความ
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ตระหนักให้แก่ครูในการท�าวิจัยในชั้นเรียน 3) อบรมการท�าวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ครู 4) ส่งเสริมให้ครูจัดท�า

วิจัยในชั้นเรียน 5) ก�ากับ ติดตามการจัดท�าวิจัยในช้ันเรียน 6) ประสานความร่วมมือในการวิจัยกับสถาน

ศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 7) เผยแพร่ผลงานการวิจัยกับสถานศึกษา 

บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงาน และสถาบันอื่น และ 8) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงาน และสถาบันอื่น

 องค์ประกอบหลักที่ 5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะห์ความจ�าเป็นในการใช้สื่อการเรียนรู้

2)  ศกึษา วเิคราะห์ความจ�าเป็นในการใช้เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 3) อบรมพฒันาครเูกีย่วกบัการ

ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรม 4) จัดให้มีศูนย์สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม 5) จัดหาสื่อการเรียนรู ้

ที่เหมาะสม 6) จัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม 7) เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีความ

เหมาะสม มคีวามหลากหลาย 8) ประเมนิคณุภาพของสือ่และเทคโนโลยทีีเ่ลอืกใช้อย่างเป็นระบบ 9) ศกึษา

ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรม และ 10) ก�ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นระยะ และสม�่าเสมอ

 องค์ประกอบหลกัที ่6 ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบย่อย 

ดงันี ้1) ศกึษาวเิคราะห์เอกสารหลกัสตูรแกนกลาง 2) ศกึษาสภาพความต้องการของชมุชน 3) อบรมบคุลากร

เก่ียวกับการพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา 4) จดัท�าโครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา 5) น�าหลกัสตูรสถานศกึษา

ไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอน 6) ตดิตามการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา 7) ประเมนิผลการใช้หลกัสตูรสถาน

ศึกษา และ 8) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 องค์ประกอบหลักที่ 7 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบย่อย 

ดังนี้ 1) วิเคราะห์และก�าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ 2) จัดเนื้อหาสาระ

ที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) จัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม 5) จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 6) ก�าหนดวิธีการประเมินผล

การเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 7) ส่งเสริมให้ครูจัดท�าแผนการเรียนรู้ 8) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการ

เรียนรู้ และ 9) จัดให้มีการก�ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน 

 องค์ประกอบหลักที่ 8 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย ดังนี้  

1) ส�ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน 2) จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและใน

ชุมชน 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน 4) ประเมินผลการใช้

แหล่งเรยีนรูท้ั้งในสถานศกึษาและในชมุชน 5) ปรบัปรงุและพฒันาแหล่งการเรยีนรูท้ัง้ในสถานศกึษาและใน

ชุมชนให้เกิดองค์ความรู้ และ 6) เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน

3.  ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีความเหมาะสม ความเป็น 

ไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งรายด้านและภาพรวม เมื่อเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเหมาะสม ตามล�าดับ
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9. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบซึ่งสามารถน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

1.  จากผลการศกึษาองค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การ 

บรหิารส่วนจงัหวดั กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 1 โดยการศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

การบริหารงานวิชาการ การสัมภาษณ์เชิงลึก และสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะขององค์ประกอบ ท�าให้ได้

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 8 องค์ประกอบหลัก 69 องค์ประกอบย่อย ในส่วนของ

องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบ

โอนผลการเรียน ด้านการนเิทศการศกึษา ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ด้านการพฒันาสือ่ นวตักรรม 

และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คณุภาพภายในสถานศกึษา และด้านการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้สอดคล้องกบั กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 

ได้ก�าหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ 8 งาน และสอดคล้องกับ ภารดี อนันต์นาวี ได้ก�าหนดขอบข่าย/ภารกิจ

การบรหิารงานวชิาการไว้ 12 ด้าน ซึง่กระทรวงศกึษาธกิาร ได้เสนอว่า การบรหิารงานวชิาการเป็นส่วนหนึง่

ของการบรหิารการศกึษา ส�าหรบัผูม้บีทบาทหน้าทีใ่นการบรหิารได้สนบัสนนุส่งเสรมิให้โรงเรยีนจดักจิกรรม

การเรียนการสอนให้บรรลจุดุมุ่งหมายของหลกัสตูรทกุฉบับทีเ่กีย่วข้องอย่างมปีระสทิธภิาพ งานวชิาการเป็น

งานที่มุ่งเป็นงานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น จะต้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนใน 

ชั้นเรียนในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ และ ปรียาพร 

วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็น

ประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการ เนื่องจาก 

งานวิชาการเก่ียวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจ

ของสถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซ่ึงอาจจะ

เกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น ทั้งนี้ Van Miller กล่าวว่า วิชาการเป็นหัวใจของ

สถานศึกษาและที่ส�าคัญมากที่สุด ได้แก่ การจัดโปรแกรมการสอนและการปฏิบัติตามโปรแกรมรวมทั้งการ

วัดผลเพื่อที่จะได้ติดตามการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการในการสอน

2.  จากผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 1 โดยการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 

ได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก 69 องค์ประกอบย่อย ซึ่งสอดคล้องกับ ปริชาติ 

ชมชืน่ ได้ท�าการศึกษารปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบมส่ีวนร่วมของชมุชนทีม่ปีระสทิธผิลในสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมของชุมชนที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา มีองค์ประกอบของรูปแบบ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) หลักการ 

2) จุดมุ่งหมาย 3) กลไกการด�าเนินการ 4) การด�าเนินการ 5) การประเมินผล และ 6) เงื่อนไขความส�าเร็จ 

โดยรูปแบบประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ 7 องค์ประกอบหลัก 63 องค์ประกอบย่อย 

และองค์ประกอบผู้ที่มีส่วนร่วม 8 องค์ประกอบหลัก 57 องค์ประกอบย่อย และสอดคล้องกับ คัมภีร์ สุดแท้ 

ได้ท�าการศึกษาการพฒันารปูแบบการบรหิารงานวชิาการส�าหรบัโรงเรียนขนาดเลก็ ผลการวจิยั พบว่า การ
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พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี 2 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบ

ย่อย คอื องค์ประกอบหลกัที ่1 ขอบข่ายการบรหิารงานวชิาการส�าหรับโรงเรยีนขนาดเลก็ ม ี11 องค์ประกอบ

ย่อย และองค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาการบริหาร งานวิชาการส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี 6 องค์

ประกอบย่อย

3.  จากผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 1 พบว่า รปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีความเหมาะสม ความ

เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังรายด้านและภาพรวม สอดคล้องกับ เพชริน  

สงค์ประเสรฐิ[13] ได้ท�าการศกึษาการพฒันารปูแบบการบรหิาร งานวชิาการโดยยดึหลกัการท�างานเป็นทมีใน

สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ผลการวจิยัพบว่า การประเมินรูปแบบการบรหิารงานวชิาการโดยยดึหลกัการท�างาน

เป็นทมีในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานหลงัจากการทดลอง ยนืยนัรปูแบบการบรหิารงานวชิาการโดยยดึหลกัการ

ท�างานเป็นทีม 4 องค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นว่ามีความเป็นไปได้และเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ส่วน คัมภีร์ 

สุดแท้ ได้ท�าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัย 

พบว่า ผลการประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความมีประโยชน์ของรูปแบบ โดยรวมและ 

รายด้านทุกด้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และ วภิา ทองหง�า ได้ท�าการศกึษารูปแบบการบรหิารงานวชิาการของ

โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผลการยนืยนัรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง  

และใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย และยังสอดคล้องกับ ปริชาติ ชมชื่น 

ได้ท�าการศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีประสิทธิผล ในสถานศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้  

และความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสม  

ความเป็นไปได้ ด้านเงื่อนไขความส�าเร็จและความเป็นประโยชน์ในด้านกลไกการด�าเนินการอยู่ในระดับ 

มากที่สุด

10 ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.1 หน่วยงานต้นสังกัดควรน�ารูปแบบการบริหารงานวิชาการไปใช้พัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน

 1.2  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรน�ารปูแบบการบริหารงานวชิาการไปใช้ในการบรหิารงานวชิาการ

ของโรงเรียนโดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ

 1.3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรน�ารปูแบบการบรหิารงานวชิาการไปใช้ในสถานศกึษาเพ่ือสร้าง

แนวปฏบิตักิารบรหิาร งานวชิาการทีเ่ป็นระบบสามารถปฏบิตัไิด้จรงิและเกดิประสทิธผิลในด้านการบรหิาร

งานวิชาการ
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1  ควรศกึษารปูแบบการบรหิารงานด้านอืน่ ๆ  ของสถานศกึษาหรืออาจศกึษาองค์ประกอบ

ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

 2.2  ควรศึกษาประสิทธิผลหรือความพึงพอใจในการน�ารูปแบบการบริหารงานวิชาการ ไปใช้

ในสถานศึกษา

 2.3  ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดอื่น
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การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน  

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

RESIDENTS’ APPLICATION OF THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHIES  

TO LEAD THEIR DAILY LIVES IN TAMBON NA NGAM,  

SELAPHUM DISTRICT, ROI ET PROVINCE

พระครูพิสิฐพัฒนาภิรม วิจิตฺโต (ศรีหล้า)1

Phrakhruphisitphattanaphirom Wichitto (Srila)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลัก

พทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

2) เพ่ือศกึษาเปรยีบเทยีบการประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนนิชีวติประจ�าวันของประชาชน 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3) เพื่อศึกษา

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากตัวอย่าง 164 คน สถิติที่ใช้ 

คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า 1) การ

ประยกุต์ใช้หลักพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภมิู 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ศีล

ข้อท่ี 3 เว้นจากการประพฤติผดิในกาม รองลงมาได้แก่ ศลีข้อที ่2 เว้นจากการลกัทรัพย์ ส่วนด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่

น้อยทีสุ่ด คอื ศลีข้อที ่1 เว้นจากการฆ่าสตัว์ 2) ผลการเปรยีบเทยีบการประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาท

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนที่

มเีพศ อาย ุและระดับการศกึษาต่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั  

ไม่แตกต่างกนั 3) ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือ ผู้น�า

องค์กรต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ควรจัดให้มีการฝึกวิปัสสนากรรมฐานในชุมชน หรือในต�าบล และควรมีการ 

ส่งเสริมให้กินเจ หรือมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ

ค�าส�าคัญ: 1. การประยุกต์ใช้ 2. หลักพุทธปรัชญาเถรวาท 3. การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

1 ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา),	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.



Vol.4 No.1 January - June 2015290

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ABSTRACT

The objectives of the study were to: 1) make a thorough study on Theravada  

Buddhist philosophies to lead their daily lives, 2) study residents’ application of Theravada 

Buddhist philosophies in their daily lives in Tambon Na Ngam of Roi Et province’s Selaphum 

district and, 3) collect suggestions for their application of them in their daily lives here. The 

sampling group in its authorized area comprised164 community leaders for the qualitative 

research, and 10 individuals of the target group for the qualitative one.The instruments 

used for quantitative data collection was Likert-type questionnaires and the focus group 

form for qualitative data collection. The statistics manipulated for data analyses incorpo-

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

The results of the study were as follows:

1)  Residents’ application of Theravada Buddhist philosophies in their daily lives 

in Tambon Na Ngam of Roi Et province’s Selaphum district was rated ‘high’ in the overall. 

Given a single aspect, three aspects placed in descending order of their means were 3rd 

precept, refraining from sexual misconduct; 2nd precept refraining taking other’s belongings 

without their permission; and 1st precept; refraining from killing animals respectively.

2)  The comparative results of residents’ application of Theravada Buddhist  

philosophies in their daily lives here indicated that variables of their genders, ages and 

educational level showed no differences in their application of those in their daily lives.

3)  Suggestions for their application of them in their daily lives in descending order 

of first three frequencies were recommended. First, organization leaders had to behave 

themselves as good role models. Secondly, there should have practice of meditation in 

communities and village groups. Finally, there should have promotion of having vegetarian 

food for health.

Keywords : 1. Residents’ Application 2. Theravada Buddhist Philosophies 3. Lead Their 

Daily Lives

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

สังคมปัจจุบัน เราจะได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ ในด้านลบที่สะท้อนปัญหาของสังคม ซึ่งทวีความ

รนุแรงมากขึน้จากอดตีและมแีนวโน้มทีจ่ะทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ในอนาคต ปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้ มหีลาย

รูปแบบมีความซับซ้อนและรุนแรงที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาคอร์รัปชัน ปัญหาสิ่งเสพติด 

ปัญหาการล่วงละเมดิทางเพศ ปัญหาโรคเอดส์ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี ้เกดิจากการอยูร่่วมกนัของสงัคมมนษุย์ 

ซึง่เป็นสภาวการณ์ทีก่ระทบกบัคนส่วนใหญ่ในสงัคม และทกุคนไม่อยากให้มนัเกดิขึน้ แต่ทกุคนต่างกเ็ห็นว่า
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มนัสามารถจะแก้ไขได้ด้วยการกระท�าร่วมกนั ส่วนความซบัซ้อนและรนุแรงของปัญหาต่างๆ นัน้เกดิจากการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว ความไร้ระเบียบของสังคมท่ีนับวันจะมีมากข้ึน (พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ.ปยุตฺโต), 2540, หน้า 2) 

ความเบีย่งเบนของพฤตกิรรมอย่างรนุแรงไปจากบรรทดัฐานของสงัคมดัง้เดมิ เช่น การเปลีย่นจาก

สงัคมชนบทเป็นสังคมเมอืง เปลีย่นจากสงัคมเกษตรกรรมเป็นสงัคมอตุสาหกรรมแล้วพฒันากลายเป็นสงัคม

เทคโนโลยี สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นล�าดับ กอปรกับการเพิ่มขึ้นของประชาการ การอพยพย้ายถิ่น

ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างไร้พรมแดน จนท�าให้การขยายตัวของเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

บรรทัดฐานของสังคมย่อมเปลี่ยนแปลงตามอย่างรวดเร็วเช่นกัน ด้วยสาเหตุหลายประการท่ีส่งผลให้สังคม

ไทยกลายเป็นสังคมที่มีปัญหา เช่น การใช้ความรุนแรง ปัญหาการลักขโมย ปัญหาการเบียดเบียนแย่งชิง

ทรพัย์สนิของกนัและกันปัญหาการล่วงละเมดิทางเพศในรปูแบบต่างๆ ปัญหาการนอกใจคูส่มรส ปัญหาการ

ฉ้อโกงด้วยกลและวธีิการต่างๆ ปัญหาการมัว่สมุเสพสารเสพตดิของคนในสงัคม เหล่านีล้้วนเป็นปัญหาท่ีเพิม่

และทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันจนกลายเป็นปัญหาท่ียากจะแก้ไขได้ ปัญหาท่ีกล่าวถึงนี้ล้วนเป็นปัญหาท่ีเกิด

จากการล่วงละเมิดศีล 5 ซึ่งเป็นหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติตามหลักการของพระพุทธศาสนา 

ปัญหาต่างๆ จงึเพิม่ขึน้มากมายเป็นล�าดบั ดงัจะเหน็ได้จากตวัเลขการรบัแจ้งและจบักมุคดอีาญา 5 กลุม่ ใน

ปีที่ผ่านมา (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2540, หน้า 35).

อย่างไรก็ตาม สถาบันหลักของทุกสังคมบนโลกใบนี้ที่ท�าหน้าที่ดังกล่าวก็มีสถาบันศาสนาเป็นหนึ่ง

ในสถาบันหลักที่ท�าหน้าที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคมให้สามารถอยู่ในกรอบเดียวกันได้อย่าง

มคีวามสขุ โดยเฉพาะสงัคมไทยซึง่เป็นสงัคมพระพทุธศาสนา สถาบันพระพุทธศาสนา จงึมบีทบาทและหน้าท่ี

โดยตรงที่จะท�าให้คนในสังคมส�านึกในศีลธรรม ดังนั้น สถาบันพระพุทธศาสนาจึงต้องเป็นหนึ่งในกลไกทาง

สังคมที่มีหน้าที่สร้างเสริมส�านึกในศีลธรรม รวมไปถึงอบรมให้คนในสังคมเรียนรู้เข้าใจถึงคุณของการรักษา

และโทษของการละเมิดศีล 5 (ธนิต อยู่โพธิ์, 2540, หน้า 22) การแก้ปัญหาในปัจจุบันนั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องเข้าถงึจติใจของคนในสงัคมให้ได้ทัง้น้ีกเ็นือ่งมาจากปัญหาของสงัคมปัจจบุนัมคีวามซบัซ้อนและรนุแรง

มากขึ้น จากการกระตุ้นโดยสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น สื่อต่างๆ ถือได้ว่าเป็น

หนึง่ในปัจจยัทีท่�าให้พฤติกรรมการละเมิดศีลหรือการรกัษาศีล 5 เปลีย่นไป นอกจากนัน้ยงัมปัีจจัยอกีมากมาย

หลายอย่างทีท่�าให้คนในสงัคมมกีารละเมดิศลี 5 ดงันัน้ เราในฐานะของคนรุน่ปัจจบุนัจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ

ต้องเรียนรู้ถึงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องหาสาเหตุของปัญหาในสังคมยุคใหม่ว่าอะไรเป็นสาเหตุท�าให้

พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันมีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อท่ีจะเข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริงและสามารถแก้ไขได้

อย่างตรงจุด (พุทธทาสภิกขุ, 2540, หน้า 14).

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการรักษาศีล 5 อันเป็นศีลระดับพื้นฐานเบื้องต้นเพราะ ศีล 

หมายถึง ความเป็นปกติธรรมชาติ หรือการประพฤติชอบทางกาย วาจา เป็นศีลพื้นฐานที่จะสกัดมิจฉาทิฐิ 

ผู้น�าหรือผู้ปกครองหมู่บ้านมีความส�าคัญ การกระท�าในสิ่งที่ดี เป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน 

และน�าพาท�ากิจกรรมที่สื่อไปในทางที่ดี ทั้งการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม การให้การศึกษาในระบบ

การเรียนการสอนมีความจ�าเป็น รวมถึงการให้การศึกษาทางศีลธรรมที่ต้องเอาจริงเอาจัง ผู้วิจัยจึงมีความ

ปรารถนาที่จะศึกษา การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน 
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เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสรมิเผยแผ่ศลีธรรม ตามแนวพทุธศาสนาให้เกิดมขีึน้ในประชาชนในหมูบ้่าน ต�าบล 

เหตุที่เลือกต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากพื้นที่นี้ไม่ค่อยมีข่าวความ

รุนแรงเหมือนในจังหวัดอื่นๆ ที่ลงตามสื่อต่างๆ ทางด้านการเมืองท้องถิ่น เรื่องการทุจริต ขัดผลประโยชน์ 

หรือที่เกี่ยวกับการละเมิดศีล 5 แต่ก็มีอยู่บ้าง และยังไม่มีผู้ใดท�าการศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้หลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาการประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของประชาชน 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. ประชาชนต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลัก

พุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

2. ประชาชนต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลัก

พุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

3. ประชาชนต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการ

ประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบการประยกุต์ใช้หลกัพุทธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวันของประชาชน 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบการเปรียบเทียบการประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวิีตประจ�าวนั 

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา

3.  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

4. สามารถน�าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ

ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5. วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้ รูปแบบที่ใช้คือการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการ

ด�าเนินงานการวิจัย ดังต่อไปนี้

ประชากร ได้แก่ ผู้น�าชุมชนในเขตต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 277 คน 

ก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างโดยใช้สตูรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 164 คน 

และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามปลายปิด ผูว้จัิยใช้ลกัษณะค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั โดยใช้หลักของ Rating 

Scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended 

Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ ทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวน

ทางเดยีว (One-way ANOVA หรอื F-test โดยใช้การวเิคราะห์ข้อมลูและประมวลผลข้อมลูด้วยคอมพวิเตอร์

6. ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.10 มอีายรุะหว่าง 46 – 56 ปี จ�านวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 38.41 และส�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

หรือ ปวช. จ�านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 45.73

2. ผลการวเิคราะห์การประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของ

ประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวจิยัพบว่า พบว่า การประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 

ปรากฏว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม รองลงมาได้แก่ ศีลข้อที่ 

2 เว้นจากการลักทรัพย์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 1)  ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การให้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์” ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่ท�าร้ายยุงและแมลงที่มารบกวน”

 2)  ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การปรารถนาให้ชุมชนของท่านสงบสุขปราศจากลักขโมย” ส่วน

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การไม่ประกอบอาชีพเอารัดเอาเปรียบ”

 3)  ศีลข้อที ่3 เว้นจากการประพฤตผิดิในกาม พบว่า การประยกุต์ใช้หลักพทุธปรชัญาเถรวาท

ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบั
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มาก ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 4 ทีว่่า “การยกย่องให้เกยีรตคิูค่รอง” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื 

ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่ประพฤติล่วงละเมิดในคู่ครองของผู้อื่น”

 4)  ศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดปลด พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การไม่เคยผิดสัญญา หรือไร้สัจจะ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่พูดเท็จ โกหก หลอกลวง”

 5)  ศลีข้อที ่5 เว้นจากการดืม่สรุาและเสพสิง่เสพตดิ พบว่า การประยกุต์ใช้หลักพทุธปรชัญา

เถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติด” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่เสพสุราและของมึนเมา”

3. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที ่3 ประชาชนทีมี่ระดับการศกึษาต่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาท

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญา

เถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

7. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัยการน�าหลักธรรมพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบล อ�าเภอปะค�า จังหวัดบุรีรัมย์ มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตาม

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของ

ประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า คนเราโดย

ท่ัวไปกม็ปีกตคิอืมีศลีประจ�าตัวอยูท่กุคนแล้ว ปกติของคนคอืไม่ฆ่ากนั ไม่เบยีดเบยีนกนั ไม่ลกัขโมยทรพัย์สนิ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ของกันและกัน ไม่ล่วงละเมิดในคู่ครองของกัน ไม่มักมากในกาเมประเวณี ไม่โกหกหลอกลวงกัน ไม่ท�าให้ 

ผูอ้ืน่เสยีผลประโยชน์ด้วยค�าพดูของคน ไม่หลงลมืสติ ไม่ตดิส่ิงเสพติดมึนเมาให้โทษทกุชนดินีค่อืปกตขิองคน 

หากผู้ใดเป็นคนเหี้ยมโหด ชอบทารุณ ชอบฆ่าคนอื่น ชอบลักขโมยทรัพย์สินของคนอื่น เป็นต้น ผู้นั้นชื่อว่า

ได้ท�าผิดปกติของคนไป คือผิดไปจากคนธรรมดาปกตินั่นเอง ซึ่งการกระท�านั้นแม้ทางบ้านเมืองและสังคม

ตามปกติก็ไม่ยอมรับ ดังนั้นแล้วรักษาปกติของตนนั้น ๆ ไว้ ไม่ให้ล่วงละเมิดปกติของตนโดยการรักษาปกติ

ของกาย ปกตขิองปาก (วาจา) ให้แสดงออกในทางทีถ่กูต้องคลองธรรม ไม่น�าความเดอืดร้อนมาสูต่นเองและ

ผู้อื่นด้วยการล่วงละเมิดปกตินั้นๆ ของตน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร อุ่นเจ้าบ้าน ได้ท�าการวิจัย

เรือ่ง ศกึษาพฤตกิรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของผูบ้รหิารและสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ในอ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

อ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ แต่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ศลีข้อที ่3 เว้นจากการประพฤติ

ผิดในกาม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศีลข้อนี้ ท่านบัญญัติขึ้นด้วยหวังปลูกความสามัคคี สร้างความเป็น 

ปึกแผ่น ป้องกันความแตกร้าวในหมู่มนุษย์ และท�าให้วางใจกันและกัน ชายกับหญิงแม้ไม่ได้เป็นญาติกัน  

ก็ยังมีความรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ด้วยอ�านาจความปฏิพัทธ์ในทางกาม สิกขาบทข้อน้ี แปลว่า  

เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ค�าว่า “กามทั้งหลาย” ในที่นี้ได้แก่ กิริยาที่รักใคร่กันทางประเวณี 

หมายถึง เมถุน คือ การส้องเสพระหว่างชายหญิง การผิดในกาม หมายถึง การเสพเมถุนกับคนที่ต้องห้าม 

ดังจะกล่าวต่อไป ผู้ใดเสพเมถุนกับคนท่ีต้องห้าม ผู้นั้นท�าผิดประเวณี ศีลข้อนี้ขาด เม่ือเพ่งความประพฤติ 

ไม่ให้ผิดเป็นใหญ่ส�าหรับชายและหญิง ทั้งนี้ประชาชนมีความเข้าใจในศีลข้อนี้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ วศิน อินทสระ ได้กล่าวไว้ว่า การด�าเนินชีวิตเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม เป็นการด�าเนินชีวิตที่

ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ในฐานะต่าง ๆ เช่น เป็นนักปกครอง เป็นผู้บริหารงาน เป็นมิตรกัน  

เป็นเพือ่นร่วมงานกนั การด�าเนินชวีติของผูค้รองเรอืนในส่วนนีต้้องเป็นผูรู้จ้กัประมาณตนเองในการแสดงออก 

มีการปฏิบัติในทางกาย วาจา และใจไปในทางกุศลกรรม เช่น ไม่ตัดรอนชีวิตสัตว์ให้ล่วงไป ไม่ลักขโมย  

ไม่ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ แต่มค่ีาผลแปลอยูใ่นระดบัมากคอื ศลีข้อที ่1 เว้นจากการฆ่าสตัว์ ที่

เป็นเช่นน้ีอภปิรายผลได้ว่า จากการเลีย้งชพี ประชาชนยงัคงบรโิภคเนือ้สตัว์เป็นอาหาร เช่น กุง้ หอย ป ูปลา 

หมู ไก่ ฯ จึงท�าให้มีการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระฐนพลศัก กมโล 

(สมดี) ได้กล่าวว่า การด�าเนินชีวิต หมายถึง ความเป็นไปของชีวิต การประพฤติและปฏิบัติต่อชีวิตในทาง

กาย วาจา และใจ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น หรือต่อความสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ ที่ชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพัน

ด้วย

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การยกย่องให้

เกียรตคิูค่รอง” ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า ความรกัเป็นเรือ่งของการให้เกยีรติซึง่กนัและกัน และใส่ใจในความ

รู้สึกของกันและกันตลอดเวลา โดยทั่วไปผู้ชายได้รับการยอมรับจากสังคมให้เป็นผู้น�าครอบครัว ผู้ชายส่วนมาก 

มีความรู้สึกไวหากภรรยากระท�าการใดที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการไม่ให้เกียรติเขา เพราะผู้ชายถือเรื่อง



Vol.4 No.1 January - June 2015296

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ศักดิ์ศรีเป็นเรื่องส�าคัญ ภรรยาที่ฉลาดควรท�าให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่าภรรยาให้เกียรติเขา ให้

เขารู้ว่าเขาเป็นคนส�าคัญ และได้รับการยกย่องในฐานะผู้น�า เพราะโดยธรรมชาติแล้ว ผู้ชายจะถือว่าเกียรติ

และศักดิ์ศรีเป็นเรื่องส�าคัญมาก ผู้หญิงจะถือว่าความรักส�าคัญมากกว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรี หากภรรยา

ยกย่องและให้เกียรติสามี สามีก็จะตอบสนองด้วยความรักใคร่ ทะนุถนอม และดูแลเอาใจใส่ ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ รองศาสตราจารย์สงวน สุทธิเลิศอรุณ ที่กล่าวว่า ลักษณะของการด�าเนินชีวิต คนเราเกิดมา 

ต้องมีจุดหมายของตัวเอง เช่น ต้องการจะท�าอะไรท�ามาหากินอย่างไหนท�าอาชีพอะไร จะเรียนก็จะต้อง

ขบคิดว่าจะต้องเรียนแบบไหน จะต้องศึกษาอย่างไรจึงจะประสบผลส�าเร็จมีความมุ่งหวัง มีจุดยืนเป็นของ

ตนเอง เพือ่เพ่ิมพนูทกัษะ และความช�านาญ มนษุย์ทีไ่ด้รบัการศกึษามคีวามรู้แล้วจะเพิม่พูนทกัษะ และความ

ช�านาญให้มีคณุค่า ทีส่อดคล้องกบัความคิดดังทีก่ล่าวมาแล้วพฒันามนษุย์ให้เป็นคนดมีนี�า้ใจแห่งการเสยีสละ 

ใจกว้าง รู้จักให้เกียรติผู้อื่น และช่วยลดความเห็นแก่ตัวของตน เพื่อเพิ่มความมีน�้าใจสูงในตัวมนุษย์ให้มากขึ้น 

ซึ่งจะเป็นผลดีแก่มนุษย์

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่ท�าร้าย

ยุงและแมลงที่มารบกวน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พื้นที่ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มียุง 

และแมลงจ�านวนมาก ซึง่ไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ ส่วนแมลงในพชืไร่นาข้าว มีชาวบ้านบางหมูบ้่านเช่นท่ีต�าบล

นางาม ท�าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท�าไร่ ท�านา ยังคงใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ฯ ไล่

แมลง จึงท�าให้มีการประยุกต์ใช้ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมวิชาการ ได้ให้ความ

หมายของเบญจศีลและเบญจธรรมไว้ว่า เบญจศีล คอื ศลี 5 (1) เว้นฆ่าสตัว์ (2) เว้นลกัทรพัย์ (3) เว้นประพฤติ

ผิดในกาม (4) เว้นพูดปด (5) เว้นของเมา

2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 1)  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศีล 5 เป็นศีลพื้นฐานที่ชาวพุทธไม่ว่าเพศชาย

หรอืหญงิพงึยดึถอืและปฏบิติัตามอย่างเคร่งครดั จึงส่งผลให้ประชาชนทัง้เพศชายและเพศหญงิน�ามาประยกุต์

ใช้ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ วไิลพร อุน่เจ้าบ้าน ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการน�าศลี 

5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอตะพานหิน จังหวัด

พิจติร ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอตะพานหิน จังหวดัพจิติร

ที่มีเพศ แตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ไม่แตกต่างกัน 

 2)  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ไม่ว่าอายุจะมากหรือน้อยสามารถน�าศีล 5 ไป

ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้เท่าๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร อุ่นเจ้าบ้าน ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอ

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอ

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตรที่มีอายุ แตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน  

ไม่แตกต่างกัน 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 3)  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ในปัจจุบันได้มีการเรียนการสอน

วชิาศลีธรรม จงึท�าให้ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร อุ่นเจ้าบ้าน ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ศึกษา

พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอ

ตะพานหนิ จงัหวดัพจิิตร ผลการวจัิยว่า ผูบ้รหิารและสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภอตะพานหนิ 

จังหวัดพิจิตรท่ีมี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

8. ข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ (Fact Findings) ดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1)  ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ควรรกัษามาตรฐานน้ีไว้และพฒันาส่งเสรมิให้มกีารประยกุต์ใช้จนถึงระดบัมากทีส่ดุ โดยสนับสนนุปลกูฝังให้

ประชาชนรู้จักรักษาศีล 5 และให้ฝึกฝนปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่และผู้น�าที่ด ี

ต่อไป

 2)  ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมาก คือ ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ 

และพัฒนาส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้จนถึงระดับมากที่สุด โดย ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลข้อที่ 3 เว้น

จากการประพฤติผิดในกาม มาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตให้ได้มากที่สุด เพื่อความถูกต้องของศีลธรรม

 3)  ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมากคือ ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์ ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนา 

ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้จนถึงระดับมากที่สุด โดยควรส่งเสริมให้กินเจ หรือมังสวิรัติ เพื่อสุขภาพมากขึ้น 

สร้างสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน รับประทานอาหารร่วมกัน โดยท�าอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ ที่ผลิตเอง

ในชุมชนปลอดสารพิษ สุขภาพก็จะดีขึ้นแข็งแรงขึ้น ปลอดจากโรคภัยที่มากับเนื้อสัตว์ ฯ

 4)  ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การยกย่องให้เกียรติคู่ครอง” ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรแก้ไขปรับปรุง

และพฒันาส่งเสรมิให้มกีารประยกุต์ใช้จนถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยส่งเสรมิให้มกีารการยกย่องให้เกยีรตคิูค่รอง 

ซึง่อกีฝ่ายหน่ึงรูว่้าเป็นคนส�าคญัส�าหรบัคณุ เป็นบคุคลทีม่คีณุค่ามคีวามหมาย คณุเคารพในความเป็นเขาทัง้
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ความคดิ การกระท�าในฐานะบคุคลหนึง่ทีม่ศัีกด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ และในฐานะคูชี่วิต การให้เกยีรตสิามารถ

กระท�าได้หลายวิธี ทั้งความคิด ความรู้สึก ค�าพูด การกระท�า

 5)  ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คือ ข้อ 1 ทีว่่า “การไม่ท�าร้ายยงุและแมลงทีม่ารบกวน” ดงันัน้ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรปรบัปรงุ

แก้ไขและพัฒนาส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้จนถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อป้องกัน 

และไล่แมลง เช่น ผลิตน�้าส้มควันมันไล่แมลง จัดหาอุปกรณ์หลอดไฟเพื่อก�าจัดยุง 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จากผลการวจัิย เรือ่ง การประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชีวติประจ�าวนัของ

ประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นส�าคัญที่ควรวิจัยต่อไป คือ

 1) ควรศึกษาเปรียบเทยีบการประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชีวติประจ�าวัน 

ของประชาชนในต�าบล อ�าเภออื่นๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด

 2)  ควรศึกษาเปรียบเทยีบการประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชีวติประจ�าวัน 

ของประชาชน กับองค์กรอื่นๆ ในต�าบล เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบล 

 3)  ควรศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับศีล 5 ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน พร้อมจัดโครงการ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศีล 5 ให้ทราบถึง องค์ประกอบ อานิสงส์ โทษ และผลกรรมของการละเมิดศีล 5 

ฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานขั้นต้น ให้กับประชาชนในต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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10. ค�าขอบคุณ

ผูว้จิยัได้เลง็เหน็ความส�าคัญเกีย่วกบัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชีวิตประจ�าวนัของประชาชน 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงท�าวิจัยในเรื่องนี้และส�าเร็จลงได้ด้วยดี เพราะได้รับความ

อนุเคราะห์ช่วยเหลอืจากหลาย ๆ  ฝ่าย อาทเิช่น พระใกล้รุง่ ปญญฺาวชโิร, ดร. พระปลดัประดษิฐ์ ว�สธมโฺม,ดร. 

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด อาจารย์เอี่ยม อามาตย์มุลตรี อาจารย์

พเิศษ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ ดร.มณฑกานต์ ศริมิา ปลดัองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลสวนจกิ อ�าเภอศรสีมเด็จ จงัหวดัร้อยเอด็ นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลนางาม เจ้าหน้าที ่ผูน้�าชมุชน 

และประชาชนในเขตต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ทกุท่าน ทีก่รณุาให้ความอนเุคราะห์ในการ

วิจัย และได้ให้ความช่วยเหลือในการท�างานวิจัยให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอบคุณ และขออนุโมทนา

ขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิทยานิพนธ์เรื่องนี้คงจะอ�านวยคุณประโยชน์แก่ผู้สนใจ

พอสมควร 
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 ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

จังหวัดร้อยเอ็ด 

STUDENTS’ SELF-DISCIPLINES AT ROI ET PROVINCIAL MUNICIPALITY’S 

SCHOOLS, ROI ET PROVINCE

พระส�าราญ ปญฺญาวชิโร (ไชยสอน)1

PHRASAMLAN PANYAVACHIRO (ZAYYASONE)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะความมี

ระเบยีบวนัิยในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ กลุม่ตวัอย่างในการ

วิจัยครั้งนี้ เป็นครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 161 คน เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .76 สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Inde-

pendent Samples) และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test

 ผลการวิจัย พบว่า 

 1)  ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน โดยเรียงล�าดับ

จากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านตรงต่อเวลา ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 

และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 

 2)  ผลการเปรยีบเทียบ พบว่า ครผูู้สอนทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ 

ต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละด้านโดยเรียงล�าดับจากความถ่ีมากไปหาน้อยสามล�าดับแรก คือ 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความม่ันใจในตนเอง นักเรียนควรตั้งใจเรียนหมั่น

หาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และนักเรียนควรเข้าชั้นเรียนตรงเวลา

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ABSTRACT

Objectives of the research were aimed to study and compare opinions and  

suggestions on students’ self-disciplines at Roi Et Provincial Municipality in Roi Et province. 

The sampling group employed for the research comprised 161 teachers pertaining to Roi 

Et Municipality in Roi Et province. The tool used for conducting the research was five- 

rating-scale questionnaires, possessing the reliability amounting to .76. The statistics utilized 

for data analyses encompassed percentage, mean, standard deviation, comparing pair 

differences of means by making use of F-test (Independent Samples) and F-test One-way 

ANOVA.

Results of the research manifested the following findings:

1)  Students’ self-disciplines at Roi Et Provincial Municipality schools in Roi Et 

province were rate ‘high’ in the overall aspect. With a single aspect taking into considera-

tion, all four aspects were also rated the same. All of which placed in descending order of 

means included aspects of 1) responsibility, ii) punctuality, iii) honesty towards oneself and 

others and iv) self-confidence. 

2)  The comparative results revealed that variables of teachers’ genders, ages and 

educational level showed no significant differences in their opinions on students’ self-

disciplines at its schools in both the overall aspect and a single one.

3)  Suggestions on their self-disciples at its schools in each aspect were  

recommended in descending order of frequencies. First, students should take part in doing 

activities so that they have self-confidence. Second, they should pay attention to their 

studies, seeking for additional knowledge both inside and outside class rooms. They should 

attend classes on time.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การพฒันาทรพัยากรเป็นส่ิงส�าคญัในการพฒันาประเทศอย่างยิง่ การทีจ่ะพฒันา ประเทศให้ เจริญ

ก้าวหน้าได้ จะต้องมีการน�าทรัพยากรทั้งมวลที่มีอยู่มาใช้ให้เป็น ประโยชน์มากที่สุด หนึ่งในทรัพยากรเหล่านั้น 

ที่ถือว่าส�าคัญที่สุดก็คือทรัพยากรบุคคล จุดเริ่มต้นที่ท�าให้สังคม องค์กร ชุมชน หรือระบบต่าง ๆ มีคุณภาพ

ได้นั้นมักจะเริ่มจากปัจจัยพื้นฐานส�าคัญ คือ “คนมีคุณภาพ” แทบทั้งสิ้น คนมีคุณภาพในที่นี้หมายถึงคนดี

และเก่ง ใช้ความดเีป็นกรอบ และใช้ความเก่งเป็นพลงัขบัเคลือ่นให้องค์กร หรอืชมุชนนัน้อยูร่อดและพฒันา

ต่อไปได้ ดงัน้ันยอดปรารถนาของสงัคมหรอืขององค์กรปัจจุบนั จงึพุง่ตรงไปสูก่ารแสวงหาและพฒันาสมาชกิ

ให้เป็นคนมีคุณภาพ ปัจจัยที่จะท�าให้มีคนคุณภาพได้ก็คือการศึกษา และประเทศไทยก็ให้ความส�าคัญกับ

การศกึษาเช่นกนั โดยก�าหนดให้มกีารปฏริปูการศกึษา มพีระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 เป็น

เครื่องมือด้วยความมุ่งมั่นและมุ่งหวังว่าจะน�าไปสู่การจัดการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคน
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ไทยให้เป็นคนมีคุณภาพ คือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  

มจีริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด�ารงชวีติและสามารถอยูร่่วมกับผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ หรอืท่ีเรยีกว่าเป็น

คนเก่ง ดี และมีความสุข เมื่อพิจารณาถึงความเจริญก้าวหน้าของชาติ ในอนาคตแล้วก็เป็นที่ยอมรับโดย 

ทั่ว ไปว่าอนาคตของชาติขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลที่จะก้าวเข้าสู่สังคม ในขณะนั้นเช่นกัน ทรัพยากรบุคคล

ในขณะน้ันก็คือเยาวชน หรือนักเรียนในปัจจุบัน แต่ปัจจุบันลักษณะของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา และเป็นไปอย่าง รวดเร็ว เปลี่ยนแปลงท้ังทางระบบเศรษฐกิจจากภาคการเกษตรมาเป็นภาค 

อุตสาหกรรม มีการน�าความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาประยุกต์ใช้ ทั้งทางด้านการสื่อสาร 

การคมนาคมที่สะดวก ท�าให้การรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาอย่างรวดเร็ว อีกท้ังปัญหาการเพิ่มข้ึน 

ของประชากรที่ท�าให้คนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิต ซ่ึงจากเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง

แหล่งที่มีผลกระทบต่อบุคคลในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ท�าให้บุคคลต้องปรับตัวเข้ากับสภาพ  

สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง แต่เมือ่คนปรับตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อมใหม่ไม่ได้ ความไม่เป็น ระเบยีบกย่็อมเกดิขึน้เสมอ  

จงึก่อให้เกดิการขาดความมรีะเบยีบวนิยัในสงัคม ความเป็นจรงิทีย่อมรับกนัอกีอย่างหนึง่กค็อื ความสงบสขุ

ของสังคม มนุษย์จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ก็เมื่อสังคมนั้นเป็นสังคมที่มีวินัย บุคคลในสังคมทุกคน

ช่วยกันยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่สังคมนั้นก�าหนดข้ึน ถ้าสังคมขาดระเบียบวินัย ความสับสน

วุ่นวายก็จะเกิดขึ้น วินัยจึงมีความจ�าเป็นอย่างมาก และการที่ ระเบียบวินัยในสังคมจะเกิดขึ้นและด�าเนินไป

ได้ด้วยดีนั้น จะมีก็ต่อเม่ือบุคคลได้รับการอบรมและเรียนรู้จนเป็นนิสัยติดตัว (ส�านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540, หน้า 1-2) 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ความคิด ตลอดจนค่านิยมในสังคม  

ในขณะทีค่วามเจรญิทางวตัถมุมีากขึน้ แต่ความเจรญิทางจิตใจกลบัลดน้อยลงไปเรือ่ยๆ จนเป็นอปุสรรคและ

ปัญหาในการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เหล่านี้ ท�าให้การค�านึงถึงระเบียบวินัยของ

คนน้อยลงไปเรื่อย ๆ จึงเป็นสาเหตุส�าคัญอย่างหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหาในสังคมปัจจุบัน เพราะการไม่เคารพ

ระเบียบวินัยที่มีอยู่ เช่น ฝ่าฝืนกฎจราจร ละเมิดสิทธิผู้อื่น ประท้วงกฎระเบียบต่าง ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นแสดง

ให้เหน็ถงึการขาดระเบยีบวนิยัของคนในสงัคม ดงันัน้ ในการปลกูฝัง และสร้างเสรมิระเบยีบวนิยัให้แก่คนใน

ชาตินั้นจะต้องด�าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และไม่ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานใดเพียง

ฝ่ายเดยีวเท่าน้ัน แต่เป็นหน้าทีข่องคนในชาติทกุฝ่ายจะต้องช่วยเหลอืและร่วมมอื โดยเร่ิมต้นทีเ่ยาวชนท่ีเป็น

เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยขึ้นไป ด้วยการฝึกฝน อบรม จนเกิดเป็นนิสัย (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, 2550, อัดส�าเนา) 

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) จึงก�าหนดนโยบายใน ข้อ 2 ปฏิรูป

การเรียนการสอน มุ่งปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสามารถของ 

ผูเ้รียนให้เตม็ศกัยภาพตามจดุประสงค์ของแต่ละระดบัและประเภทการศกึษา โดยมพีืน้ความรูค้วามสามารถ 

และทักษะพ้ืนฐานทีดี่และเข้มแขง็พอทีจ่ะออกไปประกอบอาชีพหรอืศกึษาต่อในระดบัท่ีสงูข้ึน มคีณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมในส่วนการ

ส่งเสรมิวินัยของนกัเรยีน มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่โดยเฉพาะนกัเรยีนทกุระดบัการศกึษาต้องอบรมหล่อหลอม
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จิตใจเด็ก ส่งต่อเป็นช่วงๆ ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ สังคมและประเทศชาติจะเจริญก้าวทันนานาประเทศ 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและส่งผลต่อสังคมไทยเป็นอย่าง

มาก ทั้งในด้านความเจริญและความเสื่อมโทรมบางประการ ความเจริญทางด้านวัตถุ และความเจริญทาง

ด้านจติใจทีไ่ม่สมดุลกนั ก่อให้เกดิปัญหาสงัคมท�าให้ประเทศชาตไิม่พฒันาเท่าทีค่วร ดงันัน้รฐับาลเริม่ให้ความ

ส�าคัญในการพัฒนาคนมากขึ้น จากนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 9 และนโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 ตลอดจนนโยบาย

การพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลได้ระบุไว้ชัดเจนในเร่ืองการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เป็นการศึกษา

สงูขึน้ โดยจดัเป็นการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี และมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพของคนเป็นเป้าหมายหลกั เพือ่

ให้เกิดการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ พัฒนาคน พัฒนางานและอาชีพ และพัฒนาสังคม (ไชยนันท์ แสงทอง, 

2546, หน้า 1) 

อนึง่จากรายงานการจัดการศึกษาของประเทศไทยนบัตัง้แต่ประเทศไทยมแีผนพฒันาประเทศอย่าง

มีระบบตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อ

สร้างความมั่นคงในด้านรายได้ แต่ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทางสังคมผลก็คือ ประชากรของชาติไม่ได้รับการ

พฒันาให้เกดิส�านกึเรือ่งความรับผดิชอบต่อตนเองและต่อสงัคม จนเกดิการสร้างปัญหาและสะสมปัญหากนั

มาอย่างต่อเน่ืองทัง้ปัญหาบคุคล และปัญหาสงัคม ซึง่เป็นปัญหาเกดิจากความย่อหย่อนในศีลธรรม จรยิธรรม 

ขาดระเบียบวินัยเกิดการเอารัดเอาเปรียบ ขาดความรับผิดชอบในชีวิตตนเอง และขาดความรับผิดชอบต่อ

สังคมจากแผนพัฒนาจิตใจ

จากสภาพปัญหาทีก่ล่าวมาในข้างต้นผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจท่ีจะศกึษา ความมรีะเบียบวนิยัในตนเอง

ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งอบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้  

มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มี

ความรับผดิชอบ ภมูใิจในความเป็นไทย สามารถด�าเนนิชวิีตอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ โรงเรยีนตระหนกั

ถึงภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของแผนการศึกษาแห่งชาติ การปลูกฝังและเสริม

สร้างศลีธรรม คณุธรรม จรยิธรรม ค่านยิม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ในระบบชวีติทีด่งีาม คณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ต้องเร่งสร้างเสริมให้เกิดกับคนไทยทุกคน ในช่วงแรกและช่วงเวลาต่อๆ ไปอาทิเช่น มีความ

เพียร รู้จักเก็บออม มีคุณธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความสามัคคี ชื่นชมคนดีคนสุจริต มีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อ

สังคมส่วนรวม รักชาติ รักแผ่นดิน เป็นต้น และเป็นนโยบายของโรงเรียนให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

และจะน�าผลของการวจัิยครัง้นีเ้ป็นแนวทางในการสร้างความมวีนิยัในตนเองของเรยีนในระดบัชัน้อืน่ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาความมรีะเบยีบวนัิยในตนเองของนกัเรียนโรงเรยีนสงักัดเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ดจงัหวดั

ร้อยเอ็ด

2. เพือ่เปรยีบเทยีบความมีระเบยีบวนิยัในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่ต่างกัน
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3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2. ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของ

นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3. ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อความมีระเบียบวินัยใน

ตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

จ�านวน 195 คน 

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา  ได้แก่ ความมรีะเบยีบวนิยัในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1.  ด้านความรับผิดชอบ

 2.  ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง

 3.  ด้านตรงต่อเวลา

 4.  ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน�าไปเป็นข้อสนเทศ และใช้ประโยชน์ส�าหรับการเสริมสร้างความมี

ระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 269 คน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ก�าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 107) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ�านวน 161 คน และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) หลังจากนั้นท�าการสุ่ม
แต่ละกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีอยู่ 4 
ด้าน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scals) 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท 
(Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 83)

 ตอนที ่3 แบบสอบถามความคิดเหน็เกีย่วกบัข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความมรีะเบียบวนิยัในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 
(One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่อง ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปได้ดังนี้
1. ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 69.57 

มีอายุ 31-50 ปี จ�านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 50.93 และมีการศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 136 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.47 

2. ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ความมีระเบยีบวนิยัในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนสังกดัเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบว่า ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน 
โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านตรงต่อเวลา ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
ตนเองและผู้อื่น และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
 1)  ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่
มากที่สุด คือ นักเรียนสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ นักเรียนแต่งกายเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย
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 2)  ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง พบว่า ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนมีมานะ พยายาม และมีความอดทน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ นักเรียน

กล้าพูดแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผล 

 3)  ด้านตรงต่อเวลา พบว่า ความมรีะเบยีบวนิยัในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ นักเรียนมาโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ นักเรียนเข้าชั้นเรียน

ตรงเวลา

 4)  ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น พบว่า ความมีระเบียบวินัยในตนเองของ

นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นราย

ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนท�าความผิดแล้วยอมรับผิดของตน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับต�่า คือ นักเรียนไม่เอาเปรียบผู้อื่น

3. ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอน ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความ

มีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและ 

รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

4. ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละด้านโดยเรียงล�าดับจากความถี่มากไปหาน้อยสามล�าดับแรก คือ นักเรียน

มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง นักเรียนควรตั้งใจเรียนหมั่นหาความรู้

เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และนักเรียนควรเข้าชั้นเรียนตรงเวลา

 

8. อภิปรายผล

จากการวิจัยเรื่องความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การวเิคราะห์ความมีระเบยีบวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรยีนสังกดัเทศบาลเมืองร้อยเอด็ 

จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมได้ดังนี้

 ผลการวิจัยพบว่า ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพท้ังทางด้านสติปัญญาและ

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเฉพาะ

ความมีวินัยในตนเอง โรงเรียนได้ก�าหนดระเบียบและวินัยข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมและ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขต และอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อให้

นักเรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒชัย 

วเิศษสมบตั ิได้ท�าการวจัิยเรือ่ง วนัิยของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา โรงเรยีนในพืน้ที ่อ�าเภอปราณบรุ ีสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า วินัยนักเรียน ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนในพื้นที่อ�าเภอปราณบุรี รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศักดิ์  

นาคเสน ได้ศกึษาการด�าเนินงานส่งเสริมวนัิยนักเรยีนของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา จังหวดั

อุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรโดยส่วนรวมและจ�าแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียนเห็นว่า

โรงเรียนมีการปฏิบัติงานส่งเสริมวินัยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

 ด้านความรบัผดิชอบ พบว่า ความมรีะเบยีบวนิยัในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะนักเรียนแสดงออกด้วยความตั้งใจ ที่จะ

ปฏบิติัหน้าทีด้่วยความพากเพียร ความละเอยีดรอบคอบ ไม่หลกีเลีย่ง ตรงต่อเวลา มกีารวางแผนการท�างาน 

ตรวจทานงาน และยอมรบัผลของการกระท�าในการปฏบิตัหิน้าที ่ทัง้ผลด ีและผลเสยี เพือ่ให้บรรลผุลส�าเร็จ

ตามความมุง่หมาย ทัง้ยงัพยายามปรบัปรงุการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ให้ได้ผลดียิง่ขึน้ ซึง่ขดัแย้งสอดคล้องกบังาน

วจิยัของ อตเิดช ศรบุญทอง ได้ท�าการวจัิยเรือ่ง วนิยัและการเสรมิสร้างวนิยัในตนเองให้กบันกัศกึษาวทิยาลัย

พลศกึษา ตามทศันะของอาจารย์ผูส้อนวทิยาลยัพลศกึษา ผลการวจิยัพบว่า อาจารย์ผูส้อนวทิยาลยัพลศกึษา 

เห็นว่า นักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาไม่ปฏิบัติตามวินัยด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง พบว่า ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ นกัเรยีนกล้าแสดงความ

คดิเหน็ กล้าซักถามในสิง่ทีต่นยงัไม่เข้าใจ ต้องการท�าสิง่ตางๆ ด้วยตนเอง มกีารตดัสนิใจโดยไม่ลงัเล สามารถ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ไม่หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นปัญหามีความรับผิดชอบในผลงานของตน ชอบท�า

สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอที่เป็นแนวทางของตนเอง มีมานะ พยายาม 

 ด้านตรงต่อเวลา พบว่า ความมรีะเบยีบวนิยัในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะกรมสามัญศึกษาได้ก�าหนดกรอบแนวปฏิบัติ

เกีย่วกบัการส่งเสรมิพฒันาให้นกัเรยีนมวีนิยั จ�าแนกออกเป็น 6 ด้าน คอื การตรงต่อเวลา ความสะอาด การ

แต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ และด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของ

โรงเรียน ซ่ึงด้านตรงต่อเวลาเป็นการส่งเสริมให้รู้จักการจัดการและการวางแผนการใช้เวลาในการท�า 

กิจกรรมใดๆ ให้ถูกต้อง และพยายามท�าให้เสร็จสิ้นตามก�าหนดเวลาและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศักดิ์ นาคเสน ได้ศึกษาการด�าเนินงานส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียน

มธัยมศกึษา สังกดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัอดุรธาน ีผลการวจิยัพบว่า บุคลากรโดยส่วนรวมและจ�าแนกตาม

สถานภาพและขนาดโรงเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีการปฏิบัติงานส่งเสริมวินัยของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา

ด้านตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมาก 
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 ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น พบว่า ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียน

ได้ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไป

ตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผูอ้ืน่ รวมตลอดทัง้ต่อหน้าท่ีการงานและค�ามัน่สญัญา ความประพฤติ

ตรงไปตรงมา และจริงใจในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม รวมไปถึงการไม่คิดคดทรยศ ไม่

คดโกงและไม่หลอกลวง นอกจากนี้แล้ว ความซื่อสัตย์สุจริต ยังรวมไปถึงการรักษาค�าพูดหรือค�ามั่นสัญญา 

และการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อตนเอง

และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อมรรัตน์ เทพก�าปนาท ที่กล่าวว่า ความซื่อสัตย์มีหลายอย่าง เช่น 

ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ความซื่อสัตย์ต่อมิตร ความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ

2. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมได้ดังนี้

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีวินัยนับว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น เพราะ

วินัยเป็นสิ่งสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนจึงต้อง

แนะแนวทางให้นกัเรยีนสามารถประพฤตตินเป็นผูม้วีนิยั โดยเฉพาะอย่างยิง่วนิยัในตนเอง ซ่ึงถือว่าเป็นยอด

ปรารถนาของคน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา เพราะว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยแห่งการ

เสริมสร้างการเจริญเติบโต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างรวดเร็ว เป็นวัยที่มีความคิดอยากเป็นอิสระ ต้อง

เผชิญปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น มีการตัดสินในอย่างรวดเร็ว วู่วาม แสดงออกทางอารมณ์อย่างรุนแรง จาก

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นที่กล่าวมาแล้วน้ัน อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปในทิศทางท่ี

ไม่พึงประสงค์และเป็นปัญหาของโรงเรียน สังคม และประเทศชาติได้ในท่ีสุด อันได้แก่ ปัญหาการก่อ

อาชญากรรม ปัญหาการเสพสิง่เสพติด ปัญหาชูส้าว ปัญหาการฝ่าฝืนระเบียบวนิยัของโรงเรียน ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ ศุภนิตย์ วัฒนธาดา ได้สรุปถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีวินัยไว้ดังนี้ ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ช่วยสร้างความรับผิดชอบแก่บุคคล ช่วยสร้างความสามัคคีปรองดอง

ในหมู่คณะ ช่วยส่งเสริมหลักประชาธิปไตยทุคนจะต้องรับผิดชอบควบคุมตนเอง ช่วยให้ครูและนักเรียนอยู่

ร่วมกนัได้อย่างปกตสิขุ ช่วยส่งเสรมิการเรยีนการสอนให้ประสบความส�าเรจ็ตามจดุมุง่หมาย และสอดคล้อง

กับแนวคดิของ สรุางค์ จันทน์เอม ได้กล่าวถงึหลกัการสร้างวินยัท่ีส�าคญัม ี4 ประการคือ เด็กจะต้องประพฤติ

ตนในสิ่งที่ดีและขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา เด็กจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับ

การกระท�าดแีละความพงึพอใจกบัการกระท�าไม่ด ีนัน่คอืให้เดก็พอใจทีจ่ะปฏบิตัใินสิง่ทีด่คีวรหลกีเลีย่งการ

ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควร เด็กจะต้องกระท�าความดีจนกระทั่งเกิดความเคยชิน หรือเกิดเป็นนิสัยโดยไม่ต้อง

มีใครแนะน�า และเด็กจะต้องเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดี ไม่พึงปรารถนาของสังคม
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9. ข้อเสนอแนะ
จากการวจัิย ความมรีะเบยีบวนัิยในตนเองของนกัเรียนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมืองร้อยเอด็ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 1.  ด้านความรบัผดิชอบ พบว่า ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่ คอื นกัเรยีนแต่งกายเป็นระเบียบเรยีบร้อย 

ดงัน้ัน คร ูอาจารย์ ในโรงเรียนควรให้ความร่วมมอืเอาใจใส่นกัเรียนอย่างจรงิจงัในการควบคมุดแูลตรวจการ
แต่งกายของนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนหรือก่อนการเรียนการสอนอย่างสม�่าเสมอ

 2. ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่า คือ นักเรียนกล้าพูดแสดงความ 
คิดเห็นด้วยเหตุผล ดังนั้น ครู อาจารย์ ในโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เน้นการให้นักเรียน
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับนักเรียน

 3.  ด้านการตรงต่อเวลา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่า คือ นักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ดังนั้น 
ครู อาจารย์ ในโรงเรยีนควรจดัมอบรางวลั เกยีรตบัิตรแก่นกัเรยีนท่ีปฏบัิตตินตรงต่อเวลา และก�ากับ ตดิตาม 
ประเมินผลการปฏบิติัของนกัเรยีนเกีย่วกบัการตรงต่อเวลาอย่างต่อเนือ่ง ท่ีผลการวจิยัปรากฏเช่นนี ้ผูบ้รหิาร
และครูผู้สอนควรจะชมเชยและให้ก�าลังใจเด็ก ซึ่งจะมีผลดีกว่าการอยู่เฉยๆ เมื่อเด็กท�าดี หรือดุเมื่อเด็ก 
ไม่ท�าหรือท�าผิด ควรชมเชยเฉพาะสิ่งที่เด็กท�าได้ ไม่ควรพูดชมเกินความสามรถของเด็ก มิฉะนั้นเด็กจะรู้สึก
ว่าผู้ใหญ่ไม่จริงใจ การให้รางวัลเด็กไม่ควรให้พร�่าเพรื่อ มิฉะนั้นเด็กจะท�างานเพื่อรางวัล

 4.  ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่า คือ นักเรียนไม่เอา
เปรียบผู้อื่น ดังนั้น ครู อาจารย์ ในโรงเรียนควรจัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึกให้นักเรียนในด้านความซ่ือสัตย์
สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น โดยการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลถึงการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
วินัยให้เกิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการจัดกิจกรรมความรู้คู่คุณธรรมควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
 1. ควรท�าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โดยการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนในด้านอื่น ๆ  
ที่แท้จริง

 2.  ควรท�าการศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของผู้ปกครอง โรงเรียนอื่นๆ
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11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่

ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดมีาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคณุ พระครวูจิิตรปัญญภรณ์, ดร. และขออนโุมทนา

ขอบคุณ ดร.จ�านง กมลศิลป์ ที่ท่านทั้งสองกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ความรู้ ค�าแนะน�า 

ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ขออนุโมทนาขอบคุณ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ 

ต�าแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด อาจารย์เอี่ยม อามาตย์มุลตรี อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ ดร.ประพิศ โบราณมูล ต�าแหน่ง อาจารย์ประจ�า/เจ้าหน้าท่ีงาน

สารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 

ตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.สัมฤทธิ์  

แก้วสมบัติ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง และดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ กรรมการ  

ที่กรุณาตรวจรูปแบบ ให้ค�าแนะน�า แก้ไขรูปแบบ และรูปเล่ม จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์  

ขออนุโมทนาขอบคุณ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผู้อ�านวยการสถานศึกษาทุกแห่ง และนักเรียนทุกคนที่

ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมลูและการเกบ็ข้อมลูในการค้นคว้าวจิยั จนท�าให้วทิยานพินธ์เล่มนีส้�าเรจ็

ลงได้อย่างสมบูรณ์ ความดีงามและคุณประโยชน์อันใดท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอน้อมเป็นเคร่ือง 

สกัการะบชูาแด่คณุของพระรตันตรยั อนัมพีระพทุธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ตลอดถงึคณุของบดิามารดา  

ผู้ให้ก�าเนิดชีวิต ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนผู้มีอุปการคุณ 

ทุก ๆ ท่าน
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ศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิก 

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

THE STUDY ON PERSONNEL’S AND MEMBERS’ BEHAVIORS  

IN APPLYING BUDDHISM’S FIVE PRECEPTS TO LEAD THEIR LIVES  

AT TAMBON ADMINISTRATION ORGANIZATIONS IN KHONG CHAI DISTRICT, 

KALASIN PROVINCE

พระมงคล จกฺกวโร (วิชาชัย)1

PHRAMONGKHON JAGKAWARO (WICHACHAI)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อศึกษา 

เปรียบเทยีบพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของบุคลากรและสมาชิกองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 152 คนโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .86 สถติิ

ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรยีบเทยีบ 

ความคิดเห็นโดยใช้การทดสอบค่า t-test ความแปรปรวนทางเดียว F-test หรือ (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า 

 1)  พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า 

อยู่ในระดับมากทั้งห้าด้าน ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ศีลข้อท่ี 3 

เว้นจากการประพฤติผิดในกาม รองลงมาได้แก่ ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์

 2)  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนั โดยรวม 

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ไม่แตกต่างกัน

 3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์คอื ศลีห้าเป็นเครือ่งมอืสร้างความมรีะเบยีบ

แบบแผนในการด�าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม และถือเป็นกฎเกณฑ์ความส�าคัญพ้ืนฐานในสังคม

เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันด้วยดี ไม่เบียดเบียนกัน การถือศีล 5 และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีนั้นเป็นสิ่งที่

ควรท�าอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอเพราะจะท�าให้ชีวิตเรามีความสุข และสมหวังหรือหากเราต้องเจอกับ

ปัญหาหรืออปุสรรคทีห่นกัหนาในชวีติกจ็ะท�าให้เรามสีตแิละรอบคอบในการแก้ปัญหาเหล่านัน้ให้ผ่านพ้นไป 

และท�าให้เราได้ใช้ปัญญาในการท�างานและสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตและครอบครัวของเราได้อย่างเต็มที่  

เต็มก�าลังความสามารถ

ABSTRACT

 The objectives of this thesis were: 1) to study personnel’s and members’ behaviors 

in applying Buddhism’s five precepts to leading their their daily oives at tambon  

administrative organizations in Khong chai district of Kalasin province, 2) to compare their 

behaviors in applying its five precepts to leading their everyday lives to variables of their 

genders, ages and educational backgrounds and, 3) to regulate the suggestions for their 

behaviors in applying its five precepts to leading their lives. The sampling group was based 

on Taro Yamane’s table, comprising 152 individuals in tambon administrative organizations’ 

authorized areas. The data collection instrument was the questionnaires with Lidert-type 

scalies, possessing the reliability for the whole entry at .86. The statistics exploited for data 

analyses encompassed percentage, mean and standard deviation, comparing their opinions 

by means of t-test and F-test (One-way ANOVA).

 Outcomes of the research reveals the following findings:

 1)  Personnel’s and members’ behaviors in applying Buddhism’s five precepts to 

leading their daily lives at tambon administrative organizations in Khong Chai district of 

Kalasin province was rated ‘more’ in the overall aspect. Given a single one, all five aspects 

remained the same. Each of them placed in descending orders of means included  

applying aspects of: 3rd precept, abstaining from sexual misconduct; 2nd one, abstaining 

from stealing things belonging to others and 1st one, abstaining from killing.

 2)  The comparative results of their behaviors in applying its five precepts to  

leading their everyday lives indicated that variables of their genders, ages and educational 

levels showed no significant differences in their application in the overall aspect.

 3)  Their suggestions for their behaviors in applying its five precepts to leading their 

everyday lives at tambon administrative organizations in Khong Chai district of Kalasin 
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province were that five precepts as the tool for creating orderliness of leading one’s life 

and living together in society were treated as basic rules in the society to live peacefully, 

without harming on another as to behave well as decent ones should be done  

continuously and successively. In so doing, it would make our lives happy and fulfilling. In 

case, one would face trouble or encounter a grave difficulty, it was to have them be  

conscious and careful in solving myriad problems behind. In addition, we had enough time 

to use our wisdom for working and fully creating progress to our family at the highest 

competency.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 การด�าเนนิชวีติในยคุโลกาภวิตัน์อนัเป็นยคุแห่งข้อมลูข่าวสารและโลกไร้พรมแดน ยคุทีเ่ตม็ไปด้วย

การแข่งขัน เร่งรีบ การเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่และวิทยาการต่างๆ ซ่ึงมีทั้งสิ่งท่ีดีข้ึน และบางส่วนส่งผลให้

สังคมขาดสันติสุข หากประชาชนทุกคนได้มีเวลาสักช่วงหนึ่งของชีวิตที่ส�ารวจตรวจสอบ แสวงหาค�าตอบ

เรื่องแก่นแท้แห่งพฤติกรรมเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นอันจะน�าไปสู่แนวทางพัฒนาตน อาจจะเป็นอีกช่องทาง

หน่ึงในการช่วยด�ารงตนตามบทบาทต่างๆ ได้โดยเหมาะสม ช่วยให้การด�าเนนิชวีติมปีระสทิธภิาพมากขึน้ทัง้

ในด้านชีวิตการเรียน การท�างาน และชีวิตส่วนตัว ดังนั้น ความส�าคัญของศีล 5 คือ การมีความประพฤติดี

ทางกายและวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย เป็นข้อปฏิบัติส�าหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่

ในความดีงามเมื่อประชาชนทุกคนของประเทศประพฤติตนอยู่ในเบญจศีลแล้ว ความสงบสุขเรียบร้อยก็จะ

เกดิขึน้แก่สงัคมประเทศชาติ เพราะศีลเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของมนษุย์ ให้อยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุปราศจาก

การเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในแนวทางนี้ตอบสนองกับการแก้ไขปัญหาระดับชาติโดย

เน้นการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ด�าเนินการต่อยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาและ

วิกฤตการณ์ในสังคมไทย ด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่วรชักาลที ่9 ซึง่ทรงมพีระราชด�ารสัด้วยความห่วงพระทยัว่า “ปัญหาทีส่ัง่สมมานานจะไม่ได้รับ

การแก้ไขและจะทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ในสงัคมไทย หากการพฒันาประเทศยงัคงยดึเศรษฐกจิเป็นศนูย์กลาง

แทนการพัฒนามนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคม” บรรทัดฐานชี้วัดคุณธรรมในสังคมไทยมีที่มาจากหลักค�าสอน

ในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานในวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งอนุมานได้จากการด�าเนินชีวิตตามปกติของ

ชาวไทยพุทธ แนวทางคณุธรรมพืน้ฐานดังกล่าวได้แก่ ศลี 5 คอื ไม่มุง่ท�าร้ายผูอ้ืน่ ไม่ทจุรติฉ้อโกง ไม่ประพฤติ

ผิดในกาม ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จ และไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษ (พระธรรมปิฎก, 2540, หน้า 22/84) 

หากพิจารณาในรายละเอียดของคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ ขั้นต้นแล้วจะพบว่า คุณธรรมดังกล่าว มีแต่

จะเสริมสร้างให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข และยังเป็นการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมท้ังด้าน

ร่างกาย สตปัิญญา ชมุชนและสงัคม ถ้ามนษุย์ในโลกนีต่้างคนต่างไม่มศีลีกนัแล้วจะเหน็ได้ทนัทว่ีา เป็นภาวะ

ที่ทนไม่ได้ ตัวเองก็ทนตัวเองไม่ได้ เมื่อตัวเองไม่มีศีล ตัวเองจะทน (พฤติกรรม) ของตัวเองไม่ได้ ถ้าคนไม่มี

ศีลกันแล้วจะเกิดเสนียดจัญไรของสังคมมากขึ้น (พุทธทาสภิกขุ, 2540, หน้า 77)
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 สาเหตุที่ส�าคัญประการหน่ึงที่ท�าให้ศีลธรรมของประชาชนเสื่อมทรามลงก็คือ ความกดดันทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นสาเหตุจากการเอารดัเอาเปรยีบกนัในสงัคม เกิดระบบการแข่งขันท�าให้ค่านยิมท่ีดงีามต่างๆ 

และความเชื่อเปล่ียนแปลงตามไปด้วย จากสังคมที่เคยยกย่องคนประพฤติดีประพฤติชอบก็กลับมายกย่อง

บคุคลท่ีมทีรพัย์สมบตั ิหรอืเงนิแทน โดยไม่ใส่ใจว่า บคุคลนัน้จะได้เงนิมาโดยวธิใีดบคุคลจงึเกดิแรงขบัทีต้่อง

ตอบสนองความต้องการทางวตัถ ุมกีารเบยีดเบยีนกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อมนบัตัง้แต่ การจ้ี ปล้น ฆ่า เพือ่

ประสงค์ทรพัยส์ิน ฆ่าล้างแค้น ขม่ขืนสตรี และผู้เยาว์ มัวเมาในอบายมุขหรือแหล่งกามารมณ ์รวมไปถึงการ

ทุจริตคดโกงกัน ดังเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เสมอ ปัญหาเหล่านี้เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเสื่อม

ด้านศีลธรรมของบุคคล และแผ่ขยายไปถึงเยาวชนด้วย ถ้าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ขยายต่อไป จะเกิด

ความเสียหายแก่ประเทศชาติ เพราะว่า ประเทศชาติจะก้าวหน้าหรือพัฒนาไปได้ก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติ

ปฏบิตัขิองคนในชาติเป็นส�าคญั ปัญหาจึงอยูท่ีว่่า จะใช้อะไรเป็นเครือ่งยบัยัง้จิตใจ ไม่ให้มนษุย์กระท�าชัว่หรอื

เป็นทาสทางอารมณ์ ค�าตอบที่น่าจะเห็นตรงกันก็คือศาสนา นั่นคือ ต้องเข้าใจศาสนาของตนเอง อย่างถูกต้อง 

และปฏบัิตติามหลกัการของศาสนานัน้ๆ ตามหลกัพระพทุธศาสนาถอืว่า ศลีนัน้เป็นข้อปฏบิตัขิัน้เริม่แรกสดุ

ทีมุ่ง่ไปทีค่วามประพฤติพืน้ฐาน โดยเน้นการละเว้นความชัว่ต่างๆ (พระศรสีทุธโิมล,ี 2524, หน้า173 – 174)

 ท้องท่ีอ�าเภอฆ้องชัยเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ�าเภอกมลาไสย ทางราชการได้แบ่งพื้นท่ีการปกครอง

ออกมาตั้งเป็น กิ่งอ�าเภอฆ้องชัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผล

บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

ยกฐานะขึน้เป็น อ�าเภอฆ้องชยั โดยมผีลบงัคบัต้ังแต่วนัที ่8 กนัยายน ปีเดยีวกนัท้องทีอ่�าเภอฆ้องชยัประกอบ

ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5 แห่ง แต่ในการวจิยัในครัง้นีศ้กึษาองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพียง 4 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลเหล่ากลางองค์การบริหารส่วนต�าบล

โคกสะอาดองค์การบรหิารส่วนต�าบลโนนศลิาเลงิและองค์การบรหิารส่วนต�าบลล�าช ี(ทีว่่าการอ�าเภอฆ้องชยั, 

2556, อดัส�าเนา) และอ�าเภอฆ้องชยัมคีวามพยายามทีจ่ะพฒันาบคุลากรให้มคีวามเสยีสละ ซ่ือสตัย์สจุรติ มี

ศีลธรรมประจ�าใจโดยเฉพาะศีลห้า จะเป็นตัวก�ากับมิให้กระท�าผิดต่อสังคม และประเทศชาติ ผลประโยชน์

โดยรวมก็จะเกดิแก่ผูม้ารบับรกิารช่วยให้บคุลากรเข้าใจในคณุค่าของความเป็นคน มคีวามคดิและพฤตกิรรม

ในด้านสร้างสรรค์มีน�้าใจ และให้บริการดุจญาติมิตร อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและ 

ประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น

 จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งจะท�าให้

เกดิพฤตกิรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเพือ่ให้บคุลากรได้รับคณุค่าทางพระพทุธศาสนาจนสามารถน�าพทุธธรรม

ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 315

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

 2. เพือ่เปรียบเทยีบพฤติกรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชีวติประจ�าวนัของบุคลากรและสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากร

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

3. สมมติฐานการวิจัย

 1. บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ

ต่างกัน มีพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

 2. บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอายุ

ต่างกัน มีพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

 3. บคุลากรและสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีม่รีะดบั

การศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บคุลากรและสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 244 คน

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากร

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้คือ

  1)  ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์

  2)  ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักทรัพย์

  3)  ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

  4)  ศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดปลด

  5)  ศีลข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติด

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ท้องที่อ�าเภอฆ้องชัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4 แห่ง คือ

  1)  องค์การบริหารส่วนต�าบลเหล่ากลาง 

  2)  องค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสะอาด 

  3)  องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนศิลาเลิง

  4)  องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าชี
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5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ท�าให้ทราบผลของการศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 2. ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชีวติประจ�าวนัของบุคลากรและ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ต่างกัน 

 3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากร

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

 4. ผลการวจัิยใช้เป็นแนวทางเพือ่สร้างภมูคิุม้กนัให้บคุลากรและสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ได้รบัการพฒันาด้านจติใจ ซึง่จะท�าให้เกดิพฤตกิรรมในเชงิสร้างสรรค์ 

และเพือ่ให้บคุลากรได้รบัคณุค่าทางพระพทุธศาสนาจนสามารถน�าพทุธธรรมไปประยกุต์ให้เกิดประโยชน์ใน

ชีวิตประจ�าวัน

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 244 คน

 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 152 คน ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane)

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

  ตอนที ่2 แบบสอบถามพฤตกิรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของบคุลากรและสมาชกิ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) 

 4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

F-test (One-way ANOVA)

7.  ผลการวิจัย

 1. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวติประจ�าวนัของบุคลากรและสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

  พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า  

อยู่ในระดับมากทั้งห้าด้าน ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ศีลข้อที่ 3 เว้นจาก
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การประพฤติผิดในกาม รองลงมาได้แก่ ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ ศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดปลดศีล

ข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดและศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์

  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

  1)  ศลีข้อท่ี 1 เว้นจากการฆ่าสตัว์ พบว่า พฤตกิรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของ

บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การให้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อน

มนุษย์และสัตว์” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่ท�าร้ายยุงและแมลงที่มารบกวน”

  2)  ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ของบคุลากรและสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การปรารถนาให้ชุมชนของท่านสงบสุข

ปราศจากลักขโมย” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “การไม่ประกอบอาชีพเอารัดเอาเปรียบ”

  3)  ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวนัของบคุลากรและสมาชิกองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การยกย่องให้เกียรติ 

คู่ครอง”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่ประพฤติล่วงละเมิดในคู่ครองของผู้อื่น”

  4)  ศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดปด พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของ

บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การไม่เคยผิดสัญญา หรือไร้สัจจะ” 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่พูดเท็จ โกหก หลอกลวง”

  5)  ศีลข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติด พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การไม่ข้องเกี่ยวกับ 

สารเสพติด” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่เสพสุราและของมึนเมา”

 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

  สมมติฐานที่ 1 บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรม

การน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

  ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรม

การน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(Null Hypothesis)

  สมมติฐานที่ 2 บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรม

การน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

  ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรม

การน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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(Null Hypothesis)

  สมมติฐานที่ 3 บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี

พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

  ผลการวจิยัพบว่า บคุลากรและสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มี

พฤตกิรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชวิีตประจ�าวนั ทัง้โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 

8.  อภิปรายผล

 จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

 1. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวติประจ�าวนัของบุคลากรและสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

  พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าคนเรา

โดยทั่วไปก็มีปกติคือมีศีลประจ�าตัวอยู่ทุกคนแล้ว ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของกันและกัน  

ไม่ล่วงละเมิดในคู่ครองของกัน ไม่มักมากในกาม ไม่โกหกหลอกลวงกัน ไม่ท�าให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์ด้วย

ค�าพูดของคน ไม่หลงลืมสติ ไม่ติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษทุกชนิดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพรอุ่น

เจ้าบ้าน ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้บริหารและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรมีพฤติกรรมการน�าศีล5ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก

  ด้านท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ แต่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ศลีข้อที ่3 เว้นจากการประพฤติ

ผิดในกาม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศีลข้อนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี สร้างความเป็นปึกแผ่น 

ป้องกนัความแตกร้าวในหมูม่นษุย์ และท�าให้วางใจกนัและกนั ชายกบัหญงิแม้ไม่ได้เป็นญาตกินั กย็งัมคีวาม

รักใคร่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันได้ ด้วยอ�านาจความปฏิพัทธ์ในทางกาม ท้ังนี้ประชาชนมีความเข้าใจในศีล 

ข้อน้ีเป็นอย่างด ีซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ กระทรวงศกึษาธกิาร ได้กล่าวถงึศลีข้อที ่3 ไม่ประทษุร้ายของ

รักของผู้อื่น ศีลข้อนี้มุ่งหมายปลูกความสามัคคีและป้องกันการแตกร้าวในหมู่มนุษย์ไม่ให้ละเมิดสิ่งใดก็ตาม

ที่เป็นของรักของหวงของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรหรือแม้กระทั่งสิ่งของต่างๆ

  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่มีค่าผลแปลอยู่ในระดับมากคือ ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์ 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าจากการเลี้ยงชีพประชาชนยังคงบริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เช่น กุ้ง หอย ปู 

ปลา หมู ไก่ ฯ จึงท�าให้มีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฎก 

(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงปาณาติปาตาเวรมณี เว้นจากการไม่ท�าลายชีวิตฆ่าสัตว์การประทุษร้ายรังแกกัน 

รวมทั้งประพฤติหรือด�าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านร่างกายและชีวิต

  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 319

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  1)  ศลีข้อท่ี 1 เว้นจากการฆ่าสตัว์ พบว่า พฤตกิรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของ

บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การให้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์”ที่เป็นเช่นนี้ 

อภิปรายผลได้ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขจ�าเป็นจะต้องเป็นผู้มีเมตตา กรุณา มีน�้าใจมีไมตรีต่อ

เพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดถึงผู้อื่นและแสดงต่อผู้อื่น เหมือนที่ต้องการให้คนอื่น

แสดงต่อตนเอง สามารถท�าดีต่อผู้อื่นได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวง

ศึกษาธิการได้กล่าวถึง ศีลข้อที่ 1 ไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อ่ืน ศีลข้อนี้มุ่งให้มนุษย์มีความเมตตา 

ต่อกัน รวมทัง้สตัว์ทัง้ปวงด้วยผูร้กัษาศีลข้อนีพ้งึละเว้นการกระท�า 3 อย่างคอื 1) การฆ่าให้ตาย 2) การท�าร้าย

ร่างกายและ 3) การทุรกรรมกักขังหน่วงเหนี่ยว (การกักขังทรมาน)

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่ท�าร้ายยุงและแมลงที่มารบกวน”ที่เป็น

เช่นน้ีอภปิรายผลได้ว่าในเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลอ�าเภอฆ้องชยัจงัหวดักาฬสนิธุ ์มยีงุ และแมลง

จ�านวนมาก ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ส่วนแมลงในพืชไร่นาข้าว มีชาวบ้านบางหมู่บ้านท�าการเกษตรตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท�าไร่ ท�านา ยังคงใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ฯ ไล่แมลง จึงท�าให้มีพฤติกรรม

การน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมวิชาการได้ให้ความ

หมายของเบญจศลีและเบญจธรรมไว้ว่าเบญจศีลคอืศลี 5 (1) เว้นฆ่าสตัว์ (2) เว้นลกัทรพัย์ (3) เว้นประพฤติ

ผิดในกาม (4) เว้นพูดปด (5) เว้นของเมา

  2)  ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ของบคุลากรและสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จงัหวัดกาฬสนิธุ ์โดยรวมอยูใ่นระดับ

มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนมีความเข้าใจในศีลข้อ 2 เพราะ

หากบคุคลใดทีก่ระท�าการน�าทรพัย์ของผูอ้ืน่ไปเป็นของตนเอง โดยมเีจตนาเพือ่การเบียดเบียนไม่ว่าจะกระท�า

การใดให้ได้ไป ซึ่งทรัพย์เพราะกลโกงหรือการทุจริตหรือการยักยอกเอา โดยผู้เป็นเจ้าของนั้นจะรู้หรือไม่รู้

ก็ตามนั้นถือได้ว่า “ผิดศีลข้อ 2” นั่นก็เพราะ “เจตนาที่จะครอบครองของผู้อื่น”นั่นเองซึ่งการท�าผิดศีลข้อ

ลักทรัพย์เป็นการกระท�าเพื่อให้ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น ย่อมก่อให้เกิดปัญหาการเบียดเบียนกันและกัน

สร้างทุกข์ในตนเองและสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวถึง ศีลข้อที่ 2 

ไม่ประทษุร้ายทรพัย์สนิของผูอ้ืน่ ศลีข้อนีมุ้ง่ป้องกนัการท�าลายกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิของกนัและกนั รวมถงึ

การลักขโมยการฉ้อโกงการปล้นการจี้ การหลอกลวงยักยอกรับสินบน แม้เล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรท�า

   ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ คือ ข้อ 6 ทีว่่า “การปรารถนาให้ชมุชนของท่านสงบสขุปราศจาก

ลักขโมย” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลมีความปรารถนาให้

เกิดความสงบสุขในสังคมชุมชนของตน สร้างความสามัคคีในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรม

ปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ศีลเป็นข้อก�าหนดอย่างต�่าที่สุดในทางความประพฤติของมนุษย์ เท่าที่จ�าเป็นพอที่

จะให้สังคมมนุษย์อยู่กันโดยปกติสุขและแต่ละคนมีชีวิตที่ไม่เป็นโทษภัย

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “การไม่ประกอบอาชีพเอารัดเอาเปรียบ”ที่เป็น

เช่นน้ีอภิปรายผลได้ว่าในการประกอบอาชีพใดๆก็ตามหากผู้ประกอบอาชีพยังปราศจากความรับผิดชอบ

ขาดจิตส�านึกงานอาชีพนั้น ก็จะไม่ประสบผลส�าเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ซืมบาร์โดและเกอร์ริก 
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(Zimbardo and Gerrig)อธบิายว่าพฤตกิรรมเป็นการกระท�าของบคุคลเพือ่ปรบัตวัต่อสิง่แวดล้อมซ่ึงเป็น

พฤติกรรมที่สังเกตได้

  3)  ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวนัของบคุลากรและสมาชิกองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชยั จังหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คอื ข้อ 4 ทีว่่า “การยกย่องให้เกยีรตคิูค่รอง”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ผลได้ว่าความรักเป็นเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และใส่ใจในความรู้สึกของกันและกันตลอดเวลา 

โดยทั่วไปผู้ชายได้รับการยอมรับจากสังคมให้เป็นผู้น�าครอบครัว ผู้ชายส่วนมากมีความรู้สึกไวหากภรรยา

กระท�าการใดทีเ่ป็นการแสดงให้เหน็ถงึการไม่ให้เกยีรตเิขา เพราะผูช้ายถอืเรือ่งศกัดิศ์รเีป็นเรือ่งส�าคญั ภรรยา

ที่ฉลาดควรท�าให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่าภรรยาให้เกียรติเขา ให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนส�าคัญ และ

ได้รบัการยกย่องในฐานะผูน้�า เพราะโดยธรรมชาตแิล้ว ผูช้ายจะถอืว่าเกยีรตแิละศกัดิศ์รเีป็นเรือ่งส�าคญัมาก 

ผู้หญิงจะถือว่าความรักส�าคัญมากกว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรี หากภรรยายกย่องและให้เกียรติสามี สามีก็จะ

ตอบสนองด้วยความรักใคร่ ทะนุถนอม และดูแลเอาใจใส่ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฎก 

(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดเบียดเบียนผู้อื่นทางด้าน 

คู่ครองบุคคลที่รักหวงแห นไม่ผิดประเพณีทางเพศ ไม่นอกใจคู่ครองของตน

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ข้อ 1 ทีว่่า “การไม่ประพฤตล่ิวงละเมดิในคูค่รองของผูอ้ืน่” 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย มีจรรยา

บรรณ พึงไม่ล่วงละเมดิทางเพศหรือมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศกบับคุคลอืน่ซึง่ไม่ใช่คูส่มรสของตน ซึง่สอดคล้อง

กบัแนวคดิของ พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตุโฺต) ทีก่ล่าวถงึ ศลีข้อ 3 ว่า กาเมสมุจิฉาจาราเวรมณเีว้นจาก

การประพฤติผิดเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านคู่ครอง บุคคลท่ีรักหวงแหน ไม่ผิดประเพณีทางเพศ ไม่นอกใจ 

คู่ครองของตน

  4)  ศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดปด พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของ

บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย เป็น

ผูรั้กสจัจะ จะพูดแต่ค�าสตัย์จรงิด้วยความจรงิใจและปรารถนาดมีุง่หวงัดต่ีอผูฟั้ง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึง ศีลข้อที่ 4 ไม่ใช้วาจาเบียดเบียนผู้อื่น คือไม่พูดปดโกหกหลอกลวง ไม่พูด

ค�าหยาบเยาะเย้ยเสยีดสถีากถางประชดประชนักระทบกระแทกแดกดนัให้ผูอ้ืน่เดอืดร้อน ศลีข้อนีมุ้ง่ป้องกนั

การท�าลายประโยชน์ตนและผู้อื่น เพราะการใช้วาจากระทบกระทั่งผู้อื่นไม่เป็นการควรกระท�า

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การไม่เคยผิดสัญญา หรือไร้สัจจะ” ที่เป็นเช่นนี้ 

อภิปรายผลได้ว่าบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัยได้ท�าตามสัญญาหรือ

สจัจะทีไ่ด้ให้ไว้ จะมุง่มัน่ทุม่เทอย่างเต็มทีใ่นการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติยดึถือผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกรมวิชาการ ได้ให้ความหมายของเบญจธรรมไว้ว่า 

เบญจธรรมคือธรรม 5 ประการหรือความดี 5 อย่างที่ควรประพฤติคู่กันไปกับการรักษาเบญจศีลตามล�าดับ

ข้อ 1 เมตตากรณุา, ข้อ 2 สมัมาอาชวีะ, ข้อ 3 กามสงัวร (ส�ารวมในกาม), ข้อ 4 สจัจะและข้อ 5 สตสิมัปชัญญะ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่พูดเท็จ โกหก หลอกลวง”ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายผลได้ว่าบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย ได้พูดจริง ท�าจริง ไม่

โกหก ลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าว

ถึง มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการด�าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาเท็จ โกหก ค�าหยาบ 

นินทา ด่าทอ หลอกลวง เพ้อเจ้อ หรือพูดยุแหย่ให้เกิดความแตกแยก ตัดรอนประโยชน์หรือแกล้งท�าลาย

ด้วยวาจา

  5)  ศีลข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติด พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายผลได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชยั ได้จดั

แสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในแง่ศีลธรรมและกฎหมาย 

ในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและสมาชิกสภาฯ เป็น

อย่างด ีซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยุตโฺต) กล่าวถงึ สรุาเมรยมชัชปมาทฏัฐาน

าเวรมณี เว้นจากน�้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท สิ่งเสพติดให้โทษที่ท�าให้เสีย

สติสัมปชัญญะ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติด” ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายผลได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย ได้สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและ 

แก้ปัญหายาเสพติดให้โทษ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนความมั่นคงรักษาความสงบเรียบร้อยของต�ารวจ ก�านัน

ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ต�ารวจชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะบุคคลกลุ่มเสี่ยงและใช้การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพตดิของอ�าเภอฆ้องชยั และส่งเสรมิการสร้างชมุชนน่าอยูแ่ละชมุชนเข้มแขง็ปราศจากการแพร่

ระบาดของยาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวถึงสุราเมรยมัช

ชปมาทัฏฐานาเวรมณี เว้นจากน�้าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท สิ่งเสพติดให้โทษท่ี

ท�าให้เสียสติสัมปชัญญะ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่เสพสุราและของมึนเมา”ที่เป็นเช่นนี้

อภปิรายผลได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชยัรณรงค์ให้และเรยีกร้องให้ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน

บคุลากร และสมาชกิสภาฯท�าตวัเป็นตวัอย่างทีด่กีบัลูกบ้านและคนในครอบครวั โดยงดการดืม่สรุาและของ

มนึเมาทกุชนิด เพราะนอกจากต้องเสยีเงินซือ้สรุามาดืม่ในราคาแพง ยงัเป็นต้นเหตสุ�าคญัท�าให้เกดิอบุตัเิหตุ

โดยกล่าวคาดโทษกับผู้น�าท้องถิ่นที่มาร่วมรับฟังนโยบายทุกคน หากเกิดเรื่องไม่ดีงามเพราะดื่มสุราในช่วง

เวลาราชการ จะต้องถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งมีโทษถึงปลดออกจากต�าแหน่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

กระทรวงศกึษาธกิาร ได้กล่าวถงึ ศลีข้อที ่5 ไม่ประทษุร้ายสตสิมัปชญัญะของตวัเอง คอืไม่ดืม่ ไม่สบู ไม่เสพ

เครื่องดองของมึนเมาท้ังหลายอันเป็นเหตุให้ขาดสติสัมปชัญญะเพราะการขาดสติสัมปชัญญะย่อมท�าให้ 

ผิดศีลข้ออื่นๆได้

 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย พบว่า 



Vol.4 No.1 January - June 2015322

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

  1)  บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการน�าศีล 5 

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศีล 5 เป็นศีลพื้นฐานที่ชาวพุทธ

ไม่ว่าเพศชายหรือหญงิพงึยดึถอืและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั จงึส่งผลให้ประชาชนทัง้เพศชายและเพศหญงิ

น�ามาใช้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร อุ่นเจ้าบ้าน ได้ท�าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรม

การน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอตะพานหิน 

จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอตะพานหิน  

จังหวัดพิจิตรที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ไม่แตกต่างกัน

  2)  บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการน�าศีล 5 

ไปใช้ในชวีติประจ�าวนั โดยรวม ไม่แตกต่างกนั ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าไม่ว่าอายจุะมากหรอืน้อยสามารถ

น�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้เท่าๆ กนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ วไิลพร อุน่เจ้าบ้าน ได้ท�าการวจิยั

เรื่อง พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลใน

อ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

อ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน  

ไม่แตกต่างกัน

  3)  บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรม

การน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าในปัจจุบันได้มีการ

จัดอบรมศีลธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน จึงท�าให้บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มี

ระดับการศึกษาต่างกัน มีการน�าศีล 5 มาใช้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร อุ่นเจ้า

บ้าน ได้ท�าการวิจัยเรือ่ง ศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวติประจ�าวนัของผูบ้รหิารและสมาชกิองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลในอ�าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ผลการวจิยัว่า ผูบ้ริหารและสมาชกิสภาองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลอ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับพฤติกรรมการน�าศีล 5 

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

9.  ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย

แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1)  ผลการวจิยั พบว่า พฤติกรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของบุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันให้มากยิ่งขึ้นของบุคลากร

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสร้างจิตส�านึกให้บุคลากร

และสมาชิกฯ เห็นคุณค่าทางศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมทางศาสนา และน�าศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติ

ในชีวิตประจ�าวันอย่างสม�่าเสมอ
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  2) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการ

ประพฤติผิดในกาม ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวันให้มากยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมให้บุคลากรและสมาชิกฯ รักษาศีลข้อท่ี 3 เว้นจากการประพฤติผิดใน

กาม มาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตให้ได้มากที่สุดเพื่อความถูกต้องของศีลธรรม

  3)  ด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการ 

ฆ่าสัตว์ ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ให้มากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้กินเจ หรือมังสวิรัติ เพื่อสุขภาพมากข้ึน สร้างสภาพแวดล้อมในท่ีท�างาน  

รับประทานอาหารร่วมกัน โดยท�าอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ ท่ีผลิตเองในชุมชนปลอดสารพิษ สุขภาพ 

ก็จะดีขึ้นแข็งแรงขึ้น ปลอดจากโรคภัยที่มากับเนื้อสัตว์ ฯ

  4)  ผลการวจิยั พบว่า พฤติกรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของบุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าแปลผล 

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื ข้อ 4 ทีว่่า “การยกย่องให้เกยีรตคิูค่รอง”ดงันัน้ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรแก้ไขปรบัปรงุ

และพฒันาส่งเสรมิให้มกีารประยกุต์ใช้จนถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยส่งเสรมิให้มกีารการยกย่องให้เกยีรตคิูค่รอง 

ซึง่อกีฝ่ายหน่ึงรูว่้าเป็นคนส�าคญัส�าหรบัคณุ เป็นบคุคลทีม่คีณุค่ามคีวามหมาย คณุเคารพในความเป็นเขาทัง้

ความคดิ การกระท�าในฐานะบคุคลหนึง่ทีม่ศัีกด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ และในฐานะคูชี่วิต การให้เกยีรตสิามารถ

กระท�าได้หลายวิธี ทั้งความคิด ความรู้สึก ค�าพูด การกระท�า

  5)  ผลการวจิยั พบว่า พฤติกรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของบุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่

ในระดับปานกลาง คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่ท�าร้ายยุงและแมลงที่มารบกวน” ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควร

ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้จนถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพ่ือ

ป้องกัน และไล่แมลง เช่น ผลิตน�้าส้มควันมันไล่แมลง จัดหาอุปกรณ์หลอดไฟเพื่อก�าจัดยุง

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  1)  ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภออื่นๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

  2)  ควรศกึษาเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของบคุลากรองค์กร

อื่นๆ ในต�าบล เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  3)  ควรศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับศีล 5 ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน พร้อมจัดโครงการ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศีล 5 ให้ทราบถึง องค์ประกอบ อานิสงส์ โทษ และผลกรรมของการละเมิดศีล 5 

ฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานขั้นต้น ให้กับบุคลากรในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอฆ้องชัย จังหวัด

กาฬสินธุ์
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11.  ค�าขอบคุณ

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ 

และดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ ที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแนวทางท่ีถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วย

ความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ 

โอกาสนี้ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี และนายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร

ที่ให้ความอนุเคราะห์ในในการตรวจสอบรวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ  

ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมภู รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)ดร.สุกิจ ชัยมุสิก และรองศาสตราจารย์

อุดม พิริยสิงห์ ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ จนท�าให้วิทยานิพนธ์

เล่มนี้มีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน ขออนุโมทนาขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล บุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้

ข้อมลูและการเกบ็ข้อมลูในการค้นคว้าวจัิย จนท�าให้วทิยานพินธ์เล่มนีส้�าเรจ็ลงได้อย่างสมบูรณ์ คณุประโยชน์ 

อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บิดา 

มารดา และบุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัยทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 325

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การพัฒนาแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

Developing Guidelines for Educational Resource Sharing among Schools 

under The Office of Roi – et Educational Service Area 1

ดร. จ�านง กมลศิลป์

DR. CHAMNONG KAMONSIN

ท�าการวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแนวทางที่เป็นไปได้ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันในด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ีหรือแหล่งเรียนรู้ 

ด้านสื่ออุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้และด้านงบประมาณ ระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาและระหว่างสถาน

ศึกษากับหน่วยงานการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

การด�าเนินการวจัิยม ี3 ระยะ คือ ระยะที ่1 การศกึษาบรบิททีเ่กีย่วข้องกบัแนวทางการใช้ทรพัยากร

ทางการศกึษาร่วมกนั ระยะที ่2 การจดัท�าร่าง การตรวจสอบ การทดลองใช้และการประเมนิแนวทางในการ

ใช้ทรัพยากรทางการศกึษาร่วมกนั ระยะที ่3 การพัฒนาและการก�าหนดแนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการ

ศึกษาร่วมกันฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่มีความเป็นไปได้ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย  

9 แนวทาง ได้แก่ 1) เจ้าหน้าธุรการกลาง 2) การเรียนรวมระหว่างสถานศึกษาบางช่วงชั้น 3) ศูนย์การเรียนรู้  

4) ครอูาสา 5) ครหูมนุเวยีน 6) ความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษากบัหน่วยงานการศกึษา 7) สนามกฬีากลาง 

8) คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และ 9) ห้องสมุดเคลื่อนที่

 ABSTRACT

The objective of this research was to develop feasible, appropriate, efficient and 

effective guidelines for sharing educational resources, i.e. personnel, buildings, learning 

media and budget among schools under Roi – et Educational Service Area Office 1.

The research was conducted in 3 phases : Phase 1, study of the context related 

to educational resource sharing; Phase 2, drafting, checking, experimenting and evaluating 

the guidelines for sharing of educational resources; Phase 3 developing and finalizing the 

guidelines for sharing of educational resources.
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The research found that feasible, appropriate, efficient and effective guidelines for 

sharing of educational resources among schools under Roi – et Educational Service Area 

Office 1 included 9 measures: 1) common correspondence secretary, 2) common learning 

in the same class by students from different schools, 3) learning center, 4) volunteer  

teachers, 5) revolving teachers, 6) cooperation between education institutions and other 

education agencies, 7) common sports facilities, 8) mobile computers and 9) mobile library.

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติสาระส�าคัญเกี่ยวกับการศึกษาไว้

หลายประการ อาท ิก�าหนดให้บคุคลมสีทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีทีร่ฐั

จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐจะต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน 

ให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม การจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  

การปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมความรู้และปลูก

ฝังจติส�านึกทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการเมอืง การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ 

สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

ประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ค�านึงถึงการมี

ส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่และเอกชนเป็นต้น หลกัการปฏริปูการศกึษาเหล่านีไ้ด้รบัการตรา

ไว้ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และในกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการบริหารการจัดการ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านการบริหารบุคคล 

ด้านโครงสร้างองค์การและด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา อาทิเช่น การยุบรวม กระทรวง

ศกึษาธกิาร ทบวงมหาวทิยาลยัและส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ มารวมเป็นกระทรวงเดยีวกนั

ใช้ชื่อว่า กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา และการก�าหนดโครงสร้าง

ทางการบริหารใหม่ขึ้นมา 5 หน่วยงานหลัก คือ 1.) ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)  

2.) ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3.) ส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

4.) ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 5) ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งแต่ละ

ส�านักงานมีฐานะเป็นกรมและรับผิดชอบภารกิจในส่วนของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีอ�านาจหน้าที่ รับผิดชอบดูแลการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในด้านนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง รวมทั้งการ

ก�ากบั ตดิตาม ประเมนิผล ส่งเสรมิพฒันานวตักรรมทางการศกึษา และสนบัสนนุงบประมาณและทรพัยากร

เพ่ือการศกึษา โดยโครงสร้าง สพฐ. จดัตัง้และก�ากบัดแูลส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (สพท.) ซึง่เป็นหน่วยงาน 

ทางการศึกษาในระดับพื้นที่รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียน

มัธยมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนในเขตพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งมีทั้งหมด จ�านวน 185 เขตพื้นที่การศึกษา มีอ�านาจ

หน้าที่ในการก�ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ท้องถิน่ให้สามารถจัดการศึกษาตามนโยบาย และมาตรฐานการศกึษา ส่งเสรมิ และสนบัสนนุการศกึษาของ

บคุคล ครอบครวั องค์กรชมุชน องค์กรเอกชน องค์กรวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั

สังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา นอกจากนี้ กฎหมายยังก�าหนดให้ 

สพฐ. กระจายอ�านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งในด้านการบริหารทั่วไป ด้านการเงินและ

งบประมาณ ด้านการบรหิารงานบคุคลและด้านวชิาการ รวมทัง้การประสานกบัหน่วยงานการศกึษาในสงักดัอืน่  

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขตพื้นที่นั้น เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาไป

สู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างไรก็ตาม ในการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่างๆนั้น พบว่า มีปัญหาส�าคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็น

ปัญหาต่อเน่ืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรทางการศึกษา วิเชียร เกตุสิงห์ 

และคณะ (2531 ; อ้างถึงใน ปรีชา คมัภีรปกรณ์, 2541 : 28-32) ได้ศึกษาวิจัยเพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากร

ทางการศกึษา ในระหว่างปี 2529-2531 พบว่า สถานศกึษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา

แห่งชาติ โดยภาพรวมขาดแคลนครูประมาณหนึ่งหมื่นคนเศษหรือประมาณร้อยละ 3.6 ของจ�านวนครูที่มี

ทัง้หมดในขณะนัน้ และสถานศกึษาสังกดักรมสามญัศกึษากข็าดแคลนครปูระมาณห้าพนัสีร้่อยคนเศษ หรอื

ประมาณร้อยละ 6 ของจ�านวนครูที่มีอยู่ในขณะนั้น ซ่ึงสภาพปัญหาดังกล่าวยังคงปรากฏให้เห็นอย่างเป็น 

รูปธรรมจนถึงปัจจุบัน ยิ่งกว่านั้นจากรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในวาระครบ  

3 ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งด�าเนินการโดยส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 146-148) พบว่าการระดมทรัพยากรมีความก้าวหน้าน้อย  

การจดัสรรเงนิอดุหนุนรายบคุคลมคีวามก้าวหน้าปานกลาง การใช้ทรพัยากรเพือ่การศกึษายงัมคีวามก้าวหน้าน้อย 

เนือ่งจากเพิง่เริม่โครงการ น�าร่อง การปรบัปรงุระบบการจดัการงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน และภายใต้

ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษานั้น พบว่า ในทางตรงกันข้าม สถานศึกษาต่างๆ มีความ

ต้องการด้านทรัพยากรทางการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นทุกปีงบประมาณ 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาร้อยเอด็ เขต 1 มอี�านาจหน้าทีใ่นการบริหารและจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

และการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ 7 อ�าเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอ 

จตุรพักตรพิมาน อ�าเภอศรีสมเด็จ อ�าเภอจังหาร อ�าเภอเชียงขวัญ อ�าเภอทุ่งเขาหลวงและอ�าเภอธวัชบุรี  

มีสถานศึกษาในสังกัด จ�านวนทั้งสิ้น 261 แห่ง จ�าแนกเป็น สถานศึกษาขนาดเล็กจ�านวน 124 แห่ง  

สถานศึกษาขนาดกลาง จ�านวน 122 แห่ง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ�านวน 10 แห่ง สถานศึกษาขนาดใหญ ่

พิเศษ 5 แห่ง และหากพจิารณาตามประเภทหรอืระดบัการจดัการศกึษาแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น โรงเรยีน

ประถมศกึษา จ�านวน 241 แห่ง โรงเรยีนมธัยมศกึษา 20 แห่งโดยมโีรงเรยีนเอกชน จ�านวน 16 แห่ง จ�านวน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 4,213 คน จ�าแนกเป็นข้าราชการครู จ�านวน 4,092 คน บุคลากร

ทางการศกึษา จ�านวน 116 คน ลกูจ้างประจ�า จ�านวน 5 คน สถานศกึษาในสงักดัมปัีญหาเกีย่วกบัทรพัยากร

ทางการศึกษาดังนี้ (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 2551: 18-30)

ด้านบคุลากร ในเชงิปรมิาณ พบว่า สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษามคีรเูกนิเกณฑ์อตัราก�าลงัตามที่

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก�าหนด จ�านวน 13 แห่ง ครูพอดีเกณฑ์ 

จ�านวน 10 แห่ง และครูต�่ากว่าเกณฑ์ จ�านวน 28 แห่ง โดยในภาพรวมมีครูระดับมัธยมศึกษาต�่ากว่าเกณฑ์ 
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จ�านวน 190 อตัรา ส�าหรบัสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา พบว่ามคีรเูกนิเกณฑ์จ�านวน 80 แห่ง พอดเีกณฑ์ 

48 แห่ง และครูต�า่กว่าเกณฑ์ จ�านวน 31 แห่ง เมือ่พจิารณาในภาพรวมพบว่ามอีตัราครเูกินเกณฑ์ 258 อตัรา 

ส�าหรบัในเชิงคณุลกัษณะ พบว่า ในสถานศกึษาทีเ่ป็นโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษานัน้ แม้จะมคีรคูรบ

ห้องเรยีนแต่ขาดแคลนครทูีม่วีฒุใินสาขาวชิาเอกทีต้่องการความช�านาญการหรอืความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน 

กล่าวคือ ขาดแคลนครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ จ�านวน 14 แห่ง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จ�านวน 14 แห่ง และวิชา

เอกภาษอังกฤษ จ�านวน 3 แห่ง โดยสถานศึกษาเหล่านี้ต้องใช้ครูที่มีวุฒิสาขาอื่น มาท�าการสอนแทน  

และในส่วนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษานั้น พบว่า ยังมีปัญหาการกระจายและการขาดแคลนครูในสาขา

วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา กล่าวคือ ขาดแคลนครูฟิสิกส์จ�านวน 18 แห่ง วิชาเอกเคมี จ�านวน 17 และวิชา

เอกชีววิทยา จ�านวน 16 แห่ง นอกจากนี้ทั้งสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษายังขาดแคลน 

ครูทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะในสาขาอื่นๆ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ ส�าหรับสถานศึกษาที่เปิดสอน 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

นอกจากน้ี ปัญหาที่ส�าคัญยิ่งก็คือ การที่มีครูไม่ครบชั้นในสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมี จ�านวน 123 แห่ง  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นปัญหาด้านบุคลากรส�าหรับสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด 

เขต 1 ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ

ด้านอาคารสถานที่ พบว่า มีสถานศึกษาที่มีอาคารสถานที่ ห้องสมุด สนามกีฬา สระว่ายน�้า  

ห้องปฏบิตักิารต่างๆอาท ิห้องปฏบัิติการคอมพวิเตอร์ ห้องปฏบัิตกิารทางภาษา ห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ 

เป็นต้น ซ่ึงมคีณุภาพและมาตรฐานอยูเ่ฉพาะในสถานศกึษาขนาดใหญ่พเิศษท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ 

ในขณะทีส่ถานศกึษาขนาดเลด็ยงัขาดแคลนสิง่ดังกล่าวอยูเ่ป็นจ�านวนมาก หากพจิารณาในเชิงประสทิธภิาพ

จะพบว่าอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเป็น 1 ต่อ 17 ในขณะที่อัตราส่วนห้องเรียน

ต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่ามีอัตราส่วน 1 ต่อ 39 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการใช้อาคาร

สถานที่หรือความคุ้มค่าในการลงทุนด้านอาคารสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างยังเป็นปัญหาส�าหรับสถานศึกษา 

ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านสื่อและอุปกรณ์ โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลยัง 

ไม่ติดตั้ง Internet จ�านวน 1 แห่ง คือโรงเรียนทรายทองวิทยา อ�าเภอศรีสมเด็จ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาด

เล็กที่มีนักเรียนต�่ากว่า 60 คน จะขาดแคลนห้องพิเศษ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  

ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดและวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ด้านงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียนจะจัดให้ทุกคนเท่า ๆ กัน คือระดับก่อน

ประถมศึกษา คนละ 1,700 บาท ประถมศึกษา คนละ 1,900 บาท มัธยมศึกษาตอนต้นคนละ 3,500 บาท 

มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 3,800 บาท ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก

ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการน�าไปพัฒนาสื่อ และกระบวนการเรียนการสอน เพราะงบประมาณ 

ส่วนหนึ่งต้องน�าไปจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียน

จึงเห็นได้ว่าสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีความพร้อมในด้าน

ทรัพยากรทางการศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ ด้านอุปกรณ์

เพ่ือการเรยีนรู้และด้านงบประมาณ ในสถานศกึษาบางแห่งอาจมีทรพัยากรบางอย่างเพยีงพอต่อการบรหิาร

จดัการแต่อาจขาดแคลนทรพัยากรอกีบางอย่างท่ีจะน�าไปสูก่ารบรหิารจดัการทีด่มีปีระสทิธผิล เพราะว่าโดย
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หลักการแล้ว การบริหารการศึกษาจะประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและ

ปรมิาณเพยีงพอ ต้องได้รบังบประมาณสนบัสนนุการด�าเนนิงานมากพอ ต้องมวัีสดสุิง่ของตามความต้องการ

ของโครงการและแผนงาน และจะต้องมีระบบบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ในสภาพที่ทั้งขาดแคลนและขาดสมดุลเช่นน้ี จึงเป็นการสมควรที่จะต้องแสวงหาแนวทางท่ี 

หลากหลายในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ซ่ึงเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้ เหมาะสม  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพ่ือพัฒนาแนวทางที่เป็นไปได้ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากร

ทางการศึกษาร่วมกันในด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้

และด้านงบประมาณ ระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานการศึกษา 

ในเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

3.  ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) มีขอบข่ายการวิจัย ดังนี้

1.  ด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

 1.1 สถานศึกษา จ�านวน 261 แห่ง หน่วยงานการศึกษา จ�านวน 17 แห่ง ในเขตพื้นที่การ

ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

 1.2  กรณีตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จดีเยี่ยม จ�านวน 2 กรณีศึกษา

2.  ด้านระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัย ด�าเนินการวิจัย ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึง 

เดือนกันยายน 2556

3.  ด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาเพือ่พฒันาแนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการศึกษาร่วมกนัระหว่าง

สถานศึกษากับสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานการศึกษาใน 4 ด้านได้แก่ด้านบุคลากร 

ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ และด้านงบประมาณ

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1 เป็นการแก้ปัญหาครูไม่ครบขั้น และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกทางหนี่ง

4.2  ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน

5.  วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัยมีขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำรแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันของสถานศึกษา เขตพื้นที่การ

ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ 
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และด้านงบประมาณ ประกอบด้วย

1.  สภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา

 ร่วมกนัระหว่างสถานศกึษากบัสถานศกึษาเป็นการศึกษา จากกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นสถานศกึษา

ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาร้อยเอด็ เขต 1 จ�านวน 261 แห่ง ผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา  

หรือผูรั้กษาการในต�าแหน่ง จ�านวน 261 คน เก็บรวบรวมข้อมลู โดยแบบสอบถามปลายเปิด วเิคราะห์ข้อมูล

โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) น�าเสนอข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูล  

ในรูปตารางและความเรียง

 2.  สภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายในการศกึษาคอืหน่วยงานการศึกษาทีต่ัง้ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาร้อยเอด็เขต 1 จ�านวน 17 แห่ง 

ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา จ�านวน 17 คน ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานการ

ศึกษา จ�านวน 3 คน ได้แก่ผู้อ�านวยการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

องค์การบรหิารส่วนจังหวดัร้อยเอ็ดและผูอ้�านวยการกองการศึกษาเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ หวัหน้าส่วนราชการ

ระดับจังหวัด จ�านวน 5 คนได้แก่ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อ�านวยการงานการท่องเท่ียว กีฬาและนันทนาการจังหวัดร้อยเอ็ด 

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับอ�าเภอ จ�านวน 9 คน ได้แก่

สาธารณสขุอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ สาธารณสขุอ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน สาธารณสขุอ�าเภอธวชับรุ ีเกษตรอ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน เกษตรอ�าเภอเชียงขวัญ สหกรณ์อ�าเภอศรีสมเด็จ สหกรณ์อ�าเภอจังหาร ปศุสัตว์อ�าเภอศรี

สมเด็จและปศุสัตรอ�าเภอทุ่งเขาหลวง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดย

การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ และเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ โดยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

Group Discussion) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน�าเสนอข้อมูลทั้ง 

2 ส่วนโดยการจัดกลุ่มข้อมูล (Group) ในรูปตารางและความเรียง

ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการศึกษากรณีตัวอย่างขององค์การท่ีประสบความส�าเร็จจากการใช้ทรัพยากร

ทางการศึกษาร่วมกัน ในด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ 

และด้านงบประมาณจ�านวน 2 กรณี ได้แก่ โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นโครงการที่ด�าเนิน

การในรูปแบบและลกัษณะเดียวกันในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัว่ประเทศ โดยเลอืกศกึษากรณขีองส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กด้วยหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี เป็นโครงการท่ี

ด�าเนนิการในรปูแบบและลกัษณะเดียวกนัในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัว่ประเทศเช่นเดยีวกบัโครงการครพูระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน   

ผูใ้ห้ข้อมลูทัง้ 2 กรณ ีได้แก่ ผูร้บัผดิชอบหรอืผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัโครงการ และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

กับโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา น�าเสนอข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูล ในรูปความเรียง

ระยะที ่2 การจัดท�าร่าง การตรวจสอบ การทดลองใช้ และการประเมนิแนวทางในการใช้ทรพัยากร

ทางการศึกษาร่วมกันโดยมีกิจกรรมส�าคัญในการศึกษา 4 ขั้นตอน คือ 
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ขัน้ตอนที ่1 การจดัท�าร่างแนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการศกึษาร่วม เป็นข้ันตอนการวเิคราะห์ 

(Analysis) ข้อมูลซึ่งเป็นข้อค้นพบ จากการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการ

ศกึษาร่วมกนัในระยะที ่1 และน�ามาสงัเคราะห์ เพือ่จดัท�าเป็นร่างแนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการศกึษา

ร่วมกันในด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้และด้าน 

งบประมาณ

ขัน้ตอนที ่2 การตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของร่างแนวทางในการใช้ทรพัยากร

ทางการศึกษาร่วมกันตามที่ก�าหนดไว้ในขั้นที่ 1 โดยการประชุมกลุ่มย่อย คณะผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาร้อยเอด็เขต 1 ซึง่มจี�านวน 15 คน ซึง่เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิคณุภาพ วเิคราะห์ข้อมลู

โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และน�าเสนอข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูล ในรูปความเรียง

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ร่างแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน โดยการจัดท�า

โครงการน�าร่อง เป็นการสังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 และเลือกร่างแนวทางในการใช้ทรัพยากร

ทางการศึกษาร่วมกัน ตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง มาจัดท�าเป็นโครงการน�าร่อง และน�าสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นระยะเวลา 3 เดือนการศึกษาโดยมีโครงการน�าร่อง จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

โครงการที่ 1 โครงการจัดหาบุคลากรกลางด้านงานธุรการส�าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก โครงการท่ี 2 

โครงการการเรียนรวมระหว่างสถานศึกษาบางช่วงชั้น โครงการที่ 3 โครงการศูนย์การเรียนรู้ 

ขั้นที่ 4 การประเมินแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน เป็นขั้นตอนการประเมิน

แนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการศกึษาร่วมกนัในด้าน ความมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล โดยการเกบ็

รวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จากผลการด�าเนินการของโครงการน�าร่อง ทัง้ 3 โครงการ วเิคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์

เนื้อหา และน�าเสนอข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูล ในรูปความเรียง

ระยะที ่3 การพฒันาและการก�าหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศกึษาร่วมกนั มกีจิกรรม

ส�าคัญ 2 ขั้นตอน คือ

ขัน้ตอนที ่1 การพฒันาและการก�าหนดแนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการศกึษาร่วมกนั โดยการ

จัดประชุมกลุ่มย่อย คณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาแนวทางใน

การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันโดยการพิจารณาแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันที่

เป็นข้อค้นพบจากการศึกษา ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์

เนื้อหา และน�าเสนอข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูล ในรูปความเรียง

ขัน้ตอนที ่2 การปรบัปรงุและการก�าหนดแนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการศกึษาร่วมกัน เป็นการ

น�าเอาข้อมูลจากการศึกษาทั้งหมด มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแนวทางและพัฒนาแนวทาง

ในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันที่มีความเป็นไปได้ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

แล้วก�าหนดเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันฉบับสมบูรณ์ โดยแนวทางในการใช้

ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันแต่ละแนวทาง ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ ข้ันตอนและกิจกรรม

ส�าคัญ ข้อควรค�านึง และประโยชน์ที่ได้รับ



Vol.4 No.1 January - June 2015332

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

6.  ผลการวิจัย

6.1  ด้านบุคลากร

 การใช้บุคลากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา มีสถานศึกษาใช้บุคลากรร่วมกัน

จ�านวน 158 แห่ง (ร้อยละ 60.68) แนวทางการใช้โดยสรุป คือ การใช้บุคลากรร่วมกันเป็นบางโอกาส  

หรือเป็นครั้งคราวตามภารกิจหรือความจ�าเป็นแล้วแต่กรณี การน�านักเรียนไปเรียนกับครูในสถานศึกษาอื่น

ทีม่คีรูช�านาญการเป็นการเฉพาะและการแลกเปลีย่นนกัเรียนและครใูนการเรยีนการสอนแบบศนูย์การเรยีน 

สถานศกึษาส่วนมากมคีวามต้องการใช้ครรู่วมกนัทีม่วีฒุกิารศกึษาในสาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ คณติศาสตร์

และ คอมพิวเตอร์ ปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญคือ บุคลากรไม่เพียงพอท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ  

ส�าหรับการใช้บุคลากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานการศึกษา พบว่า มีสถานศึกษาใช้บุคลากร

ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานในสังกัดมากเป็นอันดับแรก จ�านวน 73 แห่ง  

(ร้อยละ27.97) และใช้บุคลากรร่วมกับส�านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานในสังกัดน้อยท่ีสุด 

จ�านวน 7 แห่ง (ร้อยละ2.68) แนวทางการใช้บุคลากรร่วมกันที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) การวางแผนการใช้บุคลากร

ร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2) การก�าหนดกลยุทธ์หรือโครงการในการใช้บุคลากรร่วมกันในด้าน

ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู้และการสร้างโอกาส รวมท้ังการแก้ปัญหาให้แก่นกัเรยีนในขณะเดียวกนั 

และ 3) การทีค่รขูองศูนย์การศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยัจังหวดัร้อยเอด็และหน่วยงานในสงักดั ช่วย

สอนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6.2  ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้

 การใช้อาคารสถานท่ีหรือแหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา พบว่า  

มีการใช้อาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ร่วมกันจ�านวน 155 แห่ง (ร้อยละ 59.55) แนวทางการใช้ที่ส�าคัญ 

ได้แก่ การน�านักเรียนไปใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ร่วมกันหรือการไปเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ในกลุ่ม

เครือข่ายสถานศึกษา และการใช้สนามกีฬาเป็นบางโอกาส และสถานศึกษามีความต้องการให้มีสนามกีฬา 

หรือสระว่ายน�า้ ทีไ่ด้มาตรฐาน ห้องสมดุ และห้องปฏบัิตกิารต่างๆ ในกลุม่เครอืข่ายสถานศกึษา เพือ่สามารถ

ใช้ร่วมกันได้โดยสะดวก ปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญของการใช้อาคารสถานท่ีร่วมกัน คือ การขาดแคลนงบ

ประมาณและสถานศึกษาส่วนหน่ึงต้ังอยู่ห่างไกลกัน ส่วนการใช้อาคารสถานท่ีหรือแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างสถานศกึษากบัหน่วยงานการศกึษา พบว่าสถานศกึษาใช้อาคารสถานทีร่่วมกับส�านกังานสาธารณสขุ

จังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานในสังกัดมากที่สุด จ�านวน 73 แห่ง (ร้อยละ 27.97) โดยการใช้ห้องประชุม

อบรม จัดนิทรรศการ และใช้ส�านักงานสาธารณสุขเป็นแหล่งเรียนรู้ แต่ประสบปัญหา คือ ข้อจ�ากัดในเรื่อง

งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายในการใช้อาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน และขาดการวางแผนการใช้

อาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน

6.3  ด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้

 สถานศึกษามีการใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันจ�านวน 126 แห่ง (ร้อยละ 48.31) ซึ่งมี

แนวทางทีส่�าคญั คอื การใช้คอมพวิเตอร์และสือ่อปุกรณ์ในห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์โดยการจดัเป็นหน่วย

สือ่เคล่ือนที ่หรอืการน�านกัเรยีนไปเรยีนรูย้งัแหล่งสือ่โดยตรง โดยสถานศกึษามคีวามต้องการใช้สือ่ประเภท

คอมพิวเตอร์ร่วมกันมากที่สุด ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อร่วมกัน คือ ความไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้สื่อ 
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หรอืไม่สามารถเคลือ่นย้ายสือ่ไปหานักเรียนได้เพราะขาดงบประมาณในการด�าเนนิการ ส่วนการใช้สือ่อุปกรณ์

เพือ่การเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างสถานศกึษากบัหน่วยงานการศกึษา พบว่า มกีารใช้สือ่อปุกรณ์เพือ่การเรยีนรู้

ร่วมกบัส�านกังานสาธารณสขุจังหวดัร้อยเอด็และหน่วยงานในสงักดัมากทีส่ดุ จ�านวน 84 แห่ง (ร้อยละ 32.18) 

แนวทางการใช้ร่วมกันโดยสรุป คือ การน�านักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้ที่หน่วยงานการศึกษาโดยตรง ตามข้อ

ตกลงหรือตามที่มีการประสานงานแล้วแต่กรณี หรือน�าสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ไปสาธิตหรือแสดงให้

นักเรียนได้เรียนรู้ในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ปัญหาในการใช้สื่อร่วมกันที่ส�าคัญ 

คอื ข้อจ�ากดัด้านงบประมาณในการสนับสนุนการใช้สือ่ หรอืสือ่บางประเภทต้องอาศยัผูม้คีวามรูค้วามช�านาญ

ในการใช้และดูแลรักษา 

6.4  ด้านงบประมาณ

 การใช้งบประมาณร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา มีจ�านวน 67 แห่ง (ร้อยละ 

25.84) โดยโรงเรียนในเครือข่ายจัดท�าโครงการร่วมกันเสนอของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต�าบล 

และใช้งบประมาณรายหัวนักเรียนในการเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและแข่งขันกีฬาร่วมกัน  

ส่วนการใช้งบประมาณร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานการศึกษา พบว่า สถานศึกษามีการใช ้

งบประมาณร่วมกับส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมากที่สุด จ�านวน 60 แห่ง (ร้อยละ 22.99) โดยการ

สนบัสนนุค่าใช้จ่ายส�าหรบัครพูระสอนศีลธรรม มีสถานศึกษาใช้งบประมาณร่วมกบัส�านกังานพระพทุธศาสนา

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 40 แห่ง (ร้อยละ 15.33)โดยสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติธรรมแก่ครูและ

นักเรียน มีสถานศึกษาใช้งบประมาณร่วมกับส�านักงานการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดร้อยเอ็ด 

จ�านวน 33 แห่ง (ร้อยละ 12.64)โดยสนบัสนนุงบประมาณในการจดัการแข่งขนักฬีาระดบัเครอืข่ายโรงเรยีน 

กล่าวโดยสรุปสถานศึกษาใช้งบประมาณร่วมกับองค์การอื่นท้ังโดยทางตรงและโดยทางอ้อม อย่างไรก็ตาม

มีปัญหาส�าคัญของการใช้งบประมาณร่วมกันที่คล้ายคลึงคือ ปัญหาข้อจ�ากัดของงบประมาณของแต่ละ 

หน่วยงาน และเป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบกฎหมายในการใช้งบประมาณที่ยังไม่เอื้อต่อการใช้ 

งบประมาณร่วมกัน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

แนวทางในการใช้ทรพัยากรทางการศกึษาร่วมกนั ทีม่คีวามเป็นไปได้เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล พบว่ามี 9 แนวทาง ได้แก่

1)  เจ้าหน้าที่ธุรการกลาง เป็นแนวทางในการใช้บุคลากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หลักการ

ส�าคัญ คือ การจัดหาเจ้าหน้าที่ด้านธุรการเพื่อท�าหน้าที่แทนครูในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู 

วัตถปุระสงค์หลกั คอื ท�าให้ภาระงานอืน่ของครลูดลง และครมูเีวลาทุม่เทเพือ่การเรยีนการสอนนกัเรยีนมาก

ขึน้ ขัน้ตอนและกจิกรรมส�าคัญคือ การสรรหาบคุลากรท่ีมคีณุสมบัตติามต้องการมาเป็นเจ้าหน้าท่ีด้านธรุการ

กลาง การจัดตารางการปฏิบัติงานธุรการส�าหรับเจ้าหน้าที่ ข้อควรค�านึงคือการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการ

ปฏบิตัหิน้าทีธุ่รการให้ชดัเจนไม่เช่นนัน้อาจเกดิปัญหาความขดัแย้งระหว่างสถานศกึษา ประโยชน์ทีไ่ด้รบั คอื

ครูมีเวลาอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
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2)  การเรียนรวมระหว่างสถานศึกษาบางช่วงชั้น เป็นแนวทางในการใช้บุคลากร อาคารสถานที่ 

สื่ออุปกรณ์ และงบประมาณร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา หลักการส�าคัญ คือ การน�านักเรียน

บางช่วงช้ันจากสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่มีครูไม่ครบชั้นไปเรียนรวมกันกับสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่มีความ

พร้อมสงู วัตถปุระสงค์หลกั คือ การสร้างประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการจดัการศกึษา และการยกระดบั

คุณภาพการศึกษาของนักเรียน ขั้นตอนและกิจกรรมส�าคัญ วางแผนการด�าเนินงานจัดท�าข้อตกลงระหว่าง

โรงเรียนหลักและโรงเรียนรวมและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ด�าเนินตามแผน ข้อควรค�านึง คือ  

ความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็ง ประโยชน์ที่ได้รับ คือ  

ท�าให้ประหยัดงบประมาณของทางราชการ ครูมีโอกาสใกล้ชิดนักเรียนมากขึ้น

3)  ศูนย์การเรียนรู้ เป็นแนวทางในการใช้บุคลากร อาคารสถานท่ีหรือแหล่งเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ 

เพ่ือการเรียนรู้ งบประมาณ ร่วมกันระหว่างสถานศกึษากับสถานศึกษา หลกัการส�าคัญ คอื การจดักลุม่เครือ

ข่ายสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกันมีความพร้อมและความขาดแคลนที่แตกต่างกันได้ทรัพยากร

ทางการศึกษาต่างๆ ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ใกล้เคียงกัน ขั้นตอน

และกิจกรรมส�าคญั คอื สถานศกึษาก�าหนดข้อตกลงในการด�าเนนิงานร่วมกนัและด�าเนนิกจิกรรมในลกัษณะ

ศนูย์การเรยีนรู ้ข้อควรค�านงึ คือ ต้องมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์หรอืกฎเกณฑ์ในการปฏบิตัร่ิวมกนัและเป็นการ

รวมศูนย์ด้วยความสมัครใจ ประโยชน์ที่ได้รับ คือ นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน

4)  ครูหมุนเวียน เป็นแนวทางในการใช้บุคลากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา  

หลักการส�าคัญ คือ การจัดให้มีครูประจ�าเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อหมุนเวียนสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลน

ครูในเชิงคุณลักษณะ วัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา  

ขัน้ตอนและกิจกรรมส�าคญัคอื การคดัเลอืกครทูีม่คีวามรูค้วามช�านาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะครภูาษาองักฤษ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ข้อควรค�านึง คือต้องมีระบบสนับสนุนการท�างานของครู เช่น 

การจัดรถรับส่งในการปฏิบัติหน้าที่หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นต้น ประโยชน์ที่ได้รับ คือ 

เป็นการแก้ปัญหาครูไม่ครบขั้น และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่ง

5)  ครูอาสา เป็นแนวทางในการใช้บุคลากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา หลักการ

ส�าคัญ คือ การให้ครูในสถานศึกษาที่มีความพร้อม และมีเวลาว่างจากการสอนหรืองานในสถานศึกษาต้น

สังกัดไปช่วยสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูทั้งในเชิงคุณลักษณะและเชิงปริมาณ วัตถุประสงค์หลัก คือ 

การใช้ทรัพยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัให้เกดิประโยชน์สงูสดุและเป็นการสร้างโอกาสทางการศกึษา ข้ันตอนและ

กิจกรรมส�าคัญ คือ คัดเลือกครูที่มีความช�านาญเฉพาะด้านและมีความสมัครใจ ข้อควรค�านึง คือ ต้องมีการ

สนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย หรือ อาจเพิ่มค่าตอบแทนให้ครูที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งปูนบ�าเหน็จความชอบให้

เป็นพิเศษและต้องไม่ให้เกิดผลกระทบกับงานประจ�าในสถานศึกษาที่สังกัด ประโยชน์ที่ได้รับ คือ แก้ปัญหา

ครูขาดแคลน ครูไม่ครบชั้นและเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึ่ง

6)  ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานการศึกษา เป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากร

ทางการศึกษาในด้านต่างๆระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานการศึกษา หลักการส�าคัญ คือ การน�าเอา

ศักยภาพของหน่วยงานการศึกษามาช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วัตถุประสงค์หลัก คือ 

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน ข้ันตอนและกิจกรรมส�าคัญ คือ  
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การท�าความตกลงกนัอย่างชดัเจนโดยการท�าเป็นบนัทกึข้อตกลงเป็นหนงัสอืไว้ต่อกนัเพือ่ถอืเป็นแนวปฏบิตัิ

ต่อกนั ข้อควรค�านึงคือ ในบางกรณีอาจมค่ีาใช้จ่ายสนบัสนนุการด�าเนนิงานเช่น การให้นกัศกึษาประสบการณ์

ไปช่วยสอนในสถานศกึษาทีห่่างไกลและขาดแคลน ควรมค่ีาตอบแทนให้กบันกัศกึษาตามสมควร ประโยชน์

ที่ได้รับ คือ แก้ปัญหาครูขาดแคลนและเป็นการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอีกทางหนึ่ง

7)  สนามกฬีากลาง เป็นแนวทางในการใช้อาคารสถานทีห่รอืแหล่งเรยีนรู้ร่วมกนั หลกัการส�าคญั 

คือ การจัดหาจัดสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานให้กับเครือข่ายสถานศึกษาใช้ร่วมกัน วัตถุประสงค์หลัก คือ 

การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบันักเรียนโดยเฉพาะนกัเรยีนในสถานศกึษาขนาดเลก็ ขัน้ตอนและกจิกรรม

ส�าคัญคือ การจัดสรรงบประมาณในการสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน ข้อควรค�านึงคือ ควรก�าหนดให้เป็น

กจิกรรมหน่ึงในการใช้ทรพัยากรทางการศกึษาร่วมกนัของศนูย์เครอืข่ายหรอืศนูย์การเรยีนรูแ้ละควรก�าหนด

ให้มีสนามกีฬาประเภทต่างๆให้ครบทุกเครือข่าย ประโยชน์ที่ได้รับ คือ นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาโดย

เฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาขนาดเล็ก

8)  คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เป็นแนวทางในการใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาน

ศึกษากับสถานศึกษา หลักการส�าคัญ คือ การจัดหาคอมพิวเตอร์หมุนเวียน ให้สถานศึกษาที่ขาดแคลนใน

กลุม่เครอืข่ายใช้ร่วมกัน วตัถปุระสงค์หลกั คอื การสร้างคณุภาพ และสร้างโอกาสในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน

ขัน้ตอนและกจิกรรมส�าคญั คอื การวางแผนการใช้หน่วยคอมพวิเตอร์เคลือ่นที ่(Computer Mobile Unit) 

ก�าหนดปฏทินิการใช้งาน ข้อก�าหนดการใช้และการส่งต่อไปยงัสถานศึกษาท่ีก�าหนด ข้อควรค�านงึถงึคือ การ

ก�าหนดช่วงระยะเวลาในการใช้ คอมพิวเตอร์ในแต่ละแห่ง การจัดตาราง แผนการสอนและรายละเอียดต่าง 

ๆ ที่เก่ียวข้อง จึงจะท�าให้เกิดความสะดวกเป็นระบบ และต่อเนื่อง เลื่อนไหลสนองต่อการใช้ของครูและ

นักเรยีน ประโยชน์ทีไ่ด้รบัคอื นกัเรยีนได้เรยีนรู้เกีย่วกบัการใช้โปรแกรมต่าง ๆ  ตามระดบัการศกึษาทีจ่�าเป็น

ต้องเรียนรู้

9)  ห้องสมดุเคลือ่นที ่เป็นแนวทางในการใช้สือ่อปุกรณ์เพือ่การเรยีนรู้ร่วมกนัระหว่างสถานศกึษา

กับสถานศึกษา โดยมีหลักการส�าคัญคือการจัดหาหนังสือหมุนเวียนให้สถานศึกษาที่ขาดแคลนในกลุ่มเครือ

ข่ายได้เรียนรู้ร่วมกัน วัตถุประสงค์คือ การสร้างคุณภาพและโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียน ขั้นตอนและ

กิจกรรมส�าคัญคือ การวางแผนการใช้ห้องสมุดเคลื่อนที่ การก�าหนดปฏิทินการใช้ การท�าข้อก�าหนดการใช้

และการส่งต่อไปยังสถานศึกษาที่ก�าหนด ข้อควรค�านึงคือการก�าหนดช่วงระยะเวลาในการใช้ห้องสมุด

เคลื่อนที่แต่ละแห่ง การจัดตาราง แผนการสอน และควรมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น การ

แข่งขันการวาดภาพ การแข่งขันเล่าเรื่อง และการแข่งขันตอบปัญหาเป็นต้น ประโยชน์ที่ได้รับคือนักเรียน

ได้เรียนรู้ตามระดับการศึกษามีนิสัยรักการอ่านเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 8.1.1  จัดท�าแผนที่การศึกษา (School Mapping) เพื่อก�าหนดให้มีพื้นที่ (Zone) ซึ่งแต่ละ

พืน้ทีจ่ะต้องมปัีจจยัพืน้ฐานทีเ่ป็นสือ่อปุกรณ์เพือ่การเรยีนรูแ้ละโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ เช่น สนามกฬีาทีไ่ด้

มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วน ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน หรือทรัพยากรเพื่อการศึกษา
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อื่นเพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ร่วมกัน โดยนัยดังกล่าวจะท�าให้สถานศึกษา ทุกแห่งมีปัจจัยพื้นฐานพร้อมจะ

จดัการศกึษาได้อย่างมคีณุภาพ และท�าให้สถานศกึษามโีอกาสทีจ่ะเกดิความเท่าเทยีมกนัในด้านปัจจยัอนัจะ

ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา โดยก�าหนดให้เป็นกลุ่มสถานศึกษา (School Cluster) ซึ่งอาจมีจ�านวนสถาน

ศึกษาประมาณ 3-5 แห่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้กันมีเส้นทางคมนาคมไปมาสะดวก และมีระยะทางห่างกัน

ไม่เกิน 5 กิโลเมตร ซึ่งจะสามารถใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาประเภทต่างๆ ร่วมกันได้เป็นอย่างดี

 8.1.2 จดัตัง้และจดัสรรงบประมาณในระบบทีเ่อ้ือต่อการใช้ทรพัยากรเพือ่การศกึษาร่วมกนั

เพื่อให้ส่งผลต่อคุณภาพ และประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดการศึกษาท้ังระบบ โดยในการจัดตั้งและ

จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาต้องก�าหนดเป็นเงื่อนไขในการของบประมาณ คือ การก�าหนดให้มีการใช้

งบประมาณร่วมกัน ในลักษณะการจัดหา จัดซื้อ หรือจัดจ้าง อาคารสถานที่หรือสื่ออุปกรณ์ เพื่อการเรียนรู้

โดยเฉพาะสื่ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง และอนุมัติงบประมาณให้เป็นกลุ่มพื้นที่ (Zone) ส�าหรับสถานศึกษาใช้

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน

 8.1.3  ปรบัระบบการก�าหนดต�าแหน่งครใูนสถานศกึษาใหม่ โดยก�าหนดให้มคีรผููส้อนในสถาน

ศึกษาเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ครูประจ�าสถานศึกษา และ 2) ครูหมุนเวียนสอน โดยครูประจ�าสถานศึกษาจะ

ท�าหน้าที่เป็นครูประจ�าชั้นและสอนในวิชาสามัญทั่วไป ส่วนครูหมุนเวียน จะท�าหน้าที่สอนวิชาที่ขาดแคลน 

และต้องการครูทีม่คีวามช�านาญหรอืเชีย่วชาญเฉพาะทาง เช่น วชิาดนตรนีาฎศลิป์ ภาษาต่างประเทศ ฟิสกิส์ 

เคมี ชีววิทยา ศิลปศึกษา พลศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

8.2  ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

หน่วยงานในระดับพื้นที่อันประกอบด้วยเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ควรที่จะเป็นฝ่าย

แสวงหาทางเลือกในการใช้ทรพัยากรเพ่ือการศกึษาร่วมกนั ซึง่เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบับรบิทของแต่ละ

พืน้ที ่โดยค�านงึถงึความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และคณุภาพการศึกษาเป็นประการส�าคญั ซึง่เป็นการ

น�าเอานโยบายจากระดับบนมาสูก่ารปฏบิัต ิโดยเน้นการมส่ีวนร่วมของทุกภาคสว่นในชมุชน การสร้างเครือ

ข่าย และบริหารจัดการแบบบูรณาการ

  ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยเพื่อการจัดท�าแผนที่การศึกษา (School Mapping) ส�าหรับการจัดกลุ่มสถานศึกษา 

(School Cluster) หรือการแบ่งพ้ืนท่ีการศึกษาออกเป็นเขต (Zone) ตามบริบทท้ังในทางภูมิศาสตร์ 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ระดับประเภทจ�านวนสถานศึกษา หรือตัวแปรอื่นท่ีเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี เพ่ือให้ 

เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การวจิยัเพือ่หาประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการใช้ทรพัยากรเพือ่การศกึษาร่วมกนัในด้าน

ต่างๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้ ด้านสื่ออุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ และด้านงบ

ประมาณ

3. การวิจัยเพื่อหาทางเลือกในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกันในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็น

ทางเลือกส�าหรับสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาจะได้น�าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของตนเอง
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ขอขอบคุณ ดร.โกศล ศรสีงัข์ เป็นประธานกรรมการและมกีรรมการประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ 

ดร.ประจิตร มหาหิง รองศาสตราจารย์ ดร.ส�าเร็จ ยุรชัย โดยอาจารย์ทุกท่านได้ให้ความกรุณาแก่ผู้วิจัย 

ในการให้ค�าแนะน�า แก้ไข ปรับปรุงที่เกิดประโยชน์และท�าให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จึงขอ 

กราบขอบพระคณุด้วยความเคารพยิง่และ ขอขอบคณุ ดร.ถวลิ ลาดาวลัย์ รองศาสตราจารย์วโิรจน์ มทุกุนัต์  

ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม และ ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น ที่ให้ค�าชี้แนะ แนะน�าผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา
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การทอดกฐิน สร้างความสามัคคีได้บุญ มีอานิสงส์ ตามแนวความเชื่อของชาวพุทธ

สุเมตร์ เทพโสภา

บทน�า

ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เขตพระนครสาวัตถี มีพระภิกษุ

ชาวเมืองปาฐา (อยู่ด้านทิศปัจฉิม ในแคว้นโกศล) ประมาณ 30 รูป ล้วนถือธุดงควัตรทั้ง 13 ข้อ อาทิเช่น 

อารญัญิกงัคธดุงค์ คอืถอืการอยูป่่าเป็นวตัร, ปิณฑปาตกิงัคธดุงค์ คอืถอืการบณิฑบาตเป็นวตัร, และเตจจวีริ

กังคธุดงค์ คือถือผ้า 3 ผืน (ไตรจีวร) เป็นวัตร เป็นต้น อันมีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย 

มีความตั้งใจจะพากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ซึ่งจ�าพรรษาในเมืองสาวัตถี  แต่ต้องเดินทางไกล

พอไปถึงเมืองสาเกต ซึ่งมีระยะทางห่างจากเมืองสาวัตถีประมาณ 6 โยชน์ ก็เผอิญถึงฤดูกาล 

เข้าพรรษาเสยีก่อน เดินทางต่อไปไม่ได้ พระภกิษุเหล่าน้ันจงึตกลงกันอธิษฐานใจอยูจ่�าพรรษา ณ เมอืงสาเกต  

ตลอดไตรมาส ภิกษุเหล่านั้นจ�าพรรษาด้วยมีใจรัญจวนว่า พระพุทธเจ้าประทับอยู่ใกล้ๆ ระยะทางห่างเพียง 

6 โยชน์ แต่ก็ไม่ได้เฝ้าพระองค์ ครั้นล่วง 3 เดือน ออกพรรษาท�าปวารณาเสร็จแล้ว ก็เดินทางไปเมืองสาวัตถ ี

โดยเร็ว

การที่พระผู้มีพระภาคทั้งหลายทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนั้น เป็นพุทธประเพณี  

ครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสถามถึงสุขทุกข์และความก้าวหน้าแห่งการปฏิบัติธรรม ด้วยพระสุรเสียงที่เปี่ยม

ด้วยพระเมตตา พระภิกษุเหล่านั้นต่างพากันกราบทูลให้ทรงทราบถึงความล�าบากตรากตร�าในระหว่างเดิน

ทางของตน เพราะอยู่ในช่วงฤดูฝน มีจีวรเก่า พากันเดินเหยียบย�่าโคลนตม จีวรเปรอะเปื้อนโคลนเปียกชุ่ม

ด้วยน�้าฝน

พระพทุธองค์ทรงทราบความล�าบากของพระภิกษเุหล่านัน้ และเหน็ว่า “กฐนิตฺถาโร จ นาเมส สพพฺ

พุทฺเธหิ อนุญฺญาโต” การกรานกฐินนี้ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ทรงอนุญาตมา ดังนั้น จึงทรงอนุญาตให้

พระภกิษผุูท้ีอ่ยูจ่�าพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว รบัผ้ากฐนิของผูม้จีติศรทัธาถวายได้ เมือ่ได้รบัแล้วมคีวามสามคัคี

ร่วมกนัท�าให้ถกูต้องตามพระธรรมวนิยั จะได้รบัอานสิงส์หรอืความยกเว้นในการผดิพระธรรมวินยั 5 ประการ 

นางวิสาขามหาอุบาสิกาได้ทราบพระบรมพุทธานุญาต และได้ถวายผ้ากฐินเป็นบุคคลแรก 

การทอดกฐิน สร้างความสามัคคีได้บุญ มีอานิสงส์ ตามแนวความเชื่อของชาวพุทธ

“บคุคลทีท่อดกฐนิ ครัง้หนึง่ในชีวติ ปรารถนาพระโพธญิาณ ก็ย่อมได้ นัน่หมายความว่า จะปรารถนา 

เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้ จะปรารถนานิพพาน

เป็นพระอรหนัต์ปกติกไ็ด้ รวมความว่า ถ้ายงัไม่ถงึพระนพิพานเพยีงใด ค�าว่ายากจนเขญ็ใจ จะไม่ม ีแก่บรรดา

ญาตโิยมพทุธทกุชาต”ิ จากค�ากล่าวของ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษลีงิด�า) อานสิงส์ได้ขนาดนี ้มารูจ้กั

กับบุญกฐินกัน

กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรทีพ่ระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุ

ผู้อยู่จ�าพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้  โดยค�าว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็น

สงัฆกรรมประเภทหนึง่ตามพระวนิยับญัญติัเถรวาททีม่กี�าหนดเวลา คอืพระสงฆ์สามารถกระท�าสงัฆกรรมนี้
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ได้นับแต่วันแรม 1 ค�่า เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญคือสร้าง

ความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรช�ารุด ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

สังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจ�าเพาะ ซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเถรวาทแล้ว กฐินยังมีในฝ่ายมหายานบาง

นิกายอีกด้วย แต่จะมีข้อก�าหนดแตกต่างจากพระวินัยเถรวาท

การทอดกฐินถือว่าเป็นการบ�าเพ็ญบุญที่ส�าคัญในทางพุทธศาสนาเพราะโอกาสที่จะทอดกฐินนั้นมี

เพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้นคือภายใน 30 วันหลังจากออกพรรษาพอพ้นวันเพ็ญเดือน 12 หรือวันลอยกระทง

แล้วกไ็ม่สามารถทีจ่ะทอดกฐนิได้ นอกจากนัน้แต่ละวดัสามารถรบักฐนิได้เพยีงแค่ปีละครัง้เท่านัน้ไม่เหมอืน

ผ้าป่าทีร่บัได้ตลอดทัง้ปี และกีค่ร้ังกไ็ด้ วนัละหลายครัง้กย็งัได้เพราะฉะนัน้บางวดัทีม่ญีาตโิยมศรทัธามากจงึ

มีการจองกฐินข้ามปี ไม่ใช่แค่ 2-3ปี แต่จองล่วงหน้าเป็นสิบยี่สิบปีก็มี เพราะว่ามีผู้อยากเป็นเจ้าภาพเยอะ 

แต่ละคนก็อยากเป็นเจ้าภาพแต่ผู้เดียว

แต่ที่นี่เราทอดกฐินสามัคคี คือไม่มีเจ้าภาพเพียงผู้เดียวทุกคนมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ อันที่จริงขึ้น

ชือ่ว่าทอดกฐนิแล้ว จะมหีรอืไม่มคี�าว่าสามคัคปิีดท้ายกต็ามจดุมุง่หมายกเ็หมอืนกนัคอืเพือ่เชดิชแูละส่งเสรมิ

ความสามคัค ีถ้าไม่มคีวามสามคัคแีล้วการทอดกฐนิกเ็กดิข้ึนไม่ได้แต่เด๋ียวนีค้วามเป็นมาหรอืจดุมุง่หมายของ

การทอดกฐินนั้นคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักถ้ารู้จักและเข้าใจก็จะเห็นคุณค่าของประเพณีทอดกฐินได้มากขึ้น

ที่บอกว่าการทอดกฐินเป็นการท�าบุญที่ส�าคัญและมีอานิสงส์มากสาเหตุส�าคัญไม่ใช่เพราะมีโอกาส

ทอดได้แค่ปีละ 30 วันเท่านั้น แต่เป็นเพราะการทอดกฐินมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิดชูและส่งเสริมสามัคคีธรรม

จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต้องเล่าประวัติความเป็นมาของประเพณีทอดกฐินคือ สมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์มี

ธรรมเนียมว่าเมื่อออกพรรษาแล้วจะมีการไปหาผ้ามาคนละชิ้นสองชิ้น เพื่อมอบให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 

ซึ่งมีจีวรเก่าคร�่าคร่าสมัยก่อนผ้าหายาก ไม่ได้หาง่ายเหมือนสมัยนี้ เพราะไม่มีการท�าขาย และการทอก็ใช่ว่า

จะท�าได้บ่อยๆชาวบ้านสมัยก่อนมีเสื้อผ้าแค่คนละชุดสองชุดเท่านั้น

ส�าหรบัพระสงฆ์ ผ้าส่วนใหญ่ทีห่่มเป็นจีวรกไ็ด้มาจากผ้าห่อศพทีไ่ปชกัมาจากป่าช้าได้มาแล้วก็ต้อง

ท�าความสะอาด ด้วยการต้ม ซัก แล้วก็ต้องตัดเย็บ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นจึงมีธรรมเนียมว่า 

เมื่อออกพรรษาแล้วพระภิกษุสงฆ์จะช่วยกันไปหาผ้ามาคนละช้ินสองช้ินเพื่อมอบให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 

ท่านไม่ได้มอบให้เฉยๆ แต่ยังช่วยกันตัดช่วยกันเย็บ ช่วยกันย้อม เพ่ือให้เป็นจีวรใช้ห่มได้ จะเป็นสบงหรือ

จีวรก็ได้ทั้งนั้น

ต่อมาญาติโยมเหน็ว่า พระสงฆ์ท่านล�าบาก อยากสงเคราะห์ท่านจงึออกปากว่าต่อไปนีพ้ระคณุเจ้า

ไม่ต้องไปหาผ้า โยมจะไปหาผ้ากันมาเอง แล้วถวายแด่พระสงฆ์จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการ

ตดัสนิใจว่าจะมอบผ้านัน้ให้กบัผูใ้ดด้วยเหตุนีจ้งึเกดิประเพณทีอดกฐินข้ึน โดยญาตโิยมช่วยกนัหาผ้ามาถวาย 

ซึ่งก็ต้องเริ่มต้นจากการทอผ้าให้เป็นผืนซ่ึงเป็นงานใหญ่ทีเดียว เพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีการทอผ้าส�าเร็จรูป

ขาย ชาวบ้านทัง้หมูบ้่านต้องช่วยกนักว่าจะได้ผ้ามาผนืหนึง่บางแห่งมศีรทัธามากพยายามท�าทกุอย่างให้เสร็จ

ภายในวันเดียว ตั้งแต่ปั่นฝ้าย ทอ ตัด เย็บ แล้วน�าไปทอดถวายแก่พระสงฆ์ภายในวันนั้นเรียกว่าจุลกฐิน

ทน้ีีเมือ่พระสงฆ์ได้ผ้ามาแล้ว หากเป็นผ้าผนืเรยีบ ๆ  ท่านกต้็องช่วยกันตดัให้เป็นชิน้ๆ เรยีกว่าขณัฑ์ 

แล้วเย็บต่อกันเป็นผืน จะเป็นสบงหรือจีวรก็แล้วแต่ อันนี้ส�าหรับส�านักท่ีเคร่งวินัยเสร็จแล้วก็ถึงข้ันตอน

สุดท้าย คือกรานกฐิน ทั้งหมดนี้ต้องท�าให้เสร็จภายในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นจึงต้องช่วยกัน ในสมัยพุทธกาล
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

แม้แต่พระพทุธองค์ก็ยงัร่วมในกจิกรรมนีด้้วยบางวดัก็ยงัมธีรรมเนยีมนีอ้ยู ่กว่าจะตดัเยบ็เสรจ็ จนกรานกฐิน

ได้กอ็าจล่วงไปถงึกลางคืนประเพณนีีต้้องอาศยัความสามคัคมีากเริม่จากความสามคัคใีนหมูพ่ระทีจ่ะต้องไป

ช่วยกนัหาผ้ามามอบให้กบัภกิษุรปูใดรปูหนึง่แม้ภายหลงัพระสงฆ์ไม่ต้องหาผ้าเอง มโียมถวายให้ กต้็องมกีาร

ตกลงว่าจะมอบผ้านั้นแก่พระรูปใดซึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องมอบให้แก่เจ้าอาวาสเท่านั้น อาจจะเป็นพระลูกวัดก็ได้

การตกลงว่าจะมอบให้กับภิกษุรูปใดก็ต้องอาศัยมติท่ีเป็นเอกฉันท์ จะมีใครทักท้วงหรือคัดค้านแม้แต่หนึ่ง

เสียงก็ไม่ได้ต้องเป็นเอกฉันท์เท่านั้น ข้อก�าหนดนี้ยังปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้

การทีพ่ระสงฆ์จะมคีวามเหน็เป็นเอกฉันท์ ไม่มกีารทกัท้วงเลยนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะเมือ่พระสงฆ์

มาจ�าพรรษาร่วมกัน 3 เดือนก็อาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างการที่จะมีความเห็นเป็นเอกฉันท์เพื่อมอบผ้า

ให้กบัภกิษรูุปใดรปูหนึง่ย่อมไม่ใช่เรือ่งง่ายแต่หากท่านมคีวามเห็นเป็นเอกฉนัท์กแ็สดงว่าท่านต้องมคีวามเป็น

น�า้หน่ึงใจเดยีวกันพอสมควรและเมือ่เหน็เป็นเอกฉนัท์แล้วกยั็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันตดัเยบ็ผ้าด้วย จะท�าให้

เสร็จภายในวันเดียวก็ต้องอาศัยความสามัคคีเช่นกัน

นอกจากความสามัคคีในหมู่พระสงฆ์แล้ว ฝ่ายฆราวาสญาติโยมก็ต้องสามัคคีด้วยเช่นกันสมัยก่อน

ก็ต้องช่วยกันทอผ้าเป็นผืน รวมทั้งหาบริวารกฐินด้วย อย่างที่เราทราบกันว่ากฐินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีแต่ผ้าแต่มี

บริวารมากมายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งที่หามาเองหรือไปซื้อมา ถ้าจะซื้อก็ต้องมีการบอกบุญเรี่ยไรกันต้องมี

ความสามัคคถีงึจะได้เงินเป็นจ�านวนมาก ได้เงนิมาแล้วก็ร่วมกนัเดนิทางมาทอดผ้ากฐนิอนันีก้เ็ป็นการเพิม่พนู

ความสามคัคเีช่นกนั บางแห่งเจ้าภาพมาจากทีไ่กล กว่าจะมาถงึกป็ระสบความยากล�าบาก แต่เมือ่มาถงึแล้ว

เจ้าบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันเลี้ยงต้อนรับเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่น

จะเห็นได้ว่าประเพณีทอดกฐินนี้ แกนกลางอยู่ที่ความสามัคคีทั้งเชิดชูและส่งเสริม กล่าวคือเชิดชู

สามัคคีธรรมของพระสงฆ์ที่ได้ร่วมกันจ�าพรรษาอย่างราบรื่นตลอดสามเดือนขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิด

สามัคคธีรรมทัง้ในหมูส่งฆ์และฆราวาส ตรงทีต้่องร่วมแรงร่วมใจกนัท�าภารกจิในส่วนของตนให้เสรจ็สิน้ฉะนัน้

ถ้าเราเข้าใจหลกัและจดุมุง่หมายของประเพณทีอดกฐนินี ้กจ็ะเข้าใจว่าท�าไมการทอดกฐนิจงึเป็นประเพณทีี่

ส�าคัญของพุทธศาสนาของชาวไทยและเหตุใดการทอดกฐินจึงมีอานิสงส์มาก

การทอดกฐินจัดว่าเป็นสังฆทานอย่างหนึ่ง แต่เป็นสังฆทานที่พิเศษด้วยเหตุผลที่กล่าวมา โดยปกติ

สงัฆทานก็มีอานสิงส์มากกว่าทานทัว่ๆ ไปท่ีเป็นวตัถุทานอยูแ่ล้วแต่ว่าการทอดกฐินพิเศษกว่าน้ันเพราะปีหนึง่

ท�าได้ครั้งเดียวและที่ส�าคัญคือเป็นเครื่องเชิดชูและส่งเสริมสามัคคีธรรม

สามคัคีธรรมเป็นสิง่ส�าคัญในพทุธศาสนา การท่ีพระพทุธเจ้าทรงตัง้คณะสงฆ์ข้ึนมากเ็พือ่ให้พระสงฆ์

ฝึกฝนพัฒนาตนและสามารถบ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับชาวโลกได้แต่จะท�าเช่นนี้ได้ ความสามัคคีเป็นเงื่อนไข

ส�าคญั เพราะเมือ่มคีวามสามคัคกีนัแล้วชมุชนสงฆ์ย่อมมคีวามสงบร่มเยน็ ช่วยให้เกดิความเจรญิงอกงามใน

การพฒันาตน ถ้าทีใ่ดไม่มีความสามัคคกีนัทีน่ัน่ย่อมไม่มคีวามสงบ ยากทีบ่คุคลจะพฒันาตนให้มคีวามเจรญิ

ก้าวหน้าได้และยิ่งเป็นไปได้ยากที่จะบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกได้

สามคัคธีรรมส�าคญัต่อคณะสงฆ์อย่างไร ก็ส�าคญัต่อบ้านเมอืงอย่างนัน้ บ้านเมอืงเราจะมคีวามสงบ

และเจริญก้าวหน้าได้ผู้คนก็ต้องมีความสามัคคีกัน ครอบครัว หรือองค์กรก็เช่นเดียวกัน จะเจริญก้าวหน้าได้

ก็ต้องมีความสามัคคีในหมู่สมาชิกสามัคคีธรรมมีความส�าคัญพอๆ กับลมหายใจ ถ้าหากหวังความสุขก็ต้อง

ให้ความส�าคัญกับการสร้างความสามัคคีซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองไทยตอนนี้ขาดมาก ที่จริงขาดไปในทุกวงการเลยก็
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ว่าได้จ�าเป็นมากที่เราจะต้องร่วมระดมกันสร้างสามัคคีธรรมให้เกิดข้ึน แต่สามัคคีธรรมไม่ได้เกิดจากการ

รณรงค์ด้วยค�าขวญัว่าต้องรกักนั ต้องปรองดองกนั ต้องสามคัคกีนั การรณรงค์ด้วยค�าขวญัมปีระโยชน์กจ็รงิ

แต่มันช่วยได้ไม่มาก ตราบใดที่ไม่มีการสถาปนาธรรมะในใจคนจนน�าไปสู่การปฏิบัติที่ส่งเสริมความสามัคคี

หรือปรองดองกัน

ธรรมะในใจคนได้แก่อะไร ข้อแรกทีส่�าคญัคอื เมตตา ถ้ามเีมตตาแล้วกจ็ะมกีารท�าความดใีห้กนัและ

กันมีความเอื้อเฟื้อกัน ความเอื้อเฟื้อหรือการท�าดีต่อกันเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันถ้าไม่มีความเมตตากรุณาต่อกันแล้ว เป็นการยากความสามัคคีจะเกิดข้ึนได้กันได้อย่าว่าแต่ความ

สามัคคีในประเทศเลย แม้กระทั่งในครอบครัว หรือระหว่างสามีภรรยาถ้าไม่มีเมตตาต่อกันความสามัคคีก็

เกิดขึ้นได้ยาก

เมตตาในที่นี้ไม่ใช่เมตตาในใจแต่เพียงอย่างเดียว ต้องแสดงออกมาเป็นค�าพูดและการกระท�าด้วย

สามีภรรยาอาจจะบอกว่าฉันรักเธอ แต่ถ้าไม่แสดงออกด้วยค�าพูดที่ไพเราะ ค�าพูดที่สุภาพค�าพูดที่ปรารถนา

ดี ก็ไม่สามารถที่จะผูกใจอีกฝ่ายหนึ่งได้ การแสดงเมตตาด้วยค�าพูดด้วยการกระท�านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

น�้าใจผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ขณะเดียวกันก็ต้องมีขันติคือความอดกลั้นและความใจกว้างด้วยถ้าเราใจแคบอยู่แล้ว ใครท่ีคิดไม่

เหมือนเรา เราก็จะไม่พอใจ เราก็จะขุ่นเคืองใจและจากความขุ่นเคืองใจก็จะกลายเป็นความโกรธ และจาก

ความโกรธก็สามารถจะลุกลามกลายเป็นความเกลียดได้ง่ายเดี๋ยวนี้แม้แต่ในครอบครัวเดียวกัน ก็มีความระ

หองระแหงกนักเ็พราะว่า มคีวามเหน็ทีไ่ม่ลงรอยกนัมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกนั ไม่เฉพาะแต่เหตกุารณ์บ้านเมอืง  

แม้แต่เรือ่งราวทีเ่ป็นข่าวในหน้าหนงัสอืพมิพ์กส็ามารถท�าให้ผูค้นทะเลาะกนัได้เพราะว่าใจไม่กว้างพอถ้าเรา

มีความใจกว้างก็จะเห็นว่า ความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดา และถ้ามองให้ดีมีปัญญาแล้วเราก็จะเห็นว่า  

ความแตกต่างก็มีประโยชน์ไม่น้อย

ผู้ท่ีมีปัญญาจะเห็นว่าความแตกต่างนั้นมีประโยชน์ ถ้าคนเราเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ไม่สามารถ

ที่จะเสริมซึ่งกันและกันได้ ลองนึกภาพนิ้วมือเรามี 5 นิ้ว ห้านิ้วนี้สั้นยาวไม่เท่ากันแต่เป็นเพราะความแตก

ต่างนี้เองท�าให้มือของเราสามารถจะท�าสิ่งวิเศษมหัศจรรย์ได้แม้แต่ญาติที่ใกล้ชิดกับเราเช่นลิงชิมแปนซีก็ไม่

สามารถจะใช้มอืในการท�าสิง่ทีป่ระณตีพสิดารได้เท่ามนษุย์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตร ีการสไีวโอลนิ การดดี

เปียโน การแกะสลัก หรือแม้แต่การจับเคร่ืองมือให้กระชับแน่นมนุษย์ท�าสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเรามีนิ้วท่ีแตก

ต่างกัน สามารถจับฉวยท�าอะไรได้ร้อยแปดถ้าหากว่านิ้วของเราเท่ากันเสียแล้ว ก็คงไม่สามารถประดิษฐ์สิ่ง

ที่พิเศษพิสดารได้ไม่ผิดถ้าจะพูดว่าธรรมชาติให้นิ้วมือเรามีความแตกต่างกันเพื่อที่เราจะได้สามารถท�าสิ่งที่

พิเศษได้ความแตกต่างของนิว้มอืเป็นการช่วยเสรมิซึง่กนัและกัน หากร่วมใจกนัหรอืสามคัคกีนัแล้วกส็ามารถ

ท�าสิ่งวิเศษมหัศจรรย์ได้

ความสามคัคบีนพืน้ฐานของความแตกต่างแม้จะแตกต่างกนัแต่กลายเป็นของด ีเพราะว่าคนเรานัน้

ไม่มใีครทีส่มบรูณ์แบบแต่ละคนมคีวามเก่งความถนดักนัคนละด้าน ถ้าเราน�าความถนดั ความเก่งทีแ่ตกต่าง

กันนี้มาเสริมกันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ได้จะมองอย่างนี้ได้ก็ต้องมีปัญญา ดังนั้นปัญญาจึงเป็น

ธรรมะอกีข้อหน่ึงทีเ่ราควรจะมถ้ีาเรามปัีญญาเรากจ็ะไม่กลวัความแตกต่าง เรากจ็ะมองเหน็ว่าความแตกต่าง

น้ีมข้ีอดแีม้ความคดิของคนอืน่จะไม่ตรงกบัความเหน็ของเรา แต่มนักช่็วยให้เราได้เหน็อะไรรอบด้านมากขึน้
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อันนี้รวมถึงค�าวิจารณ์ด้วย เวลาใครวิจารณ์เรา เราก็มักไม่เห็นด้วย แต่ถ้าเราไตร่ตรองให้ดีมันก็ช่วยให้เรา

เห็นในสิ่งที่นึกไม่ถึงหรือมองข้ามไป ช่วยให้เราปรับปรุงงานการให้ดีขึ้นรวมถึงแก้ไขตัวเองด้วย นอกจากนั้น

ยังช่วยลดอตัตาตวัตนของเราด้วย หากเราเหน็ข้อดเีหล่านีเ้วลาเราเจอคนทีแ่ตกต่างจากเรา คดิแตกต่างจากเรา  

เราก็ไม่โกรธ เจอคนที่ความสามารถไม่เหมือนเราเราก็กลับมองเป็นข้อดีว่าจะได้ช่วยมาเสริมกัน

ที่จริงแล้วถ้าเราฉลาด มองให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเห็นว่าเบื้องหลังของความแตกต่างนั้นมันก็

คือความเหมือนกัน อย่างนิ้วทั้ง 5 ของเราแม้จะแตกต่างกันแต่ทั้ง 5 ล้วนมาจากฝ่ามือเดียวกัน คนเราก็เช่น

เดียวกัน แม้จะเป็นคนต่างชาติต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนา ต่างสีผิว นั่นคือความแตกต่างในส่วน

เปลือกนอกแต่ในสาระส�าคัญนั้นเราต่างเป็นมนุษย์เหมือนกัน เรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเราเป็นเพื่อน

ร่วมทกุข์ ร่วมวฏัสงสารเหมอืนกนั ฉะนัน้ถ้าเรามองเหน็จดุร่วมทีเ่รามีเหมอืนกนัเราจะเกลยีดกนัยาก เราจะ

รักกันได้ง่ายขึ้น

ปัญญาท�าให้เราเห็นว่าเรามีความเหมือนกันมากมาย ความมีจุดร่วมเหมือนกันท�าให้เราผูกพันกัน

มากข้ึนขณะเดยีวกนั การทีเ่ราเหน็ประโยชน์ของความแตกต่างก็ท�าให้เรายอมรบัความแตกต่างและใช้ความ

แตกต่างให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้

ธรรมเหล่านี้คือสิ่งที่คนไทยและชาวพุทธจะต้องมีมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเมตตาขันติ และปัญญาที่จะ

ท�าให้เราเข้าใจความจริงที่ยึดโยงผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเราน�าเอาธรรมะเหล่านี้มาใช้กับครอบครัวของ

เรา ทีท่�างานของเรา กบัเพือ่นบ้านของเรากจ็ะมแีต่ความสงบ มแีต่สนัตสิขุ ซึง่กท็�าให้เกดิความเจรญิก้าวหน้า

กบัทกุฝ่ายอยากฝากธรรมเหล่านีใ้ห้แก่เราในโอกาสทีไ่ด้มาท�าบญุทอดกฐนิด้วย นอกจากการได้มาท�าบญุท�า

กศุลได้มาสงเคราะห์พระสงฆ์หรอืวดัวาอารามด้วยบรวิารทีเ่ราได้รวบรวมมาแล้ว กอ็ยากให้เรามองลกึลงไป

ถึงหัวใจหรือว่าจิตวิญญาณของการทอดกฐินเพื่อท่ีเราจะได้น้อมมาปฏิบัติกับตัวเอง เริ่มต้นด้วยการน้อม

ธรรมะมาสถิตไว้ที่ใจไม่ว่า เมตตา ขันติ ปัญญา หลังจากนั้นก็แสดงออกมาเป็นการปฏิบัติ เป็นการกระท�า

ต่อกัน

เมตตากรุณานั้นเป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้มากขึ้นในปัจจุบันเพราะตอนนี้เรามีความโกรธ ความเกลียด 

ความกลัวกันมาก แต่เมตตาอย่างเดียวไม่พอเราต้องแสดงออกมาเป็นการกระท�า เริ่มด้วยการเอื้อเฟื้อทาง

วัตถู เรียกว่าทานต่อมาก็คือการพูดด้วยวาจาไพเราะ เก้ือกูล คือ ปิยวาจา แสดงออกเป็นการกระท�า

สร้างสรรค์เรียกว่าอัตถจริยาอย่างเช่นที่หลายคนก�าลังร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน�้าท่วมคนไทยถ้า

เราไม่มเีคราะห์ภัยเรากแ็ตกแยกทะเลาะกนัได้ง่าย แต่ถ้ามเีหตเุภทภยัมาเรากร็วมกนัได้ง่ายทีเ่คยทะเลาะกนั

ก็จับมือกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหมือนที่เคยช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิน่ีก็เป็นอัตถจริยาท่ีช่วยยึดโยง

ผู้คนให้มารักกัน ลืมเรื่องที่โกรธเคืองขุ่นข้องหมองใจกันและที่ขาดไม่ได้คือ สมานัตตา คือการร่วมทุกข์ร่วม

สุขกัน ถ้าเราร่วมทุกข์กับเพื่อนเขาก็จะซาบซึ้งใจ ผูกมิตรกับเราได้ง่าย เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ธรรมะท้ังหมดท่ีกล่าวส้ันๆ น้ี คอื ทาน ปิยวาจา อตัถจรยิาสมานตัตตา เราเรยีกรวม ๆ  กนัว่าสงัคหวตัถุ  

สังคหวัตถุคือธรรมะที่ช่วยในการสงเคราะห์สงเคราะห์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง “ช่วย” เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ

ยดึเหน่ียวจติใจหรอืผูค้นให้เป็นหนึง่เดียวกนัด้วยสงัคหวตัถุคือธรรมทีเ่ป็นเครือ่งยดึเหนีย่วใจ ประสานหมูช่น

ให้เกิดสามัคคีหากเรามีธรรมทั้ง 4 ประการคือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ สมานัตตตา สามัคคีก็จะเกิด

ขึ้นได้อย่างแน่นอน
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ดังนั้น เราจะเห็นว่า บุญอานิสงส์ การทอดผ้ากฐิน มีมากมายและเป็นสังฆทานด้วยกันทั้งคู่แต่ว่า 

อนิสงส์โดยเฉพาะ กฐนิได้มากกว่า เพราะว่ากฐนิมเีวลาจ�ากดั จะต้องทอดตัง้แต่แรม 1 ค�า่ เดอืน 11 ถึงกลาง

เดอืน 12  แต่ อนิสงส์ได้ทัง้สองฝ่าย คอืผูท้อดกไ็ด้ พระผูร้บัก็ได้พระผูร้บัมอี�านาจคุม้ครองพระวนิยั ได้หลาย

สกิขาบทท�าให้สบายขึน้การทอดกฐนิครัง้หนึง่ พระพทุธเจ้าท่านเคยเทศน์ คอื องค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธ

เจ้าทรงพระนามว่า”ปทมุมุตตระ” ท่านเคยเทศน์วาระหนึง่ สมยัทีพ่ระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนัเป็น” มหาทกุขตะ”  

ท่านกล่าวว่า การทอดกฐินครั้งหนึ่ง จะปรารถนาพุทธภูมิก็ได้ จะปรารถนาเป็นอคัรสาวกก็ได้ จะปรารถนา

เป็นพระอรหันต์ก็ได้ จะปรารถนาเป็นอรหันต์ก็ได้ และจะเข้านิพพานก็ได้ แต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงพระนิพาน

เพียงใด อานิสงส์กฐินจะให้ผลแก่ท่าผู้นั้น คือ จะเป็นเทวดา 500 ชาติ พอพ้นจากเทวดา 500 ชาติ จะเป็น

มหาเศรษฐี 500 ชาติ เลื่อนลงมาเป็นอนุเศรษฐี 500ชาติ พ้นจากอนุเศรษฐี 500 ชาติ ลงมาเป็นคหบดี 500 ชาติ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ภาษาวัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลงไวยากรณ์ไทยในยุคโซเซียลเน็ตเวิร์ค 

(Adolescent language and Thai grammar changes in social network)

        จรุงภรณ์ กลางบุรัมย์

 Charungphorn Klangburum

บทน�า

ภาษาเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ ที่สามารถพัฒนาเสียงซ่ึงเปล่งออกได้ด้วยอาการตามธรรมชาติ  

ให้กลายเป็นเครื่องมือใช้สื่อความคิด ความรู้สึก ความต้องการของตนให้ผู้อื่นรู้และสื่อสารกันได้จนเกิดเป็น

ภาษา มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร และท�าความเข้าใจกันในหมู่ชนท่ีใช้ภาษาเดียวกัน

ได้ ภาษาท�าให้มนุษย์สามารถพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ ความรู้ความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ สามารถ

พัฒนาความรู้ ความคดิ จติใจ คณุธรรม ความเชือ่ ศลิปะ แตกต่างจากสตัว์ ภาษาจงึเป็นส่วนส�าคญัของความ

เป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนที่เจริญก้าวหน้าหรือกลุ่มชนที่ล้าหลังที่สุด ต่างก็มีภาษาใช้สื่อสารกันในกลุ่ม

ของตน การหยิบยืมทางภาษาก็อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่มชน การยืมจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความจ�าเป็น

และความต้องการของคนในสังคมนั้นๆ ภาษาจึงอาจรับผลจากความเจริญหรือความเสื่อมของมนุษย์และ

อาจมผีลต่อ ความเจรญิหรอืความเส่ือมของสงัคมมนษุย์ด้วย ปัจจบัุนภาษาไทยก�าลงัจะถูกลมืจากคนรุน่ใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ ก็คือ ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้ภาษาไทยของเด็กเยาวชน และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

ล้วนตกต�่าลงมาก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็นการตกต�่าลงอย่างต่อเนื่องจนน่าสังเกตเป็นพิเศษ  

นอกจากน้ันแล้วการใช้ภาษาไทยที่ผิดๆก็มักให้เห็นอยู่อย่างมากมายทั้งในสื่อมวลชน ในเพลง ในละคร

โทรทัศน์ และในการแชทผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งในชีวิตประจ�าวันเราเองที่ไม่ค่อยจะให้ความส�าคัญกับ 

การเขียน การพูด และการสื่อสารให้ถูกต้อง

ภาษาเป็นวฒันธรรมทีส่�าคญัของชาต ิใช้ตดิต่อสือ่สารกนัและท�าให้วฒันธรรมอืน่ๆ เจรญิขึน้ แต่ละ

ภาษามรีะเบยีบและแนวปฏบิตัร่ิวมกนัของหมูช่นชาตนิัน้ ภาษาจงึเป็นศนูย์กลางของคนทัง้ชาต ิดงัข้อความ 

ตอนหน่ึงในพระราชนพินธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั เรือ่ง “ความเป็นชาตโิดยแท้จรงิ” ว่า 

ภาษาเป็นเครือ่งผกูพนัมนุษย์ต่อมนุษย์แน่นเฟ้นนกว่าสิง่อืน่ และไม่มสีิง่ใด ท่ีจะท�าให้คนรูส้กึเป็นพวกเดยีวกนั

หรือแน่นอนยิ่งไปกว่าภาษาเดียวกัน รัฐบาลทั้งปวงย่อมรู้สึกในข้อนี้อยู่ดี เพราะฉะนั้น รัฐบาลใดที่ต้อง

ปกครองคนต่างชาตต่ิางภาษา จงึต้องพยายามตัง้โรงเรยีนและออกบญัญติับงัคบั ให้ชนต่างภาษาเรยีนภาษา

ของผูป้กครอง แต่ความคิดเหน็เช่นนี ้จะส�าเร็จตามปรารถนาของรฐับาลเสมอกห็ามไิด้ แต่ถ้ายงัจดัการแปลง

ภาษาไม่ส�าเร็จอยู่ตราบใด ก็แปลว่า ผู้พูดภาษากับผู้ปกครองนั้นยังไม่เชื่ออยู่ตราบนั้นและยังจะเรียกว่าเป็น

ชาติเดียวกันกับมหาชนพื้นเมืองไม่ได้อยู่ตราบนั้น ภาษาเป็นสิ่งซึ่งฝังอยู่ในใจมนุษย์แน่นแฟ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่น

ภาษาไทยเป็นขุมคลังแห่งภูมิปัญญาของคนไทยทั้งชาติเป็นเอกลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของ

อารยธรรมไทยที่โดดเด่นมาอย่างยาวนาน เป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมี

รากฐานมาจากออสโตรไทย จะซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาษาจีน และมีหลายค�าที่ขอยืมมาจากภาษาจีน

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1826 (ค.ศ.1283) เรียกว่า 
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ลายสือไทย มีพยัญชนะ 39 ตัว มีวรรณยุกต์ 2 ตัว ต่อมามีพยัญชนะ 44 ตัว (21 เสียง), สระ 21 รูป (32 

เสยีง), วรรณยกุต์ 5 เสยีง คอื เสยีง สามญั เอก โท ตร ีจตัวา ภาษาไทยดดัแปลงลงมาจากบาลแีละสนัสกฤต

ภาษาไทยเป็นทั้งวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และความภูมิใจของคนไทย แต่ปัจจุบันคนไทยจ�านวนไม่น้อยที่ใช้

ภาษาไทยได้ไม่ดีพอ ไม่รู้ว่าพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในภาษาไทยมีกี่รูป กี่เสียง และยังมีคนไทยอีก

จ�านวนมากที่ยังพูดภาษาไทยผิดบ้าง เขียนผิดบ้าง หรือบ้างก็จับใจความผิด ฟังผิด อ่านผิด บ้างก็พูดภาษา

ไทยค�าภาษาอังกฤษค�า จนเกิดปัญหาการสื่อสารและเข้าใจความหมายของภาษาในทางท่ีผิด ซ่ึงสิ่งเหล่านี้

เป็นต้นเหตุที่จะท�าให้เสน่ห์ของภาษาไทยค่อยๆ เลือนหายไป

ในปัจจุบันปรากฏว่ามีการใช้ค�าฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ท้ังออก

เสยีงกไ็ม่ถกูต้องตามอกัขรวธิ ีถ้าปล่อยไปเช่นนี ้ภาษาของเรากม็แีต่จะทรดุโทรม ชาตไิทยเรามภีาษาของเรา

ใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคน จึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้... 

“พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแก่นสิติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 

2512 เราจะเหน็ได้ว่าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงเน้นย�า้ให้ประชาชนชาวไทยตระหนกัถงึความส�าคญั

ของภาษาไทยและพระราชทานแนวความคิดในการอนุรักษ์ภาษาไทยในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ ที่ส�าคัญยิ่ง

กว่านีค้อื เป็นทีป่ระจักษ์ว่าพระองค์มพีระปรชีาญาณและพระอจัฉรยิภาพในการใช้ภาษาไทย ทรงรอบรู้ปราด

เปรื่องและเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทยมาโดยตลอด

กลุ่มคนที่เป็นสาเหตุที่ท�าให้เด็กไทยใช้ภาษาไทยอย่างผิดเพี้ยนนั้นต่างมุ่งเป้าไปที่กลุ่มดารา วัยรุ่น 

นักแสดง นักร้อง นักการเมอืง และสือ่มวลชน ทีม่กัใช้ภาษาอย่างไม่เหมาะสม มกีารใช้ค�าแสลงจนภาษาไทย 

เข้าขั้นวิกฤติ นอกจากน้ียังมองว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้อ่านหนังสืออย่างอื่น 

นอกจากต�าราเรียน อีกทั้งสถานศึกษาอีกจ�านวนมากไม่ได้สนับสนุนให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการดีๆ 

ทีเ่น้นการอ่าน การเขียน การพูด หรอืกจิกรรมทีเ่น้นให้เดก็ได้คลกุคลกีบัตวัหนงัสอื ขณะทีห้่องสมดุกไ็ม่ค่อย

จะมีกิจกรรมดึงดูดให้เด็กเข้าไปศึกษาหาความรู้

ส�าหรับภาษาของวัยรุ่นที่พบเห็นกันบ่อยๆ นั้น มีทั้งภาษาที่ใช้ในการพูด โดยมักพูดให้มีเสียงสั้นลง

หรือยาวขึ้น หรือไม่ออกเสียงควบกล�้าเลย เช่น ตัวเอง = ตะเอง, ครับ = คับ, จริง = จิง, เปล่า = ป่าว ส่ 

วนภาษาที่ใช้ในการเขียน ซึ่งจะมีทั้งค�าพ้องเสียง เช่น เธอ = เทอ, ใจ = จัย, หนู = นู๋, ผม = ป๋ม, ไง = งัย, 

กรรม = ก�า, เสร็จ = เสด, ก็ = ก้อ หรือบางค�าที่พิมพ์ด้วยความรีบเร่ง ซึ่งจะใกล้เคียงกับกลุ่มค�าพ้องเสียง 

เพียงแต่ว่าบางครั้งการกดแป้น Shift อาจท�าให้เสียเวลา จึงไม่กด แล้วเปลี่ยนค�าที่ต้องการเป็นอีกค�าที่ออก

เสียงคล้ายกันแทน เช่น รู้ = รุ้, เห็น = เหน, เป็น = เปน, ใช่ไหม = ชิมิ และยังมีกลุ่มที่ใช้สื่อสารในเกม โดย

ใช้ตัวอักษรภาษาอื่นที่มีลักษณะคล้ายตัวอักษรภาษาไทย เช่น เทพ = Inw, นอน = uou, เกรียน = เกรีeu 

หรือแม้แต่การเน้นเขียนค�าให้สั้นที่สุดโดยใช้สัญลักษณ์แทน เช่น 555 แทนเสียงหัวเราะ เป็นต้น 

และยังมีค�าอีกมากมายที่ถูกบัญญัติขึ้นโดยกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่น จนแทบจะกลายเป็นภาษาทางการของกลุ่ม

วัยรุ่นทีนิ่ยมใช้กนัอย่างแพร่หลายและนบัวนัยิง่ขยายวงกว้างออกไปเร่ือยๆ ซึง่ปัญหาเหล่านีห้ากทกุภาคส่วน

ในสังคมยังคงปล่อยวางไม่เร่งรีบหาทางแก้ไข และยังคงมีการใช้บ่อยๆ ก็จะท�าให้เกิดความเคยชิน อีกทั้งมี

การน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัจนในทีส่ดุกจ็ะกลายเป็นเรือ่งปกตซิึง่น่าหวัน่เกรงยิง่นกัว่าในอนาคตปัญหาวกิฤติ

ภาษาไทยก็จะยิ่งยากเกินการเยียวยาแก้ไข
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น

ปัญหาการใช้ภาษาไทยได้เกดิขึน้มาเป็นระยะเวลาอนัยาวนานหลายสิบปี แต่ในยคุปัจจุบันนีปั้ญหา

ยิ่งวิกฤติความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีปัจจัยหนุนน�าท่ีส�าคัญน่ันคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีก้าวล�้า

ไปอย่างรวดเร็ว เราจึงพบการใช้ภาษาไทยแบบผิดๆ มากมายจนเกือบจะกลายเป็นความคุ้นชิน โดยเฉพาะ

ในกลุ่มวัยรุ่น ยิ่งน่าเป็นห่วงมากที่สุด เป็นกลุ่มที่นิยมใช้ภาษาที่มีวิวัฒนาการทางภาษาที่เฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็น

ภาษาที่เกือบจะไม่มีไวยากรณ์ ไม่ว่าจะจากการรับส่งข้อความสั้น (SMS) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

(E-mail) การสนทนาออนไลน์ (MSN) หรอืแม้แต่การแสดงความคดิเห็นในโลกอนิเทอร์เนต็ การใช้ภาษาไทย

ที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตนั้น เริ่มลุกลามมาจากโปรแกรมแชทรูมและเกมออนไลน์ ซึ่งดูคล้ายเป็นการสนทนา

กนัธรรมดา แต่ท�าให้เกดิปัญหาข้ึนมากมาย ดังเช่นทีพ่บตามหน้าหนงัสอืพิมพ์ในปัจจบุนั และในขณะเดยีวกัน

ก็สร้างปัญหาให้แก่วงการภาษาไทยด้วย นั่นคือการกร่อนค�า และการสร้างค�าใหม่ให้มีความหมายแปลกไป

จากเดิม หรืออย่างที่เรียกว่าภาษาเด็กแนวนั่นเอง วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการสื่อสารกันมากและมีรูปแบบการ

สือ่สารด้วยค�าท่ีทนัสมยั มคีวามหมายเฉพาะส�าหรบักลุม่และช่วงวยั วัยรุน่จึงขาดความค�านงึถึงความถูกต้อง

เหมาะสมของภาษาทีใ่ช้ให้เหมาะสม มหีลายสาเหตทุีท่�าให้วยัรุน่ใช้ภาษาทีผ่ดิๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยเีข้ามา

เกี่ยวข้องอย่างมาก ท�าให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�าวัน รวมท้ังการสื่อสาร วัยรุ่นในประเทศไทย 

ยุคใหม่บางกลุ่มได้สร้างค่านิยมที่ผิดๆ มาใช้ คือการใช้ภาษาไทยที่ผิดจากค�าเดิม จึงท�าให้ภาษาไทยของเรา

เปลี่ยนแปลงไป เยาวชนยุคหลังๆ จึงใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดท�าการทดสอบวัดสมรรถภาพในการใช้ภาษาไทย หัวข้อทักษะการ

เขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ โดยน�านิสิตจากจุฬาฯ จ�านวน 398 คน มาท�าการทดสอบ ซึ่งพบ 

ข้อผิดพลาดอยู่หลายจุด และพบว่าไม่มีผู้ใดได้ผลในเกณฑ์ดีมาก ในระดับดีมีอยู่เพียง 28 คน ข้อผิดพลาดที่

พบคือเรื่องวรรคตอนผิด ใช้ค�าไม่หลากหลาย ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 250 คน ที่บ่งบอกว่าเป็นผู้ใช้

ภาษาปฏิบัติงานได้ สื่อความคิดได้ครบถ้วน แต่ยังคงต้องเพิ่มเรื่องการเช่ือมโยงความคิด การใช้ค�าเช่ือม  

การใช้ค�าให้ตรงความหมาย และการสะกดค�า ขณะที่มีผู้ทดสอบไม่ผ่าน 120 คน ปัญหาที่สรุปได้คือ ยังขาด

ความสามารถในการเขียนที่จ�าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ควรแก้ไขการสื่อความคิดที่ไม่ชัดเจนหรือวกวน 

ใช้ค�าผิด สะกดผิด ใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับประเภทของงานเขียนผู้ปกครอง พ่อแม่อยากจะให้ลูกเก่งภาษา

ต่างประเทศแต่ภาษาไทยก็ไม่ควรละทิ้ง หรือไม่สนใจการใช้ที่ถูกต้อง เพราะภาษาทุกภาษาย่อมมีหลักการ

ใช้ที่เหมือนกันคือ ต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะ สถานที่ ถูกบุคคล ต้องชัดเจนทั้งการออกเสียงและใช้ประโยค  

ถูกต้องตามความหมาย และบริบทของภาษา 

นอกจากการเรียนรูภ้าษาไทยกลางและภาษาต่างประเทศแล้วภาษาถ่ินของไทยกม็คีวามส�าคญัมาก

เช่นกัน ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา กระแสสังคมคนอาศัยในต่างจังหวัดจะสอนลูกให้พูดภาษากลางอย่าง

เดยีว ไม่สอนภาษาถิน่ ท�าให้ลกูพดูภาษาถิน่ไม่ได้ ท�าให้เดก็ขาดความรูใ้นเรือ่งนี ้และสงัคมท้องถิน่กข็าดการ

สืบทอดสิ่งที่บรรพบุรุษถ่ายทอดกันมา ซ่ึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เช่น ต�าราท่ีใช้ค�าท้องถ่ิน ท้ังต�ารับยา  

ชื่อต้นไม้ หรือพิธีกรรม เป็นต้น สื่อมวลชน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท�าให้เกิดการใช้ภาษาไทยแบบผิดๆ ของ

ประชาชนเพราะ สื่อมวลชนเป็นผู้ที่ให้ข้อมูล ข่าวสารกับประชาชนทุกวัน สื่อมวลชนต้องเป็นผู้น�าท่ีดีท่ีสุด

ของการใช้ภาษาและต้องให้ข้อคิดอยู่เสมอว่า ภาษานั้นสะท้อนความเป็นตัวของเราเอง ถ้าใช้ภาษาดี ภาษา
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ที่ถูกต้อง ภาษาที่น�าสังคมไปในทางสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคี สร้างความรัก สร้างความภูมิใจในชาติจะ

ท�าให้ทุกคนเห็นคล้อยตาม แต่ถ้าหากว่าสื่อมวลชนน�าภาษาท่ีประหลาด ภาษาท่ีไม่ถูกต้องเอามาเผยแพร่

บ่อยๆ คนจะคิดว่าสิ่งที่สื่อมวลขนมาเผยแพร่นั้นถูกต้อง เป็นสิ่งที่ดี มันจะท�าลายภาษาไทย โดยเฉพาะการ

ใช้ภาษาในข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ต่างๆ เป็นต้น

รูปแบบการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น

การใช้ภาษาเป็นเรื่องของการส่ือสาร ซึ่งผู้ส่งสารจะต้องท�าให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายของตน  

ให้มากที่สุด แต่การสื่อสารที่มีรูปแบบแตกต่างกัน จะท�าให้การใช้ภาษามีความแตกต่างกันไปด้วย เช่น  

การสื่อสารแบบเผชิญหน้าย่อมแตกต่างจากการสื่อสารแบบผ่านเครื่องมือการสื่อสาร หรือการสื่อสารด้วย

สื่อสิ่งพิมพ์ย่อมมีความแตกต่างการสื่อสารด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีทั้งภาพและเสียง

ในปัจจบุนัปัญหาทีพ่บเป็นอย่างมากเกีย่วกับการใช้ภาษาไทย คอืการใช้ภาษาในทางวบิตัแิละมกีาร

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ภาษาอยู่หลายประเภท เช่น

1.  รปูแบบการพดู เป็นประเภทของภาษาวบิตัทิีใ่ช้เวลาพดูกนั ซึง่บางครัง้กป็รากฏขึน้ในการเขยีน

ด้วย แต่น้อยกว่ากลุ่มที่ใช้ในเวลาเขียน โดยการพูดมักจะพูดให้มีเสียงสั้นลง หรือยาวขึ้น หรือไม่ออกเสียง

ควบกล�้าเลย ประเภทนี้เรียกได้อีกอย่างว่ากลุ่มเพี้ยนเสียง

2.  รูปแบบการเขียน รูปแบบของภาษาวิบัติประเภทนี้ โดยทั้งหมดจะเป็นค�าพ้องเสียงที่จะน�ามา

ใช้ผิด

หลกัของภาษา คนทีใ่ช้ภาษาวบิติั เวลาเขยีนนัน้จะเขียนตามเสยีงอ่าน เพราะไม่ต้องการอยูใ่นกรอบ

หรือ ต้องการท�าอะไรที่คิดว่าใหม่ ไม่เลียนแบบของเก่า ได้แก่

1.  การเขียนตามเสียงพูด

2.  การสร้างรูปการเขียนใหม่

3.  รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่าน

4.  กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงความหมาย

วยัรุน่ไทยสมยันีน้ยิมใช้โซเชียลเน็ตเวร์ิคเพือ่การตดิต่อทีร่วดเรว็และเนือ่งจากความเรว็ในการ

สือ่สารและความยากล�าบากในการพมิพ์ตวัอกัษรท�าให้วยัรุน่ท�าให้ค�าเหล่านัน้สัน้ลงจนกลายเป็นภาษา

วิบัติ

ภาษาวิบัติ เป็นค�าเรียกของการใช้ภาษาไทยที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่ตรงกับกับหลักภาษาในด้าน

การสะกดค�าค�าว่า “ภาษาวิบัติ” ใช้เรียกรวมถึงการเขียนท่ีสะกดผิดบ่อย รวมถึงการใช้ค�าศัพท์ใหม่หรือ 

ค�าศพัท์ทีส่ะกดแปลกไปจากเดมิ ค�าว่า “วบิตั”ิ มาจากภาษาบาล ีหมายถงึ พนิาศ ฉบิหาย หรอืความเคลือ่น

ท�าให้เสียหาย

ในประเทศไทยมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาเด็กไทยขาดการศึกษารวมถึงปัญหาภาษาวิบัติท�าให้ 

เดก็ไทย ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้มปีระสิทธภิาพเท่าท่ีควร ในขณะเดียวกันได้มกีารใช้ค�าว่าภาษาอุบัตแิทนท่ี

ภาษาวิบัติที่มีความหมายในเชิงลบ โดยภาษาอุบัติหมายถึงภาษาที่เกิดขึ้นมาใหม่ ตอบสนองวัฒนธรรมย่อย 

เช่นเดียวกับภาษาเฉพาะวงการที่เป็นศัพท์สแลง
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ทัง้น้ี การเปิดใช้พจนานุกรมเพือ่ค้นหาค�าท่ีควรใช้ให้ถูกต้องอาจเป็นทางเลอืกท่ีด ีทางบัณฑติยสถาน

ได้ก�าหนดค�าทีใ่ช้อย่างเป็นทางการหรอือยู่ในรปูแบบมาตรฐาน หากใช้ผดิอาจกลายเป็นค�าวบัิติได้ ซึง่ค�าวบัิติ

ไม่ใช่การเปลีย่นแปลงของภาษาแต่อย่างใด เป็นเพยีงการใช้ภาษาให้แตกต่างจากปกติในช่วงระยะเวลาหนึง่ 

หรืออาจใช้จากรุ่นสู่รุ่นไปจนกว่าค�าวิบัตินั้นจะหายไปจากสังคมนั้นๆ

นิธิ เอียวศรีวงศ์ กล่าวว่า ภาษาวิบัติเป็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาท่ีผู้ใหญ่ในสังคมไม่ชอบ  

แม้ภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ผู้ใหญ่ไม่ชอบให้ภาษาเปลี่ยน การให้เหตุผลว่าภาษาไทยไม่ควร

เปลี่ยนแปลง เพราะเป็นภาษาของชาติที่มีความศักดิ์สิทธิ์ นิธิเห็นว่าเป็นเหตุผลแบบไสยศาสตร์ ไม่ค่อยน่าฟัง  

นิธิยังเห็นว่า ปัญหาของภาษาไทยในปัจจุบันคือ การใช้ภาษาไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ไวยากรณ์ การใช้ศัพท์

หรือการเรียบเรียง เป็นต้น และการไม่ศึกษาภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เองที่จะเป็นเหตุให้เกิด “ภาษาวิบัติ”

ตัวอย่าง การใช้ภาษาโดยมีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเสียงสั้นเสียงยาว

อะไร แปลงเป็น อาราย

ได้ แปลงเป็น ด้าย

ไม่ใช่ แปลงเป็น ม่ายช่าย

ไป แปลงเป็น ปาย

ใคร แปลงเป็น คราย

แปลงสระ

คิดถึง แปลงเป็น คิดถุง

กว่า แปลงเป็น กั่ว

ไม่ แปลงเป็น มะ

แล้ว แปลงเป็น แระ

เอา แปลงเป็น แอง

แปลงค�าควบกล�้า

จริงสิ แปลงเป็น จิงดิ

เปล่า แปลงเป็น ป่าว,ปะ

หรือเปล่า แปลงเป็น อ๊ะป่าว

จ้า แปลงเป็น จร้า

ค่า แปลงเป็น คร่า

ซ�้าตัวสะกด

ว้าย แปลงเป็น ว๊ายยยย

โอ๊ย แปลงเป็น โอ๊ยยยย

ครับ แปลงเป็น ค๊าบบบบ

รัก แปลงเป็น ร๊ากกก

ซ�้าสระ
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เอ้า แปลงเป็น เอ้าาาา

จ้า แปลงเป็น จร้าาาา

ค่า แปลงเป็น คร่าาาาา

เขียนแตกต่างจากเดิม

ขอบใจ แปลงเป็น ขอบจัย

อย่างไร แปลงเป็น ยังงัย

ท�าให้ แปลงเป็น ท�าหั้ย

เธอ แปลงเป็น เทอ

จริง แปลงเป็น จิง

เขียนรูปแบบหรือสัญลักษณ์

เสียงหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่า แปลงเป็น 555

ยิ้ม แปลงเป็น : )

ยิ้มขยิบตา แปลงเป็น ; )

ท�าหน้าตาเบื่อโลก แปลงเป็น -_-

การแทรกเสียง

มึง แปลงเป็น มรึง

กู แปลงเป็น กรู

จ้า แปลงเป็น จร้า

ค่า แปลงเป็น คร่า

ค่ะ แปลงเป็น คระ

การกลมกลืนเสียง

แม่มึง แปลงเป็น แม่ง

ดูซิ แปลงเป็น ดูดิ

กระโปรง+กางเกง แปลงเป็น กระเปรง

ค.วาย+แรด แปลงเป็น แคว๊ด

แฟน+ควาย แปลงเป็น แควน

โวยวาย แปลงเป็น วีน

การตัดเสียง

ซุปเปอร์สตาร์ แปลงเป็น ซุปตาร์

มหาวิทยาลัย แปลงเป็น มหาลัย

คอนเฟิร์ม แปลงเป็น เฟิร์ม

ไม่ไหวที่จะเคลียร์ แปลงเป็น ไม่ไหวจะเคลียร์

งอนตุ๊บป่อง แปลงเป็น งอนป่อง,งอนป่องๆ

พารานอย(paranoid) แปลงเป็น นอย
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โอเค แปลงเป็น โอ

สตรอเบอรี่ แปลงเป็น สะตอ

แนบเนียน แปลงเป็น เนียน

อิมพอสสิเบล แปลงเป็น อิม

สวัสดี แปลงเป็น หวัดดี

การกร่อนเสียง

ใช่ไหม กร่อนเสียงเป็น ชิมิ

ตาวัน กร่อนเสียงเป็น ตะวัน

หมากกรูด กร่อนเสียงเป็น มะกรูด

หมากนาว กร่อนเสียงเป็น มะนาว

แฟน กร่อนเสียงเป็น ฟุ๊บุ

กระล่อน กร่อนเสียงเป็น หลี

ขี้เหร่ กร่อนเสียงเป็น เหียก

ช่างท�าได้นะ กร่อนเสียงเป็น กล้านะ

เสียว กร่อนเสียงเป็น เซี้ยว

กับ กร่อนเสียงเป็น กะ

ปอด กร่อนเสียงเป็น ป๊อด

ความหมายต่างไปจากเดิม

ปวดตับ หมายถึง เครียด

กลิ่นตุๆ หมายถึง เค้าลางของการทุจริต

เกาเหลา หมายถึง ไม่ถูกกัน,ไม่กินเส้น

ตู้ หมายถึง เด็กเรียน

สิว-สิว หมายถึง เรื่องขี้ผง เรื่องเล็กๆ ง่ายมาก

ซึม หมายถึง พวกชอบท�าไม่รู้ไม่ชี้ แต่ที่แท้ตัวดี

ป๊อด หมายถึง ไม่กล้า

กิ๊บ หมายถึง เจ๋งมากๆ

เบๆ หมายถึง ง่ายๆ หมูๆ

ออนป้า หมายถึง ท�าตัวแก่ประมาณคุณป้า

เนิร์ด (Nerd) หมายถึง เด็กเรียน

งานเข้า หมายถึง ได้เรื่องหรือมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามา

ยาวไป หมายถึง เที่ยวกลางคืนจนถึงดึกดื่นถึงเช้า

เนียน หมายถึง ท�าได้กลมกลืน ท�าเนียบเนียนดีมาก

วีนแตก หมายถึง ชอบอาละวาด ชอบโวยวาย

เฟิร์มนะ หมายถึง ตกลงแน่นอนตามนั้นใช่ไหม่
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โดนใจ หมายถึง ประทับใจ

มีค�าอีกมากมายที่ถูกบัญญัติขึ้นโดยกลุ่มผู้ใช้ท่ีเป็นวัยรุ่น จนแทบจะกลายเป็นภาษาทางการของ

กลุม่วยัรุน่ทีน่ยิมใช้กนัอย่างแพร่หลายและนบัวนัยิง่ขยายวงกว้างออกไปเร่ือยๆ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีหากทุกภาคส่วน 

ในสังคมยังคงปล่อยวางไม่เร่งรีบหาทางแก้ไข และยังคงมีการใช้บ่อยๆ ก็จะท�าให้เกิดความเคยชิน อีกทั้งมี

การน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันจนในที่สุดก็จะกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งน่าหวั่นเกรงยิ่งนักว่าในอนาคตปัญหา

วิกฤติภาษาไทยก็จะยิ่งยากเกินการเยียวยาแก้ไข

สาเหตุที่ส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงภาษาของวัยรุ่นที่ใช้กันในปัจจุบัน เนื่องมาจาก

1.  เมื่อการติดต่อผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลายเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสาร ภาษาในยุคนี ้

จึงแปลกเปลี่ยน เกิดภาษาใหม่ๆ บางค�ามาจากแป้นพิมพ์ที่อยู่ติดกัน พิมพ์ง่ายกว่าจึงเกิดค�าใหม่แทนค�าเก่า

2.  เพื่อลดความรุนแรงในการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ

3.  ค�าศัพท์ใหม่ๆ ที่วัยรุ่นหรือคนบางกลุ่มน�ามาใช้จนแพร่หลายนั้น ก็เพราะว่าค�าไทยที่มีอยู่เดิม

อาจจะไม่สามารถสื่อถึงลักษณะและรายละเอียดของสิ่งท่ีต้องการจะสื่อสารได้มากพอ คนส่งสารก็เลยต้อง

พยามยามคิดค�าขึ้นมาใหม่ให้สามารถบอกรายละเอียดและความรู้สึกของตนเองให้ได้มากที่สุด

4.  การเขียนค�าไทยในอินเตอร์เน็ต หรือนิตยสารเพื่อความบันเทิง จะเขียนตามเสียงอ่านเพราะ

ไม่ต้องการอยู่ในกรอบ หรือต้องการท�าอะไรที่คิดว่าใหม่ ไม่เลียนแบบของเก่า

5.  ทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นอนิจจัง วัฏจักรของชีวิตมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ภาษาก็มีวัฏจักรชีวิตเช่น

เดียวกัน ภาษามีเกิด คือ มีการสร้างค�าใหม่ๆ ขึ้นมา ภาษามีแก่ คือ ค�าที่คิดว่าเก๋ เท่ ในยุคหนึ่ง ก็กลับกลาย

เป็นค�าทีล้่าสมยัในปัจจบุนั ภาษามเีจบ็ คอื ความบกพร่องในการใช้ภาษา ต้องอาศยัการเยยีวยารกัษา ภาษา

มีตาย คือ ค�าบางค�าไม่มีการน�ากลับมาใช้อีกอย่างไร ก็ตามภาษาวิบัติยังเป็นค�าพูดที่ไม่ได้รับความยินยอม

ให้ใช้ทั่วไปในระดับสากล หากแต่ใช้พูดกันเองในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือในกลุ่มวัยรุ่น โดยการใช้ภาษาเหล่านี้ 

มักจะได้รับการต่อต้านจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมอยู่เสมอ

ในปัจจุบันหากฝืนปล่อยให้กลุ่มคนที่ชอบใช้ภาษาแบบผิดๆ ด้วยค่านิยมที่ผิดๆ เพียงรู้สึกว่าการใช้

ภาษาตามค่านิยมวัยรุ่นเหล่าน้ันดูเป็นค�าที่น่ารักและยังช่วยให้พิมพ์ง่ายข้ึน โดยท่ีไม่ค�านึงถึงสิ่งท่ีจะตามมา 

นัน่คอืการท�าลายภาษาไทยโดยทางอ้อม และทีน่่ากลวัยิง่คอืวยัรุน่บางกลุ่มได้น�าค�าเหล่านีไ้ปใช้ในชวีติประจ�า

วันและได้แพร่หลายเข้าไปในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะน�าพาความหายนะมาสู่วงการภาษาไทย 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ทุกฝ่ายไม่ควรมองข้าม

แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น อาจจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา

ช่วยดูแลอย่างสม�่าเสมอ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการจัดการกับปัญหานี้ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานรัฐเพียงอย่าง

เดียว สิ่งที่จะช่วยจัดการกับปัญหาการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นได้ง่ายที่สุด คือ 

1. สถาบันครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง นับว่าเป็นบุคคลใกล้ตัวและมีบทบาทส�าคัญที่สุดที่จะ

ช่วยในการแก้ปัญหา โดยควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและวัยรุ่น ควรสอนให้เด็กเขียนหนังสือให้ถูกต้อง  

และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านก็จะยิ่งช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก
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2.  สถาบันการศึกษา ทุกสถาบันมีการเรียนการสอนภาษาไทยอยู่แล้ว ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง

อดุมศกึษา โดยสถาบนัในทกุระดับน้ัน ควรให้ความส�าคญักบัการเรยีนภาษาไทย นอกจากนีอ้าจต้องพจิารณา

หลกัสูตรโดยหันมาใช้การเรียนการสอนเดมิๆ ซึง่จะมวีชิาเขยีนไทย อ่านไทย ย่อความ หรอืท่องบทอาขยาน 

เพื่อให้เด็กใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยมีรับสั่งว่า การที่ให้เด็ก

ได้ท่องบทอาขยาน เป็นการฝึกความจ�าของเด็ก ด้วยการให้ได้ท่องภาษาดีๆ การใช้ภาษาของเด็กก็จะได้รับ

การพฒันาไปด้วย อย่างไรกต็าม การทีจ่ะฝึกฝนและสอนเดก็ให้ใช้ภาษาไทยได้ถกูต้องนัน้ ครกูต้็องเป็นแบบ

อย่างทีด่ด้ีวย หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจงึได้หามาตรการในการสร้างมาตรฐานการใช้ภาษาไทยทีถ่กูต้องของครู

ด้วยเช่นกัน เช่น แนวคดิในการจดัท�าเกณฑ์มาตรฐานของครูโดยราชบณัฑติยสถาน การจดัอบรมครภูาษาไทย 

ทั่วประเทศ และพยายามบรรจุครูที่เรียนจบภาษาไทยให้มากข้ึน เนื่องจากในปัจจุบันครูสอนภาษาไทย 

จบสาขาวิชาอื่นมา เป็นต้น

3.  สือ่ เน่ืองจากเดก็และเยาวชนอยูก่บัสือ่แทบตลอดเวลา มากกว่าอยูก่บัพ่อแม่ และสถาบนัการ

ศึกษา สื่อจึงควรมีจิตส�านึกและตระหนักว่าตนเองมีความส�าคัญต่อสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆ  

ของวัยรุ่น รวมทั้งการใช้ภาษา แม้ว่าสื่อมีความจ�าเป็นต้องใช้ค�าแปลกใหม่บ้าง เพื่อเป็นสีสันของข่าวและ

ดึงดูดผู้ชมผู้ฟัง แต่ก็ต้องไม่มากจนเกินไป ดังนั้น เมื่อจะสื่อสารสิ่งใดจึงควรมีวิจารณญาณ และใช้ภาษาไทย

ให้ถกูต้องเพือ่เป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคมต่อไปการทีจ่ะฝึกฝนหรอืสอนให้เดก็พดู อ่าน และเขยีนภาษาไทย

ให้ถูกต้องนั้น คงจะง่ายขึ้นหากเราสามารถปลูกฝังให้พวกเขารู้สึกหวงแหนภาษาไทย ซึ่งเป็นมรดกของชาติ 

เพราะเรามทีัง้ภาษาพดู และภาษาเขยีนทีเ่ป็นของเราเอง เพือ่ทีว่นัข้างหน้าเขาจะเตบิโตขึน้เป็นเยาวชนไทย

ที่ใช้ภาษาไทยถูกต้อง มีบุคลิกภาพดี และสามารถแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ

4.  ครู อาจารย์ ก็ต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กนักเรียนในห้องเรียน เพราะพฤติกรรมและ

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครู จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักเรียน ครูจึงสามารถพัฒนาแรงจูงใจ

ของนักเรียนได้โดยสนับสนุนให้นักเรียนก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจว่า ความส�าเร็จ

นั้นเกิดจากความพยายาม ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถควบคุมได้ และในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูต้อง

พยายามเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง ก�าหนดหรือมอบหมายงานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ศกัยภาพของนกัเรยีน เพือ่ให้พวกเขาเกดิความมัน่ใจและใช้การเสรมิแรงทางบวกเพือ่เสรมิสร้างแรงจงูใจให้

ได้มากที่สุด

จะเห็นได้ว่า ปัญหาการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นไทยมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก เพราะภาษาไทย

ไม่ใช่มีไว้เพียงแค่การติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ภาษาไทยของเราเป็นเอกลักษณ์ เป็นวัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อ

กันมาเป็นเวลานาน ภาษาไทยจึงมีความส�าคัญกับวัยรุ่นไทยที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป รักษาภาษาไทย 

ที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้ให้ และให้ภาษาไทยอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป

สรุป

ฉะนั้นการที่จะให้วัฒนธรรมทางภาษาไทยด�ารงอยู่อย่างมั่นคงคู่ชาติไทยได้ ต้องอาศัยการร่วมแรง

ร่วมใจจาก ประชาชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมทางภาษาไทยช่วยกันจรรโลง พัฒนาชาติให้คงความ

เป็นชาติไทย ดังพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ด�ารัสว่า “อิฐเพียงแผ่นเดียวก็มีค่า ควรที่
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เราจะได้ช่วยกนัรกัษาไว้” เปรยีบเหมอืนวฒันธรรมทางภาษาไทยเป็นของคนทัง้ชาต ิจงึควรมกีารร่วมมอืกนั 

อนรัุกษ์ พฒันาให้เจรญิงอกงามทดัเทยีมอารยะประเทศ ดงัข้อคดิของ พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตุตโต)  

ได้ให้ค�าจ�ากดัความ “วฒันธรรม” ว่า วฒันธรรมเป็นสิง่ทีท่�าให้เจริญงอกงามสบืมา และเป็นเนือ้ตวัของความ

เจริญงอกงามทีม่อียู ่ซึง่จะเป็นพ้ืนฐานของความเจรญิงอกงามต่อไป ตลอดจนเป็นเครือ่งวดัระดบัความเจริญ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ตักบาตร เทโวโรหณะ การหยั่งลงจากเทวโลก

พระครูปราโมทย์สีลคุณ

บทน�า

ช่วงวันออกพรรษาในแต่ละจังหวัด แต่ละท้องท่ี ก็จัดงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดประเพณีที่ส�าคัญและมักจัดกันทุกๆ จังหวัด คือ ประเพณีตักบาตร

เทโวโรหนะ ค�าว่า ‘’เทโวโรหณะ’’ แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก การตักบาตรเทโวโรหณะ จะท�ากันใน

บริเวณพระอุโบสถมกีารอญัเชญิพระพทุธรูป เป็นผูน้�าแถวของพระภกิษ ุในการออกบิณฑบาตของท่ีตกับาตร

ก็มีต่างๆกันไปในแต่ละจังหวัด เช่น ที่อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ ที่วัดเขานางบวช อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก จะถวายบัวให้กับพระพุทธรูป และที่ที่จังหวัดอุทัยธานี นิยมใช้ข้าวต้มมัด หรือ เรียกว่า 

ข้าวต้มลูกโยน โดยจะเอาข้าวเหนียวผัดมาห่อใบมะพร้าว ไว้หาง ใส่บาตรถวาย พระภิกษุสงฆ์การท่ีต้อง

อญัเชญิพระพทุธรปูมาเป็นผูน้�าขบวนแถวของพระสงฆ์ ในการออกบณิฑบาต เทโวโรหนะ ถอืได้ว่า เป็นการ

ปฏิบัติเพื่อร�าลึกถึงวันส�าคัญ ของวันออกพรรษาอีกวันหนึ่งเลยทีเดียว

พิธีตักบาตรเทโวโรหณะเมื่อครั้งพุทธกาล 

ในพรรษาที ่7 นบัจากปีทีอ่งค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงตรสัรู ้พระพทุธองค์ได้เสด็จข้ึนไปจ�าพรรษา

บนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์เทศนาพระอภธิรรมปิฎกโปรดพระพทุธมารดาอยูห่นึง่พรรษา ครัน้ถงึวนัปวารณาออกพรรษา  

วันแรม 1 ค�่า เดือน 11 พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดแก้วมณี ทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสี

สว่างไสวเรืองรองไปท่ัวทั้งโลกธาตุ แล้วเกิดสิ่งอัศจรรย์ข้ึน คือ ท่านเปิดโลกท้ังสาม ให้เห็นถึงกันในเวลา

เดยีวกนั คอื สวรรค์ มนษุย์นรกเหน็กนัหมดทัง้เทวดามนษุย์ สตัว์นรก สตัว์เดยีรจัฉานเปรตอสรุกายต่างเหน็

กันและกันด้วยตาเนื้อ เป็นอัศจรรย์ด้วยพุทธานุภาพ  เมื่อเห็นความอัศจรรย์นั้นต่างเกิดมหาปีติ พากันตั้ง

ความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า เพราะเห็นพุทธานุภาพนั้น 

แม้แต่มดซึ่งเป็นสัตว์เดียรัจฉานยังมีความรู้สึกนึกคิดที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วย วันนั้นจึงเรียกว่า 

“วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก”

สวรรค์มีทั้งหมด 6 ชั้น 

1.  จตุมหาราชิกา (สวรรค์ ชั้นที่ 1) เป็นที่อยู่ของเทพยดาชาวฟ้า มีท้าวมหาราช 4 พระองค์

ปกครอง คอื  ท้าวธตรฐัมหาราช  ท้าววริฬุหกมหาราช ท้าววริปัูกษ์มหาราช ท้าวเวสสวุณัมหาราช (ท้าวกุเวร)  

อายุ 500 ปีทิพย์ (9 ล้านปีมนุษย์)

 บุรพกรรม เมื่อเป็นมนุษย์ ชอบท�าความดี สันโดษ ยินดีแต่ของๆ ตน ชักชวนให้ผู้อื่นประกอบ

การกุศล ชอบให้ทาน ในการให้ทานเป็นผู้มีความหวังให้ทาน มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทาน มุ่งการ

สั่งสมให้ทาน ให้ทานด้วยความคิดว่า “เราตายแล้วจักได้เสวยผลแห่งทานนี้” และเป็นผู้มีศีล ฯลฯ
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2.  ดาวดึงส์ (สวรรค์ ชั้นที่ 2) ที่เรียกว่าไตรตรึงษ์หรือดาวดึงส์ เป็นเมืองใหญ่มี 1,000 ประตู  

มีพระเกศจุฬามณีเจดีย์ มีไม้ทิพย์ ชื่อ ปาริชาตกัลปพฤกษ์ สมเด็จพระอมรินทราธิราชเป็นผู้ปกครอง อายุ 

1,000 ปีทิพย์ (36 ล้านปีมนุษย์)

 บุรพกรรม เมื่อเป็นมนุษย์ มีจิตบริสุทธิ์ยินดีในการบริจาคทาน ในการให้ทาน เป็นผู้ไม่มีความ

หวังให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ ไม่มีการสั่งสมให้ทาน ไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่า “ตาย

แล้วเราจกัได้เสวยผลทานนี”้ แต่ให้ทานด้วยความคดิว่า “การให้ทานเป็นการกระท�าด”ี งดงามด้วยพยายาม

รักษาศีล ไม่ดูหมิ่นผู้ใหญ่ในตระกูล ฯลฯ

3.   ยามา  (สวรรค์ ชั้นที่ 3)

 เป็นทีอ่ยูข่องเทพยดาผูม้แีต่ความสขุอนัเป็นทพิย์ มท้ีาวสยุามเทวราชเป็นผูป้กครอง อาย ุ2,000 

ปีทิพย์ (144 ล้านปีมนุษย์)

 บุรพกรรม เมื่อเป็นมนุษย์มีจิตบริสุทธิ์ พยามสร้างเสบียง ไม่หวั่นไหวในการบ�าเพ็ญบุญกุศล 

ในการให้ทาน เป็นผู้ไม่มีความหวังให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทาน ไม่ได้ให้ทานด้วย 

ความคิดว่า “การให้ทานเป็นการกระท�าที่ดี” แต่ให้ทานด้วยความคิดว่า “บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เคย

ให้ เคยท�ามา เราก็ไม่ควรท�าให้เสียประเพณี” รักษาศีล มีจิตขวนขวายในพระธรรม ท�าความดีด้วยใจจริง

4.  ดุสิต (สวรรค์ ชั้นที่ 4)

 เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าผู้มีความยินดีแช่มชื่นเป็นนิจ มีท้าวสันดุสิตเทวราชปกครอง อายุ 4,000 

ปีทิพย์ (576 ล้านปีมนุษย์)

 บุรพกรรม เมื่อเป็นมนุษย์มีจิตบริสุทธิ์ ยินดีมากในการบริจาคทาน ในการให้ทานเป็นผู้ไม่มี

ความหวังให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทาน ไม่มุ่งการส่ังสมให้ทาน ไม่ได้ให้ทานด้วยความคิด

ว่า “บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เคยให้ เคยท�ามา เราไม่ควรท�าให้เสียประเพณี” แต่ให้ทานด้วยความคิด

ว่า “เราหงุหากนิ แต่สมณะหรอืพราหมณ์ทัง้หลายไม่ได้หงุหากนิ เราหงุหากนิได้ จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรอื

พราหมณ์ผู้ไม่หุงหากิน ย่อมเป็นการไม่สมควร” ทรงศีล ทรงธรรม ชอบฟังพระธรรมเทศนา หรือเป็นพระ

โพธิสัตว์รู้ธรรมมาก 

5. นิมมานรตีภูมิ (สวรรค์ ชั้นที่ 5)

 เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าผู้ยินดีในกามคุณอารมณ์ ซึ่งเนรมิตขึ้นมาตามความพอใจ มีท้าวสุนิมมิต

เทวราชปกครอง อายุ 8,000 ปีทิพย์ (2,304 ล้านปีมนุษย์)

 บุรพกรรม เมื่อเป็นมนุษย์มีจิตใจบริสุทธิ์ ยินดียิ่งในการบริจาคทาน ในการให้ทานเป็นผู้ไม่มี

ความหวังให้ทาน ไม่มีจิตใจผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ ไม่มุ่งการสั่งสมให้ทาน ไม่ได้ให้ทาน ด้วยความคิด

ว่า “เราหุงหากินได้ แต่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายไม่ได้หุงหากิน เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแก่สมณะ

หรือพราหมณ์ ผู้ไม่หุงหากิน ย่อมเป็นการไม่สมควร” แต่ให้ทานด้วยความคิดว่า “เราจักจ�าแนกแจกท่าน

เช่นเดียวกับฤๅษีทั้งหลายในกาลก่อน” ประพฤติธรรมสม�่าเสมอ พยามรักษาศีลไม่ให้ขาดได้ มีใจสมบูรณ์ 

ด้วยศีล และมีวิริยะอุตสาหะในการบริจาคทานเป็นอันมาก เพราะผลวิบากแห่งทาน และศีลอันสูงเท่านั้น 

จึงอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้
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6.  ปรนิมมิตวสวัตตี (สวรรค์ ชั้นที่ 6)

 เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าซึ่งเสวยกามคุณอารมณ์ แบ่งเป็น ฝ่ายเทพยดา มีท้าวปรนิมมิตเทวราช 

ปกครอง กับ ฝ่ายมารมีท้าวปรนิมิตวสวัตตีมาราธิราชเป็นผู้ปกครอง อายุ 16,000 ปีทิพย์ (9,216 ล้านปี

มนุษย์)

 บุรพกรรม เมื่อเป็นมนุษย์มีจิตบริสุทธิ์ อุตส่าห์ก่อสร้างกองการกุศลให้ยิ่งใหญ่เป็นอุกฤษฏ์ 

อบรมจติใจสงูส่งไปด้วยคุณธรรม เม่ือจะให้ทานรกัษาศีลกต้็องบ�าเพ็ญกนัอย่างจรงิๆ มากไปด้วยความศรทัธา

ปสาทะอย่างยิง่ยวดถกูต้อง ในการให้ทาน เป็นผูไ้ม่มคีวามหวงัให้ทาน ไม่มจีติผกูพนัในผลแห่งทานแล้วให้ทาน 

ไม่มุง่การสัง่สมให้ทาน ไมได้ให้ทานด้วยความคดิว่า “เราจกัเป็นผูจ้�าแนกแจกทาน เช่นเดยีวกับฤๅษทีัง้หลาย

แต่กาลก่อน” แต่ให้ทานด้วยความคิดว่า “เมื่อเราให้ทานอย่างนี้ จิตของเราจะเลื่อมใส จะเกิดความปลื้มใจ

และโสมนัส” เพราะวิบากแห่งทาน และศีลอันสูงส่งยิ่งเท่านั้น จึงอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้

      ตักบาตรเทโวโรหณะ หมายถงึ วนัท�าบุญตกับาตรในเทศกาลวนัออกพรรษาตามความเชือ่ของ

พุทธศาสนิกชนว่าเป็นวันที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา

      การทีพ่ระพทุธเจ้าเสดจ็ ขึน้ไปจ�าพรรษาอยูเ่พยีงสวรรค์ช้ันดาวดงึส์ กเ็นือ่งจากมีพระประสงค์

จะให้พระพุทธมารดาได้บรรลุโลกุตรธรรมอันเป็นธรรม ชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้

 “เทโว” ย่อมาจากค�าว่า “เทโวโรหณะ” ซ่ึงแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก หมายถึง เมื่อ

พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิณาณ แล้วทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่างๆ ของ

อินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นบิตุภูมิ 

ของพระองค์ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองคุณพระมารดา 

ซึง่หลงัจากประสตูพิระองค์ได้ 7 วนั กส็ิน้พระชนม์ และได้ไปเกดิเป็นเทพบตุรอยูใ่นสวรรค์ชัน้ดสุติ ฉะนัน้ใน

พรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจ�าพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรม

ปิฎกโปรดพทุธมารดาอยูพ่รรษาหนึง่ ถงึวนัแรม 1 ค�า่ เดอืน 11 จงึเสดจ็ลงจากสวรรค์ช้ันดาวดงึส์มาประทบั

ที่เมืองสังกัสสะ ประชาชน พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อท�าบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น บางวัดก็ท�าในวัน

ออกพรรษา คือวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 11 บางวัดก็ท�าในวันรุ่งขึ้น คือ วันแรม 1 ค�่า เดือน 11 ทั้งนี้ แล้วแต่

ความตกลงร่วมใจทั้งทางวัดและทางบ้าน

พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ

อน่ึงในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่มนุษย์โลกนั้น  ประชาชนพร้อมกันไปท�าบุญตักบาตรเป็น

จ�านวนมากสุดจะประมาณ พิธีที่กระท�ากันในการตักบาตรเทโว ซึ่งถือตามประวัตินี้ก็เท่ากับท�าบุญตักบาตร 

รบัเสดจ็พระพทุธเจ้าในคราวเสด็จลงมาจากเทวโลกนัน่เอง บางวดัจงึเตรยีมการในคฤหสัถ์แต่งตวัเป็นเทวดาบ้าง 

เป็นพรหมบ้างแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกท่ีมีล้อเคลื่อน และมีบาตรตั้งอยู่ข้างหน้า

พระพุทธรูปใช้คนลากน�าหน้าพระสงฆ์ พวกทายกทายกิาต้ังแถวเรียงรายคอยใส่บาตร เป็นการกระท�าให้ใกล้

กบัความจริงเพือ่เป็นการระลกึถงึพระพทุธเจ้า ส่วนอาหารทีน่�ามาท�าบญุตกับาตรในวนันัน้ มข้ีาว กบัข้าวต้ม

มัดใต้ ข้าวต้มลูกโยนที่ห่อด้วยใบมะพร้าวหรือใบล�าเจียกไว้หางยาวและข้าวต้มลูกโยนนี้มี ประวัติมาตั้งแต่

คร้ังพระพทุธเจ้าเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ เพราะตัง้ใจอธษิฐานแล้วโยนไปให้ลงบาตรของพระพทุธเจ้า 
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เนื่องจากมีคนมากเข้าไปใส่บาตรไม่ได้

เมื่อถึงวันเทโวโรหณะ พุทธศาสนิกชนนิยมไปท�าบุญตักบาตรที่วัด โดยปฏิบัติตนดังนี้

1. เตรียมอาหารในตอนเช้า อาหารที่เตรียมเพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้ คือ ข้าวต้มมัด และ

ข้าวต้มลูกโยน วัดบางวัดอาจจะจ�าลองสถานการณ์วันที่ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์ คือ 

ประชาชนจะนัง่หรือยืนสองฝ่ังทางลงจากอโุบสถ หรือศาลา ให้พระสงฆ์เดนิเข้าแถวเรียงล�าดบัรบับาตรตรงกลาง  

โดยมีมัคนายก เดินอัญเชิญพระพุทธรูปน�าหน้าแถวพระสงฆ์

2.  หลักจากตักบาตรแล้ว มีการอาราธนาศีล สมาทานศีล และรักษาศีล

3.  ฟังธรรมและท�าสมาธิ (Meditation) ตามโอกาส เพื่อท�าให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส

4.  แผ่เมตตา และกรวดน�้าอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ ผู้ล่วงลับและสรรพสัตว์

 บญุ อานสิงส์ทีเ่กดิขึน้จะส่งผลดใีห้การตกับาตรเทโว เป็นการท�าบญุท่ีชาวพทุธทัว่ไปรูจ้กั และ

ปฏบัิตมิากกว่าการท�าบญุประเภทอืน่ๆ การตักบาตรนัน้ยงัถอืว่าเป็นการท�าบญุประจ�าวนัของชาวพุทธ และ

ชาวพุทธไทยเชื่อว่า การออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ เช่น เปรตวิสัย 

ให้ได้รับส่วนบุญ ด้วยเหตุผลทางจริยธรรม ในการท�าบุญตักบาตรนั้น พอสรุปได้ดังนี้ 

 1.  เป็นการสั่งสมบุญในแต่ละวัน เพราะการสั่งสมเป็นเหตุน�าความสุขมาให้ 

 2.  เป็นการเริม่ต้นวนัใหม่ด้วยการท�าบญุท�าให้จติใจแจ่มใส เพือ่ให้มกี�าลงัใจทีเ่ข้มแขง็ เพราะ

ผู้ที่ไม่มีบุญเกื้อหนุนอยู่ในใจ ย่อมพ่ายแพ้ต่อบาปได้ง่าย 

 3.  เป็นการท�าที่พึ่งคือบุญให้แก่ตนเองในอนาคต 

 4.  เป็นการช่วยรักษาพุทธประเพณี เพราะพระพุทธเจ้าท้ังหลายในอดีต และท่ีจะมาตรัสรู้

ในอนาคต ล้วนแต่ด�ารงพระชนม์ชีพด้วยอาหารบิณฑบาต 

 5.  เป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ศึกษา ปฏิบัติพระธรรมวินัย 

แล้วน�ามาสั่งสอนให้ประชาชนได้รับรสแห่งพระธรรมด้วย อีกทั้งยังด�ารงตนเป็นตัวอย่างด้านความประพฤติ

ดีงามของสังคม ฉะนั้น ชาวพุทธควรท�าบุญตักบาตรเป็นประจ�าทุกวัน เพื่อเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองที่

จะต้องน�าไป ดุจเสบียงเดินทาง ในการท่องเที่ยวเวียนเกิดและเวียนตายอยู่ในวัฏฏสงสาร อันไม่ปรากฏเบื้องต้น 

และที่สุด และบุญที่สั่งสมไว้นี้ จะช่วยเกื้อกูลให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้  อนึ่ง ประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้น 

คือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์ซ่ึงเป็นผู้น�าของพุทธบริษัท ท่ีเป็นฐานก�าลังส�าคัญ

แห่งกองทัพธรรมนั้น ท่านด�ารงชีพอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่คฤหัสถ์จัดถวาย ท่านจึงสามารถมีก�าลังกาย ก�าลังใจที่

จะศกึษาพระพทุธพจน์ คอื พระไตรปิฎก ให้เข้าใจ ทรงจ�า น�ามาประพฤติปฏบัิติ และกล่าวสอนมวลมนุษย์ได้ 

การท�าบุญตักบาตรเทโวจะสมบูรณ์ได้ต้องมีองค์ประกอบที่ส�าคัญดังนี้

1.  ต้องเตรียมใจให้พร้อม ข้อนี้ถือว่าส�าคัญมาก เพราะบุญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของผู้ถวาย ท่าน

แนะน�าให้รักษาเจตนาให้บริสุทธิ์ทั้ง 3 ขณะ คือ

 1.1 ก่อนถวาย ตั้งใจเสียสละอย่างแท้จริง

 1.2  ขณะถวาย ก็มีใจเลื่อมใส ถวายด้วยความเคารพ

 1.3  หลังจากถวายแล้ว ต้องยินดีในทานของตัวเองจิตใจเบิกบานเมื่อนึกถึงทานที่ตนเองได้
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ถวายไปแล้ว การท�าใจให้ได้ทั้ง 3 ขณะดังกล่าวนี้ นับว่ายากมาก เพราะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อาจท�าให้

จิตใจของเราเศร้าหมองในขณะใดขณะหนึ่งได้ 

2.  ผู้รับ คือ พระภิกษุสามเณร เป็นผู้ส�ารวมระวัง มีข้อวัตรปฏิบัติที่ดีงามตามพระธรรมวินัย  

ใฝ่ศึกษาเล่าเรียน พระพุทธพจน์ ทรงจ�า น�ามาบอกกล่าว สั่งสอนได้ และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรเทา

ราคะ โทสะ โมหะ จนสามารถละขาดได้อย่างสิ้นเชิง 

3.  สิ่งของที่ถวาย จะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน และที่ส�าคัญ คือ 

สิ่งนั้นต้องเหมาะสมแก่พระภิกษุสามเณรด้วย 

ท�าบุญตักบาตรให้หมั่นอธิษฐาน

เมื่อองค์ประกอบ 3 อย่างข้างต้นบริบูรณ์ สิ่งที่จะต้องท�าก่อนตักบาตร คือ “การอธิษฐาน” การ

อธิษฐานนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่ง เพราะจะท�าให้บุญของเราหนักแน่น ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากขี้น และ

ยังท�าให้เราทราบเป้าหมายในการท�าบญุด้วย นอกจากนี ้การอธษิฐานยงัสามารภสร้างพลงัขึน้ในจติใจให้มากขึน้ 

เป็นการสั่งสมก�าลังแห่งความบากบ่ัน อดทน เพื่อเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญให้เราก้าวไปสู่ส่ิงที่ปรารถนาได้  

การอธษิฐานในขณะท่ีบ�าเพญ็บญุนัน้ ผลบญุย่อมหนนุส่งให้ส�าเรจ็ตามทีป่รารถนาไว้ ถงึแม้จะขึน้อยูก่บัเวลา

และโอกาสบ้างก็ตาม แต่ความดีที่ท�าไว้ย่อมไม่เสียหายไปแน่นอน 

ฉะน้ัน ก่อนตักบาตร ควรอธษิฐานโดยนัง่หรอืยืนกไ็ด้ แล้วแต่สถานท่ีจะอ�านวย ยกสีง่ของท่ีจะถวาย

ขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วอธิษฐานตามท่ีต้องการที่ชอบธรรมเป็นภาษาใดก็ได้ จะว่าในใจหรือออกเสียงเบาๆ 

ก็ได้ จากนั้นจึงถวายอาหารบิณฑบาตด้วยความเคารพ ถ้ามีดอกไม้ธูปเทียนให้ถวายหลังจากที่ถวายอาหาร

บิณฑบาตเสร็จแล้ว ถ้าเป็นสตรีให้วางดอกไม้ธูปเทียนไว้บนฝาบาตร เมื่อพระท่านปิดบาตรแล้ว 

ค�าอธิษฐานก่อนตักบาตร

ตามหลักค�าสอนในพระพุทธศาสนา มีเป็นหมายเพื่อให้มนุษย์ปลดเปลื้องตนเองจากทุกข์ มีจิตใจ

เป็นอสิระเหนือทกุข์ทกุอย่าง (พระนพิพาน) หลกัการด�าเนนิชวีตีของชาวพทุธนัน้ต้องสอดคล้องกบัเป้าหมาย

ดังกล่าว ซึ่งพระโบราณาจารย์ท่านจึงบัญญัติค�า อธิษฐานที่เป็นสากลนิยมไว้ว่า”อิ ทัง ทานัง สีละวันตานัง 

ภิกขูนัง นิยยาเทมิ สุทินนัง วะตะ เม ทานัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ อะนาคะเต กาเล ฯ ข้าพเจ้าขอน้อม

ถวายทานน้ีแด่พระสงฆ์ผู้มีศลี ขอท่านท่ีข้าพเจ้าถวายดีแล้ว จงเป็นเหตุให้ถงึพระนพิพาน ในอนาคตกาล 

เบื้องหน้าโน้นเทอญ ฯ” 

อีกบทหนึ่งเป็นค�าอธิษฐานถึงพระสังฆรัตนะ ว่า “นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, สังโฆ เม สะระณัง 

วะรัง, เอเตนะ สังจะวัชเชนะ, โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา ฯ ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอัน

ประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยค�าสัตย์ นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อ เทอญ ฯ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ภาวะผู้น�า

ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี

บทน�า

ภาวะผูน้�า (Leadership) เป็นปัจจยัทีส่�าคญัอย่างยิง่ต่อการบรหิารงานซึง่เป็นจดุรวมแห่งพลงัของ

สมาชกิในองค์การคุณลกัษณะทักษะและพฤติกรรมของผูน้�ามส่ีวนสมัพนัธ์อย่างแนบแน่นกบัปรมิาณคณุภาพ

และภาพพจน์ขององค์การซึ่งจะมีผลสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใน

หน่วยงานนัน้ๆได้เป็นอย่างดนีอกจากนีผู้น้�ายงัเป็นตัวอย่างในการปฏบิตังิานของผูใ้ต้บงัคบับญัชาและผูร่้วม

งานโดยนัยนี้ภาวะผู้น�าจึงมีความส�าคัญต่อผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาสถาบันและความส�าเร็จขององค์การ

เป็นอย่างยิ่งดังนั้นการได้เรียนรู้ถึงคุณลักษณะทักษะและพฤติกรรมของผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ

ภาวะผู้น�า

1. ความหมายของผู้น�า (Leader)

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีชอบอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน เพื่อ

ให้งานของกลุ่มบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้น�านับว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินงานให้มี

ประสิทธภิาพและประสทิธผิล เพราะผูน้�าเป็นเสมอืนองค์ประกอบทีส่�าคญัส่วนหนึง่ของการบริหารเนือ่งจาก

ผูน้�าจะมหีน้าทีใ่นการวางแผน ตลอดจนการจดัระเบยีบให้การท�างานเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและประสบ

ผลส�าเร็จ อย่างไรก็ตามมีผู้ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความหมายของผู้น�าไว้ในลักษณะต่างๆ มากมายหลายท่าน 

ซึ่งพอที่จะรวบรวมและเรียบเรียงได้ดังนี้

 พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา (2542 : 89) กล่าวไว้ว่า ผูน้�า คอื บคุคลทีม่อีทิธพิลเหนอืบคุคลอืน่ในกลุม่ 

เป็นอิทธิพลในทางบวก คือ บุคคลในกลุ่มยอมรับและยอมรับปฏิบัติตามความคิดเห็นหรือค�าสั่งด้วยความ

เตม็ใจ ผูน้�าและผูบ้รหิารไม่จ�าเป็นต้องเป็นบคุคลเดยีวกนั ผูบ้รหิารมีอ�านาจหน้าทีโ่ดยต�าแหน่ง แต่อาจไม่ใช่

ผูน้�าทีแ่ท้จรงิของกลุม่เพราะขาดความเป็นผู้น�า บคุคลอืน่ในกลุ่มอาจเป็นทีย่อมรบันบัถอืของสมาชิกในกลุม่

และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มมากกว่า เพราะเขามีความเป็นผู้น�าอยู่ในตัว ดังนั้นกลุ่มหนึ่ง

หรือหน่วยงานอื่นอาจมีผู้น�าหลายคนนอกเหนือจากผู้น�าโดยต�าแหน่ง

 พรนพ พุกกพันธุ์ (2544 : 2) กล่าวไว้ว่า ผู้น�า คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมาหรือได้รับการ

ยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้า ผู้ตัดสินใจเพราะมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและจะพาผู้ตามหรือ

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาหรอืหมูช่นไปในทางทีดี่หรือชัว่ได้โดยใช้อิทธพิลในความสมัพนัธ์ท่ีมใีนสถานการณ์ต่างๆ เพือ่

ปฏิบัติการหรืออ�านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซ่ึงกันและกันในอันท่ีจะให้บรรลุเป้าหมายและความ

สามารถที่จะชักจูงผู้อื่นให้ความร่วมมือร่วมใจกับตนด�าเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของตนได้

 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544 : 31) กล่าวไว้ว่า ผู้น�า หมายถึงบุคคลที่ท�าให้องค์การประสบ

ความก้าวหน้าและบรรลุผลส�าเร็จ โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีเป็นผู้ใต้บังคับ

บัญชา หรือผู้น�าเป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
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 Fiedler (1967 ; อ้างถึงในโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม,2547 : 10) กล่าวไว้ว่า ผู้น�า หมายถึง บุคคล 

ทีร่เิริม่หรอืส่งเสรมิให้มกีารเปลีย่นแปลงการกระท�าของกลุม่อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นผูส้นบัสนนุ ส่งเสรมิ

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มให้ด�าเนินไปด้วยดี

 อาคม วัดไธสง (2547 : 2) ให้ความหมายของผู้น�าไว้ 5 ประการ คือ ประการแรก คือ บุคคล

ที่มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อบุคคลในหน่วยงานมากกว่าบุคคลอื่น ประการที่สอง คือ บุคคลที่มีบทบาทเหนือ

บุคคลอื่น ประการที่สาม คือ บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญที่สุดในการท�างานเพื่อให้หน่วยงานด�าเนินการไปสู่จุด

มุ่งหมายและบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ประการท่ีส่ี คือ บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกจากบุคคลอื่นๆ ให้เป็น

ผู้น�าและประการสุดท้าย ผู้น�า คือ บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้าในต�าแหน่ง

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอืน่ๆ (2545 : 229) กล่าวไว้ว่า ผูน้�า หมายถงึ บคุคลซึง่ม ีผูต้ามและ

มอีทิธิพลทีจ่ะท�าให้ผูต้ามช่วยกนัก�าหนดวตัถปุระสงค์และวตัถปุระสงค์นัน้หรอืบคุคลทีท่�าให้องค์การประสบ

ความก้าวหน้าและบรรลุผลส�าเร็จ โดยใช้อิทธิพลจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม ผู้น�าเป็นผู้ตัดสินใจ ก�าหนดปัญหา 

วางแผนและรับผดิชอบต่อความอยูร่อด หรอืการพฒันาขององค์การ นอกจากนัน้แล้วผูน้�ายงัมส่ีวนท�าให้เกดิ

วสิัยทศัน์ขององคก์ารและพนักงานรวมทัง้สามารถใช้อ�านาจหรืออทิธพิลต่างๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพื่อ

น�ากลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งการเป็นผู้น�านั้นเป็นเรื่องง่าย แต่การเป็นผู้น�าที่ดีนั้นเป็นเรื่องยาก

 พันธุ์เทพ ใจค�า (2547 : 12) กล่าวไว้ว่า ผู้น�า เป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งหรือได้รับการ

ยอมรับให้ท�าหน้าที่ โดยผู้มีอิทธิพลเหนือคนอื่นๆ และใช้อ�านาจหน้าที่อิทธิพล และใช้ศิลปะชักจูงใจท�าให้

คนเหล่านั้นเต็มใจที่จะท�างานให้ส�าเร็จผลตามเป้าหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้ ซ่ึงความ

เต็มใจที่จะกล่าวถึง หมายถึง ความเต็มใจที่จะท�างานด้วยความกระตือรือร้น รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในการที่

จะใช้ประสบการณ์และความสามารถที่ตนมีอยู่อุทิศให้กับงานด้วย

 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548 : 2) กล่าวไว้ว่า ผู้น�า คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจโดยการ

เลอืกตัง้หรอืแต่งต้ังและเป็นทีย่อมรับของสมาชกิให้มอีทิธพิลและบทบาทเหนอืกลุม่ สามารถทีจ่ะจงูใจ ชักน�า

หรือชี้น�าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกลุ่มให้ส�าเร็จ

 อาคม วัดไธสง (2549 : 2) กล่าวไว้ว่า ผู้น�า หมายถึง ใครก็ได้ที่สามารถน�าคนอื่นหรือกลุ่มโดย

พฤติกรรมของเขาที่มีอิทธิภาพต่อพฤติกรรมของคนอื่น ท�าให้คนอื่นมีพฤติกรรมคล้อยตามตลอดทั้งการก่อ

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

 สืบศักดิ์ ไกนรา (2550 : 12) กล่าวไว้ว่า ผู้น�า คือ ผู้ที่รับการยอมรับจากสมาชิกว่าบทบาท

ส�าคญัในองค์การ โดยใช้ความสามารถของตนในการโน้มน้าวให้ผูอ้ืน่ปฏบิตักิจิกรรมหรอืด�าเนนิงานด้วยความ

เต็มใจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้

 สรุปได้ว่า ผู้น�า คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มคนหลายๆ คน ที่มีอ�านาจมีอิทธิพลหรือความ

สามารถและเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ศรัทธา เช่ือมั่นไว้วางใจอย่างเต็มท่ี อีกท้ังยังได้รับความร่วมมือ

ร่วมใจจากสมาชกิในกลุม่อย่างจรงิจัง เป็นผูท้ีส่ามารถโน้มน้าว ชักจูง ชีน้�าให้สมาชกิในกลุม่ ปฏบัิตติามความ

คิดเห็นหรือค�าสั่งด้วยความเต็มใจ และเป็นบุคคลท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในองค์การ เป็นผูท้ีม่คีวามมุง่มัน่ในการท�างานเพือ่ให้งานหรอืภารกจิประสบความส�าเรจ็ ท�าให้

องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มที่วางไว้ร่วมกันได้
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2.  คุณลักษณะของผู้น�าที่ดี

 การบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบันจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้บริหารที่มีภาวะ

ผู้น�าและมีลักษณะเฉพาะหลายอย่าง จึงจะน�าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่ก�าหนดไว้ การที่จะ

เป็นผู้น�าที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยรูปแบบภาวะผู้น�าและการเป็นผู้น�าและการเป็นผู้น�าท่ีดี ซ่ึงลักษณะ

ผู้น�าที่ดีมีหลายอย่าง อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติ

ของความเป็นผู้น�าที่ดีไว้อย่างน่าสนใจ น�าเสนอได้ดังนี้

 ทองใบ สุดชารี (2544 : 42) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้น�าที่ประสบผลส�าเร็จว่ามีองค์

ประกอบดังนี้ คือปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ มีความฉับไวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นที่มีความ

ทะเยอทะยานและมุง่ท�างานเพือ่ความส�าเรจ็ ท�างานในเชิงรกุเป็นผูใ้ห้ความร่วมมอืกับผูอ่ื้นได้ มคีวามสามารถ

ในการตดัสนิใจ เป็นผูท้ีเ่ป็นทีพ่ึง่ของผูอ้ืน่ได้ มคีวามสามารถในการครอบง�าผูอ้ืน่ เป็นผูท้ีม่พีลงัสงูเป็นผู้ทีย่นื

หยัดในการท�างาน มีความเชื่อมั่นในตนเองอดทนต่อแรงกดดันและเต็มใจที่จะรับผิดชอบ

 พรนพ พุกกะพันธุ์ (2544 : 69)กล่าวไว้ว่า ผู้น�าที่ดีต้องมีคุณลักษณะหลายอย่างประกอบกัน 

มคีณุสมบตัเิพียงอย่างใดอย่างหนึง่สงูแต่เพียงอย่างเดยีว ไม่อาจจดัว่าเป็นผูน้�าท่ีดไีด้ ดงันัน้ควรมคีณุลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี คอืเป็นผูม้สีตปัิญญาดปีระกอบด้วยความสามารถเชงิจนิตนาการ ความสามารถในการสร้างสรรค์ 

มีวิจารณญาณ ความสามารถในการปรับตัวและมีความรอบรู้ในเหตุการณ์ต่างๆ เป็นผู้ท�างานหนักอยู่เสมอ 

ต้องขยันท�างานมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ค�านึงถึงขวัญของกลุ่ม ผู้น�าท่ีดีต้องมีลักษณะท่ีเหนือกว่าผู้ตาม 

เหนือกว่าทางความคิด ผลงาน สถานะองค์การ บุคลิกภาพ ความกล้าหาญ ดังนั้นผู้น�าจึงต้องเป็นผู้ที่พัฒนา

ตนเองอยู่เสมอ ผู้น�าที่ดีต้องมีอารมณ์คงที่ คือ มีความหนักแน่น ไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวในการแก้ไขปัญหา 

ควบคมุอารมณ์ในสถานการณ์วกิฤตไิด้ เป็นนกักลยุทธ์ ผูน้�าทีก้่าวหน้าจะต้องเป็นผูท้ีม่กีลยทุธ์ ความเป็นนกั

กลยทุธ์จะช่วยให้ปฏบิติัการใดๆ อย่างคล่องตัวและเคลือ่นไหวอยูเ่สมอไม่หยดุนิง่อยูกั่บท่ีต้องมอี�านาจ อ�านาจ

เป็นของคู่กับผู้น�า เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้น�าในการที่จะชนะคู่ต่อสู้หรือในกรณีที่จะก่อให้เกิดการยอมรับ

นับถือและปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้น�าโดยดุษฎี อ�านาจอาจเกิดขึ้นโดยความสามารถในการสร้างความเชื่อถือ

และอาจเกิดจากการบังคับบัญชาโดยตรง

 ชัยวุฒิ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ (2545 : 14)กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะผู้น�าที่ดี คือ ผู้ที่มีความฉลาดรอบรู้ 

มีวุฒิภาวะทางสังคม มีความมุ่งมั่นเพียรพยายาม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีมนุษย์

สัมพันธ์และทักษะในการติดต่อสื่อสาร

 พิชัย เสงี่ยมจิตต์ (2552: 40)ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของการเป็นผู้น�าที่ดี ควรมีลักษณะหรือ

ปัจจัยต่างๆ ที่ส�าคัญ ดังนี้ คือ

 1.  ความสามารถ (Capacity)

 2.  วิสัยทัศน์กว้างไกล (Vision)

 3.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)

 4.  การประสบผลส�าเร็จ (Achievement)

 5.  ความรับผิดชอบ (Responsibility)

 6.  การเข้าไปมีส่วนร่วม (Participation)
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 7.  การมีต�าแหน่งทางสังคม (Status)

 8.  การรู้และเข้าใจสถานการณ์ (Situation)

 9.  การมีความกล้าหาญ (Courage)

 10.  การมีคุณธรรม (High Moral integrity)

 11.  การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

 12.  การมีพลังก่อให้เกิดศรัทธา (Ability to Motivate Others )

 13.  การปรับปรุงงานเป็นระบบ (Project Orientation)

 Davis(1972 : 102-104 ; อ้างถึงในพรรณี แดงเครือ, 2549 : 23) ได้เสนอคุณลักษณะของ

ความเป็นผู้น�าที่ดีมีประสิทธิภาพจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

 1.  มีความเฉลียวฉลาดสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาและมีประสบการณ์เหนือผู้อื่น

 2.  มวีฒุภิาวะทางสงัคม มอีารมณ์มัน่คง มคีวามเช่ือมัน่ในตนเอง ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของ

ผู้อื่น โดยตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

 3.  มแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์งู มคีวามมุง่มัน่และมคีวามเพยีรพยายามกระท�าการใดๆ ให้ส�าเรจ็

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

 4.  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นกันเองและเป็นผู้ท่ีมีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นผู้มี

สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี

 สรปุได้ว่า ลกัษณะผูน้�าทีด่ ีคอื ผูน้�าต้องมคีวามฉลาดรอบรู ้มวีฒุภิาวะทางสงัคม ใช้เหตผุลใน

การตัดสินใจ มีความมุ่งมั่นเพียรพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและมีทักษะในการติดต่อ

สื่อสาร ผู้น�าต้องเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มให้การยอมรับในทุกด้าน โดยที่ผู้น�าต้องแสดง

ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการกระตุ้นสมาชิกในกลุ่มให้มุ่งสู่ความส�าเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์การ

และผู้น�าต้องมีกลยุทธ์ที่หลากหลายในการน�าพาองค์การมุ่งสู่ความส�าเร็จโดยสมาชิกทุกคนในองค์การได้มี

ส่วนร่วมในผลแห่งความส�าเร็จนั้น

3.  บทบาทและหน้าที่ของผู้น�า

 ผูท่ี้มีบทบาทส�าคัญท่ีสดุในการน�าองค์การทางการศกึษาให้บรรลเุป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ

ได้นั้นคือ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้น�า ซึ่งเป็นบุคลากรหลักที่ส�าคัญของสถานศึกษาเป็นผู้น�าทางวิชาชีพที่

จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะ

น�าไปสู่การจัดการบริหารสถานศึกษาที่ดี สามารถน�าพาองค์การไปสู่ความส�าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ี

วางไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ดงันัน้ในการบรหิารงาน ผูบ้รหิารจ�าเป็นต้องรูบ้ทบาทหน้าทีข่อง

ตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้น�าไว้ในหลายทัศนะ น�าเสนอได้ ดังนี้

 Cribbin(1989 ;อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2540 : 55-56) ได้จัดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ผู้น�าในด้านการจัดการไว้ 9 ประการ

 1.  วางแผน (Planning) ถ้าผู้บริหารไม่มีความคิดไว้ล่วงหน้าผู้ปฏิบัติก็จะท�าในสิ่งที่ไม่คุ้มค่า

กับเวลาและพลังงาน การวางแผนเป็นเรื่องของการคิดไว้ล่วงหน้าเพื่อควบคุมแนวทางการปฏิบัติงานให้ได้
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รับประสิทธิผลมากที่สุด

 2.  การจัดองค์การ (Organization) คือ การรวบรวมก�าลังคน งบประมาณ วิธีการ วัสดุและ

สิ่งอ�านวยประโยชน์อื่นๆ ของหน่วยงานมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยการพยายามให้เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด

 3.  การจัดคณะบุคคลเข้าท�างาน (Staffing) ผู้น�าไม่ควรคิดเพียงแต่การท�างานไปวันหนึ่ง

เท่านั้น แต่จะต้องให้แน่ใจว่าบุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นด้วย

 4.  การวินิจฉัยการ (Directing) ผู้น�าต้องเป็นผู้ชี้ทางโดยการแบ่งอ�านาจตามหน้าที่ที่จ�าเป็น

ด้วยการก�าหนดให้บคุลากรท�างานเฉพาะอย่าง ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีจะจดัหรอืประเมินสัมฤทธิผ์ลของงาน

 5.  การประสานงาน (Coordinating) ผูน้�าจะต้องประสานงานปัจเจกบคุคลกบักลุม่เข้าด้วยกัน  

เพื่อบุคลากรจะได้ท�างานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การระดมความร่วมมือผู้น�าจะต้องสามารถท�าให้บุคลากร

มีความร่วมมือกัน โดยการจัดสภาพการท�างานให้สัมพันธ์กับความต้องการของบุคคลและสร้างบรรยากาศ

ของความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 6.  การควบคุม (Controlling) ผู้น�าต้องใช้ความพยายามท่ีจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีการ

ป้อนกลับ (Feedback) เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีเ่ทีย่งตรงรวดเรว็ทนัต่อการแก้ไขและให้รางวลัหรือพจิารณาลงโทษ

การปฏิบัติงานอย่างยุติธรรมแทนที่จะเป็นการพิจารณาแบบการเมืองหรือใจบุญ

 7.  การทบทวนและการประเมินผล (Reviewing and Evaluating) ผู้น�าจะปฏิบัติงานกับ

บุคลากรไม่เพียงแต่เพื่อให้เป็นท่ีพอใจตามความต้องการของหน่วยงานเท่านั้น แต่ยังต้องช่วยให้บุคลากรมี

สมรรถภาพในการท�างานดีขึ้น และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าส�าหรับหน่วยงานอีกด้วย

 8.  การน�า (Leading) ผูน้�าจะต้องเป็นผูน้�าบคุคลด้วยการกระตุน้ให้บคุลากรท�างานด้วยความ

เต็มใจและท�าด้วยเท่าที่ยอมรับ

 9.  การท�างบประมาณ (Budgeting) ผูน้�าจะต้องประเมนิค่าตนเองวา่ได้ท�าให้หนว่ยงานเกดิ

ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเพียงใดได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงใด การประเมินค่าประเมินได้จากสิ่ง

ส�าคัญ 4 ประการ คือ การใช้เวลาความคิด ความสามารถเฉพาะตัวและพฤติกรรม

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2544: 84 ; อ้างถึงในวิฑูรย์ พงศ์พญา, 2544 : 36-39) ผู้น�ามีบทบาท

และหน้าท่ีหลายอย่าง ผู้น�าในกลุม่คนทีช่อบเผด็จการ มอี�านาจหน้าทีอ่ย่างหนึง่และผูน้�าในกลุม่ประชาธปิไตย

อาจมบีทบาทและหน้าทีอ่กีอย่างหนึง่ อย่างไรกต็ามบทบาทและหน้าท่ีท่ัวๆ ไปเพือ่เป็นแนวคดิม ี14 ประการ 

ดังนี้

 1.  ผู้น�าในฐานะผู้บริหาร (The Leader as Executive) บทบาทที่เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งของ

ผู้น�า คือ บทบาทในฐานะผู้บริหารซึ่งประสานงานระหว่างกลุ่มท่ีอยู่ในองค์การ หรือหน่วยงานหรือฐานะ 

ผูป้ระสานงานเพือ่ให้งานด�าเนนิไปด้วยด ีผูน้�าจะเป็นผูท่ี้คอยควบคมุนโยบายและก�าหนดวตัถปุระสงค์ของกลุม่ 

รับผิดชอบดูแลนโยบายให้เป็นไปด้วยดี

 2.  ผูน้�าในฐานะผูว้างแผน (The Leader as Planner) ผูน้�าส่วนมากจะเป็นผู้วางแผนปฏบิตัิ

งานทกุชนิดเป็นผูค้อยตัดสนิใจว่าบคุคลในกลุม่ของตนผูใ้ดควรใช้วิธกีารอย่างไรและใช้ส่ิงใดมาประกอบ เพือ่

ให้งานบรรลุตามความต้องการผู้น�าเป็นผู้ที่มีหน้าท่ีดูแลด้วยว่าแผนท่ีวางไว้นั้นมีการด�าเนินงานตรงตาม
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วตัถปุระสงค์หรอืไม่ และมกัจะเป็นผูเ้ดยีวทีท่ราบแผนงานทัง้หมด คนอืน่จะรู้เฉพาะในส่วนทีเ่ขารบัผดิชอบ

 3.  ผูน้�าในฐานะก�าหนดนโยบาย (The Leader as Police Maker) การก�าหนดวตัถปุระสงค์

หรือการก�าหนดนโยบายของกลุ่มหรือหมู่คณะ เป็นงานที่ส�าคัญที่ผู้น�ามีสิทธิเลือกหรือก�าหนดได้ด้วยตนเอง 

นโยบายมักจะมาจากผู้ที่มีต�าแหน่งงานสูงกว่าผู้น�าหรืออาจมาจากผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้น�าก็ได้ แต่ไม่ว่าน

โยบายนั้นจะมาจากแหล่งใดก็ตาม ผู้น�าจะเป็นผู้ตัดสินใจก�าหนดนโยบายของตนเอง

 4.  ผูน้�าในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ (The Leader as Expert) ผูท้ีอ่ยูใ่ต้ผูบ้งัคบับญัชาส่วนมาก เมือ่

มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้และความช�านาญงานเกิดขึ้นก็มักจะหวังพึ่งผู้น�า ดังนั้นผู้น�าจึงจ�าเป็นต้องท�าหน้าที่

คล้ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเหล่าน้ัน แต่มิได้หมายความว่าผู้น�าจะต้องรู้หมดทุกเรื่อง ในบางครั้งผู้น�า

จ�าเป็นต้องมีที่ปรึกษาคอยท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้น�าด้วย

 5.  ผู้น�าในฐานะเป็นตัวแทนติดต่อกับบุคคลภายนอก (The Leader as Eternal Group 

Representative) สมาชิกภายในกลุ่มย่อมไม่สามารถท่ีจะท�าการติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ในขณะเดียว

กันพร้อมๆ กัน จึงจ�าเป็นต้องอาศัยบุคคลที่กลุ่มเห็นว่ามีคุณสมบัติและความสามารถเพียงพอที่จะท�าหน้าที่

แทนกลุ่มได้ บุคคลดังกล่าวจะกลายเป็นผู้ที่ท�าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์แทนกลุ่มโดยติดต่อกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

ภายนอกหน่วยงานและควรรับการติดต่อบุคคลภายนอกอื่นๆ อีกด้วย

 6.  ผู้น�าในฐานะผู้ควบคุมความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม (The Leader as controller of 

Internal Relation) ผู้น�ามักจะคอยดูแลเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ภายในกลุ่ม ความสัมพันธ์ของสมาชิก

ภายในกลุม่เป็นเรือ่งทีผู่น้�าทกุคนไม่สามารถมองข้าม ทัง้นีเ้ป็นเพราะมคีวามเกีย่วข้องกบัเรือ่งขวญัและก�าลงั

ใจของบคุคล ผู้น�าทีดี่จะต้องตระหนกัถงึเรือ่งเพราะถ้าไม่สามารถรกัษาความรูส้กึท่ีสมาชิกภายในกลุม่มีความ

เข้าใจและสามัคคีกลมเกลียวกันไว้ให้ได้ ความรู้สึกแบ่งแยกก็จะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ

 7.  ผูน้�าในฐานะให้คณุให้โทษ (The Leader as Purvey and Reward and Punishment) 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอให้คุณให้โทษแก่ผู้อื่นจะกลายเป็นทรงอ�านาจ และเป็นผู้น�าในที่สุด คุณและ

โทษดังกล่าวอาจเป็นการขึ้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน การมอบหมายงานให้มากให้น้อย ให้งานที่ยากหรือง่าย

ก็ได้ ซึ่งความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงานได้ ถ้าหากผู้น�ามอบอ�านาจประเภทนี้ให้แก่บุคคลใดบุคคล

หนึ่งมากจนเกินไป

 8.  ผูน้�าในฐานะคนกลางหรอืผูต้ดัสนิใจ (The Leader as Arbitrator and Mediator) ส่วน

มากจะเป็นผูน้�าทีเ่กดิขึน้ในภาวะทีม่กีารขดัแย้งในองค์การหรอืหน่วยงาน ซึง่อาจท�าให้เกดิความเสยีหาย ผูน้�า

จึงจ�าเป็นต้องเป็นผู้ที่คอยประสานความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยการไกล่เกลี่ยคู่กรณีให้มีความเข้าใจกัน

 9.  ผู้น�าในฐานะบุคคลตัวอย่าง (The Leader as Exemplary) บุคคลที่มีความประพฤติดี

หรือปฏบิตังิานดีจนได้รบัการยกย่องอยูเ่สมอว่า เป็นตวัอย่างอนัดงีามของหน่วยงานมกัจะมีโอกาสกลายเป็น

ผู้น�าของผู้อื่นได้โดยง่าย ทั้งนี้เพราะคนที่ได้รับการนับถือจากบุคลากรในหน่วยงานอยู่แล้วนั้นเอง

 10.  ผูน้�าในฐานะสญัลกัษณ์ของกลุม่ (The Leader as Symbol of the Group) ความสามคัคี

เป็นอันหนึ่งอันเดียวของกลุ่มมีความส�าคัญต่อการด�ารงคงอยู่ของกลุ่ม แต่การที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันนั้น

จะให้มคีวามสามคัคกีนัอยูต่ลอดย่อมเป็นเรือ่งล�าบาก แต่จะมบีางคนทีไ่ด้รบัการยกย่องจากกลุม่คนทัง้หลาย

ภายในกลุ่มเป็นตัวแทนของเขา โดยจะดีกับเขาเสมอไม่ว่าในโอกาสใดๆ ก็ตาม ขณะเดียวกันบุคคลผู้นี้ก็รัก
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

และยดึกลุม่เป็นสรณะของเขาด้วย บคุคลผูน้ีจึ้งกลายเป็นสญัลกัษณ์ของกลุม่อ�านาจของเขาท่ีมีจงึสงูสดุเหนอื

จิตใจของทุกคนภายในกลุ่ม

 11.  ผูน้�าในฐานะตัวแทนรบัผดิชอบ (The Leader as Substitute for Individual Respon-

sibility) หน่วยงานบางแห่งจะมผีูน้�าทีอ่าสาเข้ารับผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท�าบางอย่างของบุคคล

บางคนในกลุ่มหรืออาจรับผิดชอบต่อกิจการทั้งหมดที่คนในกลุ่มนั้นกระท�า โดยเหตุดังกล่าวในบางโอกาส 

ต่อมากลุ่มจึงมอบหมายให้มีอ�านาจตัดสินใจกระท�าการใดๆ แทนกลุ่มได้

 12.  ผู้น�าในฐานะผู้มีอุดมคติ (The Leader as Ideologist) ผู้น�าบางคนเป็นผู้ก�าหนดอุดมคติ

สร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่างๆ ให้เกิดข้ึนแก่บุคคลท่ีแวดล้อมเขา บางครั้งอาจเป็นผู้ก�าหนด

คุณธรรมประจ�าใจและก�าหนดขนบธรรมเนียมที่ใช้ปฏิบัติภายในกลุ่มอุดมคติดังกล่าวในตอนแรกอาจเป็น

เพยีงค�าพดูของเขาทีใ่ครๆ พากนันยิมและประพฤตปิฏบิตัติาม ซึง่ต่อมาท�าให้กลายเป็นอดุมคตทิีเ่ป็นทางการ

ของกลุ่มไป

 13.  ผูน้�าในฐานะบดิา (The Leader as father figure) ผูน้�าชนิดนีจ้ะวางตนเป็นผูอ้าวโุสของ

กลุ่มที่มีบุคลิกน่านับถือ เป็นบิดาของกลุ่ม จะกล่าวว่าดุด่าใครก็ตามจะไม่มีใครถือโกรธเพราะทุกคนทราบดี

ทั่วกันว่าเบื้องหลังการดุด่าว่ากล่าวนั้นล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความรักความหวังดีอยู่เสมอผู้น�าดังกล่าวจะ

เป็นที่พึ่งพาทางใจที่คอยช่วยเหลือแก่คนทุกคนเมื่อมีความทุกข์

 14.  ผู้น�าในฐานะผู้รับผิดชอบ (The Leader as Scapegoat) ผู้น�าชนิดนี้เป็นความหวังของ

กลุ่ม เมื่อใดมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้น�าชนิดนี้ จะถูกลงโทษหรือรับโทษนั้นแทนกลุ่มโดยทั่วๆ ไปคนเราก็ไม่

ต้องการรับผิดชอบเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่จะพากันซัดทอดความผิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การ

ซดัทอดเช่นนีท้�าให้ผูท้ีถ่กูซดัทอดกลายเป็นผูน้�าขึน้มาเพราะเมือ่มเีหตกุารณ์ร้ายๆ นัน้ผ่านพ้นไป ผูค้นจะพา

กันเห็นอกเห็นใจที่เขาต้องรับเคราะห์กรรมแทนตนแต่เพียงผู้เดียว

 รงัสรรค์ ประเสรฐิศร ี(2544 : 16) ได้กล่าวถงึบทบาทภาวะผูน้�าทีด่ขีององค์การ (Leader ship 

Role) ควรมีลักษณะดังนี้

 1.  เป็นตัวแทนในทุกสถานการณ์ (Figurehead)

 2.  เป็นนักพูดที่ดี (Spokes person)

 3.  เป็นนักเจรจาต่อรอง (Negotiator)

 4.  เป็นผู้สอนงาน (Coach)

 5.  เป็นผู้สร้างทีมงาน (Team Builder)

 6. แสดงบทบาทการท�างานเป็นทีม (Team Player)

 7.  สามารถแก้ปัญหาด้านเทคนิคได้ (Technical Problem Solver)

 8.  เป็นผู้น�าประกอบการ (Entrepreneur)

 พรรณี แดงเครือ(2549 : 35-36) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้น�าว่า ผู้น�า

ไม่ใช่เป็นเพียงหัวหน้ากลุ่มธรรมดาๆ แต่เป็นผู้ที่สามารถชักจูงและโน้มน้าวให้บุคคลสอนปฏิบัติตามตนเพื่อ

ไปสู่จดุหมายทีไ่ด้วางไว้ แต่ “หวัหน้า” อาจจะเป็นเพยีงผูท้ีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ ซึง่อาจจะสามารถแสดงบทบาท

ของผูน้�าได้หรอืไม่กไ็ด้ บางรายอาจจะเป็นเพยีงหุน่เชดิทีไ่ม่ได้แสดงบทบาทของผูน้�าเลย โดยผูน้�าแฝงเชดิตน
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อยู่เบื้องหลังในที่นี้จะกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้น�าที่เป็นผู้น�าจริงๆ ซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือไม่ได้

เป็นหัวหน้ากลุ่ม ดังนี้

 1.  บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน

  ในการท�างานและการบริหารงานของผู้น�าควรแสดงบทบาทต่างๆ เพ่ือให้การบริหารมี

ประสิทธิภาพ ดังนี้

  1.1 เป็นผู้วางแผนและนโยบาย

  1.2 เป็นผู้ตัดสินใจ

  1.3 เป็นผู้วางกฎระเบียบ และวิธีการในการด�าเนินงาน

  1.4 เป็นผู้ริเริ่มงาน

  1.5 เป็นผู้ให้ความคิดและให้ค�าแนะน�า

  1.6 เป็นผู้ประสานงาน

  1.7 เป็นผู้ประเมินผลและติดตามผลงาน

 2.  บทบาทที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

  นอกเหนือจากหน้าที่การงานแล้วผู้น�าควรจะมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับบุคคล โดยเฉพาะผู้

ใต้บังคับบัญชา ดังนี้

  2.1 เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ

  2.2 เป็นผู้ตัดสินใจ

  2.3 เป็นผู้ประสานสัมพันธ์และประนีประนอม

  2.4 เป็นแพะรับบาปแทนลูกน้อง

  2.5 เป็นผู้ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่ม

  2.6 เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

  2.7 เป็นผู้ให้รางวัลและลงโทษ

  2.8 บทบาทที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

  2.9 เป็นผู้กลั่นกรองงานและเร่งงาน

  2.10 เป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของกลุ่ม

  2.11 เป็นผู้เชี่ยวชาญ

 สรุปได้ว่า ผู้น�าที่ดีจะต้องแสดงบทบาทหน้าที่ส�าคัญหลายประการ ทั้งหน้าที่ต่อตนเอง  

ต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา หรอืต่อหน่วยงานทัง้ยงัต้องมีบทบาทเป็นนกัวางนโยบายหรอืวางแผน เป็นผูป้ระสานงาน 

เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้บริหารทรัพยากร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ติดตามประเมินผล ตลอดจนเป็น 

ผู้สร้างขวัญและก�าลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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วิธีคิดแบบพุทธตรรกวิทยาสู่แนวคิดที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

(Buddhist logic to think that the concept must be based on fact)

อุทัย ภูคดหิน

Mr. Uthai Phookodhin

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บทน�า

ตรรกศาสตร์เป็นวชิาการแขนงหนึง่ ย่อมมีส่วนเสรมิสร้างอารยธรรมของมนษุย์ไม่ทางใดกท็างหนึง่ 

คณติศาสตร์พัฒนามาจากการคดิแบบอาศยัข้อแน่ใจของตรรกศาสตร์ และมปีระโยชน์อย่างมหาศาลส�าหรบั

มนุษยชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกัน วิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นมาก็โดยการคิดแบบอาศัย

ประสบการณ์ของตรรกศาสตร์ มนุษย์ต่างได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์กันทั่วหน้า แม้อีกด้านหนึ่งความ

รู้ทางวิทยาศาสตร์จะก่อผลเสียหายแก่มนุษย์ แต่ไม่ได้มาจากวิทยาศาสตร์โดยตรง แต่มาจากน�้ามือมนุษย์ที่

ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างไม่ถูกต้อง แม้การพ้นทุกข์จะมีไม่ได้ด้วยวิธีการของตรรกศาสตร์ แต่มนุษย์

ไม่ได้เกดิมาเพือ่การพ้นทกุข์กนัท้ังหมด วชิาการแขนงต่างๆ ทีศ่กึษากันปัจจบุนัล้วนไม่ได้น�าไปสูก่ารพ้นทกุข์

ในความหมายของพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด แต่เราก็ยังต้องศึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวมนุษย์เอง 

คงจะมีแต่ผู้ปฏิเสธ กิจกรรมทางโลกเท่านั้น ที่ไม่ต้องศึกษาอะไรเลยนอกจากค�าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 

แต่หากยงัเกีย่วข้องกบักจิกรรมทางโลก ความรูใ้นวชิาการแขนงต่างๆ ย่อมเป็นสิง่จ�าเป็น รวมทัง้ตรรกศาสตร์

ด้วย

พระพุทธศาสนากับตรรกศาสตร์ 

ตรรกศาสตร์ หรือ ตรรกวิทยา เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา ท�าให้ผู้ศึกษามีเหตุผลดียิ่งขึ้นถ้าหากได้

ศกึษาอย่างต่อเนือ่งและถกูต้อง นัน่คอืจะไม่เช่ือหรอืตดัสนิใจเชือ่อะไรง่ายๆ ว่าอย่างไรถกูต้องหรอืไม่ถกูต้อง 

อย่างไรไม่ควรอย่างไรควร เพราะบางสิง่แม้ถกูต้องจรงิแต่ไม่ควร ในทางตรงกนัข้ามบางสิง่ควรจรงิ แต่ไม่ถกู

ต้อง ผู้ศกึษาวิทยาแล้วจะเข้าใจได้เป็นอย่างดี ทัง้พระพทุธศาสนาและตรรกศาสตร์ต่างเกีย่วข้องกบัความจรงิ

ที่มนุษย์ควรแสวงหาพระพุทธศาสนาเห็นว่าชีวิตมีทุกข์ การขจัดความทุกข์ได้คือนิพพาน นั่นคือการบรรลุ

ความจริงสูงสดุของมนษุย์ ส่วนตรรกศาสตร์เป็นเครือ่งมอืของญาณวทิยาหรอืทฤษฎคีวามรู ้ซึง่เป็นสาขาหนึง่

ของวชิาปรชัญา ท�าหน้าทีว่างระเบยีบวิธคิีดเพือ่เข้าใจความจรงิ ในการเก่ียวข้องกบัความจรงิพระพทุธศาสนา

และตรรกศาสตร์ต่างให้ความส�าคัญกับความคิดทั้งคู่ แต่พระพุทธศาสนาจะให้ความส�าคัญกับสิ่งที่คิดมาก

กว่าระเบยีบวธิคีดิเช่นทีต่รรกศาสตร์ให้ความสนใจ ในทีน่ีจ้ะกล่าวถงึลกัษณะการให้ความส�าคญัต่อความคดิ

ของพระพุทธศาสนากับตรรกศาสตร์ วิธีการของตรรกศาสตร์จะใช้ได้กับการเข้าถึงความจริงของพระพุทธ

ศาสนาหรือไม่ ประโยชน์ทางวิชาการของตรรกศาสตร์ และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกัน

ระหว่างพระพุทธศาสนากับตรรกศาสตร์
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มนุษย์คิดอย่างไรในทางตรรกศาสตร์

เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ที่เริ่มต้นด้วยการตั้งค�าถามเพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติว่าท�าไม? 

และอย่างไร?ตรรกศาสตร์ได้เริม่ต้ังค�าถามว่า“มนษุย์คดิอย่างไร”หลงัจากทราบว่ามนษุย์ปกตคิิดอย่างไรแล้ว 

จึงได้วางระเบียบให้กับความคิด ค�าถามที่ว่า“มนุษย์ควรคิดอย่างไร”กล่าวคือคิดให้ถูกต้องตามระเบียบวิธี

ของตรรกศาสตร์จึงตามมา ญาณวิทยาเชื่อว่า ความรู้ที่ได้มาด้วยวิธีการของตรรกศาสตร์จะเป็นความรู้ที่น่า

เชื่อถือ ซึ่งจะท�าให้ทราบความจริงได้ในที่สุด

ในการต้ังค�าถามว่า มนุษย์คิดอย่างไร ตรรกศาสตร์ได้พบค�าตอบว่า เพือ่ให้ความคดิน่าเช่ือถือ มนุษย์

มกัจะอ้างหลกัฐานอะไรบางอย่างมาสนับสนุนความคดิของตนอยูเ่สมอ ซึง่มอียู2่แบบ คอื นรินยั(Deduction) 

คิดจากข้อแน่ใจ และอุปนัย (Induction) คิดจากประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจยิ่งขึ้น จึงขออธิบาย

ขยายความให้ดูดังต่อไปนี้

3.1  วิธีนิรนัย (Deduction) คือการพิสูจน์โดยอ้างข้อความทั่วไปที่แน่ใจได้ก่อนแล้ว ไปสนับสนุน

ข้อความทัว่ไปทีแ่น่ใจได้ทหีลงั หรอืสนบัสนนุเหตกุารณ์เฉพาะให้แน่ใจได้ดย่ิีงขึน้ โดยอาศยัการคดิใคร่ครวญ

ตามหลักเหตุผล

ข้อแน่ใจ คือ สิ่งที่ผู้อ้างคิดว่าเป็นจริงแล้วน�ามาเป็นหลักฐานการคิดฉะนั้นบทสรุปจึงมีความหมาย

แคบลงกว่าข้อมลู เพราะเราเริม่จากสิง่ทัว่ ๆ  ไป ลงไปหาสิง่ทัว่ไปทีแ่คบกว่าในบทสรปุ หรอืเราเริม่จากความ

จริงกว้าง ๆ ไปหาความจริงเฉพาะราย เช่นตัวอย่างต่อไปนี้

ก เส้นตรง	2	เส้น	ตัดกันมุมตรงข้ามย่อมเท่ากัน

ถนนงามวงศ์วานกับถนนวิภาวดีตัดกันเป็นเส้นตรง

ฉะนั้น	มุมตรงข้ามที่ถนนงามวงศ์วานกับถนนวิภาวดีตัดกันย่อมเท่ากัน

ข ถ้าส่อทุจริตในการสอบจะถูกพักการศึกษา1เทอมการศึกษา	 แต่ถ้าทุจริตในการสอบจะถูกพักการ

ศึกษา1ปีการศึกษา

สมชาย	ไม่ถูกพักการศึกษา	1เทอมการศึกษา	หรือไม่ถูกพักการศึกษา1ปีการศึกษา

ฉะนั้น	สมชายไม่ส่อทุจริตในการสอบหรือไม่ทุจริตในการสอบแต่อย่างใด

ค คนอ้วนทุกคนกินมาก

สมชายอ้วน

ฉะนั้น	สมชายกินมาก

3.2  วธิอีปุนยั (Induction):คดิจากประสบการณ์ คอื การพสิจูน์โดยอ้างหลกัฐานจากประสบการณ์

เฉพาะหน่วยที่แน่ใจแล้ว ไปสนับสนุนข้อความทั่วไปที่ยังไม่แน่ใจมากขึ้น นั่นคือ บทสรุปจะกว้างกว่าข้อมูล

 เม่ือผู้อ้างมีประสบการณ์อะไรบางอย่างแล้วคิดว่าสิ่งเดียวกันท่ียังไม่มีประสบการณ์ก็จะเป็น

เช่นนั้น เรียกว่าน�าประสบการณ์มาเป็นหลักฐานการคิดการอ้างเหตุผลแบบอุปนัยนี้จึงไม่ให้ความแน่ใจนัก 

เพราะค่อนข้างไปในทางอนุมานเนื่องจากเหตุผลในวิธีนี้ไม่สรุป เช่นตัวอย่างต่อไปนี้
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 ก (1) แท็กซี่ในกทม. 2–3 คันที่เคยใช้บริการเป็นรถญี่ปุ่น

  (2) ฉะนั้น แท็กซี่ในกทม.ทั้งหมดเป็นรถญี่ปุ่น

 ข (1) 100 กว่าปีที่ไม่มีนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคนใดยิงประตูได้เกิน40ประตูใน1ฤดูกาล

(2) ฉะนั้น ฤดูกาลนี้ก็เช่นกันจะไม่มีนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคนใดยิงประตูเกิน40ประตู

 ค (1) นิสิตมมร.90% ไม่ใช่ลูกเกษตรกร 

  (2) ฉะนั้น นิสิตมมร.ทั้งหมดไม่ใช่ลูกเกษตรกร

 ง (1) นายอินทร์ นายสิน นายเทพ เป็นชาวร้อยเอ็ด

  (2) นายอินทร์ นายสิน นายเทพ เป็นครู

  (3) ฉะนั้น ครูทุกคน เป็นชาวร้อยเอ็ด

ทั้ง 2 วิธีคิดนี้จะแตกต่างกันตรงที่บทสรุปแบบนิรนัยนั้นจะค่อนข้างแน่นอนและตีกรอปใกล้เคียง

กับความจริงมากกว่าวิธีอุปนัย แต่เราสามารถน�ามาเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการคิดแบบลักษณะทั่วไปทาง

โลกิยะได้

วิธีคิดตามหลักพุทธวิธี 10 ประการ

ในปัจจบุนัได้มกีารน�าหลกัโยนโิสมนสกิารมาเรยีบเรยีงเป็นวธิคีดิแบบโยนโิสมนสกิารได้ 10 วธีิ ดงันี้

1. วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุผล เป็นการสืบหาสาเหตุของสิ่ง (ผล) ท่ีเกิดข้ึน เมื่อได้เหตุแล้ว  

ก็หาสาเหตุที่ท�าให้เกิดเหตุ (ผล) นั้นต่อไป จนได้ความสัมพันธ์ของเหตุและผลโดยสมบูรณ์ในชีวิตประจ�า

วัน มักใช้ในการทดลองและอภิปรายกลุ่ม

2.  วิธีคิดแบบแยกส่วนประกอบ มุ่งพิจารณาเร่ืองต่างๆตามความเป็นจริง เพื่อให้รู้ว่าเรื่องนั้นๆ 

มีองค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง ประกอบกันขึ้นมาได้อย่างไร ในชีวิตประจ�าวัน มักใช้ในการคิดเพื่อค้นหา  

คิดวิเคราะห์

3.  วธิคีดิแบบสามญัลกัษณ์หรอืไตรลกัษณ์ เป็นการคิดวเิคราะห์สิง่ต่างๆตามกฎไตรลกัษณ์ คอื 

ทุกข์ (ความไม่อาจคงสภาพอยู่อย่างเดิมได้) อนิจจัง (ความเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่) อนัตตา (ความไม่เป็นตัว

ตน ไม่ใช่ตัวตน) ในชีวิตประจ�าวัน มักใช้ในการคิดเพื่อยอมรับ คิดวิพากษ์

4.  วธีิคดิแบบอรยิสจั/คดิแบบแก้ปัญหา เป็นการคดิแบบสบืสาวจากผลไปหาเหต ุแล้วพจิารณา

วธิกีารแก้ไขท่ีเหต ุซ่ึงมกัเริม่ด้วยการก�าหนดปัญหา (ทกุข์) ท�าความเข้าใจกบัปัญหา สบืหาสาเหตเุพ่ือเตรยีม

แก้ไข (สมทุยั) ในขณะเดียวกนักก็�าหนดเป้าหมายให้แน่ชัด พร้อมกนันัน้จงึคดิวธิปีฏบัิตทิีจ่ะก�าจัดสาเหตขุอง

ปัญหา (มรรค) และด�าเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ (นิโรธ) ในชีวิตประจ�าวัน มักใช้ในการคิด

เพื่อแก้ปัญหา

5.  วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์ เป็นการคิดตามหลักการ มุ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับ

ความมุ่งหมาย/วิธีการ เมื่อวิเคราะห์จนรู้สภาพของปัญหาแล้ว จึงพิจารณาจุดหมายที่ต้องการและวิธีการที่

จะตอบสนองจุดหมายนั้น จนน�าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ) ในชีวิตประจ�าวัน มักใช้ใน

การคิดเพื่อสร้างวิธีการ คิดสังเคราะห์ คิดอนาคต



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 373

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6.  วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก เป็นการคิดโดยมองความจริง ยอมรับความจริงตามสิ่ง

ที่เป็นอยู่ เพื่อให้รู้คุณโทษ ข้อดีข้อเสียทุกด้าน แล้วจึงคิดหาทางออกของปัญหา เลือกหนทางที่ดีที่สุดของ

ปัญหาในกรณต่ีางๆ แล้วจงึน�าไปปฏบิติั ในชวิีตประจ�าวนั มกัใช้ในการคดิเพือ่เลอืกแนวทาง คดิเปรยีบเทยีบ 

คิดเชิงกลยุทธ์

7.  วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม เป็นการคิดที่สกัดหรือบรรเทาตัณหาของมนุษย์ โดย

พิจารณาด้วย “สติ” และ “ปัญญา” แยกแยะให้ได้ว่าสิ่งนั้นๆ มี”คุณค่าแท้” หรือ “คุณค่าเทียม” ในชีวิต

ประจ�าวัน มักใช้ในการคิดเพื่อประเมินคุณค่า คิดลึกซึ้ง คิดประยุกต์

8.  วธิคีดิแบบเร้าคณุธรรม เป็นการคดิทีใ่ช้หลกัการทีว่่า “บคุคลเมือ่ประสบอารมณ์หรอืรบัรูส้ิง่

ใดก็ตาม แม้เป็นของอย่างเดียวกัน แต่การมองเห็นและนึกคิดอาจปรุงแต่งไปคนละอย่างตามโครงสร้างของ

จิตใจ” ในชีวิตประจ�าวัน มักใช้ในการคิดเพื่อเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดอย่างสร้างสรรค์

9.  วธิคีดิแบบอยูก่บัปัจจบุนั เป็นการคดิในแนวทางของความรู ้ภายใต้อ�านาจของปัญญา ไม่ตก

อยูใ่นอ�านาจของอารมณ์ พิจารณา “ความหมายของการเป็นอยูใ่นปัจจบัุน หรอืมปัีจจุบันธรรมเป็นอารมณ์” 

ไม่อาลัยอาวรณ์สิ่งที่ผ่านไปแล้ว หรืออารมณ์ชอบใจ ไม่ชอบใจ ยึดสัมมาสติ เป็นส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน  

มักใช้ในการคิดเพื่อการไม่ยึดติด คิดอย่างมีวิจารณญาณ

10. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท (วิภัชชวาท ไม่ใช่วิธีคิดโดยตรง แต่เป็นวิธีพูด แต่การคิดและพูดเป็น

กรรมที่ใกล้กันมากที่สุด เพราะสิ่งที่พูดล้วนมาจากการคิด) โดย วิภัชชวาท มาจาก 2 ค�า คือ “วิภัชช”  

แปลว่า แยกแยะ จ�าแนก  และ “วาท” แปลว่า การพูด การกล่าว ซึ่งเราอาจให้ความหมายของวิภัชชวาท 

ได้เป็น การพูดแจกแจง จ�าแนก แยกแยะ ด้วยการมองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกให้เห็นแต่ละ

ด้านของสิ่งนั้นๆครบทุกแง่มุมในชีวิตประจ�าวัน มักใช้ในการคิดเพื่อระดมสมอง คิดละเอียด

ท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อตรรกวิทยา

คัมภีร์พระไตรปิฎกบาลี แม้จะไม่มีข้อความตอนใดเลยท่ีว่าด้วยทฤษฎีตรรกวิทยาโดยตรง แต่ก็มี

ข้อความปรากฏในหลายเล่มที่กล่าวถึงตรรกวิทยาในส่วนที่เป็นบทบาทของนักตรรกวิทยาบ้าง แนวคิดของ

นักตรรกวิทยาบ้าง หลักปฏิจจสมุปบาทที่ถือกันว่าเป็นค�าสอนท่ีเป็นแกนกลางของพระพุทธเจ้า ถือว่าเป็น

พื้นฐานแห่งการพัฒนารูปแบบของตรรกวิทยาเชิงพุทธในยุคต่อมา เพราะได้กล่าวถึงความเป็นเหตุเป็นผล

ของกันและกันระหว่างสิ่งนี้กับสิ่งนั้น ซึ่งมุ่งเน้นที่กระบวนการเกิดและดับไปแห่งทุกข์โศก นอกจากนี้ถ้าจะ

พิจารณาเน้ือหาแห่งคัมภีร์พระไตรปิฎก แล้วจัดกรอบตามนัยแห่งเนื้อหาสาระออกมาในรูปตรรก จะพบ

ทฤษฎีเชิงตรรกอยู่มากในคัมภีร์พระไตรปิฎก

ค�าว่า “ตรรก, (บาลี-ตักกะ)” แปลว่า ตรึก ใคร่ครวญครุ่นคิด เป็นที่ใช้กันแพร่หลายอยู่ในสมัย

ก่อนพุทธกาล พระพุทธเจ้าเองแม้จะไม่ได้ทรงสนับสนุนแนวคิดเชิงตรรก แต่ก็ทรงใช้ค�านี้ในการอธิบาย

ลักษณะธรรม และหลายครั้งที่ตรัสถึงค�านี้

สมยัเมือ่แรกตรสัรู ้ทรงลงัเลพระทยัท่ีจะสัง่สอนหมูป่ระชา เพราะทรงพจิารณาเห็นความลกึซึง้แห่ง

ธรรมที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์ทรงใช้ค�าว่า “ตรรก” ในค�าอธิบายลักษณะแห่งธรรมที่ตรัสรู้ด้วย ดังที่ปรากฏใน

คัมภีร์พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม 4 และ พระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ตอนหนึ่งว่า
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อธิคโต โข มยาย�ธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโสทุรนฺนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณปณฺฑิตเวทนี

โย...ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นของลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบระงับ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่ง

ตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้

นอกจากพระพุทธด�าริพาดพิงถึงตรรกที่เกิดข้ึนในสมัยแรกตรัสรู้นี้แล้ว ในคัมภีร์พระสุตตันปิฎก 

มชัฌิมนิกาย มชัฌมิปัณณาสก์ ปรากฏบทสนทนาระหว่างพระพทุธเจ้ากบัวจัฉโคตตปรพิาชกเกีย่วกบัคตขิอง

ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว เนื้อหาแห่งบทสนทนาก็เป็นไปในเชิงตรรก และพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงลักษณะแห่ง

ธรรมที่ตรัสรู้อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

  วัจฉโคตต์ : ท่านพระโคดมผู้เจริญ ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้จะเกิด ณ ที่ไหน

  พระพุทธเจ้า : วัจฉะ ค�าว่า “เกิด” ก็ใช้ไม่ได้

  วัจฉโคตต์ : ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่เกิด 

  พระพุทธเจ้า : ค�าว่า “ไม่เกิด” ก็ใช้ไม่ได้

  วัจฉโคตต์ : ถ้าอย่างนั้น ก็ทั้งเกิดและไม่เกิด

  พระพุทธเจ้า : ค�าว่า “ทั้งเกิดและไม่เกิด” ก็ใช้ไม่ได้

  วัจฉโคตต์ : ถ้าอย่างนั้น จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่

  พระพุทธเจ้า : ค�าว่า “จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่” ก็ใช้ไม่ได้

เมือ่สนทนากันมาถงึตอนนี ้วจัฉโคตตปรพิาชกกราบทลูว่า ตวัเขาเองรูส้กึงนุงงหลงไปหมดทกุอย่าง 

ความเลื่อมใสที่เริ่มจะมีบ้างแล้วในตอนเริ่มสนทนากันก็ได้หายไปหมด พระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงสาเหตุที่ท�าให้

วัจฉโคตตปริพาชกงุนงงหลงไปว่า

วจัฉะ ควรแล้วทีท่่านจะงนุงง ควรแล้วทีท่่านจะหลงไป เพราะว่าธรรมนีล้กึซึง้ เหน็ได้ยาก รูต้ามได้

ยาก สงบ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้...

พระพทุธด�ารนิีแ้สดงให้เหน็ว่า ตรรกวทิยาเป็นวชิาการให้เหตผุลแม้จะเป็นทีน่ยิมกันในครัง้พทุธกาล 

แต่กเ็ป็นวชิาการท่ีให้บรรลจุุดมุง่หมายเพียงระดับโลกิยะเท่านัน้ และไม่สามารถน�าวชิาการนีไ้ปแสวงหาความ

จรงิระดบัโลกตุตระได้ และเป็นทีย่อมรบักนัตัง้แต่ต้นแล้วว่า การให้เหตผุลเชงิตรรกวทิยานัน้เสีย่งต่อการผดิ

พลาดมาก บางครั้งมีการให้เหตุผลเพื่อลวงคนอื่น นักตรรกวิทยายุคหลังจึงน�าเสนอรูปแบบแห่งตรรกบททั้ง

ในด้านที่สมเหตุสมผลและไม่สมเหตุไม่สมผล เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้เป็นหลักตัดสินความถูกผิดของเหตุผล

ที่เสนอออกมา และสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ประกอบในการตัดสินก็คือสามัญญส�านึกและข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน

ปัจจุบัน

ในคัมภีร์สุตตนิบาต มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงค�าว่า “ตักกะ-ตรรก” ดังนี้

  สงฺขาย วตฺถูนิ ปมายพีช�

  สิเนหมสฺส นานุปฺปเวจฺเฉ

  ส เว มุนิ ชาติขยนฺตทสฺสี

  ตกฺก�ปหาย น อุเปติ สงฺข�.

ในคัมภีร์อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวอธิบายความค�าว่า 

“ตักกะ”ในที่นี้ว่า “ที่เรียก ตักกะ เพราะวิปลาสจากเบื้องต้นและที่สุด เพราะอรรถว่าฟั่นเป็นเกลียว”
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คัมภีร์ขุททกนิกาย มหาวารวรรค กล่าวถึงค�าว่า “ตักกะ” 2 ลักษณะ คือ 

เป็นทิฏฐิที่คนกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อยกตนข่มท่าน

  ...ตกฺก�วิตกฺก�สงฺกปฺปํตกฺกยิตฺวา วิตกฺกยิตฺวา สงฺกปฺปยิตฺวา

  ทิฏฺฐิคตานิ ชเนนฺติ สญฺชเนนฺติ นิพฺพตฺเตนฺติ อภินิพฺพตฺเตนฺติ

  ทิฏฺฐิคตานิ ชเนตฺวา...อภินิพฺพตฺเตตฺวา “มยฺห�สจฺจ�ตุยฺห� มุสา”ติเอวมาห�สุ...

พวกคนทีต่รกึถงึตรรก ปักครุน่คดิถงึวติก ปักจติถงึสงักปัแล้วกส็ร้างทฏิฐ(ิทฤษฎ)ีขึน้มา แล้วกก็ล่าว

อย่างนี้ว่า “ของผมจริง ของท่านเท็จ”…

2.  เป็นประเภทแห่งความครุ่นคิดทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล 9 ประการ คือ

 2.1  กามวิตก ความครุ่นคิดถึงกาม

 2.2 พยาบาทวิตก ความครุ่นคิดพยาบาท

 2.3 วิหึสาวิตก ความครุ่นคิดเบียดเบียน

 2.4 ญาติวิตก ความครุ่นคิดถึงญาติ

 2.5 ชนปทวิตก ความครุ่นเรื่องชนบท

 2.6 อมรวิตก ความครุ่นคิดถึงความไม่ตาย

 2.7 ปรานุทยตาปฏิสัญญุตตวิตก ความครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะอนุเคราะห์ผู้อื่น

 2.8 ลาภสกฺการสิโลกปฏิสัญญุตตวิตกความครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องลาภ สักการะ และชื่อเสียง

 2.9 อนวัญญตัตติปฏิสัญญุตตวิตกความครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะไม่เห็นตาม ?

   ตกฺกาติ นววิตกฺกา กามวิตกฺโก พฺยาปาทวิตกฺโก วิหึสาวิตกฺโก

   ...อนวญฺญตฺติปฏิสญฺญุตฺโต วิตกฺโก อิเม วุจฺจนฺติ น วิตกฺกา

ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา มีเรื่องที่แสดงถึงความผิดพลาดอันเกิดจากการใช้หลักตรรกวิทยาคาด

คะเนสถานการณ์ เรื่องมีอยู่ว่า สมัยหนึ่ง พ่อค้าเกวียน 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีบัณฑิตเป็นหัวหน้า อีกกลุ่มหนึ่งมี

นักตรรกวิทยาเป็นหวัหน้า ออกเดินทางไปค้าขายยงัต่างเมอืง แบกหามสมัภาระมข้ีาวและน�า้เป็นต้นเดนิทาง

ไกลกันดาร ขณะที่ก�าลังเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกหาบน�้าและสัมภาระอยู่นั้น มียักษ์ตนหนึ่งแปลงกายเป็น

มนุษย์เดินสวนทางมา บันดาลให้ตัวเปียกชุ่มด้วยน�้า พลางกล่าวว่า “พวกท่านจะแบกน�้าไปท�าไม ข้างหน้า

โน้นเพิง่มฝีนตกหนกั มนี�า้เจิง่นองเต็มไปหมด ตวัข้าเองเปียกปอนด้วยน�า้ พวกท่านไม่เห็นหรอื” ยกัษ์ตนนัน้

กล่าวค�านี้แก่พ่อค้าเกวียนทั้ง 2 กลุ่มในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่เมื่อพ่อค้าเกวียนทั้ง 

2 กลุ่มได้ฟังค�าของยักษ์นั้นแล้ว ปฏิบัติต่างกัน

ในคัมภีร์อรรถกถาชาดก กล่าวถึงพวกพ่อค้ากลุ่มที่มีนักตรรกวิทยาเป็นหัวหน้า เชื่อค�าของยักษ์ที่

แปลงร่างเป็นมนุษย์นั้น เพราะเห็นหลักฐานที่ชัดเจนคือ ร่างกายของยักษ์นั้นเปียกปอนด้วยน�้า จึงใช้หลัก

ตรรกวทิยาคาดคะเนเอา คนกลุม่นีค้งจะวเิคราะห์แล้วคาดคะเนเอาตามหลกัการทีว่่า “คณุสมบตัอิย่างหนึง่

ของน�้าคือท�าให้เปียกชุ่ม เพราะฉะนั้น เมื่อมีความเปียกชุ่ม ย่อมมีน�้า” ดังเช่นตรรกบทที่ว่า 

ภูเขาลูกนั้นมีไฟเพราะมันมีควันทุกสิ่งที่มีควัน ย่อมมีไฟ เช่น ห้องครัวและทุกสิ่งที่ไม่มีไฟ ย่อมไม่มี

ควัน เช่น ทะเลสาบ
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เมื่อเชื่อค�าของยักษ์ พ่อค้าเกวียนกลุ่มนี้จึงทิ้งกระบอกน�้าทั้งหมด เพราะหวังจะไปเอาน�้าบ่อหน้า 

คดิว่าเป็นความเหนือ่ยเปล่าทีจ่ะหอบหิว้เอาน�า้ตดิตวัไป เมือ่เดนิทางต่อไปกพ็บความจรงิว่า ไม่มีฝนตก ไม่มี

น�า้อย่างทีย่กัษ์บอกกล่าว เมือ่ไม่มีน�า้ด่ืม ทัง้หมดจงึเหนด็เหนือ่ยและล้มตายในทีส่ดุ กลายเป็นเหยือ่ของยกัษ์

ตนน้ันส่วนพ่อค้าเกวยีนกลุม่ทีม่บีณัฑติเป็นหวัหน้า ไม่เช่ือค�าของยกัษ์นัน้ เพราะพจิารณาเหน็ความผดิสงัเกต

อยู่ 2 ประการ คือ (1)ถ้าหนทางข้างหน้ามีฝนตกจริง ท้องฟ้าจะต้องมีก้อนเมฆอยู่บ้าง (2)ร่างกายของยักษ์

น้ันเปียกชุม่ด้วยน�า้กจ็รงิ แต่ผมของยกัษ์ไม่เปียกเลย ถ้ามฝีนตกจรงิ ทัว่ทกุส่วนของร่างกายต้องเปียกชุ่มด้วย

น�้า บัณฑิตน้ันจึงส่ังให้ผู้ติดตามแบกหามน�า้นั้นต่อไป โดยกล่าวว่า “พวกเราจะท้ิงน�้าในท่ีท่ีพวกเราเห็นน�้า

แล้วเท่าน้ัน” ในคมัภีร์ขุททกนกิาย ชาดกนี ้พระพทุธเจ้าตรสัสรปุทรรศนะและปฏปิทาของคน 2 กลุม่ไว้ดงันี้

  อปณฺณก� ฐานเมเก ทุติย�อาหุตกฺกิกา

  เอตทญฺญาย เมธาวี ต�คเณฺหยทปณฺณก�.

บัณฑิตบางพวกกล่าวฐานะที่ไม่ผิด ส่วนนักตรรกทั้งหลาย

กล่าวฐานะที่ 2 (ฐานะที่ผิด) เมธีชนทราบข้อนั้นแล้ว พึงถือเอาฐานะที่ไม่ผิดไว้

เปรียบเทียบวิธีคิดแบบพระพุทธศาสนาและตรรกศาสตร์

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คิด ส่วนตรรกศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับ

ระเบียบวธิคีดิ พระพุทธศาสนาแสดงออกอย่างชัดเจนว่า การคดิแบบตรรกศาสตร์ไม่สามารถน�าไปสูก่ารพ้น

ทกุข์ได้ ฉะนัน้ จงึดเูหมอืนว่าทัง้2ศาสตร์ จะแตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ แต่เมือ่พจิารณาอย่างถีถ้่วนแล้วจะเหน็

ว่าในความแตกต่างยังมีความเหมือนกันอยู่ด้วยในบางประเด็น ซึ่งจะขอกล่าวดังนี้

พระพุทธศาสนาไม่ปฏเิสธว่ามนษุย์ไม่คิดแบบตรรกศาสตร์ เพยีงแต่กล่าวว่า การพ้นทุกข์ไม่สามารถ

เข้าถงึได้ด้วยวิธีการทางตรรกศาสตร์ ทัง้พระอริยบคุคล(ผู้ประเสรฐิ กล่าวคอื พ้นจากทกุข์ในระดบัทีแ่ตกต่าง

กนัจนถงึระดบัหมดทกุข์คอืพระอรหนัต์) และปถุชุนต่างกคิ็ดแบบตรรกศาสตร์ด้วยกนัทัง้หมด กล่าวคอื บาง

คร้ังใช้ข้อแน่ใจและบางครัง้ใช้ประสบการณ์เป็นฐานการคดิเช่นกนั เพราะการคดิทัง้2แบบเป็นธรรมชาตหิรอื

ปกตวิิสัยของมนุษย์ทกุคน เพยีงแต่อาจจะแตกต่างในสิง่ท่ีคดิดังกล่าวมาแล้ว พระพทุธเจ้าก่อนตรสัรูพ้ระองค์

ได้ใช้วิธีคิดทั้ง2แบบของตรรกศาสตร์เช่นกัน การที่พระองค์มีประสบการณ์กับบุคคลรอบข้าง เช่น เห็นชีวิต

ที่เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์ และพระองค์สรุปเป็นนัยทั่วไป(Generalization) ว่า“ทุกคนมีทุกข์”ซึ่งเมื่อน�า

เข้ารูปแบบการอ้างเหตุผลแบบตรรกศาสตร์อุปนัยแล้วจะเป็นแบบนี้

  คนที่เกิด เป็น ทุกข์

  คนที่แก่ เป็น ทุกข์

  คนที่เจ็บ เป็น ทุกข์

  คนที่ตาย เป็น ทุกข์

  ฉะนั้น ทุกชีวิตมีทุกข์

อาศัยข้อสรุป“ทุกชีวิตมีทุกข์”เป็นข้อแน่ใจ เมื่อพระองค์น�ามาอุปมาเปรียบเทียบกับพระองค์เอง 

กย่็อมได้ข้อสรุปว่า“พระองค์มทีกุข์เช่นกนั”เมือ่น�าเข้ารปูแบบการอ้างเหตผุลแบบตรรกศาสตร์นรินยัแล้วจะ

เป็นดังนี้
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  ทุกชีวิตมีทุกข์

  เรา (เจ้าชายสิทธัตถะ) มีชีวิต

  ฉะนั้น เรามีทุกข์เช่นกัน

เมือ่พระองค์ได้ข้อสรปุ“เรามทีกุข์เช่นกนั”พระองค์จงึทรงขวนขวายเพือ่ดบัทกุข์ จนกระทัง่ทรงค้น

พบอริยสัจ4และดับทุกข์ได้เป็นบุคคลแรก และการค้นพบนี้แม้จะเริ่มต้นด้วยการคิดแบบตรรกศาสตร์  

แต่การพ้นทุกข์จริงๆ เป็นการค้นพบด้วย“ญาณ”ไม่ใช่ด้วยการคิดแบบตรรกศาสตร์

แม้ภายหลังตรัสรู้แล้ว วิธีสอนของพระองค์ก็ด�าเนินไปตามปกติด้วยวิธีคิดแบบตรรกศาสตร์ คือใช้

ทัง้ข้อแน่ใจและประสบการณ์ประกอบเพือ่ให้ประชาชนได้เข้าใจค�าสอนของพระองค์ ฉะนัน้ หากใครจะบอก

ว่าพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับตรรกศาสตร์เลยย่อมไม่ถูกต้องแน่

ทีจ่รงิพระพทุธศาสนาไม่ใช่ไม่มรีะเบยีบวธิคีดิ พระพทุธศาสนามวีธิคิีดแบบหนึง่เพือ่ท�าให้เกดิปัญญา 

(สัมมาสังกัปป์เป็น1ในหัวข้อธรรมที่เป็นปัญญาสิกขาร่วมกับสัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์8)เรียกว่า“โยนิโส

มนสิการ” (การท�าไว้ในใจด้วยอบุายอนัแยบคาย) ค�าถามอาจเกดิขึน้ว่า เมือ่พระพทุธศาสนามรีะเบยีบวธิคีดิ

ก็น่าจะตั้งค�าถามได้ว่า“มนุษย์ควรคิดอย่างไรได้” เช่นเดียวกับตรรกศาสตร์ ค�าตอบก็คือ“ใช่” แต่โยนิโส

มนสิการไม่ใช่กฎ หรือ Ruleของการคิดเหมือนตรรกศาสตร์ ซึ่งเมื่อผิดกฎย่อมกล่าวได้ทันทีว่าการใช้ความ

คิดนั้นผิด เช่น ผลลัพธ์2ในทางคณิตศาสตร์ อาจได้มาจาก1+1, 3–1, 2´1, 4–2, 5–3เป็นต้น หากผิดกฎ

เกณฑ์ดังกล่าวนี้ ย่อมกล่าวได้ทันทีว่าผิด แต่โยนิโสมนสิการเป็นวิธีเจริญปัญญา เพื่อรู้จักชีวิตและสิ่งต่างๆ 

ตามเป็นจริง อันเป็นการให้ความส�าคัญแก่สิ่งที่คิดไม่ใช่ระเบียบวิธีคิดแบบตรรกศาสตร์

ค�าถามทีว่่า“มนษุย์คดิอย่างไร”ของตรรกศาสตร์เป็นค�าถามเชงิข้อเทจ็จรงิ ค�าตอบทีไ่ด้เป็นข้อเทจ็

จริงด้วย เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ทั้งค�าถามและค�าตอบจะเป็นข้อเท็จจริง(Fact)ส่วน“มนุษย์ควรคิด

อะไร”ของพระพทุธศาสนาเป็นค�าถามเชงิจรยิะ (Ethical)ทีเ่รยีกร้องความประพฤต ิค�าว่า“สมัมา”ใน “สมัมา

สังกัปป์”หรือหัวข้ออื่นๆ ขององค์มรรค แปลว่า“เหมาะ” (properly), “ถูกต้อง” (rightly), “ถูกทาง” (in 

the right way), “ควรจะเป็นเช่นนัน้” (as it ought to be), “ดสีดุ” (best), “สมบรูณ์” (perfectly)แต่ละ

ค�าแปลเป็นความหมายเชิงคุณค่า(Value)ไม่ใช่ข้อเท็จจริง คุณค่าในองค์มรรคจะเกิดข้ึนก็โดยการประพฤติ

ปฏิบัติ ได้แก่ การอบรมศีล อบรมสมาธิ และอบรมปัญญาที่เรียกว่าเจริญไตรสิกขาเท่านั้น

จึงสรุปได้ว่า “มนุษย์ควรคิดอะไร” ของพระพุทธศาสนานั้น มีเป้าหมายอยู่ที่การสิ้นทุกข์ ส่วน 

“มนุษย์คดิอย่างไร” ของตรรกศาสตร์ เป็นการพยายามรูจ้กัข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการคดิของมนษุย์ อย่างหนึง่

เป็นศาสนา ส่วนอีกอย่างหนึ่งเป็นวิชาการ มีเป้าหมายคนละอย่าง ท้ัง2อย่างมีประโยชน์แก่มนุษย์เช่นกัน 

การคดิแบบตรรกศาสตร์หากใช้“สมัมาสงักปัป์” เป็นฐานการคดิ จะเกือ้กลูความงอกงามแห่ง จรยิธรรมของ

สังคมได้ ส่วนระเบียบวิธีคิดแบบตรรกศาสตร์หากน�าไปใช้อย่างถูกต้อง ย่อมสนับสนุนการเป็นอยู่ในชีวิต

ประจ�าวัน หรือเป็นข้อสรุปเบื้องต้นในการหาทางแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตต่อไป ดังเช่นเจ้าชายสิทธัตถะทรง

กระท�ามาแล้วก่อนทรงผนวช
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บทสรุป

เน้ือหาในคมัภร์ีพระไตรปิฎกและอรรถกถา แม้จะไม่ได้กล่าวถึงวชิาตรรกวิทยาโดยตรง แต่มเีนือ้หา

หลายตอนที่มีนัยเชิงตรรกะ ถ้ามีการวิเคราะห์แล้วจัดระบบออกมา จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น แต่นัก

ปราชญ์ฝ่ายพระพทุธศาสนาเถรวาทหลายท่านกไ็ม่นยิมทีจ่ะให้ท�าอย่างทีว่่านี ้เพราะอาจท�าให้เกิดความไขว้

เขวในหลักพุทธธรรมได้สมัยพุทธกาล พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงด�ารงอยู่ในฐานะเป็นยอดแห่งนักตรรก 

วิทยาโดยไม่ต้องสงสัย แต่หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระเถระที่มีชื่อเสียงทางด้าน

ตรรกวิทยาคือท่านพระโมคคัลลีบตุรติสสเถระ ผูเ้ป็นปูชนยีบุคคลในสมยัของพระเจ้าอโศกมหาราช หลงัจาก

นั้นมา ท่านพระนาคเสนผู้สนทนาธรรมโต้ตอบกับพระยามิลินท์ นับได้ว่าเป็นยอดแห่งนักตรรกวิทยาท่ีหา

ใครเทียบได้ยาก แต่วิชานี้ถ้าคนที่น�ามาใช้มีอัธยาศัยจิตใจที่เป็นอกุศล ย่อมก่อให้ความเสียหายผิดพลาดได้

มาก 

เพราะฉะนัน้ ทกุครัง้ท่ีได้ฟังใครบางคนอธบิายความชีแ้จงเหตผุลบางเรือ่ง จงึไม่ควรเชือ่เพราะเหน็

ว่าเป็นเหตุผลที่ดี แต่ควรใช้สามัญส�านึกเทียบเคียงดูกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ พิจารณาโดยถ้วนถี่แล้วจึง

ค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อ ไม่ควรด่วนสรุป สิ่งที่ท�าลายความรู้สึกของสังคมมากที่สุดในทุกยุคทุกสมัยก็คือ ค�าพูด

ของคนที่ด่วนสรุปปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

เอกสารอ้างอิง
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547

พระราชวรมุนี(ประยุทธ์ปยุตโต). พุทธธรรม. กรุงเทพฯ : คณะระดมธรรม. 2525

บุญมี แท่นแก้ว.ตรรกวิทยาทั่วไป.กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 2536

ปานทพิย์ ศภุนคร และคณะ.ปรชัญาเบือ้งต้น. กรงุเทพมหานคร:ส�านกัพมิพ์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง, 2543

ทองหล่อ วงษ์ธรรมมา. ปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพมหานคร : โอเอสปริ้นติ้งเฮาส์,2535

ปรีชา ช้างขวัญยืน, การใช้เหตุผล. กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์วิชาการ, 2524
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ

ดร.นิคม สุวพงษ์ Ph.D.

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร สาขาวิชาการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ

การวจิยัในชัน้เรยีน เป็นกระบวนการแก้ปัญหาการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบการสร้าง

องค์ความรู้จากการปฏบิติังานในชัน้เรยีน ด้วยการน�าเอาหลักการวจิยัในชัน้เรยีน และการวจิยัทางการศกึษา

มาประยุกต์เป็นการวิจัยในชั้นเรียน โดยด�าเนินการตามรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนก�าหนดเป็น 5 ระยะ 

ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ระยะที่ 2 การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู้ของตนเอง ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล ระยะท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้ และระยะที่ 5 จัดนิทรรศการและการเผยแพร่ผลการวิจัย อันจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้ของครู และคุณภาพของนักเรียน 

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4  

แนวการจัดการศึกษา มาตรา 30 ก�าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2553 : 2) ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี  

มปัีญญา มคีวามสุข มีศกัยภาพในการศกึษาต่อ และประกอบอาชพี จะช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิสมรรถนะส�าคัญ คือ  

ความสามารถในการสือ่สาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวติ และการใช้เทคโนโลย ีโดยใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1) และ คุรุสภาได้ก�าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้

ด้านการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน สามารถปฏิบัติการวิจัย และใช้กระบวนการวิจัยในการแก้

ปัญหาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2544 : 

12–13) ส่วน สมศ. (องค์การมหาชน) ก็ได้ก�าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพครูในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ ด�าเนินการวิจัยและใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนและการสอนของตนเอง (ส�านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร

มหาชน). 2553 : 40) นอกจากนี้

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการประถมศกึษา ได้ก�าหนดให้นกัศึกษาต้องเรยีนรายวชิา ED 

1007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นวิชาบังคับอีกด้วย
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จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการด�าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เป็นเรื่องส�าคัญจ�าเป็น

ทีค่รทูกุคนจะต้องด�าเนนิการเพือ่พัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอนของตนเอง และเพือ่ให้สอดคล้องกบัแนว

การจดัการศกึษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 และแนวด�าเนนิการของกระทรวง

ศึกษาธิการ ครูผู้สอนควรจะมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารุ/ทักษะและมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยใน 

ชั้นเรียน และด�าเนินการวิจัยในชั้นเรียน อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพของผู้เรียนให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

1.  ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ

2.  ผู้ศึกษาสารถด�าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ

3.  ผู้ศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ 

ขอบข่ายของเนื้อเรื่อง

1.  ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

2.  ความส�าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน

3.  จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

4.  กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ

5.  การเขียนรายงานการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ

การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่น�ากระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียน 5 ระยะมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ หมายถึง กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ของตนเอง โดยด�าเนินการ 5 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์เพื่อรู้จักผู้เรียนรายบุคคลระยะท่ี 2  

การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ระยะที่ 4 

การวจัิยและพฒันานวตักรรมเพือ่พฒันาการจดัการเรยีนรู ้ระยะที ่5 การเผยแพร่และจดันทิรรศการผลการ

วิจัยปฏิบัติการ

 เนื้อหา : การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการหนึ่ง ของระบบการศึกษาอันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์

ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือไม่

ใช้ห้องเรียนกไ็ด้ กระบวนการเรยีนการสอนมอีงค์ประกอบต่าง ๆ  ได้แก่ คร ูนกัเรยีน หลกัสูตร สือ่ นวัตกรรม 

วธิกีารสอน แบบทดสอบ สภาพบรรยากาศในห้องเรยีน กลุม่เพือ่นเป็นต้น การวจิยัในช้ันเรยีนเป็นกระบวน

แก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ของครูอย่างเป็นระบบตรงตามสภาพปัญหา ใช้กระบวนท่ีเป็น

วิทยาศาสตร์ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน จึงน�าเสนอสาระเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้
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1.  ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

   การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) ได้มีการบัญญัติเป็นภาษาไทยไว้หลายค�า เช่น 

การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยด�าเนินการ การวิจัยสถานการณ์ การวิจัยเชิงกระบวนการ

แก้ปัญหาในชั้นเรียน และการวิจัยของครู เป็นต้น เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึง “Classroom Research”  

มีผู้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้

 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2552 : 12) การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการสืบสอบเชิงธรรมชาติ 

(Natural Inquiry) ซึ่งพึ่งพิงเนื้อหาสาระของรายวิชาที่จะสอน โดยครูผู้สอนเป็นผู้วิจัยงานที่ครูปฏิบัติอยู่ใน

ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการสอน การเรียนรู้และผู้เรียนอันน�าไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ผู้วิจัยจะเลือกวิธี

การรายงานตามรปูแบบทีส่ถาบันทีเ่กีย่วข้องก�าหนดหรอืเลอืกการเขียนข้อค้นพบตามสภาพธรรมชาตข้ึินอยู่

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการวิจัยว่าท�าให้ใครอ่าน แต่การวิจัยในชั้นเรียน

ต้องมีลักษณะส�าคัญคือ ผลการวิจัยเป็นการเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการเรียนการสอน การพัฒนา 

ผู้เรียน ความคิดสะท้อนในการวิจัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงการครู

 สวุมิล ว่องวาณชิ (2549 : 21) ให้ความหมายของการวจิยัในชัน้เรยีนไว้ว่า การวจิยัปฏบิตักิาร

ในห้องเรยีน คอื การวจัิยทีป่ฏบิตัโิดยครผููส้อนในห้องเรยีน เพือ่แก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในห้องเรยีนและน�าผลมา

ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับผู้เรียน เป็นงานวิจัยที่ท�า อย่างรวดเร็ว น�าผลไปใช้ทันทีและสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวันของตนให้ทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการรู้ทั้งของครูและผู้เรียน

  สมบัติ ท้ายเรือค�า (2547 : 119) ได้กล่าวไว้ว่า การวิจัยในชั้นเรียน เป็นกระบวนการศึกษา

ค้นคว้าเกีย่วกบัช้ันเรยีน เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจ และพฒันาการเรยีนการสอน โดยครเูป็นผูด้�าเนนิการ

ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ขั้นตอนการก�าหนดปัญหา จนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย 

  กรมวิชาการ (2546 : 11) กล่าวว่าการใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ มนุษย์จะมีชีวิตที่ดี  

ที่ประเสริฐ ก็จะต้องเรียนรู้ การเรียนรู้ การฝึกฝนพัฒนานี้เป็นความพิเศษของมนุษย์ที่ฝึกตนหรือมีการเรียนรู ้

จึงมีการเปลี่ยนแปลงไป และท�าให้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย

  บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 8) ได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่าการวิจัย คือกระบวนการ

ค้นคว้าหาความรูท้ีเ่ชือ่ถอืได้ โดยมลีกัษณะ เป็นกระบวนการทีม่รีะบบและแบบแผน มจีดุมุง่หมายทีแ่น่นอน

และชัดเจน ด�าเนินการศึกษาอย่างรอบคอบไม่ล�าเอียง มีหลักเหตุผล และรายงานออกมาอย่างระมัดระวัง

  ประวติ เอราวรรณ์ (2545 : 2) กล่าวว่า การวจิยัเป็นกระบวนการหาความรูใ้หม่โดยอาศยัการ

ท�างานที่มีระบบ เข้ามาช่วยโดยหวังว่าข้อมูลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือสูง และสรุปผลได้ถูกต้อง ซึ่งการวิจัย

จัดได้ว่าเป็นกระบวนการ ได้ความรู้ในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ สังเกตว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัย

อะไรเกดิขึน้บ้าง รวบรวมข้อมลู และศกึษาความจรงิทีส่อดคล้องกับปัญหาหลงัจากนัน้กต้ั็งสมมตฐิานเพือ่ใช้

ในการอธิบายความจรงิทีส่งัเกตได้ ลองท�านายผลจากสมมตฐิานหรอืทฤษฎีโดยการอนมุานในลกัษณะทีค่าด

ถึงส่ิงที่ยังสังเกตไม่ได้ แล้วด�าเนินการพิสูจน์โดยการน�าข้อมูลที่รวบรวมมาทดสอบกับการท�านายท่ีตั้งขึ้น  

หากความรู้ที่ได้ตรงกันข้ามกับสมมติฐาน หรือทฤษฎี ก็รวบรวมข้อมูลมาใหม่ให้กว้างข้ึนหรือตั้งสมมติฐาน
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ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อมูลอันใหม่แล้วด�าเนินการพิสูจน์ใหม่ ดังนั้นกระบวนการนี้จึงไม่มีที่สิ้นสุด เพราะ

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ขึ้นเรื่อย ๆ

 กล่าวโดยสรุป การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการหาความรู้ใหม่ โดยอาศัยการท�างานอย่าง

เป็นกระบวนการท่ีมรีะบบ และแบบแผน มจุีดมุง่หมายท่ีแน่นอนและชัดเจน ด�าเนนิการศกึษาอย่างรอบคอบ 

ไมล่�าเอยีง มหีลักเหตผุล บนัทกึและรายงานออกมาอย่างระมดัระวังโดยครผููส้อนในห้องเรยีน เพือ่แก้ปัญหา

ทีเกิดขึ้นในห้องเรียน และน�าผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เป็นงานวิจัยท่ีท�าอย่างรวดเร็ว น�าผลไปใช้ทันทีและ

สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของตน ให้ทั้งตนเอง และกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน ได้มี

โอกาสวิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการ

รู้ทั้งของครูและผู้เรียน

 2.  ความส�าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน

  การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยที่เกิดจากการศึกษาโดยครู ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ของห้องเรียน ในขณะที่ท�ากิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง แล้วท�าการ

เขยีนรายงานผลการศกึษาออกมา ในรปูแบบของงานวจิยัในชัน้เรยีน เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการศกึษาปัญหา

ที่เกิดขึ้นในคร้ังต่อไป ดังน้ันจึงมีนักวิชาการได้อธิบายถึงลักษณะและความส�าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 

ซึ่งพอจะสรุปได้ ดังนี้ 

  สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม (2552) กล่าวว่า การท�าวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะช่วยให้ครูมีวิถีชีวิต

ของการท�างานอย่างเป็นระบบ เห็นภาพของงานตลอดแนว มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพ เพราะจะมองเห็น

ทางเลือกต่าง ๆ ได้กว้างขวางและลึกซึ้งข้ึน แล้วจะตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและ

สร้างสรรค์ ครูนักวิจัยจะมีโอกาสมากขึ้นในการคิดใคร่ครวญเก่ียวกับเหตุผลของการปฏิบัติงานและครูจะ

สามารถบอกได้ว่า งานการจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัติไปนั้นได้ผลหรือไม่เพราะอะไร นอกจากนี้ ครูที่ใช้

กระบวนการวิจยัในการพฒันากระบวนการเรยีนการสอนนี ้จะสามารถควบคมุ ก�ากบั และพฒันาการปฏบัิติ

งานของตนเองได้อย่างดี เพราะการท�างาน และผลของการท�างานนั้นล้วนมีความหมาย และคุณค่าส�าหรับ

ครูในการพัฒนานักเรียน ผลจากการท�าวิจัยในชั้นเรียน จะช่วยให้ครูได้ตัวบ่งชี้ที่เป็นรูปธรรมของผลส�าเร็จ

ในการปฏิบัติงานของครูอันจะน�ามาซึ่งความรู้ในงาน และความปิติสุขในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องของครู  

เป็นที่คาดหวังว่า เมื่อครูผู้สอนได้ท�าการวิจัยในชั้นเรียน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานสอนอย่างเหมาะสม  

แล้วจะก่อให้เกิดผลดีต่อวงการศึกษา และวิชาชีพครูอย่างน้อย ประการ คือ 1) นักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพและประสทิธภิาพยิง่ข้ึน 2) วงวชิาการการศกึษาจะมข้ีอความรูแ้ละ/หรอืนวตักรรมทาง การจัดการเรยีน 

การสอนทีเ่ป็นจรงิเกดิมากขึน้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อครแูละเพือ่นครใูนการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน

เป็นอย่างมาก และ 3) วิถีชีวิตของครู หรือวัฒนธรรมในการท�างานของครู จะพัฒนาไปสู่ความเป็นครูมือ

อาชพีมากยิง่ขึน้ ทัง้นีเ้พราะครนูกัวจิยัจะมคีณุสมบตัขิองการเป็นผูแ้สวงหาความรู้หรอื ผูเ้รยีนในศาสตร์แห่ง

การสอนอย่างต่อเนือ่ง และมชีวีติชวีา จนในทีส่ดุกจ็ะเป็นผูท่ี้มคีวามรู ้ความเข้าใจท่ีกว้างขวาง และลกึซึง้ใน

ศาสตร์ และศลิป์แห่งการสอนเป็นครทีูม่วีทิยายทุธ์แกร่งกล้าในการสอนสามารถทีจ่ะสอนนกัเรยีนให้พฒันา

ก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ  ในหลายบริบทหรือที่เรียกว่าเป็นครูผู้รอบรู้ หรือครูปรมาจารย์ ซึ่งถ้ามีปริมาณครูนัก
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วิจัยดังกล่าว มากขึ้นจะช่วยให้การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมั่นคง

 สุวิมล ว่องวานิช และคณะ (2549 : 24–25) ได้กล่าวถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของการ

วิจัยในชั้นเรียน ไว้คือ 1) เป็นการให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะการท�าวิจัย การประยุกต์ใช้  

การตระหนักถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น 2) เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  

นอกเหนือการเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนผลงาน 3) เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากช่วยพัฒนา

ตนเองด้านวิชาชีพ 4) เป็นการช่วยให้เกิดพัฒนาการที่ต่อเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการ

วิจัยในที่ท�างาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เนื่องจากน�าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ และ

การแก้ปัญหา 5) เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติในการวิจัย ท�าให้กระบวนการวิจัยมี

ความเป็นประชาธิปไตย และเกิดการยอมรับในความรู้ของผู้ปฏิบัติ 6) ช่วยตรวจสอบกระบวนการท�างาน

ของครูที่มีประสิทธิผล และ 7) ท�าให้ครูเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

  ศิริกาญจน์ โกสุม (2545 : 4) กล่าวถึงความส�าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ว่าเป็น 

การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการวิจัยที่ครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นสิ่งที่จะให้

ผลดแีก่ผู้เรยีนมากกว่าการทีค่รแูก้ปัญหาในชัน้เรยีน ของตนตามผลการวจิยัของผูอ้ืน่เนือ่งจากครผููส้อนเป็น

ผูท้ีใ่กล้ชดิกับผูเ้รยีนมากทีส่ดุ ครจูงึย่อมรูธ้รรมชาต ิภมูหิลงัและสภาพแวดล้อมของผูเ้รยีนของตนดกีว่าผูอ้ืน่ 

แต่ครูกต้็องพยายามศกึษา ค้นคว้าหาแนวทางการแก้ปัญหาการเรยีนการสอนทีผู่อ้ืน่ท�าวจิยัไว้ เพือ่น�ามาเป็น

ฐานความคิดในการปรับน�าไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของตน และจะได้รู้ถึงข้อควรระวังที่ผู้วิจัยคนก่อนได้

น�าเสนอไว้ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดซ�า้รอยเดิม รวมทัง้ควรปรกึษาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูรู้ ้ผูม้ปีระสบการณ์

ภายในโรงเรียน หรือบุคคลภายนอกเพื่อปรับแนวคิดและประสบการณ์เหล่านั้น มาใช้เป็นแนวทางที่น�ามา

ใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนของตนได้อย่างมั่นใจต่อไป

  กรมวิชาการ (2545 : 3) การวิจัยในชั้นเรียนเกิดจากแนวคิดพื้นฐานการบูรณาการวิธีการ

ปฏิบัติงานกับการพัฒนาองค์ความรู้ ที่เกิดจากการปฏิบัติ โดยมีความส�าคัญ คือ 1) เป็นการพัฒนาหลักสูตร 

และการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการวิจัย 2) เป็นการพัฒนา

วิชาชีพของครู 3) เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ด้วยการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติ  

4) เป็นการส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัยทางการศึกษา

  สรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนมีความส�าคัญ คือ ต้องมีการด�าเนินงานที่เป็นวงจรต่อเนื่อง มี

กระบวนการท�างานแบบมีส่วนร่วม และเป็นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อค้น

พบเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาทีส่ามารถปฏบิติัได้จรงิ การน�าแนวทางการวจิยัในช้ันเรยีนไปใช้ในการพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง ให้บังเกิดสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติสูงสุดนั้น ครูหรือครูนักวิจัยต้องท�าความ

เข้าใจให้ชัดเจนและตอบประเด็นค�าถามส�าคัญท่ีกล่าวไว้ในเบ้ืองต้นได้ จะท�าให้การด�าเนินงานตาม

กระบวนการวจิยัปฏบิตักิารประสบความส�าเรจ็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลต่อคณุภาพการศกึษาและการ

พัฒนาวิชาชีพครูด้วย

 3.  จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีความมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ

สามารถด้วยวิธีการอันหลากหลาย การวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูจะน�ามาใช้
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  สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2548 : 9) สรุปว่า การท�าวิจัยในชั้นเรียน มีจุดหมายที่จะพัฒนาตัว

ครูให้เป็นคนใฝ่รู้ สามารถท�างานพร้อมกับผู้อื่น ปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพ     

 ประกอบ มณีโรจน์ (2548 : 2) สรุปถึงจุดมุ่งหมายของการท�าวิจัยในชั้นเรียนไว้ดังนี้ 1) เพื่อ

แก้ปัญหาการเรียนการสอน หรือแก้ปัญหาของนักเรียน 2) เพื่อปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด�าเนินงานบางอย่างหรือเฉพาะด้าน  

4) เพื่อประเมินผล และพัฒนาการปฏิบัติงานของครู หรือหน่วยงาน และ 5) เพื่อพัฒนาวิชาชีพของครู

  กรมวิชาการ (2545 : 3) การวิจัยในชั้นเรียนมีจุดหมายที่ส�าคัญ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนให้เกิดผลดีที่สุดด้วยตัวครูเอง

 พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ (2545 : 10) ให้ข้อสรปุว่า การวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่พัฒนาคณุภาพการเรยีน

การสอนให้เกิดผลดีที่สุดด้วยตัวครูเอง

   ประวติ เอราวรรณ์ (2545 : 3) ก�าหนดเป้าหมายไว้ 3 ประการ คอื วจิยัเพือ่แก้ปัญหาการเรยีน

การสอน หรือพฤติกรรมของนักเรียน วิจัยเพื่อหาค�าตอบต่อข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของครู และวิจัยเพื่อ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

  สรปุได้ว่า การวจิยัในช้ันเรียนมคีวามมุง่หมาย เพือ่พฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนให้เกดิผล

ดทีีสุ่ดด้วยตวัครเูอง โดยมเีป้าหมายทีส่�าคญัเพือ่แก้ปัญหาการเรยีนการสอน วจิยัเพือ่หาค�าตอบต่อข้อสงสยั

ในการปฏิบัติงานของครู และเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

4.  การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ 

  การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ เป็นการน�ากระบวนการ และวิธีการด�าเนินการตามขั้นตอนการ

วจิยัในชัน้เรยีน และการวจัิยปฏบิติัการ มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาการจกัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน ซึง่ส�านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2551 : 1) กล่าวว่า การวจิยัเชิงปฏบัิตกิารเป็นรปูแบบของวธิกีารศกึษา

ค้นคว้าแบบส่องสะท้อนตนเอง เป็นหมู่คณะของกลุม่ผูป้ฏิบตังิานในสถานการณ์ทางสงัคม เพือ่ต้องการทีจ่ะ

พัฒนาลักษณะที่ชอบธรรมและความชอบด้วยเหตุผลของวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้รูปแบบหรือเป็นทาง

ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ทั้งเป็นการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้

สอดคล้องกบัภาวะของสงัคมและสถานการณ์ทีเ่กีย่วข้อง และพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก�าหนดให้ครูต้องท�าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มาตรา

ที่ 30) และให้ครูใช้การวิจัยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและครู (มาตราที่ 24 (5)) นอกจากนั้น 

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (2553 : 40) ได้ก�าหนดตัวบ่งชี้

ด้านคุณภาพครู ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ไว้ว่าในการ

ปฏิบัติงานสอนนั้น ครูจะต้องศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งและสื่อการเรียนรู้ของตนเอง และนักเรียน การวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้าน การใช้ผลการประเมินเพื่อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน วิจัยและใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและ

การสอนของตนเอง และเสนอ ภิรมณ์จิตผ่อง (2550 : 25) ได้กล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนว่า ครูผู้สอนต้อง

ด�าเนินการวจิยัในชัน้เรยีนทกุคน ด้วยกระบวนการวเิคราะห์เพือ่รูจั้กผูเ้รียนรายบคุคล การประเมนิการสอน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ของตนเอง การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการน�าเสนอ

ผลการวิจัยต่อวงวิชาการ จะด�าเนินการเป็นเล่มเดียว หรือแบ่งเป็นระยะก็ได้

 การวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ เป็นกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยวิธี

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นระบบในการด�าเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ

ศกึษาแห่งชาตแิห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และมาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา

ของคุรุสภา เพื่อท�าให้งานที่ปฏิบัติมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

 4.1  แนวคิด หลักการ และคุณค่าของการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

  ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551 : 2–5) ได้กล่าวถึงแนวคิดหลักการ 

และคุณค่าของการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ไว้ดังนี้

  1)  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน ยังผลให้ครูเกิดความเข้าใจในสภาพ ผลส�าเร็จ และปัญหาการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน

ของตนเอง อันน�าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ของครู

  2)  เมื่อครูเผชิญกับ ปัญหา ในการจัดการเรียนการสอน ครูสามารถเปลี่ยน ปัญหาให้

เป็นปัญญา และการสร้างสรรค์ ได้ด้วยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

   3)  ครนูกัวจิยัจะเรยีนรูต้ลอดเวลา สามารถนเิทศตนเองและเปลีย่นแปลงตนเองได้อย่าง

ถูกต้องและสร้างสรรค์

  4)  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ิมพลังอ�านาจให้ครูสามารถพึ่งตนเองในการ 

พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด และกระบวนการท�างานของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูช่วยให้ครู

ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง

 4.2  หลักการ

   1)  การวิจัยชั้นเรียน ต้องเป็น “งานที่เล็กๆ ง่ายๆ และมีคุณค่า” ที่บูรณาการอยู่ในการ

ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนปกติของครู

   2)  เราทั้งผองสามารถเรียนรู้จากกันและกัน 

 4.3  คุณค่าของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

   คุณค่าของการวจัิยในช้ันเรยีน คอื การเรยีนรูแ้ละสร้างความรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลงตนเอง

ของครูในการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ให้แก่ผู ้เรียนอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของ 

ผู้เรียนให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้น

  4.5 กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 5 ระยะ ในการพัฒนาการการเรียนการสอนโดย

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควรด�าเนินการ 5 ระยะ (Phase) คือ (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 15) 

  ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อรู้จักผู้เรียนรายบุคคล

  ระยะที่ 2 การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง

  ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล
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  ระยะที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

  ระยะที่ 5 การเผยแพร่และจัดนิทรรศการผลการวิจัยปฏิบัติการ

 รายละเอียดการด�าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ มีดังนี้

   ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อรู้จักผู้เรียนรายบุคคล 

    เมื่อเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนได้มอบหมายความรับผิดชอบให้ครูจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพให้กับนักเรียนกลุ่มใหม่ ดังนั้นครูแต่ละคนจึงต้องเรียนรู้ วิเคราะห์ เพื่อรู้จักนักเรียนเป็นราย

บุคคลให้เพียงพอที่จะสามารถวางแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

   1.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

   1.1 เพื่อศึกษาลักษณะส�าคัญของนักเรียน

   1.2  เพื่อศึกษาจุดน่าสนใจที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาของนักเรียน  

   1.3  เพือ่ศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรูใ้ห้สามารถพฒันาคณุภาพของนกัเรยีน

   2.  การจัดเก็บข้อมูล

    2.1 เรื่อง / ด้านของข้อมูลที่ต้องการเก็บ

    2.1.1 ภูมิหลังทางครอบครัว

    2.1.2  ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร / NT ฯลฯ

    2.1.3  พัฒนาการทุกด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ค่านิยม)

    2.1.4  ความสนใจ ความถนัด ศักยภาพ และความต้องการจ�าเป็น

   2.2 แหล่งข้อมูล

     2.2.1  แหล่งข้อมูลเอกสาร เช่น ระเบียน สมุดพก ฯลฯ

     2.2.2  แหล่งข้อมูลบุคคล เช่น ครูประจ�าชั้นและครูที่เคยสอนนักเรียนในปีการ

ศึกษาที่ผ่านมา ผู้ปกครอง เพื่อนของนักเรียน ตัวนักเรียนเอง ฯลฯ

    2.2.3  แหล่งข้อมลูเหตกุารณ์ เช่น พฤติกรรมการเข้าแถว พฤตกิรรมในห้องเรยีน 

พฤติกรรมนอกห้องเรียน ฯลฯ

    2.3  วิธีการจัดเก็บข้อมูล

    2.3.1  การบันทึก

    2.3.2  การสังเกต

    2.3.3 การสัมภาษณ์

    2.3.4  แบบสอบถาม ฯลฯ

   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

    2.4.1  วิเคราะห์โดยใช้ SWOT analysis

    2.4.2  วิเคราะห์โดยใช้ PMIA (Plus, Minus, Interesting point, Approach)

  3.  เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย

   3.1 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนแต่ละคน ท่ีครูควรเก็บเพื่อวิเคราะห์นักเรียน

เป็นรายบุคคล เช่น ภูมิหลังของครอบครัว พัฒนาการด้านต่าง ๆ ผลการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ข้อมูลด้าน
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มาตรฐานคณุภาพผูเ้รยีน ความสามารถด้านการอ่าน การคดิ การวเิคราะห์ และการเขียนแนวทางการพฒันา

   3.2  แบบบนัทกึข้อมลูสารสนเทศของผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล เพ่ือการพฒันาแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เช่นจุด เด่นจุดด้อย จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาแนวทางการ

เขยีนการวเิคราะห์ผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล เน้นการการเขยีนเพือ่ตอบค�าถามวจิยั ทีเ่ป็นผลการวิเคราะห์ข้อมลู

นักเรยีนเป็นรายบคุคล และผลการวเิคราะห์ข้อมลูนกัเรยีนทัง้กลุม่ สรุปผลการวจิยั (ตอบค�าถามวิจยัทกุข้อ) 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยบทเรียนความคิดใหม่และประโยชน์ที่ได้จากการท�างานครั้งนี้ และข้อเสนอแนะ

ส�าหรับตนเองในการปรบัปรงุและพฒันา การจดัเกบ็ข้อมลู และการวเิคราะห์ข้อมลู เพือ่รูจ้กันกัเรยีนรวมทัง้

การพัฒนาตนเอง

   ระยะที่ 2 การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

    เมือ่ครนู�าแผนการจดัการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัจิรงิในห้องเรยีนทีม่คีณุภาพ ครตู้องประเมนิ

เพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และพฤติกรรมการสอนของตนเองให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน

การเรียนรู้ของนกัเรยีนแต่ละคนอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และเพือ่ให้ทราบว่า สิง่บ่งชีแ้ละสภาพ

ความส�าเร็จของการสอนมอีะไรบ้าง และเหตุและปัจจยัแห่งความส�าเรจ็คอือะไรปัญหาและอปุสรรคของการ

สอนมอีะไรบ้างและมสีาเหตุและปัจจยัมาจากอะไรแนวทางแก้ไขปรบัปรงุพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้และ

พฤติกรรมการสอนของตนเอง ของครูในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปควรมีอะไรบ้าง

  1.  วัตถุประสงค์

    1.1  เพื่อศึกษาศึกษาผลการสอนของตนเอง

   1.2  เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง

   2.  การจัดเก็บข้อมูล

   2.1  บันทึกระหว่างสอนและ หลังสอน

   2.2  การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน

   2.3  การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

   2.4  ตรวจผลงานนักเรียน

   2.5  การประชุมระดับชั้น และประชุมกลุ่มสาระ

   3.  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

   3.1 แบบประเมินการสอนของตนเอง

   3.2  แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้

  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

   4.1 ด�าเนินการประเมินการสอนการสอนชองตนเอง

   4.2  สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ในรายวิชาที่ผู้วิจัยสอน

    แนวทางการเขียน การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และการสอน 

ของตนเอง เน้นการการเขียนเพื่อตอบค�าถามวิจัย ที่เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียน การสอน

ตามแผนการสอนของคร ูผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจยั (ตอบค�าถามวิจัยทุกข้อ) ข้อเสนอแนะเพื่อ

การแก้ไขปรับปรุง พัฒนาและ/หรือขยายผลแผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียน ความคิดใหม่ และแรงบันดาล
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ใจที่เกิดขึ้นจากการวิจัย 

  ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล 

  กรณีศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นกระบวนการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่าง

ละเอียด ต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของ

ปัญหา อันจะน�าไปสู่การด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้สามารถปรับตัวและ

ด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนที่ครูควรศึกษาเป็นรายกรณีเช่น นักเรียนท่ีมีปัญหาด้าน

พฤติกรรม ด้านอารมณ์ ด้านการปรับตัว ด้านการเรียนและด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หรือนักเรียน

ปัญญาเลศิ และนักเรียนท่ีมคีวามสามารถพเิศษเฉพาะทางเพือ่เป็นการให้ความช่วยเหลอื ส่งเสรมิ และพฒันา

ตามศักยภาพ ให้นักเรียนสามารถปรับตัว และด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  1.  วัตถุประสงค์ 

   1) เพื่อศึกษานักเรียนมีปัญหา

   2) เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยของปัญหา

   3) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไข เป้าหมาย และขั้นตอนการแก้ปัญหา

   4) เพื่อศึกษาผลการแก้ไข ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

   2.  การจัดเก็บข้อมูล

   1) การสังเกตในสภาพต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

   2) การสัมภาษณ์ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง

   3) วิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ

   แนวทางการเขียนกรณีศึกษานักเรียน เน้นการศึกษานักเรียนท่ีมีปัญหาในการเรียนรู ้ 

มีปัญหาด้านพฤติกรรม การให้ความช่วยเหลือ และการติดตามดูแลช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน

  ระยะที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

   เมื่อผู้วิจัย ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาคเรียนท่ีผ่านมา และมีการบันทึกผล

การสอนของตนเอง พบว่านกัเรยีนมปัีญหาด้านต่าง ๆ  ครจูงึต้องการสร้างและพฒันานวตักรรมในการจัดการ

เรียนรู้ และน�าไปใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ

ตนเอง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส�าหรับนักเรียนทุกคน

  1.  วัตถุประสงค์

   1.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและแนวทางในการสร้างและใช้นวัตกรรม 

   1.2 เพือ่ศกึษาผลการทดลองใช้นวัตกรรม ช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรยีน

    1.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงนวัตกรรม

  2.  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

    2.1  นวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

   2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

   2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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  3.  การจัดเก็บข้อมูล

    3.1 ข้อมูลสภาวะเริ่มต้น (Baseline)

    3.2 ข้อมูลพัฒนาทางพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

   3.3 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

   แนวทางการเขียน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้น

การเขียนผลการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมท่ีครูสร้างข้ึน ให้ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้

ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านกระบวนการ และด้านจิตพิสัย สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการ

รายงานผล และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

  ระยะที่ 5 จัดนิทรรศการ และการเผยแพร่ผลการวิจัย

  เมื่อครูได้ด�าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการท้ัง 4 ระยะแล้ว ครูผู้วิจัยสรุปผล 

การด�าเนินการวิจัย เป็นเอกสารสรุปเป็นรูปเล่ม เป็นเอกสารแผ่นพับ เป็นแผน ภูมิป้ายนิเทศและเอกสาร

เผยแพร่อื่นๆ น�าเสนอในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา และ

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจ�าปี

  1.  วัตถุประสงค์

   1.1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าชมนิทรรศการ

   1.2  เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

  2.  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

    2.1  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการ

    2.2  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้าชมนิทรรศการ

  3.  การจัดเก็บข้อมูล

    3.1  สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้าชมนิทรรศการ

    3.2  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ

  แนวทางการเขยีน จดันทิรรศการและการเผยแพร่ผลการวจิยั เน้นการเขยีนความคดิเหน็

ที่ได้จากการสัมภาษณ์และสอบถามผู้เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการรายงานผลการรายงานผล

การจัดนิทรรศการ และเป็นแนวทางในการพัฒนางานในโอกาสต่อไป

  5.  การเขียนรายงานการวิจัย

    การเขียนรายงานการวิจัย เป็นการเสนอความรู้ และเผยแพร่ผลงานของตนเองที่ได้

พัฒนาขึน้ให้ผู้อืน่ได้ทราบ และน�าไปใช้ประโยชน์ในการเรยีนการสอนได้ และยงัเป็นการแสดงถึงความรูค้วาม

สามารถทางด้านวิชาการของผู้ท�าการวิจัยด้วย รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เป็นสื่อกลางในการขยายองค์

ความรูใ้นสาขาวชิาซึง่ผูอ่้าน สามารถเลอืกใช้ประโยชน์จากการรายงานการวจิยัได้หลายส่วน เช่น ข้อค้นพบ 

แนวคดิทฤษฎ ีเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู แนวทางการด�าเนนิการวจิยัส่วนประกอบของรายงานการ

วิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 
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    5.1  ส่วนหน้า

     5.2  ส่วนเนื้อหา 

     5.3 ส่วนเอกสารอ้างอิง

    1.  ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกหน้า ปกใน บทคัดย่อ ใบแสดงความขอบคุณ 

สารบัญ รายการตาราง รายการภาพประกอบ

    2.  ส่วนเนื้อหา การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไปจะมีทั้งหมด 5 บท คือ 

     บทที่ 1 หรือบทน�า

     บทที่ 2 ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

      บทที่ 3 วิธีด�าเนินการวิจัย 

     บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

     บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ

     3.  ส่วนเอกสำรอ้ำงอิง ประกอบด้วย

      - บรรณำนุกรม 

     - ภำคผนวก

สรุป

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 5 ระยะ เป็นการด�าเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 

ชัน้เรยีนของครผูู้สอน โดยใช้กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน คอืการวางแผนการปฏบิตัติามแผน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การสะท้อนผลและการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งด�าเนินการตั้งแต่วันแรกของปีการศึกษา 

คือ ระยะที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ผู้เรียนจ�าแนกเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล

สารสนเทศ ข้อมูลด้านสมรรถภาพพื้นฐานของผู้เรียน และข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ เพ่ือให้รู้จักนักเรียน 

ทกุคน รวมทัง้การน�ามาใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการในการวางแผนการจดัการเรยีนรู ้ระยะที ่2 การประเมนิ

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และ

พฤติกรรมการสอนของตนเองให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู ้ของนักเรียนแต่ละคนอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระยะที่ 3 กรณีศึกษานักเรียนรายบุคคล เป็นกระบวนการศึกษานักเรียนเป็น

รายบุคคลที่มีประเด็นที่ต้องศึกษาอย่างละเอียด ต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา อันจะน�าไปสู่การด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และ

พัฒนานักเรียนให้ สามารถปรับตัวและด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ระยะที่ 4 การพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ น�าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะที่ 5 จัดนิทรรศการ และการเผยแพร่ผลการวิจัย เป็นการน�าเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัยของตนเอง 

ด้วยกระบวน-การจัดนิทรรศการ จนส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของผู้เรียน
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พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางรัฐศาสตร์

(Political science is the foundation of Buddhism)

จุรี สายจันเจียม

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
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บทน�า

พระพุทธศาสนาจึงเน้นการปกครองแบบธรรมาธิปไตยในหลักการปกครอง 3 ประเภท คือ 

อัตตาธิปไตย ธรรมาธิปไตย และโลกาธิปไตย เพื่อใช้เป็นหลักของความดี ความถูกต้อง ความเสมอภาค  

ใช้เป็นหลกัในการปกครอง เพือ่ให้สงัคมส่วนรวมมคีวามเป็นปกตสิขุ ไม่มกีารแบ่งพรรค แบ่งพวก หรอืชนชัน้

วรรณะ สี ผิว ชาติ ตระกูล มีความสมานฉันท์ และคุ้มครองสิทธิของบุคคลทั่วไปให้ได้รับความเป็นธรรม   

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา

มนุษย์ในสังคมหนึ่งๆ ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีความเชื่อ ความคิด อุปนิสัย ทัศนคติ และ

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มารวมกันอยู่ภายในอาณาเขตเดียวกัน จึงท�าให้มีความจ�าเป็นที่จะต้องหาการ

ปกครองที่เหมาะสมมาใช้ในสังคม เพื่อให้สังคมนั้นๆ ด�าเนินไปได้ด้วยดี คือมีความสงบเรียบร้อย มีความ

ยตุธิรรม มคีวามสามคัคี ปฏบิติัตนเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม หากสังคมท่ีมคีวามแตกต่างกันอย่างหลากหลาย 

ไม่มกีารน�าการปกครองทีเ่หมาะสมมาใช้แล้ว กอ็าจท�าให้สงัคมนัน้ประสบกบัความสบัสนยุง่เหยงิ เกิดความ

แตกแยก แย่งชิงผลประโยชน์ตามมา อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังที่เห็นได้ในสังคมต่างๆ ในปัจจุบันนี้การปกครอง

ทีเ่หมาะสมจงึเป็นทีต้่องการของทกุๆ สงัคมเพราะถอืว่าเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้ได้มาซึง่การมเีสถยีรภาพ

ทางสังคมและการน�าสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ความผาสุก การบริหารและการปกครองของสังคมใน

อดตีมคีวามสัมพนัธ์กบัศาสนาอย่างใกล้ชดิ มกีารพึง่พงิอาศยัซึง่กนัและกนั ศาสนาจงึเป็นทีม่าของอดุมการณ์

รูปแบบเดียว เป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญในการธ�ารงรักษาความชอบธรรมของการปกครองและการยอมรับของ

ประชาชนที่มีต่อผู้ปกครอง 

พระพทุธศาสนาทัง้ทีเ่ป็นส่วนพระธรรม คอืค�าสอน และพระวนัิย คอื ค�าสัง่ มคุีณค่าต่อการปกครอง 

ทั้งในด้านการปกครองตนเอง การปกครองหมู่คณะและการปกครองประเทศหรือสังคมโดยส่วนรวมตลอด

จนมกีารปกครองโลกอยูม่าก กล่าวคือ มุง่ส่งเสรมิให้บคุคลหม่ันส�ารวจ ฝึกฝน ปรบัปรงุ เคารพ ควบคมุ บงัคบั

ภายใน คือ จิตใจ เชื่อมั่นรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นการปกครองตนเอง รู้จักธรรมชาติและความต้องการของ

ผู้อื่น ใช้พระคุณควบคู่กับการใช้พระเดช เป็นการปกครองหมู่คณะและปกครองประเทศหรือสังคมโดยส่วน

รวม ตลอดมกีารใช้ธรรมเป็นโลกบาล คอืหริิและโอตตปัปะ ซึง่เป็นธรรมปกครองโลก สงัคมไทยได้รบัอทิธพิล

ค�าสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการบริหารและการปกครอง โดยเฉพาะท่ีน�ามาจากคัมภีร์ชาดก เช่น 

ทศพิธราชธรรม พละ ของกษัตริย์ เว้นจากอคติ ซึ่งเป็นธรรมของพระราชา ผู้น�า ผู้ปกครองโดยตรง เมื่อมอง

ในแง่รัฐศาสตร์ ก็คือหลักแห่งการบริหารและการปกครองกายและใจ ซึ่งเมื่อน�ามาปฏิบัติตามแล้วจะท�าให้
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ชวีติด�าเนินไปในแนวทางทีถ่กูต้องและก่อให้เกดิประโยชน์สขุแก่ตนเองและสงัคม พระพทุธศาสนา คอืค�าสัง่

สอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า เป็นประมวลความรู้ทางศาสนาระบบหนึ่ง เช่นเดียวกับประมวลความรู้ทาง

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่เรียนกันอยู่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ประมวลความรู้ทาง

พระพุทธศาสนา ว่าด้วยสิ่งส�าคัญ 4 ประการด้วยกัน คือ

1.  ธรรมชาติของชีวิต

2.  ธรรมชาติของจักรวาล

3.  จุดมุ่งหมายของชีวิต

4.  ทางไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิต

ประมวลความรู้ทุกอย่าง ย่อมมีแหล่งที่มาหรือแหล่งก�าเนิด การรู้แหล่งที่มาของศาสนาต่างๆ เป็น

สิง่จ�าเป็นในการศกึษาศาสนา เพราะเป็นความรู ้ภมูหิลงัของศาสนา ท�าให้เราเข้าใจศาสนานัน้ๆ ได้ดขีึน้ เช่น

เดียวกับการที่เรารู้ถึงมารดาบิดา และฐานะตระกูลของคนท่ีเราก�าลังจะคบหาสมาคมด้วย ย่อมท�าให้เรา

สามารถประเมินคุณค่าของเข้าได้ดีขึ้น

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลกทีม่หีลกัค�าสัง่สอนอนัเปรยีบเสมอืนห้วงมหานทแีห่งสรรพ

ศาสตร์ จึงมิใช่เพียงแค่เป็นปรัชญาหรือทฤษฎีเท่านั้น หากแต่ยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 

ความนึกคดิแทบทกุด้านและทีส่�าคญัพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระท�า (กรรมวาท และกริยิาวาท) 

เป็นศาสนาแห่งความเพยีรพยายาม (วริยิวาท) ไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนปรารถนา หรอืศาสนาแห่งความ

ห่วงหวังกังวล การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่

จริงๆ ในโลกนี้และเริ่มต้นแต่บัดนี้ 

ค�าว่า “พระพุทธศาสตร์” แยกได้เป็น 3 ค�า คือ ค�าว่า พระ แปลว่าประเสริฐ ดีเลิศ ค�าว่า พุทธะ 

แปลว่า ผู้รู้-ผู้ตื่น-ผู้เบิกบานในที่นี้หมายถึงท่านผู้ตรัสรู้อริยสัจ 4 อย่างถ่องแท้ ค�าว่า ศาสตร์ แปลว่าความรู้ 

หรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งเป็นกิจกรรมของมนุษย์อย่างหนึ่งท่ีมุ่งอธิบายอย่างเป็น

ระบบในความทีน่่าจะเป็นไปได้ เมือ่รวมกนัแล้วได้ความหมายว่าองค์แห่งความรูข้องผูรู้้-ผูต้ืน่-ผูเ้บิกบานอย่าง

ประเสริฐ

ในบรรดาองค์แห่งความรู้ทั้งหมดนั้นเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยพระองค์

เองจนสามารถก�าหนดเป็นทฤษฎีแห่งความรูต่้างๆ มากมาย ในทีน่ีจ้ะแบ่งลกัษณะความรูท้ีพ่ระพทุธเจ้าทรง

สั่งสอนเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้น แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1.  ค�าสอนที่ทรงค้นพบใหม่ เช่น อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น

2.  ค�าสอนที่ทรงปฏิรูปจากลัทธิ ศาสนาเดิม เช่น การท�าบุญให้ได้ผลสมบูรณ์จะต้องท�ากับผู้เป็น

พราหมณ์โดยก�าเนดิ หรอืบรสิทุธิโ์ดยตระกลู พระองค์ทรงปฏริปูโดยให้ท�ากบัปฏคิาหก (ผูร้บั) ทีม่ศีีลบรสิทุธิ์

มีคุณธรรม และทายก (ผู้ถวายหรือผู้ให้) จะต้องมีความบริสุทธิ์ใน 3 กาล คือก่อนให้-ขณะก�าลังให้-หลังจาก

ให้แล้ว
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3.  ค�าสอนที่ทรงปฏิวัติ เช่น การฆ่าสัตว์บูชายัญจัดเป็นมหามงคลอย่างยิ่ง สามารถบันดาลให้ตน

ส�าเร็จตามปรารถนา พระองค์ทรงเห็นตรงกันข้ามว่าการฆ่าเป็นบาปทั้งสิ้น ความรู้ในพระพุทธศาสนาแม้จะ

มากมาย ถึงกระนั้นก็ตามพระพุทธศาสนามีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่พระนิพพาน คือการหลุดพ้นจากการเวียน

ว่ายตายเกิด ดังนั้นการบรรลุนิพพานก็คือการเข้าถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิง และบรรลุความสุขอย่างสูงสุด 

จติของผูบ้รรลุนพิพานย่อมมคีวามสะอาดสว่างและสงบตลอดเวลาทีม่ชีวีติอยูแ่ละเมือ่ดบัขนัธ์แล้วกเ็ป็นการ

สิ้นทุกข์ ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไป เมื่อมนุษย์ไม่สามารถเข้าสู่เป้าหมายอันสูงสุดได้

อย่างรวดเร็วทางพระพุทธศาสนาจึงได้ก�าหนดอัตถะ หรือประโยชน์ท่ีเป็นเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง

เอาไว้ เพื่อเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตและเป็นที่มุ่งหวังส�าหรับมนุษย์เอาไว้ 3 ระดับ ดังนี้

 1.  ทฏิฐธิมัมกิตัถะ จดุหมายขัน้ตาเหน็ หรอืประโยชน์ปัจจบุนั เช่นมสีขุภาพทีด่ ีมเีงนิใช้และ

มีงานท�า มีสถานภาพที่ดี และมีครอบครัวที่ผาสุก เป็นต้น

 2.  สมัปรายกิตัถะ จดุหมายขัน้เลยตาเหน็ หรอืประโยชน์เบือ้งหน้า เช่น ความอบอุน่ซาบซึง้

สุขใจ ความภาคภูมิใจ ความอิ่มใจ ความแกล้วกล้ามั่นใจ และความโล่งจิตมั่นใจ เป็นต้น

 3.  ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม ไม่ผิดหวัง

และเศร้า มีความปลอดโปร่งสงบ และเป็นอยู่ด้วยปัญญา เป็นต้น

พระพุทธศาสนามีหลักค�าสอนที่มีเหตุและผลเป็นศาสนธรรมว่าโดยแม่บทอันเป็นหลักการใหญ่ที่

เรียกว่า ปาพจน์ มี 2 อย่างคือ พระธรรมกับพระวินัย ว่าโดยปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์หลักของศาสนามี 3 คือ  

พระวินัยปิฎก พระสตุตนัตปิฎก และพระอภธิรรมปิฎก ว่าโดยหัวข้อทีเ่รียกว่าธรรมขันธ์มี 84,000 พระธรรมขันธ์

ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติไทย ด้วยชนชาตไิทยได้นบัถือและยกย่องเทิดทนูเป็นสรณะ

แห่งชีวิต สืบทอดต่อเน่ืองกันมาเป็นเวลาช้านาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ

ส่วนใหญ่ มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา

องค์พระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นพระประมุขของชาติทุกๆ พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงด�ารง

อยู่ในฐานะเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาตลอดมาตั้งแต่อดีตอันยาวนาน 

จวบจนกาลปัจจบุนั อนัแสดงให้เหน็เป็นประจกัษ์ว่าพระพทุธศาสนาได้สถติสถาพรเป็นมิง่ขวญัของชาตไิทย

ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย

กล่าวได้ว่าชาติไทยได้มีความเจริญมั่นคง ด�ารงเอกราชอธิปไตยสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล 

จวบจนกาลปัจจุบนั กด้็วยคนไทยทัง้ชาตยิดึมัน่อยูใ่นหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา มีความเคารพบชูาพระ

รัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อชีวิตของ

ชาวไทย โดยมีส่วนเสริมสร้างอุปนิสัยของคนในชาติให้รักความสงบ มีความเสียสละ แกล้วกล้า อาจหาญ 

รอบรู้ฐานะ อฐานะ มีความรักและยึดมั่นอยู่ในสามัคคีธรรม

โดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติไทยดังกล่าวนี้ ชาวไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 

ของประชากรทั้งประเทศเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีอิทธิพลเป็น

อันมากต่อความเชื่อ และความประพฤติ หรือการด�ารงชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่
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หากมองดูสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าแม้ชาวไทยเราส่วนใหญ่จะเป็นพุทธศาสนิกชน

ดงักล่าวแล้ว แต่ส่วนใหญ่มกัเป็นกันตามจารตีประเพณ ีหรอืเป็นพทุธศาสนกิชนตามส�ามะโนครวั มกัไม่ค่อย

ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาได้เท่าท่ีควร ท้ังนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ 

ด้วยกัน

ความส�าคัญของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย

พระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นศาสนาประจ�าชาติ และอยู่เคียงคู่กับชาติไทยมาโดยตลอด ดังนั้น

พระพุทธศาสนาจึงมีความส�าคัญต่อสังคมไทย พอสรุปได้ดังนี้[5]

1)  พระพทุธศาสนาเป็นหลกัในการด�าเนินชีวติของคนไทย เพราะคนไทยน�าหลกัธรรมมาประพฤติ

ปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน และลักษณะนิสัยของคนไทยมีจิตใจที่ดีงามในทุกๆ ด้าน มีความเป็นมิตรกับทุกคน 

เป็นต้น 

2)  พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปกครองประเทศ กษัตริย์ทุกพระองค์ของไทยได้น�าเอาหลัก

ธรรมพระพทุธศาสนาไปใช้ในการปกครองประเทศ เช่น ทศพธิราชธรรม ตลอดมา หรอืใช้หลกั “ธรรมาธปิไตย”  

และหลักอปาริหานิยธรรม เป็น

3)  พระพทุธศาสนาเป็นศนูย์รวมจติใจ เนือ่งจากหลกัธรรมในพระพทุธศาสนามุง่เน้นให้เกดิความ

รักความสามัคคีกัน มีความเมตตากรุณาต่อกัน เป็นต้น จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนชาวไทยให้มีความเป็น

หนึ่งเดียวกัน

4)  พระพทุธศาสนาเป็นทีม่าของวฒันธรรมไทย ด้วยวถีิชีวติของคนไทยผกูพนักบัพระพทุธศาสนา 

จึงเป็นกรอบในการปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาต่าง ๆ เช่น การบวช การแต่งงาน  

การท�าบุญเน่ืองในพิธกีารต่างๆ การปฏบิติัตนตามประเพณใีนวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา เป็นต้น ซึง่เป็น

ส่วนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมไทยจนถึงปัจจุบัน

5)  พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่สังคม

ไทยส่วนใหญ่นับถอื และสบืทอดกนัมาเป็นช้านาน ดงันัน้พระพุทธศาสนาจงึมบีทบาทส�าคญัของวถิชีวีติของ

คนไทย พระพุทธศาสนาจึงมีความส�าคัญในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านศิลปกรรม

6)  พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่อย่างแนบ

แน่นกบัพระพทุธศาสนา ซมึแทรกผสมผสานอยูใ่นแนวความคดิ จติใจและกจิกรรมแทบทกุก้าวของชวิีตโดย

ตลอดเวลายาวนาน โดยยงัคงเน้ือหาสาระเดิมทีบ่รสุิทธิไ์ว้ได้กม็ ีถกูดดัแปลงเสรมิแต่งตลอดจนปนเปกบัความ

เชื่อถือและข้อปฏิบัติสายอื่นหรือผันแปรในด้านเหตุอื่นๆ จนผิดเพี้ยนไปจากเดิมก็มาก

7)  พระพทุธศาสนาในฐานะเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ การท่ีพระพุทธศาสนาอยู่กบัคนไทยมาช้านาน 

จึงก่อให้เกิดการซึมซาบเอาหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ก่อให้เกิดความเป็น

เอกลักษณ์ของคนไทยที่ไม่เหมือนกับชาติอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เด่นได้แก่ รักความเป็นอิสระ และความมี

น�้าใจไมตรี

8)  พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นมรดกของชาติ หลักฐานทางคัมภีร์และศาสนาวัตถุ ซึ่งนัก

ประวัติศาสตร์โบราณคดีเชื่อว่า พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแพร่ในดินแดนสุวรรณภูมิก่อน พ.ศ. 500 แต่
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ศรัทธาความเช่ือของปถุชุนกเ็ป็นไปตามยคุสมยั พระพุทธศาสนาจงึรุง่เรอืงและเสือ่มลงตามกาลสมยัด้วย จน

กระทั่งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้สถาปนากรุงสุโขทัยและรับเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติ ครั้น

ราว พ.ศ. 1836 พ่อขนุรามค�าแหงมหาราชได้ อาราธนาพระสงฆ์ลงักาวงศ์จากนครศรธีรรมราชไปกรงุสุโขทยั

และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจนมั่นคงยืนนานมาในปัจจุบันนี้

9)  พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม ชนชาติหนึ่ง ๆ นอกจากมีหน้าท่ีต้อง

พฒันาประเทศชาติของตนเองแล้ว กพ็งึมส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์และส่งเสรมิอารยธรรมโลกด้วย ชนชาติ

ไทยเป็นชนชาตทิีเ่ก่าแก่มากชนชาตหินึง่ มวีฒันธรรมทีเ่จรญิก้าวหน้าอย่างสงูมาตลอดเวลายาวนาน จงึได้มี

ส่วนร่วมในการสร้างเสริมอารยธรรมของโลกด้วย แม้ว่าจะอยู่ในขอบเขตท่ีไม่กว้างนัก ส่วนร่วมท่ีว่าน้ีก็คือ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจนมีแบบแผนเป็นของตนเอง อย่างที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์ของความเป็น

ไทยเด่นชัด ศิลปวัฒนธรรมไทยเหล่านี้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่

10)  พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่โลก พระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน

อารยธรรมที่ส�าคัญของโลกดังได้กล่าวมาแล้ว พระพุทธศาสนายังช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลกได้  

หากศึกษาในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีทั้งการสร้างสรรค์อารยธรรมและสันติภาพแก่มวลมนุษย์  

นัน่คอื พระพทุธศาสนาเกดิขึน้ในประเทศอนิเดียหรอืชมพทูวปี พระพทุธศาสนาได้ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ในสังคมอินเดีย กล่าวคือสังคมอินเดียเคยนับถือพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุด ผู้สร้างผู้บันดาลทุกสิ่ง  

มกีารบชูายญัเทพเจ้า แล้วกม็กีารก�าหนดมนษุย์เป็นวรรณะต่าง ๆ  โดยชาติก�าเนดิ เป็นกษัตรย์ิ เป็นพราหมณ์ 

เป็นแพศย์ เป็นศูทร แล้วกถ็อืว่าพราหมณ์เป็นผูท้ีต่ดิต่อสือ่สารกบัเทพเจ้ากบัพระพรหม เป็นผูรู้ค้วามต้องการ

ของพระองค์ เป็นผู้รับเอาค�าสอนมารกัษา มีการผกูขาดการศึกษาให้อยูใ่นวรรณะสงู คนวรรณะต�า่เรยีนไม่ได้  

เป็นต้น เมือ่พระพทุธศาสนาเกดิขึน้ ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงในเรือ่งเหล่านีอ้ย่างมากมาย เช่น เร่ือง วรรณะ 

4 พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับ แต่ให้ถือหลักว่า “คนมิใช่ประเสริฐหรือต�่าทรามเพราะชาติก�าเนิด แต่จะ

ประเสริฐหรือต�า่ทรามเพราะการกระท�า” แล้วก็ไม่ให้มวัหวงัผลจากการอ้อนวอนบูชายญั สอนให้เปลีย่นการ

บูชายัญหรือเลิกการบูชายัญ ให้หันมาหวังผลจากการกระท�า นี่คือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์

แนวคิดประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 

การศึกษาถึงแนวคิดประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาแนวคิดทางพระพุทธ

ศาสนาที่สอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตย โดยศึกษาข้อมูลที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ดังรายละเอียดดังนี้

หลกัประชาธปิไตย คอืการให้อ�านาจแก่ประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ประชาชน การให้อ�านาจ

ทั้งทางนิติบัญญัติ การบริหาร และด้านตุลาการ หลักการส�าคัญของระบอบการเมืองท่ีได้รับความศรัทธา

เลือ่มใสจากประชาคมโลกอย่างแพร่หลายมากทีส่ดุในปัจจบุนัซึง่ประกอบด้วยหลกัการส�าคญั 5 ประการ คอื

1)  หลักอ�านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (Popular Sovereignty) เพื่อแสดงออกถึงอ�านาจใน

การปกครองของประชาชนโดยแท้จริง ประชาชนจะแสดงออกซ่ึงการเป็นเจ้าของโดยใช้อ�านาจก�าหนดตัว 

ผู้ปกครอง และผู้แทนของตน รวมทั้งอ�านาจในการถอดถอนในกรณีที่มีการใช้อ�านาจโดยมิชอบ โดยผ่าน

กระบวนการเลอืกตัง้ของประชาชนอย่างอสิรเสรแีบบลบัและทัว่ถงึ มกี�าหนดเวลาทีแ่น่นอน[6] ในพระพทุธ

ศาสนาได้กล่าวถึงหลักอธิปไตย 3 ประการคือ หลักอัตตาธิปไตย คือการเอาตนเป็นใหญ่ หลักโลกาธิปไตย 
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คือการเอาโลกเป็นใหญ่ และหลักธรรมาธิปไตย คือการเอาหลักธรรมเป็นใหญ่ ซ่ึงพระพุทธศาสนามุ่งเน้น

หลักธรรมาธิปไตยเป็นรูปแบบในการปกครองที่ดีที่สุด

2)  หลักเสรีภาพ (Liberty) หมายถึง การที่บุคคลสามารถกระท�า หรืองดเว้นกระท�าการสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดตามที่ต้องการ ตราบเท่าที่การกระท�าหรืองดเว้นการกระท�านั้นไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

ทีไ่ด้รบัการคุม้ครองตามกฎหมาย และไม่เป็นการขดัต่อความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน

[7] ตามหลักพระพุทธศาสนา มีการก�าหนดสิทธิและหน้าที่ ไว้ในพระวินัยไว้อย่างชัดเจน เช่น การก�าหนด

บทบาทและหน้าที่ของสงฆ์ในการท�าญัตติกรรม ท�าด้วยสงฆ์จตุวรรค คือ สงฆ์ 4 รูปขึ้นไป ได้แก่ การสวด

ปาฏิโมกข์ ท�าสังฆกรรม เป็นต้น การท�าญัตติจตุตถกรรม ท�าด้วยสงฆ์ปัญจวรรค คือ สงฆ์ 5 รูปขึ้นไป ได้แก่ 

การกรานกฐิน เป็นต้น และญัตติจตุตถกรรม ท�าด้วยสงฆ์ 10 รูปขึ้นไป (ยกเว้นในที่กันดารที่หาพระสงฆ์ได้

ยาก) ได้แก่ การอุปสมบท เป็นต้น นอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังให้หลักเสรีภาพในการคิด เช่น ชาวกาลามะ 

ในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ในกาลามสูตร 10 ประการ เช่น อย่าเชื่อเพียงเพราะเล่าสืบกันมา ฟังตามกันมา 

ข่าวลือ การอ้างต�าราหรือทฤษฎี เป็นต้น หากจะเชื่อต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบตามหลัก

ของโยนิโสมนสิการ

3)  หลักความเสมอภาค (Equality) คือ ในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมั่นว่า หากมนุษย์มีโอกาสที่

เสมอภาคเท่าเทยีมกันถงึแม้ว่าจะมคีวามสามารถทีแ่ตกต่างกนักต็าม มนษุย์จะสามารถด�ารงชวีติทีด่ร่ีวมกนั

ได้ ดงัน้ันความเสมอภาคจึงหมายถงึ ความเสมอภาคข้ันพืน้ฐานท่ีประชาชนในสงัคมเดียวกันมีความเท่าเทียม

กนัภายใต้กฎหมายเดียวกนัได้[8] ในพระพทุธศาสนา จะเหน็ได้อย่างชดัเจนในการให้ความเสมอภาคในเรือ่ง 

วรรณะ เชือ้ชาต ิเช่น บคุคลไม่ว่าจะอยูว่รรณะไหนกส็ามารถเข้ามาบวชในพระพทุธศาสนาได้ และนบัถอืกนั

ในเรื่องของพรรษา โดยไม่ค�านึงว่าจะอยู่วรรณะใด เช้ือชาติใด หลักความเสมอภาคในการเคารพนับถือ 

พระรัตนตรัย เป็นต้น

4)  หลักการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) หลักการนี้มีขึ้นเพื่อมุ่งจะให้ความคุ้มครองแก่

สทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของประชาชนเป็นส�าคัญ ดงันัน้ ผูป้กครองจะใช้อ�านาจใดๆ ได้กต่็อเม่ือมกีฎหมาย

ให้อ�านาจไว้ อีกทั้งการใช้อ�านาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สขุของประชาชนเท่านัน้ การจ�ากดัสทิธเิสรีภาพใดๆ ของประชาชนจะต้องเป็นไปตามเงือ่นไขของ

กฎหมายเท่าน้ัน ในพระพทุธศาสนามพีระวนิยั ซึง่ถอืว่าเป็นกฎหมายทีเ่ป็นหลกัปฏบิตัขิองสงฆ์ ทีจ่ะอยูร่่วม

กันอย่างสันติสุข โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหมู่คณะมีความสงบสุข ข่มคนชั่ว ปกป้องคนดี จนถึงเพื่อความตั้งมั่น

แห่งพระสัทธรรม คือพระพุทธศาสนา เป็นต้น

5)  หลักเสียงข้างมาก (Majority Rule) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครอง

เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น ในการตัดสินใจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดตัวผู้ปกครอง หรือการ

ตดัสินใจของฝ่ายนติบิญัญตั ิฝ่ายบรหิาร และฝ่ายตลุาการ จะต้องถอืเอาเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ และเพือ่ให้

มั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นสะท้อนถึงความต้องการของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงก็จะต้องให้ความเคารพและ

คุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วย (Minoirty Right) ทั้งนี้ เพื่อประกันว่าฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้มติในลักษณะ

พวกมากลากไป[10] ในพระพุทธศาสนา ก็ใช้หลักเสียงข้างมาก เป็นเครื่องตัดสิน เช่น การรับกฐิน จะต้องมี

การถามท่ามกลางสงฆ์ว่า พระภิกษุรูปใดสมควรได้รับผ้ากฐิน โดยมีการเสนอพระภิกษุรูปที่สมควรได้รับผ้า



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 399

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

กฐิน หากพระภิกษุสงฆ์เห็นด้วยก็เปล่งวาจาพร้อมกันว่า “สาธุ” หรือหากภิกษุรูปใดท�าผิดพระวินัย ก็มีการ

ตัดสินที่เรียกว่า “เยภุยยสิกา” คือ การระงับด้วยเสียงข้างมากลงมติ ทั้งอธิกรณ์และการระงับสงฆ์ส่วนใหญ่ 

และในการประชุมท�าสังฆกรรมต่างๆ นั้น ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ หากมีข้อข้องใจมีสิทธิยับยั้ง (Veto) ได้  

แม้เพียงพระภิกษุรูปเดียวทักท้วง สงฆ์ทั้งหมดก็ต้องฟัง ดังกรรมวาจาที่ว่า “ยสฺสายสฺมโตขมติ...โสตุณฺหสฺสยสฺส น  

ขมติ โส ภาเสยฺย” แปลว่า “ถ้ากรรมนี้ ชอบใจต่อท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเงียบ ถ้าไม่ชอบใจต่อท่านผู้ใด  

ผู้นั้นพึงพูดขึ้น”

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 

การศกึษาถึงความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัรฐัศาสตร์ เพือ่เป็นการปพ้ืูนฐานในการน�าไปสูแ่นวคิดทางการเมอืง 

และเกี่ยวโยงไปถึงแนวคิดทางรัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา ดังรายละเอียดดังนี้

ค�าว่า รัฐศาสตร์ (Political Science) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยการเมือง หรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการเมอืง แต่หากพจิารณาถงึฐานศพัท์ของค�าว่า political science จะพบว่า political ทีเ่ป็นค�าคณุศพัท์

มรีากฐานมาจากค�าในภาษากรกี คอื “polis” ทีแ่ปลว่า “วธิกีารในการจดัองค์การทางการเมอืง” ซึง่ในสมยั

นั้นมีลักษณะเป็นการจัดองค์การทางการเมืองในรูปแบบนครรัฐท่ีมีอาณาเขตไม่กว้างขวางและมีประชากร

ไม่มากนัก จากความหมายดังกล่าวนี้เองท่ีท�าให้ political science หมายถึง ศาสตร์ท่ีว่าด้วยรัฐ (the  

science of the state) หรือ “รัฐศาสตร์” 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้ความหมายของค�าว่า “การเมือง”  

ไว้ดังนี้

1.  งานทีเ่กีย่วกบัรฐัหรอืแผ่นดนิ เช่น วชิาการเมอืง ได้แก่ วชิาทีว่่าด้วยรฐั การจดัส่วนแห่งรฐัและ

การด�าเนินงานแห่งรัฐ

2.  การบริหารประเทศเฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารประเทศ เช่น การเมืองระหว่าง

ประเทศ ได้แก่ การด�าเนินนโยบายระหว่างประเทศ

3.  กิจการอ�านวยหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ต�าแหน่งการเมือง ได้แก่ ต�าแหน่ง

ซึ่งมีหน้าที่อ�านวย (คณะรัฐมนตรี) หรือควบคุม (สภาผู้แทนราษฎร) การบริหารแผ่นดิน

ดงัน้ัน การเมอืง เป็นงานทีเ่กีย่วกบัรฐัและแผ่นดนิหรอืงานบรหิารประเทศ ซึง่งานด้านนีจ้ะมบีคุคล

ที่ส�าคัญๆ อยู่ 2 พวก คือ ผู้ปกครอง (รัฐบาล) กับผู้ถูกปกครอง (ประชาชน) โดยฝ่ายผู้ปกครองมีอ�านาจใน

การปกครองแผ่นดินให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนจะใช้อ�านาจการปกครองแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับ

ระบบการเมืองของรัฐนั้น ๆ

แนวคิดทางการเมืองการปกครองทั่วไป

แนวคดิ (Theory) ทางการเมอืงการปกครองของแต่ละส�านกัทีเ่สนอแนวคิดออกมา บางครัง้จะก่อ

ให้เกิดอิทธิพลที่อยู่เหนือจิตใจชนในกลุ่มต่าง ๆ บางครั้งรุนแรง ขัดแย้ง  ต่อสู้กัน จนเกิดความเสียหาย  

แบ่งพรรค แบ่งฝ่าย แบ่งพวกกันมามากต่อมากแล้ว เจ้าลัทธิหรือนักปราชญ์เจ้าของทฤษฎีเอง ก็พยายาม

ปรับปรุงแก้ไขแสวงหาแนวคิดวิธีการที่ดีที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็มีแนวความคิดที่ขัดแย้งกันอยู่ เพราะความคิด
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ทางการเมอืงนัน้เกดิขึน้เมือ่บคุคลเริม่ตระหนกัถงึความสมัพนัธ์ทีเ่ขามต่ีอรฐั และรฐัมต่ีอเขา หรอือกีนยัหนึง่ 

ความสัมพันธ์ในแง่ที่ว่าบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไรต่อรัฐ และรัฐจะปฏิบัติอย่างไรต่อบุคคล ซ่ึงแนวความคิด 

ดังกล่าวนี้ได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับรัฐ หรือรัฐบาล หรือผู้น�าท่ีมีผลกระทบต่อผู้อยู่ใต้การปกครอง จนบาง

ครั้งท�าให้มีแนวคิดที่ว่าใครควรจะเป็นผู้น�าที่มีอ�านาจ หรืออ�านาจควรมาจากใคร ทั้งนี้ คนบางกลุ่มคิดว่า 

พระมหากษัตริย์ควรเป็นผู้ใช้อ�านาจทางการเมืองแต่ผู้เดียว อีกกลุ่มหนึ่งกลับคิดว่าการท่ีให้บุคคลเดียวใช้

อ�านาจอย่างเต็มที่นั้นไม่ดี อ�านาจควรกระจายกันไป สองกลุ่มนี้มีแนวความคิดที่ไม่เหมือนกันและเป็นแนว

ความคดิทีข่ดัแย้งกนัอยู่ตลอดมา บคุคลกลุม่หน่ึงคิดว่ามนษุย์เราเกดิมาควรจะท�างานเตม็ท่ีตามความสามารถ

ของตนก็ควรที่จะมีสมบัติเป็นส่วนตัว บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งคิดตรงกันข้าม คือคิดว่ามนุษย์ในสังคมนี้เกิดมาอยู่

ในสังคมเดียวกัน สังคมพึงจะรับผิดชอบต่อชีวิตของทุก ๆ คนนั่นคือคนรวยควรช่วยเหลือคนจน ควรท่ีจะ

ห้ามมิให้บุคคลที่มีทรัพย์สินส่วนตัวโดยให้ถือเป็นทรัพย์สินของรัฐเสียหมด

แนวคิดทางการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา 

มาจากกรอบความคิดที่ต้องการศึกษาแนวคิดทางการปกครอง หรือการบริหารในพระไตรปิฎก  

นั้นเอง ค�าว่า แนวคิด หรือ ทฤษฎี คือความเห็นอย่างหนึ่งซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่า ทิฏฐิ ค�าว่าทฤษฎี หรือ 

ทิฎฐิ เป็นค�ากลางๆ กล่าวคือเป็นค�าที่อธิบายถึงสิ่งต่างๆ ตามความรู้ความเข้าใจของผู้แสดงความคิดเห็นที่

แสดงออกมาโดยสอดคล้องกบักฎแห่งความจรงิ  ซึง่สามารถน�าไปพสิจูน์ทดลองเพือ่หาคณุค่าแห่งความจรงิ

และความเชือ่มัน่ พระพทุธศาสนาเรยีกสมัมาทฏิฐ ิหรอื สมัมาทฤษฎ ีในทางตรงข้ามความคดิเหน็หรอืความ

รู้ใดๆ ก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับกฎแห่งความจริงซึ่งเมื่อน�าไปพิสูจน์หรือไปทดลองปฏิบัติแล้ว จะไม่บังเกิดผล

ให้เป็นคุณค่าท่ีดี และไม่ส่งเสริมการพัฒนาหรือความก้าวหน้า พระพุทธศาสนาเรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ หรือ 

มิจฉาทฤษฎี ดังนั้นสังคมที่ดีต้องมีกติกา และคนในสังคมต้องรักษากติกานั้น มีความเสมอภาคคือเท่าเทียม

กันต่อหน้ากฎหมายได้รบัความยติุธรรมจากกฎหมายเสมอหน้ากนั เพราะฉะนัน้ความมศีลีและรกัษาระเบียบ

วินัยเสมอกันจึงถือเป็นหลักส�าคัญ ตัวอย่าง เช่น หลักทิฐิสามัญญตา คือ มีทิฐิ หรือทิฎฐิ มีความเห็น มีความ

เชือ่มัน่ ยดึถอืในหลกัการ อดุมการณ์และอดุมคตทิีร่่วมกนัหรอืสอดคล้องไปกนัได้ คนในสังคมประชาธปิไตย

น้ีอย่างน้อยต้องมีความเห็นความเข้าใจและความเช่ือมั่นในหลักการประชาธิปไตยร่วมกัน เริ่มแต่ยอมรับ

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้ แล้วถ้าจะให้เป็นประชาธิปไตยท่ีดีก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาสาระของประชาธิปไตย อย่างน้อยก็เข้าใจเรื่องเสรีภาพ ค�าว่า เสรีภาพ ในความหมายของพระพุทธ

ศาสนาคือคนที่มีจิตใจเป็นอิสระไม่ถูกครอบง�าด้วยกิเลส

บทสรุป

กล่าวโดยสรปุ ค�าว่า ทฐิ ิหรอื ทฎิฐิ หมายถึงความรูเ้หน็เข้าใจลกึลงไปจนถึงความจริงของธรรมชาติ

เห็นโลกเป็นชีวิตและสรรพสิ่งตามเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงไป เกิดขึ้นแล้วก็ปรวนแปร แล้ว

ก็ดับสลายไป ไม่มีอะไรจะยืนยงคงอยู่นิตย์นิรันดร

ในยุคอินเดียโบราณ ก็มีแนวความคิดที่ว่าเช่นนี้เหมือนกันซึ่งมาจากคัมภีร์ของศาสนาฮินดูท่ีเรียก

ว่ามานวธรรมศาสตร์ ที่ท�าให้สังคมอินเดียต้องยอมรับแนวความคิดที่ว่ามานี้เป็นระยะเวลาเป็นหลายพันปี
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มาแล้ว ซึ่งคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ได้อธิบายว่า พระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกแล้วสร้างธรรมส�าหรับโลกแล้วสร้าง

มนุษย์เพือ่ให้มนษุย์ท�าดแีละอยูก่นัอย่างปกตสิขุโดยอาศยัข้อปฏิบตัติามหลกัวรรณะ 4 คอืพราหมณ์ กษตัรย์ิ 
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การพัฒนาองค์การ  

(Organization Development หรือ OD)

พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์ ชยรตโน, Ph.D.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บทน�า

การพัฒนาองค์การ คือ ทฤษฎี ค่านิยม กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการที่มีฐานของพฤติกรรมศาสตร์

รองรับมุ่งตรงไปที่การเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อจัดรูปแบบการท�างานขององค์การซ่ึงมีการ

วางแผนไว้ก่อนทั่วทั้งองค์การ แล้วจัดการพัฒนาตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาโดยพยายามเพิ่มประสิทธิผล

และความแขง็แรงขององค์การด้วยการแทรกวิธกีารทีไ่ด้วางแผนไว้นัน้เข้าไปในกระบวนการซึง่ใช้ความรูท้าง

พฤตกิรรมศาสตร์เข้าช่วยในการพฒันาองค์การจะน�าเอาปัญหาของทัง้องค์การมาวเิคราะห์และน�าวธิกีารแก้

ปัญหาไปปฏิบัติเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนในองค์การ ท้ังนี้มี

วตัถปุระสงค์ท่ีจะเพิม่ขดีขัน้การพฒันาคนและปรบัปรงุการท�างานขององค์การด้วยการแลกเปลีย่นนสิยัการ

ท�างานของคนในองค์การนั้น การพัฒนาองค์การเป็นความพยายามที่จะท�าองค์การให้ดีขึ้น เป็นการสร้าง

ความเข้าใจและปรับปรุงกระบวนการท�างานที่ส�าคัญ ๆ ขององค์การเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

PlunKett (1994 : 256) Senior (2002 : 302)ได้เสนอว่า การพัฒนาองค์การมีลักษณะส�าคัญ คือ

1. ให้ความส�าคัญกบัเป้าหมายและกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเรยีนรูท่ี้เกดิขึน้ในองค์การ 

ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

2. ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงใน

ระยะสั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะปานกลางหรือระยะยาว

3. การพฒันาองค์การนัน้ เกีย่วพนักบัทกุส่วนในองค์กร ไม่ใช่เป็นการด�าเนนิการหรอืมีผลกระทบ

เฉพาะในส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์การเท่านั้น

4. เป็นการสร้างการมส่ีวนร่วมของคนในองค์การโดยเชือ่มโยงระหว่างทฤษฏแีละการปฏบิตัด้ิาน

พฤติกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน

5. ส่วนบริหารขององค์การต้องร่วมจดัการให้เกดิการเก่ียวพนัและสนับสนนุให้เกิดการเปลีย่นแปลง

6. เกี่ยวพันกับผู้น�าการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีบทบาทเป็นผู้เอื้ออ�านวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

องค์การ

7. ให้ความส�าคญักบัแผน แต่กระบวนการสามารถปรบัได้ตามสถานการณ์มากกว่าทีจ่ะเดนิตาม

แผนทั้งหมดเพื่อตอบค�าถามว่า “จะท�าอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”
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1.  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ

การพัฒนาองค์การเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับองค์การในปัจจุบนั ผลของการพฒันาองค์การน�าไปสู่การปรบัปรงุ  

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกความร่วมมือ

การตัดสนิใจ การปรับปรงุผลการปฏบิตังิาน ในบรรดากจิกรรมการพฒันาองค์การ แตกต่างกนัไปตามเป้าประสงค์ 

หรือวัตถุประสงค์ แต่กิจกรรมเหล่านี้ก็จะเชื่อมประสานกันในแง่ของการใช้ตัวแทรกแซงโดยเฉพาะร่วมกัน

ในกระบวนการพฒันาองค์การทีป่รกึษาหรอืตวัแทนการเปลีย่นแปลงจะเข้ามามบีทบาทเพือ่ช่วยในการปรบั

เปลี่ยนองค์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (Dubrin. 1984 : 448)

 1.1  การเพิ่มระดับความไว้ใจและการสนับสนุนระหว่างกันและกันในหมู่สมาชิกองค์การ

 1.2  ความพร้อมที่จะเผชิญปัญหามีมากขึ้นแทนที่จะไปเก็บกดปัญหาขององค์การไว้

 1.3  เพิม่ระดบัการตดิต่อสือ่สารใน 4 ทศิทาง คอื จากระดบับนลงสู่ระดบัล่าง ระดบัล่างขึน้สูร่ะดบับน  

ระดับแนวนอนหรือแนวราบ รวมถึงลักษณะทแยง

 1.4  ส่งเสริมระดับขวัญและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

 1.5  พยายามให้มีส่วนร่วมมากขึ้น มีการใช้ลักษณะภาวการณ์เป็นผู้น�าแบบร่วมแรงร่วมใจทั่วทั้ง

องค์การ

 1.6  ส่งเสริมให้มีการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งมากกว่าที่จะเก็บกดไว้

 1.7  พยายามก�าจัดความขัดแย้งที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ

 1.8  ส่งเสริมการจูงใจในหมู่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การ

 1.9 ลดระดับพฤติกรรมทางการเมืองในหมู่นักบริหารหรือผู้จัดการ

 1.10 ส่งเสริมให้มีการตอบโต้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่าง ๆ มากขึ้น

 สุนันทา เลาหนันทน์ (2540 : 14) เสนอวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ ดังนี้

1.  เพื่อสนับสนุนให้มีการแก้ปัญหามากกว่าการหลีกเลี่ยงและสร้างบรรยากาศการแก้ไขปัญหา

ขององค์การแบบเปิดเผยทั้งองค์การ

2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารให้มีความรู้และความสามารถสูงขึ้น

3.  เพื่อสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกตลอดจนการจัดระบบการ

ติดต่อสื่อสารที่ดี

4.  เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในการวางแผนและการปฏิบัติอันจะน�าไปสู่การพัฒนาตนเอง

5.  เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกก�าหนดทิศทางการท�างานและการควบคุมตนเองในการปฏิบัติงาน

6.  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานให้สูงข้ึน โดยส่งเสรมิให้มีการคิดค้นหาเทคนิคกลยุทธ์ต่าง ๆ   

มาปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง

7.  เพือ่มุง่เปลีย่นแปลงวฒันธรรมการท�างานท่ีล้าสมยัและเป็นตวัอย่างของความเจรญิขององค์การ

ให้เป็นแรงผลักดันหรือตัวเสริมสร้างวิธีการแก้ปัญหาที่ดี

8. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกระบวนการและด้านผลผลิต

9.  เพือ่ประสานจดุมุง่หมายส่วนบคุคล และจดุมุง่หมายขององค์การเข้าด้วยกนั ส่งเสรมิให้ทกุคน

มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อความส�าเร็จขององค์การ
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10.  เพื่อส่งเสริมระดับขวัญและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543 : 473) เสนอวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การดังนี้

1.  เพื่อพัฒนาปรับปรุงเปล่ียนแปลงองค์การให้ทันสมัย และมีระบบท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงและ

ปรับตัวได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะกับสภาพหรือลักษณะงานที่แตกต่างกันได้ตลอดเวลา

2.  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร โดยการคดิค้นหาเทคนคิใหม่ ๆ มาใช้ ซึง่อาจต้องใช้แนวคดิ

ด้านนวัตกรรมมาในการสร้างสรรค์ให้ดีขึ้น

3.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกร่วมมือ ร่วมใจอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสร้าง

ความรู้สึกให้ทุกคนในองค์การมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกัน

4. เพ่ือเพิม่พนูสมัพันธภาพอนัดีระหว่างส่วนงานต่าง ๆ  รวมท้ังผูบั้งคบับัญชาและผูใ้ต้บังคบับัญชา

ในทุกระดับชั้นขององค์การด้วย

5.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลในทุกระดับชั้นขององค์การได้รู้จักการวางแผนปฏิบัติงานโยยึดถือเป้า

หมายเป็นหลัก หรือมีวัตถุประสงค์รวมขององค์การเป็นแนวทางหรือใช้หลักการของการบริหารโดย

วัตถุประสงค์นั่นเอง

6.  เพื่อเพิ่มความไว้ใจในบรรดาสมาชิกขององค์การ โดยการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและ

อบอุ่น เกิดการท�างานเป็นทีม และเกิดความมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

7.  เพื่อสร้างระบบการสื่อสารแบบเปิด โดยให้สมาชิกองค์การมีการติดต่อสื่อสารและเข้าใจกัน

ทุกวิถีทางด้วยระบบข่าวสารข้อมูลที่ชัดเจน และครบถ้วนถูกต้องตรงกันซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมรองรับในแต่ละสถานการณ์

2.  ขั้นตอนการพัฒนาองค์การ มีผู้ให้แนวคิดไว้ดังนี้

บรรยงค์ โตจินดา (2542 : 31-314) สายหยุด ใจส�าราญ และสุภาพรพิศาลบุตร (2543 : 58–59) 

ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาองค์การ ดังนี้

1.  ขั้นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักและยอมรับปัญหา ได้แก่การพิจารณาปัญหาของ

องค์การ และพิจารณาว่าจ�าเป็นจะต้องด�าเนินการพัฒนาองค์การหรือไม่

2. ขัน้การตรวจวินจิฉยัปัญหาขององค์การ รวมทัง้การส�ารวจข้อมลูต่างๆ และสมมตุฐิานเบ้ืองต้น

3.  ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลและน�ามาพิจารณาตรวจวินิจฉัยปัญหาของ

องค์การเพื่อจะให้สามารถแยกแยะว่า สมควรจะแก้ปัญหาด้านใด

4.  ขัน้วางแผนเพือ่การเปลีย่นแปลง เป็นการวางแผนหรอืก�าหนดทางเลอืกหรอืยทุธศาสตร์ หรอื

กลยุทธ์ ในการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์การในด้านต่าง ๆที่มีปัญหา

5.  ขัน้ปฏบิัตติามแผน เป็นการน�าทางเลอืก หรือยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธม์าใช้ด�าเนินการพัฒนา

องค์การตามแผนที่ได้วางไว้

6.  ขั้นการประเมินผลการพัฒนาองค์การ เป็นการประเมินผล และติดตามผลว่า การพัฒนา

องค์การได้ด�าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้หรือไม่
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สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543 : 474–476) เสนอว่า การพัฒนาองค์การเป็นเรื่องของการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ มีการค้นหาปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุ

และแนวทางแก้ไข ตลอดจนมีการประเมินผลด้วย ซึ่งก�าหนดเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

1.  การสร้างความเข้าใจและรบัรูถ้งึปัญหา เป็นการตระหนกัถงึปัญหาและมกีารสร้างความเข้าใจ

ให้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานได้เล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาองค์การและเตรียมพร้อมในการ

วางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว

2.  การรวบรวมปัญหา เป็นการรวบรวมปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาขององค์การตลอดจนจดัล�าดบั

ความส�าคญัของปัญหา วเิคราะห์จดุอ่อน จดุแขง็ขององค์การ และหากมปัีจจยัภายนอกกระทบต้องวเิคราะห์

โอกาสและอุปสรรคด้วย

3.  การวางแผนเพ่ือพัฒนาองค์การ เป็นการวางแผนเพื่อก�าหนดเป้าหมายและวิธีการในการแก้

ปัญหาเพื่อพัฒนาองค์การ โดยเน้นการท�างานร่วมกันเป็นทีม และการสร้างขวัญและก�าลังใจแก่สมาชิกใน

องค์การ

4.  การสร้างกลุ่มเพ่ือพัฒนาองค์การ เป็นการรวมกลุ่มทีมงานในองค์การร่วมกันคิด ร่วมกันท�า

สร้างความรู้สึกที่ดีในการท�างานร่วมกัน ขจัดปัญหาส่วนตัว ลดการมีทิฐิทุกทีมสามารถท�างานเพื่อพัฒนา

องค์การเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

5.  การลงมือปฏิบัติโดยสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์การ

 5.1 ก�าหนดข้อตกลงและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง

 5.2  การเลือกเวลา สถานที่ และวิธีปฏิบัติงาน ควรค�านึงถึงความเหมาะสมกับบุคคล

 5.3  การรวบรวมข้อมลูท�าได้หลายวธิ ีเช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์การให้กรอกแบบสอบถาม

หรือใช้เครื่องมืออื่น ๆ เป็นต้น

 5.4  การสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การ เช่น มีการก�าหนดการประชุม  

ข้อสงัเกตจากผลการประชมุ การให้ค�าปรกึษารายบุคคลและเป็นกลุม่ และการปรบัปรงุโครงสร้างขององค์การ 

เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการด้านความคิดและการท�างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย

6. การติดตามและประเมนิผล เป็นการทบทวนผลจากการจดักจิกรรมต่าง ๆ  ทีเ่กดิข้ึน เพือ่พฒันา

องค์การ มีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครั้งต่อ ๆ ไป

 Davis and Newstrom (1985 : 262) ได้อธิบายกระบวนการพัฒนาองค์การที่มุ่งการสร้าง

ทีมในการท�างานซึ่งเป็นแนวความคิดในการท�างานกลุ่ม ขั้นตอนของกระบวนการมีทั้งสิ้น 7ขั้นตอน ดังนี้

 ขัน้ตอนที ่1 การวนิจิฉยัเบือ้งต้น ในขัน้นีผู้บ้รหิารระดบัสงูและทีป่รกึษาจะต้องร่วมกนัก�าหนด

โครงการพัฒนาองค์การที่ต้องการ โดยการวินิจฉัยโครงสร้างและหน้าที่ขององค์การ การวินิจฉัยเบื้องต้นจะ

มุ่งเน้นท่ีตัวองค์การมากกว่าตัวบุคคลในองค์การ การวินิจฉัยจะท�าให้ทราบถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งใน

ระบบ ในโครงสร้าง และในตัวบุคคล

 ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล ที่ปรึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์การ

กระบวนการมนุษย์ในองค์การ รวมทั้งบรรยากาศและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ
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 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบข้อมูล ในขั้นนี้ที่ปรึกษาจะต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

รวบรวมไว้แล้ว เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มีมูลความจริง มีเหตุผล และเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์

อย่างมรีะบบ วิธีการตรวจสอบข้อมลูอาจท�าได้โดยวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิารหรอืด้วยวิธกีารส�ารวจข้อมลูและการ

ส่งข้อมูลย้อนกลับ

 ขัน้ตอนที ่4 การวางแผนปฏบิตังิาน ในข้ันนีจ้ะน�าข้อมลูทีไ่ด้รบัการตรวจสอบแล้วไปใช้ในการ

วางแผนปฏิบตังิาน ทีป่รกึษาจะต้องเลอืกสรรข้อมูลและก�าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกบัปัญหาขององค์การ

ให้มากที่สุด

 ขั้นตอนที่ 5 การสร้างทีมงาน ในขั้นนี้ท่ีปรึกษาจะต้องฝึกให้หัวหน้ากลุ่มมีความรู้ในเรื่อง

กระบวนการสื่อสาร การวางแผน การแก้ปัญหา การก�าหนดเป้าหมายของกลุ่ม และการตัดสินใจ เป็นต้น 

โดยให้ทมีงานเป็นผูด้�าเนนิการกบัข้อมลูทีต้่องใช้ในการพฒันาองค์การ ส่วนทีป่รกึษาจะให้ข้อมลูทีไ่ด้จากการ

ส�ารวจวิจัยและการสังเกต สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม

 ขั้นตอนที่ 6 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ที่ปรึกษาจะต้องสนับสนุนให้กลุ่มแต่ละกลุ่ม

มีปฏิสัมพันธ์แก่กันและกัน เพื่อให้กลุ่มมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งจะก่อให้

เกิดประสิทธิผลในการท�างานนั้น ๆ และต่อองค์การโดยส่วนรวมอีกด้วย

 ขัน้ตอนที ่7 การประเมนิผลและการตดิตามผล การประเมนิผลจะเป็นการประมาณว่าผลงาน

ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลต่าง ๆ  ที่เป็นปัจจัยป้อนเข้า และเปรียบ

เทยีบกบัผลงานทีป่รากฏ ซึง่ได้จากการสงัเกตโดยตรงของนกัประเมนิผลและจากการรายงานในลกัษณะต่าง ๆ   

และสรุปว่าผลงานที่เกิดขึ้นดีไม่ดี เป็นที่พอใจ และไม่เป็นท่ีพอใจอย่างไร ส่วนการติดตามผลนั้น เป็นการ

พิจารณาว่าผลงานทีเ่กดิขึน้ได้รบัการยอมรบัหรอืน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์หรือไม่ ทัง้นีเ้พือ่ให้ข้อมลูป้อนกลบั

ส�าหรับเป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานการพัฒนาองค์การในขั้นตอนต่อไปดังแสดงในภาพ

ประกอบ 2
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ภาพประกอบ 1 กระบวนการพัฒนาองค์การโดยใช้แม่แบบการสร้างทีม

สรุปได้ว่า ขัน้ตอนการพฒันาองค์การ มขีัน้ตอน ดงันี ้1) การสร้างความตระหนกัและยอมรบัปัญหา 

2) การตรวจวินิจฉัยปัญหาขององค์การ และวิเคราะห์ปัญหา 3) การวางแผนเพื่อก�าหนดเป้าหมายและวิธี

การในการแก้ปัญหา 4) การสร้างกลุ่มเพื่อพัฒนาองค์การ 5) การลงมือปฏิบัติโดยสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนา

องค์การ 6) การน�าเทคนิคการพัฒนาองค์การมาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 7) การติดตามและประเมินผล

3.  เทคนิคการพัฒนาองค์การ

เทคนิคในการพัฒนาองค์การมีอยู่มากมาย เช่น การฝึกสอนและให้ค�าปรึกษา (Coaching and 

Counseling) การให้การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training)การวางแผนชีวิตและอาชีพ  

(Career and Life Planning) เทคนิคการวิเคราะห์บทบาท (RoleAnalysis Technique) การฝึกอบรม

เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ (HumanRelations Training)การวิเคราะห์พฤติกรรม (Transactional Analysis) 

การพัฒนาทีมงาน (Team Development)กลุ่มท�างานอย่างเป็นอิสระ (Autonomous Work Group)  

การส�ารวจข้อมูลและการส่งข้อมูลย้อนกลับ (Survey Feedback)การให้ค�าปรึกษาในกระบวนการท�างาน 

(Process Consultantation) การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives) การท�าให้

งานมีความหมาย (Job Enrichment) แบบของผู้บริหาร (Managerial Grid)เป็นต้น (Robbins. 1982 : 
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238–243) เทคนิคการพฒันาองค์การ มวีตัถปุระสงค์และวธิกีารท่ีแน่นอนในตวัเอง ดงันัน้การทีจ่ะใช้เทคนคิ

ชนิดใด ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเทคนิคและกลุ่มเป้าหมายจะต้องสอดคล้องกันการ

ใช้เทคนิคการพัฒนาองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ประสบผลส�าเร็จนั้น มีสิ่งต้องค�านึงถึงดังต่อไปนี้

3.1  ข้อมลูเกีย่วกบัปัญหาขององค์การจะต้องเป็นข้อมลูทีเ่ชือ่ถอืได้มคีวามสมเหตสุมผล และเพยีง

พอที่จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงขององค์การได้ ทั้งนี้ เพื่อที่จะท�าให้การใช้เทคนิคการพัฒนาองค์การ

สอดคล้องกับปัญหาหรือความจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่ผิดพลาด ปัญหาหรือความล้มเหลวใน

การใช้เทคนิค มกัจะเกดิขึน้จากการใช้เทคนคิไม่พนิจิพเิคราะห์ว่าสอดคล้องกบัปัญหาทีแ่ท้จริงหรอืไม่ ดงันัน้ 

ในสภาพเช่นนี้ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องท�าให้กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.2  ผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะมาจากภายนอก หรือภายในองค์การเองก็ตามจะต้องเป็น 

ผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และมีแนวความคิดที่กว้างขวางด้วย เพราะจะเป็นผู้ที่มีบทบาท

ส�าคัญในการชีใ้ห้เหน็ถงึปัญหาขององค์การได้อย่างถูกต้องซึง่จะมผีลต่อการใช้เทคนคิได้อย่างสอดคล้องตาม

มาในสภาพเช่นนีผู้น้�าในการเปลีย่นแปลงควรจะได้รบัการฝึกอบรมให้มทีกัษะในการวเิคราะห์ปัญหามาเป็น

อย่างดี

3.3 ควรจะให้พนักงานหรือสมาชิกในองค์การในระดับต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับผู้น�าในการ

เปลี่ยนแปลง หรือก�าหนดปัญหาและแนวทางในการเปลี่ยนแปลงองค์การด้วย เพราะพนักงานเป็นผู้สัมผัส

กับปัญหาด้วยตัวของตัวเขาเอง ดังนั้น แหล่งข้อมูลถูกต้องที่สุดก็คือ ตัวพนักงานนั่นเอง

3.4 การใช้เทคนิคการพัฒนาองค์การ เพ่ือการเปลีย่นแปลงสิง่หนึง่ ๆ ในองค์การต้องใช้หลายเทคนคิ

เข้าช่วย ในสภาพเช่นนี ้จงึมคีวามจ�าเป็นจะต้องล�าดบัความส�าคญัก่อนหลงัของเทคนคิด้วยว่าเทคนคิชนดิใด

เป็นเทคนิคที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นมากที่สุด และเทคนิคชนิดใดเป็นเทคนิคที่จะช่วยเสริมให้

เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ การล�าดับความส�าคัญก่อนหลังเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน

ในการใช้เทคนิค

3.5 ต้องเข้าใจว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อ

พนักงานมีความเต็มใจหรือสมัครใจที่จะเปลี่ยนแปลงมากกว่าเป็นการบังคับกัน หากสถานการณ์มีลักษณะ

เป็นการบังคับแล้ว การใช้เทคนิคไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ไม่สามารถท�าให้เกิดความส�าเร็จข้ึนมาได้ ดังนั้น  

จงึควรใช้กลยทุธ์ต่าง ๆ  ชกัจงูหรอืท�าให้พนกังานเกดิแรงจงูใจทีอ่ยากจะเปลีย่นแปลงโดยการหลกีเลีย่งสภาพ

ที่เป็นการบังคับให้มากที่สุด

3.6 การใช้เทคนคิการพฒันาองค์การ มักจะมกีารมุง่เน้นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอย่างเดียวโดย

มองข้ามความส�าคัญของเทคนิคการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การไป สภาพเช่นน้ี อาจจะท�าให้การ

เปลีย่นแปลงล้มเหลวได้ เพราะความส�าเรจ็ในการเปลีย่นแปลงองค์การจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศยัการใช้เทคนคิ

ต่าง ๆ เพื่อท�าให้เกิดความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วย (French and Cecil. 1984 : 135)

 ดงันัน้ ในการบรหิารการเปลีย่นแปลงจะประสบความส�าเรจ็ได้ต้องรวมถงึ การพฒันาองค์การ 

(OD) ด้วย โดยนยิามการพฒันาองค์การ หมายถงึ การท�าแผนเพือ่ใช้ด�าเนนิการเปลีย่นแปลงองค์การให้เกดิ

ความ มีประสิทธิผล และให้ความส�าคัญด้านความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น (More effective and more hu-

man) จะเหน็ว่ากระบวนทศัน์ของการพฒันาองค์การ (OD paradigm) คอืการให้ความส�าคญัต่อ คณุค่าของ
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มนุษย์และความก้าวหน้า ขององค์การควบคู่กันไป เน้นความร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจน

การมีจิตวิญญาณของการแสวงหา (Spirit of inquiry) กล่าวโดยสรปุ ค่านยิมท่ีถือเป็นสาระส�าคญัเชิงปรชัญา

ของการพัฒนาองค์การได้แก่

 1.  ให้การนับถือต่อคน (Respect for people) โดยเชื่อว่า มนุษย์มีความรับผิดชอบมีสติ

ปัญญาและต้องการให้ การใส่ใจและควรได้รับ การปฏิบัติ ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

 2.  ไว้วางใจและช่วยเหลือเจือจุน (Trust and support) กล่าวคือ องค์การที่ถือว่ามี

สุขภาพดีและมีประสิทธิผล ต้องมีลักษณะของความไว้วางใจ มีความน่าเชื่อถือ มีบรรยากาศที่เปิดเผย และ

ให้การเกื้อกูลต่อกัน

 3.  มีความเสมอภาคด้านอ�านาจ (Power equalization) ในองค์การที่มีประสิทธิผลจะ 

ไม่เน้นการใช้อ�านาจและการควบคุมตามสายการบังคับบัญชา เป็นประเด็นส�าคัญ

 4.  กล้าเผชิญปัญหา (Confrontation) โดยไม่เล่ียง ไม่ประวงิเวลาหรือหนปัีญหาทีเ่กดิข้ึน 

แต่จะใช้วิธีเผชิญปัญหาอย่างเปิดเผย

 5.  การมีส่วนร่วม (Participation) โดยเฉพาะผู้ท่ีได้รับผลกระทบหรือเก่ียวข้องกับการ 

เปลี่ยนแปลงจะได้รับโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพราะการได้มีส่วนร่วมยิ่งท�าให้ต้องผูกพันต่อการน�า 

ข้อยุติลงสู่การปฏิบัติ

สรุป 

การพฒันาองค์การน้ันควรมุง่เพือ่พฒันาการท�างานเป็นทีมให้มีประสทิธภิาพ เนือ่งจากวัตถุประสงค์

ของกลุ่มย่อยและกระบวนการหรอืวธิกีารด�าเนนิงานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของกลุม่ย่อยนัน้ หากมคีวาม

ขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ขององค์การเอง จะเป็นหนทางสู่ความล้มเหลวของ

องค์การโดยส่วนรวมได้ ดังนั้นการพัฒนาองค์การ จึงควรมุ่งความสนใจไปที่การวางเป้าหมาย และการ

วางแผนในการสร้างวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมรีะบบ ทัง้นีต้้องหมายรวมถึงการมส่ีวนร่วมของผูน้�าการ

เปล่ียนแปลงต้องเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ ในการกระตุ้นให้องค์การสามารถสร้างวัตถุประสงค์ คือ 

วัตถุประสงค์ของสมาชิกทุกคนในองค์การวัตถุประสงค์ของทีมงานและวัตถุประสงค์ขององค์การนั่นเอง
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ภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์

ภาวะผู้น�าทางวิชาการ

บทบาทหลักของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องให้ความส�าคัญต่อการเป็นผู้น�าทางวิชาการ (Instructional  

Leadership) ซ่ึงหมายถงึ ผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีก่�าหนดความคาดหวงัทางวชิาการไว้ในระดบัสงู เป็นผูด้แูลตรวจ

สอบแผนการเรียนการสอน ท�าการนิเทศชั้นเรียน และเป็นผู้ก�ากับดูแลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน เป็นต้น 

(Lashway, 2003)

สถาบันผู้น�าทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา หรือ The Institute for Educational Leadership 

(2000) ได้ระบุบทบาทความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนที่เพ่ิมเติมจากการบริหารงานประจ�าที่เคยท�า

ปกตอิยูแ่ล้ว คอื จะต้องเป็นผูน้�าการเรยีนรูข้องนกัเรยีน จงึต้องมคีวามรอบรูท้ัง้เนือ้หาสาระทางวชิาการและ

เทคนคิวธิสีอน จะต้องท�างานร่วมกบัครใูนการเสรมิสร้างทักษะท่ีเข้มแข็งให้แก่คร ูร่วมกนัเกบ็ข้อมลู วเิคราะห์

และใช้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถในการประสานความร่วมมือจากทุก

ฝ่ายตั้งแต่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชน ฯลฯ เป็นต้น และเข้ามามีส่วนร่วมใน

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะต้องมีทักษะด้านภาวะผู้น�าสูงมีความรู้

ความเข้าใจต่อการใช้อ�านาจหน้าทีใ่นการก�าหนดยทุธศาสตร์ในประเดน็ดังกล่าวอย่างชาญฉลาดและเกดิผล

ส�าเร็จนั่นเอง

นอกจากนี้ King (2002) ยังไดข้ยายความสรปุวา่ อะไรก็ตามทีผู่้น�าต้องท�าเพื่อน�าไปสู่การปรบัปรงุ

ด้านการเรียนการสอน แม้ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันถึงความส�าคัญของความเป็นผู้น�าทางวิชาการก็ตาม 

แต่กระบวนทัศน์ในเรื่องนี้ยังขาดความชัดเจนในแง่ไม่มีทฤษฎีรองรับเพียงพอ นอกจากระบุถึงปัจจัยท่ีเป็น

องค์ประกอบของการเป็นผู้น�าทางวิชาการเช่น การมีวิสัยทัศน์ท่ีดีด้านการเรียนการสอน การมีเกณฑ์

มาตรฐานที่เข้มงวด การใช้ข้อมูลประกอบ การตัดสินใจ การให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ การ

สร้างชมุชนแห่งการเรยีนรู ้(Learning Communities) เป็นต้น ท้ังน้ีผูบ้รหิารจะต้องแสดงออกด้วยพฤติกรรม

ต่อประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน นั่นคือ ต้องรับผิดชอบต่อผลของการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างเต็มท่ี 

Alig – Mielcarek (2003) สรุปว่าภาวะผู้น�าทางวิชาการจะเก่ียวข้องกับจิตลักษณะ (Traits) พฤติกรรม 

(Behaviors) และกระบวนการ (Processes) ต่าง ๆ  ทีบ่คุคลต้องการ ซึง่ผูบ้ริหารโรงเรยีนใช้เพือ่ให้มอีทิธพิล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

จากค�านิยามดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าภาวะผู้น�าทางวิชาการ มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับจิต

ลกัษณะ (Traits) พฤตกิรรม (Behaviors) และกระบวนการ (Processes) ต่าง ๆ  ทีผู่น้�าใช้เพ่ือมอีทิธพิลหรอื

ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งมีตัวแบบและกรอบแนวคิดภาวะผู้น�าทางวิชาการที่ผู้วิจัยใช้ในการ

สังเคราะห์เพื่อก�าหนดองค์ประกอบ และตัวชี้วัดของภาวะผู้น�าทางวิชาการในการวิจัยดังต่อไปนี้

Murphy (1990) ได้ศกึษาเก่ียวกบัภาวะผูน้�าทางวชิาการโดยการสงัเคราะห์ผลงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง

จากโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ความก้าวหน้าของโรงเรียน การพัฒนาบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงด้าน
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องค์การ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดภาวะผู้น�าทางวิชาการ พบว่า ประกอบด้วยภาวะผู้น�าทางวิชาการ 4  

องค์ประกอบ แบ่งเป็นบทบาทและพฤติกรรมต่าง ๆ 16 ข้อ ดังนี้

(1)  การพฒันาพนัธกจิและเป้าหมาย (Developing Mission & Goals) เป็นพืน้ฐานในการพฒันา

วัตถุประสงค์ร่วมกัน และการเชื่อมโยงความพยายามภายในโรงเรียน เก่ียวกับวิสัยทัศน์ร่วมกัน Murphy 

แบ่งองค์ประกอบนี้ออกเป็นบทบาท หรือพฤติกรรมส�าคัญ 2 ประการของผู้บริหาร สถานศึกษา การจัดท�า

กรอบแนวคดิเป้าหมายโรงเรยีนและการสือ่สารเป้าหมายโรงเรียน การจดัท�ากรอบแนวคดิเป้าหมายโรงเรยีน 

ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมายที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนส�าหรับผู้เรียนทุกคน ประกอบด้วย ข้อมูลของ 

ผลงานในอดีต และปัจจุบัน และรวมทั้งความรับผิดชอบของผู้ร่วมงานในการบรรลุเป้าหมาย การสื่อสาร 

เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสม�่าเสมอ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการกับนักเรียน บิดามารดา และ

ครใูห้เหน็ความส�าคัญของเป้าหมายโรงเรยีนเพือ่ใช้เป็นกรอบแนวคดิในการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน

(2)  การบรหิารจัดการผลติด้านการศึกษา (Managing the Educational Production Function) 

องค์ประกอบนี้มุ่งเน้นการจัดการพฤติกรรมของผู้น�าทางวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพการสอนโดยการประชุม

และการประเมินครู การเยี่ยมชั้นเรียน การให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อมูลย้อนกลับในด้านกระบวนการเรียน

การสอน และการก�าหนดกรอบงาน การมอบหมายงานให้แก่คร ูจดัสรรเวลาในการเรยีนการสอน การเชือ่ม

โยงหลกัสูตรกบัการเรยีนการสอน ตลอดจนการก�ากบัตดิตามความก้าวหน้าของนกัเรยีนอย่างต่อเนือ่ง และ

สม�่าเสมอ

(3)  การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ (Promoting an Academic Leaning  

Climate) หมายถงึ พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่อีทิธพิลต่อบรรทดัฐาน ความเชือ่ และเจตคตขิอง

ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยการตั้งความคาดหวัง และมาตรฐานทางบวก การให้ความส�าคัญกับวิสัย

ทัศน์สูง การจัดหาสิ่งจูงใจให้แก่ครูและนักเรียน และการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ 

สัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนการสอน และการเรียนรู้ในชั้นเรียน

(4) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนงาน (Developing a Supportive Work Environment) 

แสดงให้เห็นวิธีที่ผู้น�าทางวิชาการในการสร้างโครงสร้าง และกระบวนการต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนกระบวนการ

สอน และการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้  

การให้โอกาสนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย การพัฒนาความร่วมมือและความสามัคคี การคงไว ้

ซึ่งทรัพยากรภายนอกที่มั่นคงในการส่งเสริมเป้าหมายของโรงเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน 

และโรงเรียน 

Weber (1996) ได้สรุปองค์ประกอบส�าคัญ ๆ ของภาวะผู้น�าทางวิชาการไว้ดังนี้ คือ

(1) การให้ค�านิยามพันธกิจของโรงเรียน (Defining the School’s Mission) เป็นกระบวนการ

ความร่วมมือ และการสะท้อนผลต่อการพัฒนาพันธกิจที่มีความชัดเจน และตรงไปตรงมาของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ดังนั้นพันธกิจของโรงเรียนควรจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเสีย ได้แก่ ครู นักเรียน 

และผู้ปกครอง โดยเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจ และความคาด

หวังของโรงเรียนเพื่อน�าไปสู่การก�าหนดเป็นพันธกิจร่วมของโรงเรียนต่อไป

(2)  การจดัการหลกัสูตร และการสอน (Managing Curriculum & Instruction) การจดัหลกัสตูร 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

และการสอนน้ันจะต้องมคีวามสอดคล้องกบัพนัธกิจของโรงเรยีน โดยการให้ค�าปรกึษา การนเิทศในชัน้เรยีน 

มกีารก�ากบัตดิตามการเรยีนการสอนให้เป็นไปตามพันธกจิของโรงเรยีน การจดัหา และสนบัสนนุให้มีการน�า

นวัตกรรม และวิธีการหรือกรับวนการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการเรียนการสอนตลอดจนการ

จัดหาและสนับสนุนให้มีการน�าข้อมูลสถิติมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วย

(3) การส่งเสริมบรรยากาศทางบวกในการเรียนรู้ (Promoting a Positive Learning Climate) 

ส�าหรับการส่งเสรมิบรรยากาศทางบวกในการเรยีนรูน้ัน้ประกอบด้วยความคาดหวงั และเจตคตขิองโรงเรยีน

ในภาพรวม ซ่ึงถอืว่าเป็นปัจจยัส�าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ซึง่มอีงค์ประกอบย่อยต่าง ๆ  ได้แก่ 

การส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้โดยการส่ือสารให้ทราบถึงเป้าหมายของโรงเรียน การตั้งความคาด

หวังต่อโรงเรียนไว้สูง และการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นเอง

(4)  การสงัเกตและการปรบัปรุงการเรยีนกาสอน (Observing & Improving Instruction) Weber 

เสนอแนวคดิว่า การสงัเกตเป็นการสร้างโอกาสปฏสิมัพนัธ์ทางวชิาชพี (Observations are Opportunities 

for Professional Interactions) ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยให้โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพทั้งผู้สังเกต และ

ผูถ้กูสงัเกต กล่าวอกีนัยหน่ึงคือ ความสมัพนัธ์ท่ีมต่ีอกันจะพฒันาท้ังความร่วมมอื และการได้รบัข้อมลูข่าวสาร

ที่มีคุณค่าในด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพของทั้งสองฝ่าย

(5)  การประเมนิโปรแกรมการเรียนการสอน (Assessing the Instructional Program) ผูน้�าทาง

วิชาการจะต้องเป็นผูริ้เริม่ และช่วยเหลอืในการวางแผน การออกแบบ การใช้ การวเิคราะห์ และการประเมนิ

ผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของหลักสูตร ซ่ึงการศึกษา การสังเกต การสะท้อนผล และ การทบทวนปรับปรุง

อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอในด้านหลักสูตรจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิผล

Leithwood & Duke (1999) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางการศึกษาว่า นอกจากมุมมองที่

เป็นบทบาท (role) ของผู้บริหารโรงเรียนเพียงพออย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงได้ท�าการวิเคราะห์

บทบาทด้านภาวะผู้น�าทางการศึกษาที่ปรากฏอยู่ในวารสารต่าง ๆ ทางการบริหารตั้งแต่ปี 1985 – 1995 

พบว่า มีแนวคิดส�าคัญ (Distinct Conceptions) ด้านภาวะผู้น�าอยู่ 6 ประเด็นได้แก่ ด้านการจัดการเรียน

การสอน (Instructional) ด้านการเป็นผู้น�าการเปลีย่นแปลง (Transformational) ด้านการส่งเสรมิคณุธรรม 

(Moral) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participative) ด้านการบริหารจัดการ (Managerial) และด้าน

ความเท่าทันสถานการณ์ (Contingent) 

ต่อมาในปี 2003 Alig – Mielcarek (2003) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “A Model of School Success 

: Instructional Leadership, Academic Press, and Student Achievement” โดยสังเคราะห์ตัวแบบ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการ ได้ข้อสรุปว่าตัวแบบดังกล่าวมีความสอดคล้อง และคล้ายคลึงกัน 3 ประการ กล่าว

คอื การให้ค�านยิามและการสือ่สารเป้าหมายร่วม (Defines & Communicates Shared Goals) การก�ากบั

ตดิตาม และการให้ข้อมูลป้อนกลบัต่อกระบวนการสอน และการเรยีนรู ้(Monitors & Provides Feedback 

on the Teaching and Learning Process) และการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพทั้งโรงเรียน (Promotes 

School Wide Professional Development) 
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และในปีต่อมา Blasé & Blasé (2004) ได้สงัเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้�าทางวชิาการจากแนวคดิ

ของ Hallinger (1987) และ Sheppard (1996) ได้ข้อสรปุว่า พฤตกิรรมภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิาร

โรงเรียนพิจารณาได้จากองค์ประกอบย่อย ๆ ดังนี้คือ (1) การจัดกรอบแนวคิดเป้าหมายของโรงเรียน (2) 

การสือ่สารเป้าหมายของโรงเรยีน (3) การให้ค�าปรกึษาและการประเมนิการเรยีนการสอน (4) การประสาน

งานเกี่ยวกับหลักสูตร (5) การก�ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน (6) การใช้เวลาในการเรียนการสอน 

(7) การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ (8) การบ�ารุงรักษา (9) การจัดสิ่งจูงใจให้ครูผู้สอน (10) การควบคุม

มาตรฐานของวิชาการ และ (11) การจัดสิ่งจูงใจให้นักเรียน ซึ่งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าวจะ

เห็นว่ามีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดภาวะผู้น�าทางวิชาการของ Murphy (1990) ที่แบ่งองค์ประกอบ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการเป็น 4 องค์ประกอบดังกล่าวแล้วในตอนต้น

ส�าหรับแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางวิชาการในทัศนะนักการศึกษาของไทยน้ัน ส�านักงานคณะ

กรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2544) ได้ก�าหนดเกณฑ์การคดัเลอืกผูบ้รหิารสถานศึกษาต้นแบบเพือ่การปฏริปู

การเรียนรู้ ด้านความเป็นผู้น�าทางวิชาการ (Instructional Leadership) โดยเน้นความเป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงไว้ 5 องค์ประกอบ คือ มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความเป็น

ผูน้�าในการริเร่ิมการใช้นวตักรรมเพือ่การเรยีนการสอน ส่งเสรมิการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร

สามารถใช้ในการปฏริปูการเรยีนรู ้มศีกัยภาพในการพึง่ตนเองในการพฒันางานวชิาการ และมกีารแสวงหา

ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ตลอดเวลา ในขณะที่ กิตติมา ปรีดีดิลก (2545) ให้ทัศนะในเรื่องนี้ว่า บทบาทของ

การเป็นผูน้�าของผูบ้รหิารว่าได้ถกูพฒันาเมือ่หลายปีทีผ่่านมา ซึง่ในสมยันัน้จะพูดถงึบทบาทของผูบ้ริหารใน

เรื่องเดิม ๆ เช่น เรื่องของบุคลากร นักเรียน โรงเรียนกับชุมชน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การเงิน

และการจัดการ การจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวก และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ โดยโยงสู่บทบาท 

และหน้าที่ในการบริหารจัดการแบบต่าง ๆ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การน�าและการควบคุม  

แต่ปัจจุบันนี้ผู้บริหารการศึกษาจะต้องเพิ่มการฝึกในในเรื่องของการเป็นผู้น�าทางการสอน (Instructional 

Leader) ด้วย แต่เมื่อเร็ว ๆ  นี้ มีผลการวิจัยจากการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนในรัฐอิลลินอยมากกว่า 500 คน 

พบว่า ผู้บริหารที่จะประสบผลส�าเร็จในสมัยนี้ควรท�าหน้าที่เป็นผู้น�าทางการสอน หรือผู้น�าทางวิชาการด้วย 

โดยมีความเข้าใจและสามารถด�าเนินการเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ เช่น การประเมินผลการท�างานของครู การตั้ง

ความคาดหวังที่สูงเกี่ยวกับนักเรียนและครู การเน้นความมีมาตรฐานวิชาชีพสูง การจัดให้มี และด�าเนินการ

เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน การด�ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ภายในเชิงบวกกับ

บคุลากรทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน การจดัสภาพแวดล้อมให้มคีวามปลอดภยัและความมรีะเบยีบการ

พัฒนาแผนการพัฒนาโรงเรียน การจัดให้ระบบการสื่อสารภายในที่ดี และการเข้มงวดต่อการคัดเลือกผู้จะ

มาด�ารงต�าแหน่งคร ูนอกจากนี ้สมคดิ สร้อยน�า้ (2547) ได้พฒันาตวัแบบองค์การแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรยีน

มธัยมศกึษา โดยสงัเคราะห์แนวคดิส�าคญัเพือ่อธบิายปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผู้น�าทางวชิาการทีเ่ป็นปัจจัยสาเหตุ 

หรือส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าประกอบด้วยคุณลักษณะที่บ่งชี้ต่อไปนี้ คือ การเป็นผู้มี

ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และปรัชญาในหลักสูตรกลุ่มต่าง ๆ การตระหนักว่าไม่มีวิธีการสอนใดที่ดีที่สุด 

การตระหนักถงึความส�าคัญของหลกัสตูร การพฒันาความเป็นมนษุย์ การเป็นตัวแบบเชิงวชิาการ การพฒันา

ผู้เรียนให้เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การจัดการให้เป็นไปตามแผนการสอน และการยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ
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จากการศึกษาวิเคราะห์ตัวแบบ และกรอบแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ก�าหนดองค์ประกอบ

ภาวะผูน้�าทางวชิาการทีใ่ช้ในการวจิยั 4 องค์ประกอบคอื การสือ่สารเป้าหมายร่วม การนเิทศ ก�ากบัตดิตาม 

และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ และการเป็นผู้น�า

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตั้งเป้าหมายของ Locke & Latham(1996)ที่มีสมมติฐานว่า 

การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายช่วยจูงใจบุคคลให้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายต่าง ๆ  และการให้ข้อมูลป้อนกลับมี

ความส�าคัญต่อพลังในการจูงใจ ยิ่งไปกว่านั้น บุคคลอาจต้องการทรัพยากร หรือโอกาสต่าง ๆ  ในการพัฒนา

วิชาชีพเพื่อช่วยในการพัฒนางานอันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน

จงึควรท�างานร่วมกบัคณะครใูนการให้นยิามเป้าหมายร่วมกัน โดยมกีารก�ากบัตดิตาม และให้ข้อมูลป้อนกลบั

เกีย่วกบักระบวนการเรยีน การสอนเพราะมคีวามสมัพนัธ์กับเป้าหมายร่วมทีก่�าหนดไว้ และเป็นความรบัผดิ

ชอบของผู้บริหารโรงเรยีนในการจัดหาทรพัยากร และโอกาสต่าง ๆ  ในการพฒันาวชิาชีพท่ีจะช่วยให้ครบูรรลุ

เป้าหมายได้ (Alig – Mielcarek, 2003)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากโรงเรียนโดยทั่วไปมักมีบริบทที่แตกต่างกัน เช่น ขนาด สถานที่ตั้ง เป็นต้น 

Portin (2001) จึงพยายามสรปุบทบาทหน้าทีเ่หมอืนกนัของอาจารย์ใหญ่แม้จะต้องบรหิารโรงเรยีนทีม่บีรบิท

ต่างกนักต็ามการแสดงพฤตกิรรมเกีย่วกบับทบาทการเป็นผูน้�าในการส่งเสรมิให้มกีารปฏริปูการจดัการเรยีน

การสอนย่อมจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจาก

การสงัเคราะห์ผลงานวจัิยเก่ียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนของ Shepperd 

(1996) พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน ซึง่มอีงค์ประกอบส�าคญัคอื การสนใจ

ในการพัฒนาวิชาชีพ และน�านวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษา ( เสาวนีย์ ตรีพุทธรัตน์, 

2547) ให้ทศันะในเรือ่งนีว่้า การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เกีย่วข้องกับการคดัเลอืกตวับุคคล และอบรมพฒันา 

รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ในองค์การสมัยใหม่ ถือว่า การพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์เป็นส่วนหนึง่ของการวางแผนระยะยาวทีต้่องมีการสนใจเป็นพเิศษ ซึง่เท่ากบัเป็นการสร้าง

ความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่าองค์การจะประสบผลส�าเร็จตามจุดหมายระยะยาวได้ย่อมข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพท่ี

เกดิจากการสรรหา คัดเลอืก อบรม และการประเมนิผลการปฏิบตังิาน ซึง่มผีลส่งเสรมิการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ให้มีคณุค่าได้อย่างยัง่ยนื และเมือ่พจิารณาแนวคดิเกีย่วกบัโรงเรยีนท่ีมปีระสิทธผิลของ Hoy & Miskel 

(2001) ด้านผลผลิตยังพบว่า คุณภาพของการปฏิบัติงานถือเป็น ตัวบ่งชี้ความมีประสิทธิผลที่ส�าคัญของ

โรงเรียน กล่าวคือ ถ้าครูมีคุณภาพการสอน หรือการปฏิบัติงานต�่า นักเรียนก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต�า่ไปด้วย ดงัน้ัน ผูบ้รหิารจะต้องส่งเสรมิ และการพัฒนาวชิาชพีครอูย่างต่อเนือ่ง และสอดคล้องกบัศกัยภาพ

อย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ครูที่สอนในโรงเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาโดยเน้นให้ตระหนักถึงความส�าคัญของ

หลักสูตรการสอน และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ เช่น จัดให้มีการเยี่ยมชั้นเรียน ก�ากับติดตามการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร เน้นงานวชิาการ พฒันาวชิาชพีของครู และพยายามให้

ข้อมูลป้อนกลับแก่ครู นักเรียนอย่างสม�่าเสมอ (วิโรจน์ สารรัตนะ และอัญชลี สารัตนะ, 2545 ;Alig – Miel-

carek, 2003)

นอกจากนี้จากสาระบัญญัติในหมวด 4 มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ก�าหนดแนวการจัดกระบวนการเรยีนรูใ้ห้โรงเรยีน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ด�าเนนิการแนวนโยบาย
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ดงักล่าว ซึง่ถอืเป็นภาระงานส�าคญัอกีอย่างหนึง่ของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีจ่ะต้องคดิค้นนวตักรรมทางการศกึษา

ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยที่นโยบายยังอยู่ในลักษณะของวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงแต่ยังขาดยุทธศาสตร์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนต่อการบรรลุเป้าหมาย ใน

เรื่องนี้ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผู้บริหาร 

และครูซึง่ถอืเป็นบคุลากรหลกัส�าคญัในการปฏิรปูการศกึษาให้เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงเพือ่การพฒันาการ

เรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา และรองรับการกระจายอ�านาจสู่โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสภา

การศกึษาภมูภิาคทางใต้ของสหรฐัอเมรกิา (The Southern Regional Education Board) ทีไ่ด้สงัเคราะห์

งานวิจัยต่าง ๆ พบว่า มียุทธศาสตร์กว้าง ๆ 6 ประการที่เหมาะสมส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนน�าไปเป็นแนว

ด�าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ดังนี้ (Hoachlander et. al., 2001) คือ (1) มุ่งยกระดับความ

คาดหวัง และมาตรฐานทางวิชาการของนักเรียนให้สูงขึ้นอย่างจริงจัง (2) ยกระดับความใส่ใจต่อการเรียน

ของนักเรียนให้สูงขึน้ โดยการปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอนให้น่าสนใจ และมสีือ่สารการเรยีนการสอน 

และสิ่งอ�านวยความสะดวก ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ (3) มุ่งให้ความส�าคัญ และสนับสนุนต่อการพัฒนาทาง

วิชาการ และพัฒนาด้านวิชาชีพของครูอาจารย์ (4) บริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เอื้อต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียน (5) สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน และ (6) 

มีแนวทางการปฏิรูปโรงเรียนโดยยึดหลักใช้ผลการประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ

ด�าเนิน และจากการสังเคราะห์งานวิจัยเพิ่มเติมโดย Murphy & Datnow (2003) ได้ข้อสรุปว่า ผู้บริหาร

โรงเรียนคือกุญแจส�าคัญต่อความส�าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาโดยรวมของโรงเรียน โดยต้องปฏิบัติหน้าที่

ส�าคัญในการเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลง (Leading Change) คือ (1) ก�ากับดูแลกระบวนการปฏิรูป และ

ให้การสนับสนุนต่อการด�าเนินการที่เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป (2) สนับสนุนการปฏิรูปโดยการจัดสรร

ทรัพยากรเพ่ือการด�าเนนิงานอย่างเหมาะสม และช่วยขจดัอปุสรรคทัง้ภายในและภายนอกทีอ่าจขัดขวางต่อ

การปฏริปูดงักล่าว และ (3) ส่งเสรมิ และกระตุน้ให้เกดิการมส่ีวนร่วมในกระบวนการปฏริปู และการบรหิาร

จัดการการศึกษาของโรงเรียน

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการ หมายถึง องค์ประกอบเก่ียวกับจิตลักษณะ พฤติกรรม และ

กระบวนการต่าง ๆ ที่ผู้บริหารโรงเรียนใช้เพื่อมีอิทธิพล หรือส่งผลประสิทธิผลของโรงเรียนประกอบด้วย 

สื่อสารเป้าหมายร่วมกัน การก�ากับติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน การ

ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ และการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา 

ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

STRATEGIC MANAGEMENT IS DESIRABLE IN THE PROPAGATION  

OF BUDDHISM MAHAMAKUT BUDDHIST COLLEGE IN THE NORTHEAST

สมศรี แก้วกิตติ1 
Somsri Kaewkitti 

ท�าวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบุนัและความต้องการจ�าเป็นของยทุธศาสตร์

การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อน�าเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธ

ศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  

คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 229 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่

ระหว่าง 0.85 – 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 จากการวจิยัยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการทีพ่งึประสงค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวทิยาลยั 

มหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  

1. สภาพปัจจุบันของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัยในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยมรีะดบัปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ โดยมด้ีานคณุภาพ

บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 2. ความต้องการจ�าเป็น 

PNI
modified

 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมเท่ากับ 0.34 จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิง

พัฒนาการจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 34 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ

ว่า ด้านคณุภาพบณัฑติ มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 0.38 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อตัราการเปลีย่นแปลงในเชงิพฒันา

จากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 38 ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 0.35 แสดงให้เหน็ว่าจะต้องได้อตัราการเปลีย่นแปลงในเชงิพฒันาจากสภาพทีเ่ป็นอยูไ่ปยงั

สภาพทีค่วรจะเป็นมค่ีาคดิเป็นร้อยละ 33 ส่วนด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ และ ด้านการบรกิารวิชาการ

แก่สงัคม มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 0.33, 0.32 ซึง่มค่ีาเฉลีย่ต�า่กว่าค่าเฉลีย่รวมจงึไม่มคีวามต้องการจ�าเป็นต้องพฒันา

1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	สาขาการบริหารการศึกษา	มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
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3. สรุปยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 4 ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ABSTRACT

 The objectives of this research were: 1) to study the current situation and the needs 

of Strategic Management is desirable in the propagation of Buddhism Mahamakut Buddhist 

College in the Northeast. 2) to present the Strategic Management is desirable in the 

propagation of Buddhism Mahamakut Buddhist College in the Northeast. The samples  

using in this study were administrators, teachers and officials, total 229 monk/ person The 

research instrument was 5 Level Rating Scale with Reliability Coefficient = 0.98, IOC ranged 

between 0.85-1.00. Researcher analyzed data using computer programs.  

 The research findings found that:

 According to the research study in condition of the Strategic Management is  

desirable in the propagation of Buddhism Mahamakut Buddhist College in the Northeast, 

concluded by research objectives as follows: 1. In current condition of Strategic Management 

is desirable in the propagation of Buddhism Mahamakut Buddhist College in the Northeast, 

overall problems were least level and decending order mean from maximum to minimum 

as quality graduate, preservation of art & culture and research & creative work, academic 

service to society. 2. Needs PNI
modified

 Strategic Management is desirable in the propagation 

of Buddhism Mahamakut Buddhist College in the Northeast in overall image was 0.34 , 

percentage change from the status quo in terms of development to the condition that 

value should be 34%. When considering as aspects were found that mean of quality 

graduate was 0.38, showing percentage change from the status quo in terms of development 

to the condition that the value should be 38%. Mean of preservation of art & culture was 

0.35, showing percentage from the status quo in terms of development to the condition 

that the value should be 35. Mean of research & creative work and academic service to 

society were 0.33, 0.32, having lower than mean of overall without development needs 

anyway. 3. Conclusion : Strategic Management is desirable in the propagation of Buddhism 

Mahamakut Buddhist College in the Northeast. There were 4 strategies in management as 

quality graduate strategic, preservation of art & culture strategic, research & creative work 

strategic, and academic service to society strategic.
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1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 เป็นท่ีทราบกนัดอียูแ่ล้วว่า พระพทุธศาสนาถอืก�าเนดิในชมพทูวปีร่วม 2,600 ปีมาแล้ว และตลอด

ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการเผยแผ่กระจายไปยังทวีปต่างๆ ท่ัวโลกหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้และประกาศ

พทุธธรรมแล้วทรงมพีระมหากรณุาและปณธิานอนัแรงกล้าทีจ่ะแสดงธรรมโปรดสตัว์ให้พ้นจากทกุข์ โดยได้

ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์ 3 ประการ คือ อัตตัตถะ ประโยชน์ตน ปรัตถะ ประโยชน์เพื่อผู้อื่น และอุภยัตถะ 

ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (ประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม)

 พระองค์ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ คือ การตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ และทรงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อผู้อื่น พระพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการแสดงธรรมแก่เวไนยสัตว์ตลอด

พระชนม์ชพีของพระองค์ ได้ทรงประกาศหลกัค�าสอน กระท�ากนัหลายรปูแบบ เช่น โดยการแสดงธรรม การ

สนทนาธรรม อันเป็นหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการให้ได้ยินได้ฟังทุกวิธีทาง (หลักปริยัติธรรม)  

ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการศึกษาในรปูแบบการจัดการศึกษานอกระบบ (Informal) การปฏบัิตตินให้เป็นท่ีน่าเลือ่มใส 

และการตอบปัญหาข้อสงสยัของผูส้นใจในพทุธธรรม เป็นต้น โดยทีพ่ระองค์ได้ประทานหลกัการและเทคนคิ

ในการเผยแผ่ให้สาวกยึดถือปฏิบัติเป็นหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งท�าให้การเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนาขยายไปยงันานาประเทศ เช่น พระโสณเถระและพระอตุตรเถระ ได้น�าพระพทุธศาสนาเข้าสูอ่าณาจกัร

สุวรรณภูมิ ซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นจังหวัดนครปฐม โดยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระปฐม

เจดีย์ เป็นต้น เป็นประจักษ์พยานอยู่จนถึงบัดนี้ พระพุทธศาสนาได้กลายเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่

ได้ยดึเป็นสรณะ จนเกอืบจะพดูได้ว่าเป็นศาสนาประจ�าชาตไิทย ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาทัง้ฝ่ายศาสนจกัร

และฝ่ายอาณาจักรได้ร่วมมือกันในการทะนุบ�ารุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน  

ทั้งภายในและนอกประเทศโดยได้จัดส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในประเทศตะวันตก เช่นกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นต้น ยังหิตานุหิตประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องตามพุทธประสงค์ (สง่า พิมพ์พงษ์, 2551)

 การเผยแผ่พระพทุธศาสนา จึงเป็นปัจจัยส�าคญัต่อการปฏบัิตกิารเชิงรกุ ต่อสถานการณ์โลกปัจจบัุน 

ที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงของศาสนิกชนแต่ละศาสนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ จ�านวนผู้นับถือศาสนา

ที่มีปริมาณมากและครอบคลุมไปทุกทวีปทุกพื้นที่ในโลก โดยค�านึงขนบธรรมเนียมประเพณี ความถูกต้อง 

ความมีจริยธรรม ที่มีความเสมอภาคกัน ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

การสือ่สารสมยัใหม่ และสภาพการณ์สงัคมทีเ่ปลีย่นไป การบรหิาร และการเรยีนการสอนในระดบัอดุมศกึษา

จะต้องพัฒนาและปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลง และความเจริญก้าวหน้า จ�าเป็นอย่างยิ่ง  

ซึง่สอดคล้องกบัหลกัยทุธศาสตร์การบรหิาร ของ สมพงศ์ เกษมสนิ ท่ีมคีวามคดิเหน็ว่า ยทุธศาสตร์การบรหิาร 

หมายถงึ การใช้ศาสตร์และศิลป์น�าเอาทรพัยากรบรหิาร เช่น คน เงนิ วสัดสุิง่ของ และการจดัการ มาประกอบ

การตามกระบวนการบรหิารให้บรรลวุตัถุประสงค์ทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ (ธรีวสั บ�าเพญ็บญุบารม,ี 

2550)

 ยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของบ้านเมืองและ

สังคม ปัจจุบันผู้คนก�าลังเข้าสู่โลกยุคสมัยโลกาภิวัฒน์ (Post Globalization) เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงแตก

ต่างไปจากโลกในยุคต่างๆในอดีตกาลเป็นอันมาก เป็นโลกที่วิวัฒนาการมาจากโลกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 
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เปลี่ยนผ่านมาสู่ความเป็นโลกแห่งทุนนิยมเต็มรูปแบบซึ่งกลายกลืนไปกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีมาไม่นานนี้ 

โลกยคุต่างๆในอดตีกาลนัน้อาจเป็นโลกทีเ่ชือ่ว่าปราศจากการแข่งขนัทีร่นุแรง เป็นโลกแห่งความยบัยัง้ชัง่ใจ 

มีคุณธรรมและจริยธรรมรองรับสูง เป็นโลกที่ตั้งอยู่บนการพึ่งพาอาศัยและความเอื้ออาทรระหว่างกันเป็น

หลัก  ต่างจากโลกยุคหลังสมัยโลกาภิวัฒน์ที่เต็มไปด้วยการเร่งความเร็ว การต่อสู้ชิงไหวชิงพริบเพื่อให้เป็น 

ผูไ้ด้เปรียบซ่ึงทรพัยากร ก�าลงัแรงงาน อาหาร ความรูแ้ละเทคโนโลยีต่างๆเพือ่ท่ีจะแข่งขันกนัต่อไปอย่างไม่รู้

จบส้ัน ในโลกยคุศตวรรษที ่21 นีแ้ต่เดิมเคยเป็นทีห่วงัว่าจะเป็นยคุแห่งการพฒันาอย่างส�าคญั  หลายคนเคย

คาดหวังถึงการตั้งอาณานิคมในห้วงอวกาศ รถยนต์ที่บินได้ การทางานสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง หุ่นยนต์นานา

ชนิดทีเ่ข้าท�างานบ้าน งานทีน่่าเบือ่หน่ายและงานทีเ่สีย่งอนัตราย โรคภยัไข้เจบ็ต่างๆจะหมดไป เดก็ๆจะรูจ้กั

โรคร้ายแต่ในต�าราประวัติศาสตร์เท่าน้ัน เตาปฏิกรณ์ปรมาณูขนาดเล็กจะวางขายตามห้างสรรพสินค้า 

สามารถให้พลังงานในครวัเรอืนได้อย่างยาวนาน ประหยดั และปลอดภยั แม้แต่ผูม้องโลกในแง่ร้ายแบบสดุๆ

กย็งัท�านายถงึก้าวกระโดดทางเทคโนโลยคีร้ังใหญ่และการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางสงัคมแบบพลกิโฉมหน้า 

จนโลกปัจจุบันกลายเป็นเศษธุลีในประวัติศาสตร์ (พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2548)

 แม้ว่าโลกจะตื่นตัวในเร่ืองการก้าวไปข้างหน้า หรือพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เพือ่แก้ไขปัญหาทีห่มกัหมมมาตลอดเพยีงใดกต็าม ข้อทีน่่าสงัเกตกค็อืเรือ่งของการพฒันาคณุภาพจติใจและ

จติวญิญาณหรอืคณุธรรมจรยิธรรมถกูมองข้ามกย็งัคงไม่ได้รบัความสนใจอย่างจรงิจงัและเป็นระบบมากนกั 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้น�าของโลกส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าปัญหาพื้นฐานของโลกทุกวันนี้มาจากการพัฒนาทาง

วัตถุเป็นส�าคัญ หากจะมีการด�าเนินการอยู่บางส่วนก็ยังไม่ได้รับการน�ามา เชื่อมโยง กับระบบในการด�าเนิน

การแก้ปัญหาของโลกอย่างจริงจังเท่าใดนัก ในกรณีของพระพุทธศาสนาเอง เมื่อต้องเผชิญกับภาวะที่สังคม

โลกมีความระส�่าระสายเช่นนี้ แน่นอนที่สุดที่ ภายในพุทธบริษัท ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวเพื่อ

ให้การเผยแผ่ศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสามารถด�าเนินต่อไปได้โดยราบรื่น แต่ปัญหา

ที่ส�าคัญก็คือพระพุทธศาสนาควรมีการปรับตัวอย่างไรให้เหมาะสม ไม่กระทบกระเทือนต่อหลักการส�าคัญ 

ขณะเดียวกนักใ็ห้สามารถเผชิญความเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกได้อย่างแขง็แกร่ง สามารถเข้าไปสถติอยูใ่น

จติใจและชวีติของประชากรยคุปัจจบุนัของโลกได้อย่างมปีระสทิธภิาพและถาวร โจทย์ใหญ่ข้อนีไ้ม่เพยีงเป็น

ของพุทธศาสนากระแสหลักในประเทศไทยเท่าน้ันท่ีต้องตอบ แต่ย่อมหมายถึงพุทธศาสนากระแสหลักท่ีมี

อยู่ทั่วโลกที่ต้องหันมาร่วมกันระดมทางออกร่วมกัน (พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ, 2540)

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งท่ี

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาลท่ี 5 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต ให้ตั้งขึ้น เมื่อพระพุทธศักราช 2436 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน

ระดับสูงของพระภิกษุสามเณร และได้ท�าหน้าที่ เผยแผ่/ประชาสัมพันธ์งานด้านพระพุทธศาสนามาอย่าง

ยาวนานและมศัีกยภาพในระดับหนึง่ แต่สถานการณ์ปัจจุบันเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็จนท�าให้กรอบการ

ปฏบัิตงิานทีม่แีละปฏบิตัมิาอย่างต่อเนือ่งยาวนานนัน้ไม่สนองต่อความเป็นจรงิในโลกปัจจบุนัทีม่พีฒันาการ

ในด้านต่าง ๆ  ไปไกลกว่ากรอบการปฏิบติั ในการเผยแผ่นัน้ไม่สามารถก้าวไปทัน ลทัธศิาสนาอืน่ท่ีน�าวทิยาการ

สมยัใหม่มาประยกุต์ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ดงันัน้ จงึเป็นความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้อง

มีการพัฒนารูปแบบหรือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับ



Vol.4 No.1 January - June 2015422

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันและก�าหนดยทุธศาสตร์ ท่ีพงึประสงค์หรือมปีระสทิธภิาพเพ่ือการปฏบัิติ

งานที่ต่อเนื่องและมีกรอบความคิดที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนา

 เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจ�าหลักสูตร/กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา 

ประจ�ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมีบทบาทภาระในการบริหารในระดับหนึ่ง จึงมีความสนใจ

ที่จะศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันและแสวงหายุทธศาสตร์ท่ีพึ่ง

ประสงค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจ�าเป็นของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึง

ประสงค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2.2 เพื่อน�าเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีพึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวจิยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการทีพ่งึประสงค์ในการเผยแผ่พทุธศาสนาของมหาวทิยาลยั

มหามกฏุราชวทิยาลยัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นการวจิยัแบบผสมระหว่างระเบยีบวิธวีจิยัเชงิปรมิาณ

และเชิงคุณภาพ (Mixed Method Research) ประกอบด้วยขั้นตอนและรายละเอียดการด�าเนินการวิจัย 

ดังนี้ 

 ขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัย

  ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัย โดยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการ

เผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการวิจัยภาค

สนามหรือเชิงประจักษ์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและยกร่างรูปแบบผู้น�าจากผลงานวิจัยทั้ง 2 ส่วน 

  ขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทีพ่งึประสงค์ในการเผยแผ่พทุธ

ศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบ (ฉบับร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์

ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยผู้ทรง

คุณวุฒิ

  ขั้นตอนที่ 5 การประเมินความต้องการจ�าเป็นของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีพึง

ประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 423

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

รายละเอยีด ผูว้จิยัวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้เทคนคิ Modified Priority Needs Index (PNI
modified

) (สวุมิล ว่อง

วาณิช, 2550) 

 ขั้นตอนที่ 6 สรุปและเขียนรายงานผลการวิจัย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการ

เผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.  ขอบเขตของการวิจัย

 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

  4.1.1 สภาพและปัญหาการบรหิารจดัการภารกจิการเผยแผ่พระพทุธศาสนาของมหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  4.1.2 พจิารณายทุธศาสตร์ทีพ่ึง่ประสงค์ในการบรหิารจดัการด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา

ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 4.2 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย

  4.2.1 ประชากร บุคลากรทั้งหมดทั้งบรรพชิตและฆราวาส ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ตลอดจนผู้เรียน สังกัด มมร. ทุกหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังสิ้น

ประมาณ 312 รูป/คน

  4.2.2 กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ผูใ้ห้ข้อมลู ประกอบด้วย ผูบ้รหิาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่20 รปู/

คน และจากหน่วยงานสาขา (วทิยาเขต, วทิยาลยั, ศนูย์การศกึษา, ห้องเรยีน) อกี 13 ในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random) แห่ง ๆละ 7 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 229 รูป/คน

  4.2.3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหาร (รองอธิการบดี, ผู้อ�านวยการ) 

วิทยาเขตในอีสาน (4 รูป) วิทยาลัย (2 รูป) ศูนย์ศึกษา (3 รูป) รวมทั้งสิ้น 9 รูป 

  4.2.4  ตัวแปร 

   ตัวแปรทีศึ่กษา ได้แก่ ยทุธศาสตร์ ปัจจบัุนของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั เกีย่ว

กบัการเผยแผ่ 4 ด้าน 1) ด้านคณุภาพบณัฑติ 2) ด้านงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 3) ด้านการบรกิารวชิาการ

แก่สังคม 4) ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

  4.2.5  ศึกษาความต้องการจ�าเป็นของยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทีพ่งึประสงค์ในการเผยแผ่

พุทธศาสนาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลัยในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ใช้แนวคดิการประเมนิความ

ต้องการจ�าเป็นของ สุวิมล ว่องวาณิช (2550) ดังนี้ การประเมินความต้องการจ�าเป็นของยุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNI modified) ใน

การจัดล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็นของปัญหาและความต้องการของยุทธศาสตร์การบริหาร

จดัการทีพึ่งประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในภาคตะวนัออกเฉียง

เหนอื เมือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดบัทีก่ารตอบสนองรายคู ่(Dual Response) 

มาวเิคราะห์หาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ ในส่วนทีเ่ป็นข้อมลูสภาพปัจจบัุนของปัญหา

และความต้องการของยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการท่ีพงึประสงค์ในการเผยแผ่พทุธศาสนาของมหาวทิยาลยั
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มหามกฏุราชวทิยาลยัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และส่วนทีเ่ป็นข้อมลูสภาพทีพ่งึประสงค์ของยทุธศาสตร์

การบรหิารจดัการทีพึ่งประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัในภาคตะวนั

ออกเฉยีงเหนือ โดยค�านวณค่าดัชน ี(PNI modified) เพือ่ระบุความต้องการจ�าเป็น (needs identification) 

จากสูตร (PNI modified)
 
= (I – D) / D และก�าหนดให้ค่าดัชนี (PNI modified) ที่มีค่ามากกว่าค่าดัชนี 

(PNI modified)
 
เฉลี่ยของความต้องการจ�าเป็นในแต่ละกลุ่มผู้ระบุความต้องการจ�าเป็น เป็นค่าท่ีแสดงถึง

ความต้องการจ�าเป็นต้องพฒันา และเรยีงล�าดับความส�าคญัตามประเดน็ความต้องการจ�าเป็นของปัญหาและ

ความต้องการของยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการทีพ่งึประสงค์ในการเผยแผ่พทุธศาสนาของมหาวทิยาลยัมหา

มกฏุราชวทิยาลัยในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ�าแนกตามมมุมองของกลุม่ตวัอย่าง โดยการเปรยีบเทียบค่า

ดชันี (PNI modified)
 
จากมากไปหาน้อย ซึง่ดชัน ี(PNI modified)

 
ทีม่ค่ีามากแปลว่า มคีวามต้องการจ�าเป็น

สูงที่ต้องได้รับความสนใจต้องพัฒนามากกว่าดัชนี (PNI modified) ค่าน้อยกว่าและก�าหนดให้ต้องมีผู้ให้

ข้อมลูอย่างน้อย 1 กลุม่ระบวุ่า มคีวามต้องการจ�าเป็นพฒันาผลการประเมนิความต้องการจ�าเป็นของปัญหา

และความต้องการของยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการท่ีพงึประสงค์ในการเผยแผ่พทุธศาสนาของมหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากมุมมองของผู้ให้ข้อมูลเพื่อน�ามาก�าหนดยุทธศาสตร์

การบรหิารจดัการทีพึ่งประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัในภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 5.1  ท�าให้ทราบสภาพปัญหาการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหา

มกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 5.2  ได้ยทุธศาสตร์ทีพ่ึง่ประสงค์ในการบรหิารจัดการด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนาในการบรหิาร

ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6.  ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของการวิจัย ดังนี้

 6.1 สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา

ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านคุณภาพบัณฑิต ปรากฏดังต่อไปนี้

  6.1.1 มรีะบบและกลไกการพฒันาและการบรหิารหลกัสตูร โดยมรีะดบัปฏบัิตอิยูใ่นระดบัมาก

ทีส่ดุ มรีะบบและกลไกการปิดหลกัสตูรตามแนวทางปฏบิตัทิีก่�าหนดโดยคณะกรรมการการอดุมศกึษา และ

ด�าเนนิการตามระบบทีก่�าหนดในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ รองลงมาได้แก่ มกีารประเมนิ

ผลการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกบัสภาพการเรยีนรูท้ีจ่ดัให้ผูเ้รยีนและองิพฒันาการของผูเ้รยีนทกุหลกัสตูร 

และมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก

หลกัสูตรสอดคล้องการเผยแผ่พทุธศาสนา ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ มคีวามร่วมมอืในการพฒันาและ

บริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  6.1.2 มกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัในการเผยแผ่พทุธศาสนา โดยมรีะดบัปฏบิตัิ

อยู่ในระดับมากที่สุด มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องการ

เผยแผ่พุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลาก

หลาย ที่จะสนองตอบต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา และมีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญทุกหลักสูตรสอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ 

การใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร 

  6.1.3 มโีครงการหรอืกจิกรรมเกีย่วกบัการเผยแผ่พทุธศาสนาทีส่นบัสนนุการพฒันาหลกัสตูร

และการเรียนการสอนซึง่บคุคลองค์กรและชมุชนภายนอกมส่ีวนร่วมโดยมรีะดบัปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนาท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีน�าไปใช้

ในการปฏิบัติได้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ 

มีการน�าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร และมีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก�าหนดและ

ไม่ก�าหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก การติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุก

หลักสูตร 

  6.1.4 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ที่สอดคล้อง

การเผยแผ่พทุธศาสนา โดยมรีะดบัปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มกีระบวนการส่งเสรมิให้ผูเ้กีย่วข้องได้ปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่สอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีระบบในการ

ด�าเนินการกับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีการก�าหนด

จรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย์ทีส่อดคล้องการเผยแผ่พทุธศาสนาไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่วนข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่

ต�่าสุด ได้แก่ มีการด�าเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท�าจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  6.1.5 ห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องการเผยแผ่พทุธ

ศาสนา โดยมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีผลการประเมินคุณภาพของบริการการใช้ห้องสมุด วัสดุ

อุปกรณ์ทีส่อดคล้องการเผยแผ่พทุธศาสนา มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ รองลงมาได้แก่ มมีบีรกิารส่ิงอ�านวยความสะดวก

ที่จ�าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย

และการรักษาพยาบาล การจัดการหรอืจัดบรกิารด้านอาหารท่ีสอดคล้องการเผยแผ่พทุธศาสนา และมรีะบบ

สาธารณปูโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรือ่งประปา ไฟฟ้า 

ระบบก�าจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทัง้มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยัในบริเวณอาคารต่าง ๆ  โดย

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สว่นขอ้ทีม่ีค่าเฉลีย่ต�า่สุด ได้แก่ มีการจัดการหรอืจดับริการเพือ่ให้นักศกึษา

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในจ�านวนที่เหมาะสมที่สอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา 

  6.1.6 ระดบัความส�าเรจ็ของการเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรมทีจ่ดัให้กบันักศกึษาโดยมรีะดบั

ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีการก�าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส�าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่ง

เสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา

พฤตกิรรมด้านคณุธรรมจรยิธรรม โดยระบตุวับ่งชีแ้ละเป้าหมายวดัความส�าเรจ็ และมกีารถ่ายทอดหรอืเผย
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แพร่พฤตกิรรมด้านคณุธรรมจรยิธรรมส�าหรบันกัศกึษาทีต้่องการส่งเสรมิไปยงัผูบ้รหิาร คณาจารย์ นกัศกึษา

และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ มีการประเมินผลโครงการหรือ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 

 6.2 สภาพปัญหาของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีระดับปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมี

ด้านคุณภาพบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านงาน

วิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

  6.2.1 สภาพปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธ

ศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านคุณภาพบัณฑิต ปรากฏดัง

ต่อไปนี้

   1)  มรีะบบและกลไกการพัฒนาและการบรหิารหลกัสตูร โดยมรีะดบัปัญหาอยูใ่นระดบั

น้อยท่ีสดุ มกีารประเมินผลการเรยีนการสอนทีส่อดคล้องกบัสภาพการเรยีนรูท้ีจั่ดให้ผูเ้รยีนและองิพฒันาการ

ของผู้เรียนทุกหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ทุกหลักสูตรมีการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระบบและ

กลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด�าเนินการตาม

ระบบที่ก�าหนดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ มีการประเมินหลักสูตรทุก

หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก�าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

   2)  มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีระดับ

ปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญทุกหลักสูตรสอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีกลไกการให้ความรู้

ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรทุกหลักสูตร

ทีส่อดคล้องการเผยแผ่พทุธศาสนา และมกีารออกแบบการเรยีนการสอนและจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้

เรยีนเป็นส�าคญัทกุหลักสตูรสอดคล้องการเผยแผ่พทุธศาสนา ส่วนข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ มกีารประเมนิ

ผลความพึงพอใจของผูเ้รยีนในเรือ่งคุณภาพการสอนและสิง่สนบัสนนุการเรียนรูทุ้กหลกัสตูรท่ีสอดคล้องการ

เผยแผ่พุทธศาสนา 

   3)  มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนาที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสตูรและการเรยีนการสอนซึง่บคุคลองค์กรและชมุชนภายนอกมส่ีวนร่วม โดยมรีะดบัปัญหาอยู่ในระดบั

น้อยที่สุด มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก�าหนดและไม่ก�าหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือ

กับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่น�าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุก

หลักสูตร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ มีการน�าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล 

องค์การ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

   4)  มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ท่ี

สอดคล้องการเผยแผ่พทุธศาสนา โดยมรีะดับปัญหาอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 427

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

มกีารก�าหนดจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย์ทีส่อดคล้องการเผยแผ่พทุธศาสนาไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ 

มกีารก�ากบัดแูลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ โดยก�าหนดให้มคีณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ การด�าเนนิ

การทางจรรยาบรรณ คณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีระบบในการด�าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการด�าเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท�าจรรยา

บรรณวิชาชพี ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ มกีระบวนการส่งเสรมิให้ผูเ้กีย่วข้องได้ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ

วิชาชีพที่สอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา 

   5)  ห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องการเผยแผ่

พุทธศาสนา โดยมีระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ

อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก�าจัดของเสีย การจัดการขยะ  

รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีค่า

เฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีผลการประเมินคุณภาพของบริการการใช้ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์ท่ีสอดคล้อง

การเผยแผ่พุทธศาสนา และมีบริการสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีจ�าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน

นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัด

บริการด้านอาหารที่สอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ มีการจัดการหรือจัด

บริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในจ�านวนที่เหมาะสมที่สอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา 

   6)  ระดบัความส�าเรจ็ของการเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรมทีจ่ดัให้กบันกัศกึษา โดยมี

ระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส�าหรับ

นักศกึษาทีต้่องการส่งเสรมิไปยงัผูบ้รหิาร คณาจารย์ นกัศกึษาและผูเ้กีย่วข้องทราบอย่างทัว่ถงึทัง้สถาบัน มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีการก�าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส�าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่ง

เสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย 

ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

ได้แก่ มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้า

หมายวัดความส�าเร็จ 

  6.2.2 สภาพปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธ

ศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ ปรากฏดังต่อไปนี้

   1)  มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีระดับปัญหา

อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน

และภายนอกสถาบนัทีเ่น้นมติกิารเผยแผ่พระพทุธศาสนา มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ รองลงมาได้แก่ มรีะบบและกลไก

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังในวงการวิชาการและการน�าไปใช้ประโยชน์ และมี

ระบบและกลไกการสนบัสนนุความร่วมมอืระหว่างนกัวจิยักบัองค์การภายนอกสถาบนัเพือ่การน�าผลงานไป

ใช้ประโยชน์ ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สุด ได้แก่ มกีลไกสนบัสนนุการจดสทิธบัิตรการซือ้ขายทรพัย์สนิทางปัญญา 

ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงานที่เน้น

มิติการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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   2)  การเตรียมการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนา โดยมีระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

มรีะบบและกลไกสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวจัิยหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชมุวชิาการหรอืการตพีมิพ์

ในวารสารระดับชาตหิรอืนานาชาต ิและมกีารเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุมวชิาการ

หรือการตพิีมพ์ในวารสารระดับชาตหิรอืนานาชาต ิทีเ่น้นมติกิารเผยแผ่พระพทุธศาสนา มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ รอง

ลงมาได้แก่ มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด�าเนินการตามระบบที่ก�าหนด โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการน�าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการเผยแผ่

พระพทุธศาสนา ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ มรีะบบและกลไกเพือ่ช่วยในการคุม้ครองสทิธิข์องงานวจิยั

หรืองานสร้างสรรค์ทีน่�าไปใช้ประโยชน์ และด�าเนนิการตามระบบท่ีก�าหนดโดยเฉพาะอย่างยิง่เน้นการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 

 6.3  สภาพปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธ

ศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการบริการวิชาการแก่

สังคม ปรากฏดังต่อไปนี้

  6.3.1  การเรยีนรูแ้ละเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนหรอืองค์กรภายนอกโดยมรีะดับปัญหา

อยู่ในระดับน้อยที่สุด การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี

ความเข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ องค์กรมีผู้น�าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด�าเนินกิจกรรมที่

มุ่งเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และมีการด�าเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA) โดยการมี

ส่วนร่วมของชมุชนหรอืองค์กรภายนอกทีมุ่่งเน้นการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ 

สร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของสถาบันไว้ 

  6.3.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมโดยมรีะดบัปัญหาอยูใ่นระดบั

น้อยที่สุด มีการน�าผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการที่

สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รองลงมาได้แก่ มีการส�ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ 

หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการก�าหนดทิศทางและการจัดท�าแผนการบริการทาง

วิชาการตามจุดเน้นของสถาบันท่ีสอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการประเมินประโยชน์หรือ

ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 6.4  สภาพปัญหาเกีย่วกบัยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทีพ่งึประสงค์ในการเผยแผ่พทุธศาสนาของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ปรากฏดังต่อไปนี้

  6.4.1 การส่งเสรมิและสนบัสนนุด้านศลิปะและวฒันธรรม โดยมรีะดบัปัญหาอยูใ่นระดบัน้อย

ที่สุด มีการรายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

รองลงมาได้แก่ มหีลกัฐานทีแ่สดงโครงการหรอืกจิกรรมด้านศลิปะและวฒันธรรม ทีส่ถาบนัด�าเนนิการเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาในแต่ละปีการศึกษา อาทิ รายงานประจ�าปี ผลการประเมินโครงการ งานวิจัยเชิงประเมิน

โครงการ หรอืงบประมาณสนับสนุน เป็นต้น และมนีโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่  

มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของโครงการ

หรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส�าเร็จ ที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

  6.4.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีระดับปัญหาอยู่ในระดับ

น้อยทีส่ดุ การมส่ีวนร่วมของบคุลากรในสถาบนัทีก่่อให้เกดิวฒันธรรมท่ีดเีน้นมติกิารเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

รองลงมาได้แก่ อาคารสถานที่ สะอาด และตกแต่งอย่างมีคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัด

กิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ ที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ปรับ

แต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เน้นมิติการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนา 

  6.4.3 มีระบบและกลไกในการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีระดับปัญหาอยู่ในระดับ

น้อยทีส่ดุ มกีารบรูณาการงานด�าเนินงานด้านท�านุบ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมกบัภารกจิด้านอืน่ ๆ  ท่ีสอดคล้อง

กับการเผยแผ่พระพทุธศาสนา รองลงมาได้แก่ มกีารก�าหนดกจิกรรมหรอืโครงการทีเ่ป็นประโยชน์สอดคล้อง

กับแผนงาน และมีการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องท่ีสอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการ

ก�าหนดหรอืสร้างมาตรฐานด้านศลิปวฒันธรรมโดยผูเ้ชีย่วชาญ และมผีลงานเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอื

นานาชาติที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ มีการก�าหนดนโยบาย

ที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 6.5 ผลการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย

เกี่ยวข้อง และผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้ยกร่างยุทธศาสตร์การบริหาร

จดัการทีพึ่งประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือ พร้อมทั้งปรับแก้หลังจากการ สนทนากลุ่มตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิ มียุทธศาสตร์  

4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ด้านคุณภาพบัณฑิต 2) ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3) ด้านการบริการ

วิชาการแก่สังคม 4) ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 6.6  ผลการพิจารณาถึงความเหมาะและความเป็นไปได้ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 

ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทีพ่งึประสงค์ในการเผยแผ่พทุธศาสนาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มคีวามเหมาะสมและความเป็นไปได้ ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด คอื ค่ามธัยฐานตัง้แต่ 

3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ไม่เกิน 1.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้

  6.6.1 ด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า จากการประเมินความเหมาะสมมีคา่มัธยฐาน เท่ากับ 4.05 

ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ เท่ากับ 0.84 และความเป็นไปได้ มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.15 ค่าพิสัยระหว่าง ค

วอไทล์ เท่ากับ 0.77 ดังนั้น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ผ่านเกณฑ์ 

  6.6.2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พบว่า จากการประเมินความเหมาะสมมีค่ามัธยฐาน 
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เท่ากับ 4.22 ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ เท่ากับ 0.83 และความเป็นไปได้ มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.08 ค่าพิสัย

ระหว่าง ควอไทล์ เท่ากับ 0.79 ดังนั้น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ผ่านเกณฑ์ 

  6.6.3  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม พบว่า จากการประเมินความเหมาะสมมีค่ามัธยฐาน 

เท่ากับ 4.05 ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ เท่ากับ 0.79 และความเป็นไปได้ มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.08 ค่าพิสัย

ระหว่าง ควอไทล์ เท่ากับ 0.79 ดังนั้น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ผ่านเกณฑ์ 

  6.6.4  ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า จากการประเมินความเหมาะสมมีค่า

มธัยฐาน เท่ากบั 4.07 ค่าพสิยัระหว่าง ควอไทล์ เท่ากบั 0.89 และความเป็นไปได้ มค่ีามธัยฐาน เท่ากบั 4.15 

ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ เท่ากับ 0.80 ดังนั้น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ผ่านเกณฑ์ 

  6.6.5  การประเมนิความต้องการจ�าเป็นของการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศกึษา ราย

ละเอียด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNI
modified

) (สุวิมล ว่อง

วาณิช, 2550) 

    ความต้องการจ�าเป็น PNI
modified

 ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทีพ่งึประสงค์ในการเผยแผ่

พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมเท่ากับ 0.34 

จะได้อตัราการเปลีย่นแปลงในเชงิพฒันาการจากสภาพทีเ่ป็นอยูไ่ปยงัสภาพทีค่วรจะเป็นมค่ีาคดิเป็นร้อยละ 

34 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณภาพบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.38 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้

อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 38 ด้าน

การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.35 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนด้านงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ และ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33, 0.32 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าค่าเฉลี่ย

รวมจึงไม่มีความต้องการ จ�าเป็นต้องพัฒนา

 6.7  สรุปยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

7.  อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของ

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ครัง้นี ้มปีระเดน็ส�าคญัทีค้่นพบและน่าสนใจ

ควรแก่การน�ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 7.1 สภาพปัจจุบันของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีระดับปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมี

ด้านคุณภาพบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านงาน
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วิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ตามล�าดับ ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง การน�าความคิดมาบูรณาการ เพื่อให้ได้วิธีการ และแนวทางใหม่ ๆ 

ที่เหมาะสม ทันสมัย เป็นวิธีการที่ชาญฉลาดพิเศษกว่าวิธีการทั่วไป ๆ ไป เป็นแนวปฏิบัติให้บรรลุจุดหมาย

ตามทีต้่องการยทุธศาสตร์เป็นการน�าความคิดมาบูรณาการเพือ่ให้ได้แนวทางการปฏบัิตงิาน เพือ่แก้ไขปัญหา

และมีการก�าหนดกรอบการด�าเนินงานที่ชัดเจน การน�าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติภายหลังจากที่ได้มี

การวิเคราะห์เลือกสรรและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์แล้ว จะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการน�าเอาแผน

ยุทธศาสตร์นั้นๆ ไปประยุกต์ปฏิบัติ โดยด้านคุณภาพบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มหาวิทยาลัยได้มีระบบและ

กลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด�าเนินการตาม

ระบบที่ก�าหนดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ

เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตรและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนใน

เรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตรโดยประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย

ตามกรอบเวลาที่ก�าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯซ่ึงทุกหลักสูตรมีการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนา รวมถึงออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญทุกหลักสูตร ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียน

รูท้ีส่อดคล้องการเผยแผ่พทุธศาสนา จัดการเรยีนการสอนท่ีมคีวามยดืหยุน่และหลากหลาย มกีารจดัโครงการ 

กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก�าหนดและไม่ก�าหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงาน

ภายนอก มีการก�าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ โดยก�าหนดให้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ การด�าเนินการทางจรรยาบรรณ 

คณาจารย์ มบีรกิารห้องสมดุและแหล่งเรยีนรู้อืน่ๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ และมกีารฝึกอบรมการ

ใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฮ็ดเวิร์ด และชาร์แคนสกี้ (Edwards and 

Sharkansky, 1997 ; อ้างถึงใน เฉลิมเผ่า อจละนันท์, 2547) กล่าวว่า กระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนัน้จะต้องมส่ีวนเกีย่วข้องกบัองค์การหรอืหน่วยงาน (Agencies) ทีร่บัผดิชอบนโยบาย

ไปปฏบิตั ิโครงสร้างขององค์การ และขัน้ตอนมาตรฐานการท�างาน คอื กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ทีม่เีป็นจ�านวน

มากและขาดความยดืหยุน่ ย่อมก่อให้เกดิปัญหาในการน�านโยบายไปปฏบัิตไิด้ เช่นเดยีวกบัที ่Elmore (1994) 

กล่าวว่า องค์การหรือหน่วยงานที่มีการตัดโครงสร้างตามหลักเหตุผล โครงสร้างของอ�านาจมีการลดหลั่น

ตามสายงานบงัคับบญัชา มกีารกระจายอ�านาจและงานของแต่ละหน่วยไปปฏิบัต ิพร้อมท้ังมอบอ�านาจหน้าท่ี

ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ และเมื่อมีการรับนโยบายไปปฏิบัติแล้ว องค์การหรือหน่วยงานจะต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงให้เป็นรายละเอียด ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน และมรการก�าหนดความรับผิดชอบไว้อย่าง

ชดัเจน สาเหตสุ�าคญัทีจ่ะท�าให้การน�านโยบายไปปฏบิตัล้ิมเหลวคอื แนวทางในการปฏบิตัไิม่ได้ก�าหนดหรอื

นิยามไว้ชัดเจน รวมทั้งความไม่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย ไม่สามารถสนองต่อ

นโยบายได้ ดังนั้น องค์การและหน่วยงานจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างขององค์การและ

หน่วยงานให้มีความชัดเจน เหมาะสม จึงจะสามารถท�าให้การน�านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส�าเร็จ และ

สอดรับกับงานวิจัยของ พระมหาวีระ เกรัมย์ (2541) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์
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ไทย : ศกึษาเฉพาะกรณมีหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั” ผลการวจิยัพบว่า ด้านการผลติบณัฑติ

ส่วนใหญ่ประมาณ 80 % ได้ลาสิกขาไปประกอบอาชีพต่างๆ ในสังคม เป็นพลเมืองดีของสังคม ส่วนที่อยู่รับ

ใช้พระพุทธศาสนา ก็เป็นพระสงฆ์ที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคม เป็นก�าลังส�าคัญใน

การพฒันาพระศาสนาให้เจรญิรุง่เรอืงในอนาคต ด้านการพฒันาหลกัสตูร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราช

วิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับมาตรฐานสากล ก�าหนดหลักสูตรไว้ 2 ระดับ คือ ระดับต�่ากว่า

อดุมศกึษา และระดับอุดมศกึษาได้มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรเป็นระยะๆ เพือ่ให้เข้ากบัมาตรฐานหลกัสตูรของ

ทบวงมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารได้มีการจัดรูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแบบ

มหาวิทยาลยัของรฐัทัว่ไป ด้านการบรกิารวชิาการแก่สงัคม เป็นการจดัการศกึษาเพือ่เป็นการบรกิารวชิาการ

แก่สังคม การส่งเสรมิพระพทุธศาสนาและการท�านบุ�ารงุศลิปวัฒนธรรมด้วยการจดักจิกรรมต่างๆ โดยหน่วย

งานของมหาวิทยาลัย 

  7.2  ความต้องการจ�าเป็น PNI
modified 

ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทีพ่งึประสงค์ในการเผยแผ่พทุธ

ศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมเท่ากับ 0.34 จะได้

อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 34 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณภาพบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.38 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตรา

การเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพท่ีควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 38 ด้านการ

ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.35 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงใน

เชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนด้านงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ และ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33, 0.32 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าค่าเฉลี่ย

รวมจึงไม่มีความต้องการจ�าเป็นต้องพัฒนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลัยได้ตระหนักว่าวิชาการทาง

พระพทุธศาสนาเป็นสิง่จ�าเป็นและมคีวามส�าคัญอย่างยิง่ต่อการเผยแผ่พระพทุธศาสนา และผูเ้ผยแผ่พระพทุธ

ศาสนาจ�าเป็นต้องมคีวามรูค้วามสามารถในการสอนธรรมะท่ีทนัสมยั และทนัต่อความเปลีย่นแปลงของสงัคม

โลกและวทิยาการด้าน ต่าง ๆ  จงึอนมุตัใิห้เปิดด�าเนนิการจดัตัง้โครงการบณัฑติศกึษาขึน้ ดงันัน้ด้านคณุภาพ

บัณฑิตในส่วนของการจัดให้มีห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องการ

เผยแผ่พุทธศาสนา ต้องมีผลการประเมินคุณภาพของบริการการใช้ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์ท่ีสอดคล้องการ

เผยแผ่พทุธศาสนา และบรกิารสิง่อ�านวยความสะดวกทีจ่�าเป็นอืน่ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบยีนนกัศกึษา

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน

อาหารทีส่อดคล้องการเผยแผ่พทุธศาสนา บรกิารด้านกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและ

การพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่อ

อนิเตอร์เน็ตทีส่อดคล้องการเผยแผ่พทุธศาสนา มบีรกิารห้องสมดุและแหล่งเรยีนรูอ้ืน่ๆ ผ่านระบบเครอืข่าย

คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษาที่สอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา 

มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในจ�านวนท่ีเหมาะสมท่ีสอดคล้องการ

เผยแผ่พุทธศาสนา สอดคล้องกบัแนวคดิของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโฺต) (2541) ได้กล่าวไว้ในหนังสือหลกั

การบริหารและจัดการวัดในยุค โลกาภิวัตน์ เพื่อเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติ ดังนี้ ว่า การเผยแพร่ต่างๆ นั้นได้ 

เรื่องแรกทีเดียว พระสงฆ์ของเราก็จะต้องมีคุณสมบัติ ซึ่งขออนุญาตน�ามากล่าวโดยย่อๆ ดังนี้ 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  1)  ต้องรู้เท่าทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลง ปัญหาต่างๆ และความต้องการของสังคม และ

โลกในยคุสมยันีด้้วยว่า เวลานีส้งัคมเราเปลีย่นแปลงไปอย่างไร โลกมคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างไร มอีะไรเกดิ

ขึ้น เป็นไป อะไรเป็นปัญหา อะไรเป็นความต้องการ จะต้องรู้ เข้าใจ เพื่อจะได้น�าพระพุทธศาสนามาสื่อสาร

ให้เกิดประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมและโลกนี้ให้ประสบสันติสุขได้ต่อไป 

  2)  สถาบันสงฆ์ ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร และวัดวาอาราม จะต้องด�ารงตนให้น่าศรัทธา 

เป็นการแสดงภาพรวมของความเป็นไปต่าง ๆ  คอืว่า เป็นภาพรวมของความเป็นอยูเ่ป็นไปต่างๆ สถานการณ์

เหตุการณ์ล้วนแต่ดีๆ งดงาม แล้วก็เป็นประโยชน์ ให้เขาเห็นว่า สถาบันสงฆ์นี้ นอกจากเรียบร้อยดีงามแล้ว 

ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย เราพร้อมที่จะให้ภาพของสถาบันสงฆ์นี้ปรากฏไปท่ัวสังคม ไปท่ัวโลก ถ้า

หากว่า เราสามารถด�ารงสถาบันไว้ได้ ให้มีภาพรวมที่ดีอย่างนี้แล้ว จะเกิดอาการที่ว่า เผยแผ่ธรรมะโดยไม่

ต้องพูด ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญมาก บางครั้งการเผยแผ่ธรรมโดยไม่ต้องพูดนี้ อาจจะส�าคัญยิ่งกว่าเผยแผ่ด้วยการ

พูดเสียอีก 

  3)  รู้จักใช้ระบบการสื่อสารต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ในเรื่องข่าวสาร ข้อมูล เอามาท�าให้เกิด

ประโยชน์ เป็นช่องทางน�าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทั้งในแง่หลักธรรม คือ ค�าสอนของ

พระพทุธศาสนาและในแง่สถาบนั คอืพระสงฆ์และวดั ให้เป็นทีรู่จ้กักนัด ีเพราะสือ่สารมวลชนในปัจจบุนัท�า

หน้าที่ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของบุคคลในสังคมค่อนข้างสูง และ มีผลกระทบต่อเนื่องสองประการคือ เป็น

ได้ทัง้ทางบวกและทางลบ ถ้าการเสพสือ่เป็นไปอย่างถกูต้องและมวิีจารณญาณ กเ็ป็นผลดต่ีอบคุคลในสงัคม 

แต่ถ้า เสพสื่ออย่างปราศจากการวินิจฉัย ก็จะเกิดผลต่อเนื่องในเรื่องแนวทางความคิด การปฏิบัติตน ความ

ประพฤติ ตลอดจนสร้างปัญหาในกับสังคมในที่สุด ดังนั้น การที่พระสงฆ์รู้จักสื่อและใช้สื่อให้เป็นช่องทางที่

ก่อเกิดประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และศึกษาอย่างถูกต้อง

8.  ข้อเสนอแนะ

 8.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  8.1.1 การสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ และ

มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ควรก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ชัดเจนรวม

ทั้งกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ-กิจกรรม เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพน�าไปก�าหนดนโยบายและ

ใช้ประเมินการบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาได้

  8.1.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงฆ์อื่นควรให้ความส�าคัญต่อ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 8.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

   8.2.1 ควรพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีพึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของ

มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยัในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืให้เป็นต้นแบบและมคีณุภาพตามทีไ่ด้เสนอ

ในงานวิจัยฉบับนี้ 
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  8.2.2 การน�ายทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทีพ่งึประสงค์ในการเผยแผ่พทุธศาสนาไปใช้ให้เกดิ

ผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพบัณฑิตควรปรับให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน 

 8.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  8.3.1  จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิตมีความต้องการ

พัฒนามากที่สุด จึงควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

  8.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้น สามารถน�าไปใช้ประกอบการศึกษาวิจัยเป็น

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ัวประเทศเพ่ือ

ให้มีคุณภาพต่อไป

9.  เอกสารอ้างอิง
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กรุงเทพฯ : ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.
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มหาวิทยาลัยเกริก.

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐติญาโณ). (2540). พทุธวธิเีผยแผ่พระพทุธศาสนา. กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์มหา

มกุฏราชวิทยาลัย.

สง่า พิมพ์พงษ์. (2551). คู่มือพระธรรมทูต. กรุงเทพฯ : ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สุวิมล ว่องวาณิช. (2550). การวิจัยประเมินความต้องการจ�าเป็น. กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.

10.  ค�าขอบคุณ

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส�าเร็จได้ด้วยดีโดยได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง 

ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.โกศล ศรีสังข์ และ พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์(ดร.) กรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ทกุท่าน ทีไ่ด้ให้ค�าปรกึษาพร้อมให้ค�าแนะน�าตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง ต่าง ๆ  ท�าให้วิทยานพินธ์

ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

  ขอขอบคุณ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, ดร. ดร.ประยุทธ ชูสอน, ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ดร.ถวิล 

ลดาวัลย์, ดร.พา อกัษรเสอื, ดร.มนญู ศวิารมย์, ดร.ประหยดั พมิพา, ดร.วมิลพร สวุรรณแสนทวผู้ีทรงคณุวฒุิ 

ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดสนทนากลุ่ม

 ขอขอบคุณ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์ (ดร.), ดร.ประยุทธ ชูสอน, ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ดร.ถวิล 

ลดาวัลย์, ดร.พา อักษรเสือ, ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี, ดร.ประหยัด พิมพา ท่ีกรุณาอนุเคราะห์เป็น 
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้วิทยาการต่าง ๆ  

ให้แก่ผู้วิจัย

  กราบขอบพระคุณพระราชธรรมานุวัตร พระธรรมฐิติญาณ พระราชปริยัติวิมล และขอขอบคุณ  

ผู้บริหารคณาจารย์–เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกท่านที่

ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี

  คณุค่าและประโยชน์อนัพึงมจีากวทิยานพินธ์ฉบับนี ้ผูว้จิยัขอมอบเป็นอาจารยิบูชาต่อ พระอปัุชฌาย์ 

ครู อาจารย์ บิดา มารดา และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
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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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