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A hawk shifts its wing in the sunlight-
A sudden chill in the fiery sky.
A shudderi ng of leaves-
Evidence of the wind at wok.

The ripple of a wave says. this
Is water, not a mirror.
A flash of the eye
Says there’s a hart inside

A tearing of chains 
Proclaims the agony they caused.
A flash of light in the sky
Shows there’s yet a way to go

The movement of a finger yet
Proclaims a strength long hidden
The grass among the stones.

The mere flutter of an eagle’s wings
Tempers the heat of the sun.
The mere trembling of a single leaf
Announces the coming of the wind.

The mere glint in reflecting ripples
To proclaim clear water; no, not glass.
A mere little pain shining in the eyes
To declare the existence of the heart.

The clanking chains at the locked gate
Make great the moanings of misery
While a pale light flickering yonder
Whispers: “There’s a way, There’s a way.”
The first long-waiting, sweat, heated,

Strikes at last-what bliss!-strikes and falls,
Heaves and falls again, each time knowing
What it is to taste of bliss

The stricken fingers, feebly clinging, move
Strong enough to impart strength
Like the slim weed blades that sway
Their honoured heads above the rocky cracks.

An emptiness of forty years.
A stillness from forty million.
Soil turned into sand, wood into stone.
Wholly still, unseeing, heedless.

As the bird heedless of heaven
The fish unaware of water,
Or the earthworm 
Wrapped in earth
Or the maggot blind to the filth.

Decay over the quiet bog creeps; 
Yet out of  the rot there arises
The first faint stirring-the merest move
And a fine field of  lotus awaits.

A promise astir, of nothing evil,
But of grace, and beauty, taking shape.
There amid the stillness murky.
The beginning is begun.

Listen to the temple drums.
Observe another holy day.
Hear the booming of the guns.
Mark the people’s battle-cry.

Moving at Last

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
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	 ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่น่าสลดใจและน่าดีใจเกิดขึ้นหลายประการทั้งที่เป็นภัยธรรมชาติ	 ภัยจาก 

มนุษย์และจากเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 สำหรับนักวิชาการใน 

มหาวิทยาลัย	ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น	เราต่างมุ่งทำหน้าที่ที่มีต่อ	สถาบันการศึกษาอย่างดีที่สุดตามความสามารถของแต่ละคน	 

บรรณาธิการขอเรียนผู้อ่านว่าวารสารวิชาการ	EAU	Heritage	ของมหาวิทยาลัยอิสเทร์นเอเชียได้เติบโตย่างก้าวเข้าสู่	 

ปีที่	5	แล้ว	ทางกองบรรณาธิการมีความตั้งใจที่จะทำให้กระบวนการผลิตวารสารมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น	จึงได้แยก 

การจดัทำวารสารออกตามเนือ้หาเปน็สองฉบบัคอื	ฉบบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละฉบบัสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร์	 

ทางวารสารได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมเป็นคณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ	 และหลายท่านเป็น 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ	(peer	reviewers)	เพื่อช่วยกลั่นกรองตรวจแก้และแนะนำให้การเขียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

	 วารสารวิชาการ	EAU	Heritage	ฉบับปีที่	5	 เล่มหนึ่งปี	2554	ที่ท่านอ่านอยู่นี้เป็นเล่มที่รวบรวมบทความ	 

ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เขียนโดยอาจารย์	นักวิจัย	ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	บทความในเล่ม 

ประกอบด้วยบทความทางวิชาการสี่เรื่อง	บทความวิจัย	11	เรื่อง	นอกจากนั้นยังมีบทแนะนำหนังสือดีที่น่าสนใจสองเรื่อง 

ทีทางกองบรรณาธิการเห็นว่าน่าจะช่วยให้ท่านได้ผ่อนคลายจากปํญหาต่าง	ๆ	ที่พบในชีวิตประจำวันได้บ้างคือ	หนังสือ	 

ธรรมาธิราชเจ้า	 และ	 คู่มือมนุษย์	 ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์	 ดร.	 วิเชียร	 ชุติมาสกุล	 ที่ได้เขียนเรื่องโมเดล 

การศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติให้เราเห็นประโยชน์ในการจัดทำเรื่องนี้

	 ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ช่วยวิจารณ์และแนะนำการแก้ไขบทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ในฉบับนี้	 

ท้ายนี้ขอเชิญชวนนักวิชาการที่สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของ 

มหาวิทยาลัยอิสเทร์นเอเชียในฉบับต่อไป	 แม้นว่ามีข้อบกพร่องประการใดขอได้โปรดชี้แนะมายังบรรณาธิการเพื่อการ 

ปรับปรุงต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
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รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
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*ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทร์นเอเชีย

 S.E.A. Write Award เปน็ชือ่รางวลัทางดา้นงาน 

เขียนสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน มาจากคำเต็มว่า  

South East Asian Writers Award 

 มผีูอ้า่นผูฟ้งัหลายทา่นอาจจะไดย้นิคำวา่ งานเขยีน 

รางวัลซีไรท์ กวีซีไรท์ แต่อาจจะไม่ทราบความเป็นมา 

และคำเต็มว่ามาจากคำใด และมีความเป็นมาอย่างไร 

จึงขอเล่าเป็นตำนานของซีไรท์ก็แล้วกัน

 ในปี 2522 ฝ่ายบริหารของโรงแรมโอเรียนเต็ล 

ร่วมกับบริษัทการบินไทย และสมาคมด้านการเขียนและ 

การประพันธ์ของไทยคือ สมาคมนักเขียนและสมาคม 

ภาษาและหนังสือได้หารือกันเพื่อสนับสนุนนักเขียนใน 5 

ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์  

และไทย เป็นกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม 

ในโครงการนี้ ต่อมามีเพิ่มครบ 10 ประเทศคือ บรูไน  

กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 

สิงค์โปร์ ไทย เวียดนาม ในปี 2542 ทั้งนี้เพื่อสร้างความ 

สัมพันธ์อันดีโดยใช้วรรณศิลป์ ซึ่งได้ดำเนินมาครบ 34 ปี 

ในปี 2554นี้ มีนักเขียนไทยได้รับรางวัลมาแล้ว 33 คน ใน  

3 ประเภทวรรณกรรม คือ นวนิยาย กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น 

 ผู้ได้รับรางวัลนวนิยายในปี 2522 เป็นคนแรก 

คือ คำพูน บุญทวี ผู้ได้รับรางวัลกวีนิพนธ์ ในปี 2553  

คือ ซาดารียา อมาตยา ผู้ได้รับรางวัลกวีนิพนธ์ในปี 2523  

เป็นคนแรกของรางวัลซีไรท์ด้านกวีนิพนธ์ คือ เนาวรัตน์ 

พงษ์ไพบูลย์

 ด้วยบทกวีเพียงความเคลื่อนไหว (Mere Monu- 

ment) ที่เป็นบทกวีในยุคแสวงหาประชาธิปไตย

 ปัจจุบันความเป็นอาเซียนเข้ามามีบทบาทต่อ 

ประเทศไทยมาก แต่ในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตย 

กย็งัเปน็ความเคลือ่นไหวแมจ้ะเปน็เวลา 79 ป ีทีผ่า่นมาแลว้ 

รางวัลซีไรท์ยังเป็นบทเรียนที่ยังไม่สรุปแม้ในวันนี้



บุพนิมิตทางการศึกษา: ชาวนาบัณฑิต 
Educational Enlightenment: Chao-Na Bundit

ธงชัย สมบูรณ์1
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บทคัดย่อ

 ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันชาวนามี “พื้นที่” (space) น้อยมาก ภาพที่ปรากฏ 

ชาวนายังถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน และขาดการดูแลจากรัฐ โดยเฉพาะการส่งผ่านข้อความรู้ในระบบโรงเรียน  

ชาวนาบัณฑิต เป็นอีกหนึ่งกระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาไทยที่สถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของคน “รากหญ้า” ให้ 

กลับกลายเป็นคนรากแก้ว บุพนิมิตทางการศึกษานี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหลักสูตรที่อิงแอบกับวัฒนธรรมข้าวภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น ความรู้พื้นบ้านเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ การเรียนรู้ที่เน้นการส่งผ่านข้อความรู้เชิงปฏิบัติการผสมผสานแนวคิด  

ทฤษฎีแห่งความเป็นวิชาการ ส่วนการประเมินผลนั้นจำเป็นที่จะต้องเน้นความจริงสูงสุดแห่งการเข้าใจ การเข้าถึง 

แห่งรัฐชาติไทยในปริบทของสังคมเกษตรกรรม ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อชาวนาให้มี “พื้นที่ทางการศึกษา”  

มากขึ้นคงเป็นอีกหนึ่งของสัญญะของการพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ: บุพนิมิตทางการศึกษา, ชาวนาบัณฑิต

Abstract

 Generally known, chao-na is a back bone of the nation. The present situation, chao-na has  

himself a scant space in any spheres of society especially in economic context. Chao-na is an exploited  

people who lack of an educational opportunity in schooling system. Chao-na Bundit is a new paradigm  

of “grassroots” people who is encouraged to be a tap root of the nation in the present day. As mentioned  

of educational enlightenment already, chao-na has to have at least the fulfillment in the three aspects;  

the designed curriculum will be based on rice culture, local wisdom and indigenous knowledge for his  

identity, while the instruction must transfer the category of knowledge and body of knowledge into  

practicum. For the evaluation process, ultimate reality (metaphysics) of this process must evaluate in 

how the students have a fruitful understanding in the agricultural context for sustainability.

1รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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ความนำ

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ ได้รับ 

การยอมรับว่าเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้ดีอีกประเทศหนึ่ง 

ของโลก ความอร่อยของเมล็ดข้าวนั้นถูกเสกสรรค์ปั้นแต่ง 

จากหยาดเหงื่อแรงงานของชาวนา แต่อย่างไรชาวนาไทย 

ยังถูกมองว่าเป็นชนชั้นกรรมาชีพและยิ่งซ้ำร้ายไปกว่านั้น 

ยังเป็นผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคมเสมอมาข้อความ 

หรือวาทกรรมท่ีสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย 

ถกูจารกึไวใ้นศลิาจารกึแตอ่ยา่งไรกต็าม “ความเหน็” ในนำ้ 

มีปลา ในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียม ยังเป็นคำถาม 

กับคนรุ่นใหม่ที่ความอุดมสมบูรณ์แห่งแผ่นดินสยามยังมี 

อยู่อีกหรือไม่ เพราะอย่างไรบ้างก็มีคำถามเกี่ยวกับการ 

บริหารจัดการ บ้างก็เป็นคำถามเกี่ยวกับ “พื้นที่” หรือ  

“อำนาจ” ของชาวนาซึ่งล้วนแต่ยังไม่มี การสถาปนา 

ความศักดิ์สิทธิ์ ใด ๆ ทั้งสิ้นอัตลักษณ์ชาวนา: สัญญะ 

แห่งกระดูกสันหลังของชาติ

 ความได้เปรียบและความเสียเปรียบยังเป็นการ 

ทบัซอ้นของอำนาจเสมอโดยเพาะในรฐัชาตทิีม่ ี“ความแบง่ 

ชนชั้น” ซึ่งอาจจะแบ่งแยกตามทฤษฎีทางสังคม หรือแม ้

แต่แบ่งกันเองคนไทยทุกคนกินข้าว แต่ทำไมคนปลูกข้าว 

หรือชาวนากลายเป็นคนท่ีมีปัญหามากท่ีสุดจากอดีตภาพฉาย 

ที่ชัดเจนคือ ข้าวเป็นอาหารหลักของไทยคนปลูกข้าว/ 

ชาวนามีความสุขสถาพรและปกติดีและเมื่อประเทศชาต ิ

มีการพัฒนาตาม “รูปแบบแห่งการพัฒนา” (pattern of  

development) ชาวนากลับกลายเป็นบุคคลที่ ได้รับ  

ความอ้างว้างและว่างเปล่า (loneliness and emptyness)  

มีหนี้สินมากขึ้น รวมทั้งมีปัญหาแตกแยกทางครอบครัว  

บางครั้งประสบปัญหาสภาวะแห่งผลิตผลข้าว และใน 

บางปีถึงกับรวมตัวกันประท้วงเพื่อให้รัฐบาลประกัน 

ราคาข้าว เป็นต้น

 กระดูกสันหลังของรัฐชาติ ไทย ก็คือ ชาวนา 

ประเทศจะขาดชาวนาไม่ได้ ข้าวเป็นสิ่งที่จำเป็นและมี 

คุณค่าต่อรัฐชาติเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่า ข้าวเป็นพลัง 

สำคัญทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ แต่คนที่ ได้รับ 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจมากที่สุด กลับกลายเป็นชาวนา 

ดังจะเห็นได้จากถ้ากระดูกสันหลังของชาติกลายเป็น 

กระดูกที่ ไม่แข็งแรง ด้วยเหตุที่ “เจ้าของร่างกาย”  

รัฐบาล) กลับให้ความสำคัญต่อ “สรีระข้างนอก”มากกว่า 

“สรีระข้างใน” กล่าวคือ ภาพลักษณ์ที่ฉายภาพออก 

มาทางด้านความเจริญแห่งวัตถุบนฐานคติของทุนนิยม 

(capitalism) เป็นส่วนใหญ่ วาทกรรมที่ว่า “ชาวนา 

คือสันหลังของชาติ” ดูเหมือนว่าจะกำลังพังทลาย !!!!!  

ชาวนา: ชะตากรรมและการพงัทลายของสงัคมเกษตรกรรม 

 ชาวนาไทยและชาวนาในประเทศอื่น ๆ ในภูม ิ

ภาคเอเซียรู้จักการบริโภคและการปลูกข้าวเป็นอย่างดี  

แต่อย่างไรก็ตาม การสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์และการสร้าง 

วัฒนวิถีแห่งอัตลักษณ์วัฒนธรรมข้าวหรืออัตลักษณ์ชาวนา 

ก็มีความแตกต่างกันบ้างแต่ไม่มากนัก

 ทุกวันนี้ร่องรอยของชาวนาได้รับผลกระทบจาก 

การไหลบา่ของความเปน็เมอืง (urbanization) ความผกผนั 

และความผันผวนของสังคม การก่อรูปของสังคมใหม่ 

กำลังคืบคลานและแฝงตัวเข้ามาโดยที่ชาวนาอาจจะรู้บ้าง  

หรือไม่รู้บ้าง แต่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า “น่าจะดี”  

กับความเป็น “วัตถุนิยม” สิ่งนี้จะเป็นเส้นทางหนึ่งที่ทำให ้

ชาวนาเพิกเฉยต่อความเรียบง่ายและสันโดษ ฉะนั้นสิ่งนี้ 

จงึทำใหช้าวนาบางสว่นลมื “กำพดื” ของตนเองไป สว่นใหญ ่

พบว่าชาวนามีการสร้างสภาวะความทันสมัยให้กับตนเอง 

มากขึ้น แต่ยังมีบางส่วนที่ยังมีชะตากรรมเฉกเช่นรุ่น 

ก่อน ๆ ที่ผ่านมา สภาพเช่นนี้ถูก “ผุกร่อน” ลงไปทุกที 

 ในโลกหลังยุคใหม่หรือแม้แต่ที่เรียกว่าหลังชาต ิ

นิยม (post-nationalism) นั้น สิ่งที่ชาวนาจะต้อง 
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ตระหนักนั้นคือ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของชาวนากับรัฐ 

ด้วยการผลิตซ้ำ (reproduction) แบบอุดมการณ์ดั้งเดิม 

ที่ว่า ชาวนาเป็นเพียงชนชั้นที่ถูกครอบงำได้ง่ายและยาก 

ต่อการพัฒนา ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงจำเป็นจะ

ต้องส่งผลให้ชาวนาเกิดโลกทัศน์ ชีวทัศน์ รวมทั้งค่านิยม 

ใหม่ที่สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในสถานการ

ณ์ข้อความรู้ปัจจุบัน (situated knowledge)

 บทสรุปที่น่าจะเกิดคุณค่าต่อการไม่พังทลายของ 

สังคมเกษตรกรรมซึ่งมีชาวนาเป็นเสาหลักหรือรากแก้ว 

แหง่รฐัชาตนิัน้ จำเปน็ตอ้งมกีารผนวกรวม (assimilation)  

และประสานรวม (integration) สร้างความชอบธรรม 

ให้กับชาวนา และสร้างความเป็นเอกภาพให้กับชาวนา 

มากขึ้น ผู้เขียนมองว่า สิ่งที่จะบรรลุถึงแก่นแกนของ 

การพัฒนาได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ชาวนามีความรู้  

มีปัญญา ภายใต้การจัดการศึกษาให้แก่ชาวนาอย่างถูกตัอง 

และตรงจริต

ชาวนาบัณฑิต: จากรากหญ้าสู่รากแก้ว

 ชาวนากับการพัฒนาประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญ 

และตอ้งมกีารพฒันาอยา่งกลมกลนืและลงตวั แตท่ีผ่า่นมา 

รัฐให้อำนาจทางการพัฒนาแก่ชาวนาค่อนข้างน้อยด้วย 

เหตทุีช่าวนาถกูมองเปน็เพยีงแคก่ลุม่คนระดบั “รากหญา้”  

ขาดทักษะความรู้ความสามารถที่จะมาบริหารจัดการ 

ประเทศชาติ จากสถานการณ์ความเป็นจริง ความรู้หรือ 

ญาณวิทยาที่ถูกถ่ายทอดให้กับชาวนานั้นเป็นเพียง 

กระบวนการที่ ให้ความรู้และจัดการความรู้แบบดั้งเดิม 

การปรับใช้ความรู้ยังไม่ดีพอ ขาดความเหมาะสมกับการ 

เปลีย่นแปลงทกุ ๆ  มติขิองสงัคม ฉะนัน้แนวทางทีจ่ะพฒันา 

ชาวนาใหม้คีวามศกัดิส์ทิธิจ์าก “รากหญา้” สู ่“รากแกว้” นัน้  

จำเป็นต้องสร้างมิติเชิงอำนาจที่ถูกทับอยู่ให้เปล่งประกาย 

ออกมา ดังแผนภูมิ

คุณค่าแห่งตน

- ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

- ความรู้

- ปัญญา

ชาวนาบัณฑิต
การพัฒนาสังคมไทย

ที่ยั่งยืน

การปรับตัว

- เชิงสังคมวัฒนธรรม

- เชิงเศรษฐกิจ

- เชิงการเมือง

- เชิงสังคมโลก

  โลกาภิวัตน์ อารยะ

คุณค่าแห่งสังคม

- รากแก้วของรัฐชาติ

- ทักษะทางโลก

- ทักษะทางธรรม
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อิงแอบฐานคติที่เกิดจากอัฉริยภาพของปราชญ์ชาวบ้าน  

รวมทั้งการสอนเนื้อหา ที่มีความลุ่มลึกถึง “การพัฒนา 

ที่ยั่งยืน” เพื่อหนุนนำให้เกิดการรักษาอัตลักษณ์ทางด้าน 

เกษตรกรรมทางเลือกที่มีพลังมากขึ้น

 2. ทางด้านการจัดการเรียนการสอน

 ผู้สอนจะถูกคัดกรองและคัดสรรจากอัฉริยะภาพ 

ปราชญ์ชาวบ้านส่วนหนึ่ง เพื่อที่จะได้สร้างกระบวนการ 

ส่งผ่านข้อความรู้ได้อย่างชัดเจน กล่าวอย่างง่ายคือ  

แนวทางปฏิบัติแบบดั้งเดิมในวิธีการดำรงอยู่ของชาวนา 

ประการหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับวาทกรรม “การเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ” จำเป็นจะต้องมีนักวิทยาศาสตร์ทางด้าน 

เทคโนโลยีอาหารมาร่วมรังสรรค์เพื่อให้เกิดมิติความเป็น 

สากลและความรูใ้นระดบัสงู เพราะความรูท้ีห่ยบิยมืมาจาก 

ต่างสาขาจะนำมาใช้ให้ได้ดีนั้น ต้องผ่านกระบวนการ 

เรียนรู้ และรู้เรียนพอสมควร ตลอดจนต้องมีการปรับ 

แนวคิดและทิศทางในการจัดการศึกษาจริง ๆ ต้องหมั่น 

ทบทวนและศึกษาบทเรียนจากชุมชน จากหมู่บ้านที่ 

เรยีกวา่ “อูข่า้วอูน่ำ้” วธิกีารตา่ง ๆ  ตอ้งเปน็รปูธรรม ซึง่จะ 

ช่วยย่อและช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ลงไปได้มาก  

ฉะนัน้การเรยีนรูใ้นกระบวนวชิาตา่ง ๆ  ตอ้ง “ลงมอืปฏบิตั”ิ  

และสรา้งบทเรยีนในการศกึษาของ “ชาวนาบณัฑติ” จรงิ ๆ  

 3. ทางด้านการวัดผลและประเมินผล 

 การศึกษาที่ดี ในรูปแบบที่วัดและประเมินผล 

จากมุมมองของนักประเมินผลทางการศึกษานั้น คงหนี 

ไม่พ้นความจริงสูงสุด (metaphysics) ที่ตั้งไว้ว่า ชาวนา 

จะมีวิธีการทำนา “เป็น” และสามารถ “ปรับเปลี่ยน”  

“ถ่ายโยง” ความรู้และปัญญาซึ่งเป็นผลจากการบ่มเพาะ 

ให้ตนเองสามารถเป็นอยู่และดำรงอยู่ ได้อย่างดี และที่ 

ชัดเจนที่สุดคือ มีวัฒนวิถีที่ดีขึ้นจะวัดผลหรือประเมินผล 

ตามนักวิชาการของสำนักใดก็ตาม เมื่อชาวนาเป็นบัณฑิต 

แล้วต้องมีความอหังการ ศรัทธาในวิชาชีพ และพร้อมที่จะ 

สืบสานตำนานชาวนาไทยให้ก้าวไกลในสังคมโลกได้ 

เป็นอย่างดี นี่คือ การสร้างความปกติสุขสถาพรของ 

ชาวนาได้ชัดเจน 

ฉะนั้น แนวคิดมิติแห่งความเป็นรากแก้วของชาวนา  

รัฐจะต้องฉายภาพและให้ความสำคัญในระบบคุณค่า  

(Axiology) มากกวา่ทีเ่ปน็อยู ่แตส่ิง่ทีเ่หน็เปน็เชงิประจกัษ ์

ถึงแม้ว่าเป็น “รากฝอย แต่เป็นรากฝอยที่เกิดจากต้นข้าว 

ผลผลิตของชาวนา ย่อมแสดงให้เห็นถึงการเลี้ยงผู้คน 

ทั้งประเทศ”

บุพนิมิตของชาวนา: บุพนิมิตทางการศึกษา

 โดยที่มนุษย์มีรูปแบบแห่งวิธีคิดที่เกี่ยวโยงกับ 

การศึกษาและต่างสร้าง “ประวัติศาสตร์บอกเล่า” ว่าผู้ที่ 

ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน (formal schooling  

education) จะมีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับการสถาปนาว่า 

เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางปัญญามากกว่าคนที่ขาดโอกาส 

ในการบ่มเพาะในระบบโรงเรียน

 ด้วยวิธีคิดที่มีมิติแห่งการพัฒนาที่แน่วแน่ 

และสร้างความเป็นชาตินิยมในโลกหลังยุคใหม่ของ 

รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (2554) ซึ่ งสอดคล้องกับปณิธานของ 

มหาวทิยาลยัทีว่า่ “40 ปทีีร่ามรบัใชบ้า้นเมอืงจะทำตอ่เนือ่ง 

ด้วยความภาคภูมิใจ” (Ramkhamhaeng University:  

40 years proudly serving the nation and proudly  

continue to serve now and forever) ได้เสกสรรปั้นแต่ง 

ในการปรับกระบวนทัศน์ให้ชาวนาได้มี “พื้นที่” (space)  

ในสังคมมากขึ้น ทั้งนี้ผู้เขียนใคร่ขอฉายภาพบุพนิมิต 

ทางการศึกษาของชาวนาดังต่อไปนี้

 1. ทางด้านหลักสูตร

 หลักสูตรจะต้องเป็นหลักสูตรที่เน้นอัตลักษณ์ 

และวัฒนธรรมชาวนา ซึ่งต้องผสมผลานการส่งผ่าน 

กระบวนการผลิตข้าวของชาวนาแบบดั้งเดิม รวมทั้ง 

ผสมผสานความรู้ที่เป็น “สมัยใหม่” และ “ทันสมัย”  

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจไทย การนำ 

แนวคิดทางการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์สังคมเกษตรกรรม  

ความรู้ทางด้านความสัมพันธ์เชิงการผลิต และความ 

สมัพนัธเ์ชงิกระบวนการเปลีย่นผา่นการทบัซอ้นแหง่อำนาจ 

ของรัฐและชาวนา วาทกรรมเชิงการสร้างอัตลักษณ์ไทย 
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บทสรุป

 เมื่อการศึกษาในระบบโรงเรียนได้สร้างอำนาจ  

“พื้นที่” (space) ทางการศึกษาต่อชาวนามากขึ้น จำเป็น 

อยู่ดีที่ ชาวนาต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ทำอย่างไรให้พื้นที ่

แผ่นดินไทยกลับมามีความมั่งคั่ง “ทุ่งรวงทอง” ที่บ่งบอก 

ถงึความงดงามและความอดุมสมบรูณ ์คงเปน็อตัลกัษณ์ไทย 

ที่ปรากฎต่อสายตาของชาวโลกได้เหมือนเดิม การอพยพ 

ยา้ยถิน่ของชาวนาทีผ่า่นมา ขอใหเ้ปน็เพยีง “ประวตัศิาสตร ์

ชั่วคราว” เท่านั้น 

 การหวนกลับมานึกถึง “กำพืด” ของประเทศ 

ที่เป็นเกษตรกรรม จะต้องเป็นความภาคภูมิใจในรัฐชาติ 

อย่างยิ่ง และที่สำคัญรัฐชาติต้องให้ “กำลังใจ” แก่ชาวนา 

อย่างสม่ำเสมอและเอาใจใส่เป็นพิเศษ มิฉะนั้นอาจจะเกิด 

สภาพที่เรียกว่า “ชาวนาอาลัย” เฉกเช่นบทเพลงของ  

คนด่านเกวียนที่ถ่ายทอดออกมาให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ 

แต่ที่สำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไป  

(Every thing is changeable.) ชาวนาตอ้งระลกึอยูเ่สมอวา่  

“ลืมรากเหง้าก็เผาแผ่นดิน” สิ่งนี้ก็จะยังมาถึงซึ่งความ 

เจริญงอกงามและความสุขแห่งรัฐชาติ ได้อย่างมั่นคง 

และสถาพรสืบไป
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การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning)

ภัทราวดี มากมี*
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บทคัดย่อ

 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) หรือ PBL เป็นรูปแบบการสอนที่สามารถ 

นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดีมากวิธีหนึ่ง คือ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์  

แก้ปัญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น ยังมีโอกาสออกไป 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในส่วนของผู้สอนก็ลดบทบาทของการเป็นผู้ควบคุม 

ในชั้นเรียนลง กันผู้เรียนมีอำนาจในการจัดการควบคุมตนเอง สามารถหาความรู้ใหม่ได้ตามความประสงค์ผู้เรียน 

ต้องทำงานเป็นกลุ่ม กำหนดขั้นตอนการเรียนรู้เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดปัญหา, การระดมสมอง, การวิเคราะห์ 

ปัญหา, การวางแผนการศึกษาค้นคว้า, การสร้างประเด็นการเรียนรู้และประยุกต์ ใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา และ 

การสรุปผลและรายงานผล มีบทบาทให้กำลังใจผู้เรียนในการอภิปรายและเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และช่วยประธานกลุ่ม 

ขับเคลื่อนการอภิปรายและรักษาเวลา ให้กลุ่มได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ รวมถึงตรวจสอบความเข้าใจของกลุ่ม  

และสุดท้ายคือและประเมินการแสดงออกของสมาชิกในกลุ่ม

คำสำคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

Abstract

 Problem-based Learning or PBL is, one of the best teaching models that can used to improve the  

quality of learning of the students PBL-- unable students to develop learning skills critical thinking,  

problem solving and creativity thinking. Students in PBL involved more in learning and practicing,  

having there is also an opportunity to seek self-directed learning resources. Both inside and outside  

the school. It will reduce a supervisory role of teachers. Students are empowered to manage their own  

PBL consists of 6 steps; problem, brain storming, problem analysis, planning, learning and application  

*อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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and summary and report. Students to work as a group. Instructors working in groups role encouraging  

students all.

Keywords: Problem-based Learning

ความนำ

 “การเรียนรู้ ” เป็นกระบวนการที่ทำให้คน 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือเปลี่ยนความคิด คนสามารถ 

เรยีนไดจ้ากการไดย้นิ การสมัผสั การอา่น การใชเ้ทคโนโลย ี 

การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่มีความแตกต่างกัน เด็ก 

จะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้องเรียน ส่วนผู้ใหญ่เรียนรู้ 

จากประสบการณ์ การเรียนรู้ในห้องเรียนเกิดขึ้นจาก 

ประสบการณ์ที่ผู้สอนนำเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทาง 

จิตวิทยาที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้โดยใช้วิธีใด วิธีหนึ่ง  

เช่น ความเป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน หรือความ 

ไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ผู้สอนเป็นผู้สร้างเงื่อนไข และ 

สถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจึงต้อง 

พจิารณาเลอืกรปูแบบการสอน รวมทัง้การสรา้งปฏสิมัพนัธ ์

กับผู้เรียนให้เหมาะสม

 ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานั้น แนวคิดเรื่องการ 

เรียนรู้ที่นักการศึกษานำมาอภิปรายโต้แย้งกัน ส่วนใหญ่ 

มุ่งไปที่แนวคิดของนักจิตวิทยา 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่  

กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนิยม (behaviorist  

learning) ซึ่งเชื่อว่า โลกของเรามีความรู้อยู่มากมาย  

แต่ความรู้ที่สามารถถ่ายโยงมายังผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

มีเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ 

ก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง  

นักคิด นักจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยมมองธรรมชาติ 

ของมนุษย์ในลักษณะเป็นกลาง คือ ไม่ดีไม่เลว (neutral- 

passive) การกระทำตา่ง ๆ  เกดิจากอทิธพิลของสิง่แวดลอ้ม 

ภายนอก พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนอง 

ต่อสิ่งเร้า (stimulus-response) การเรียนรู้เกิดจากการ 

เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง กลุ่มพฤติกรรม 

นยิมใหค้วามสำคญักบั “พฤตกิรรม” มาก เพราะพฤตกิรรม 

เป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ สามารถวัดและทดสอบได้ นัก 

จิตวิทยาในกลุ่มที่ ได้รับการยอมรับมากที่สุด ได้แก่  

Skinner กับ กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพุทธิปัญญานิยม  

(cognitive learning theory) ซึ่งเชื่อว่า ความรู้เกิดจาก 

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งโครงสรา้งทีม่ลีกัษณะเฉพาะ (particular  

structure) กับสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา (psychological  

environment) ของผู้เรียนแต่ละคน การเรียนรู้จะเกิดขึ้น 

กต็อ่เมือ่ผูเ้รยีนไดป้รบัเปลีย่นโลกภายในของตน โดยอาศยั 

กระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากการรับความรู้ใหม่เข้าไป 

ในสมอง หรือจากการปรับเปลี่ยนความรู้เก่าให้เข้ากับ 

ความรู้ใหม่ (ยรรยง สินธุ์งาม, 2551) นักจิตวิทยาที่ได้รับ 

การยอมรับแนวคิดมากที่สุดได้แก่ Piaget

 แม้ว่าแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม 

นิยมจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการจัดการศึกษาในยุคที่ 

ผ่านมา แต่นักการศึกษาที่เข้าใจแนวคิดของนักจิตวิทยา 

กลุ่มพุทธิปัญญานิยมก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในป ี 

ค.ศ.1990 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้ทศวรรษต่อไปเป็น  

ทศวรรษของสมองและทศวรรษของการศกึษา (The decade  

of brain and the decade of education.) (มัณฑรา  

ธรรมบุศย์, 2545) ผลจากการค้นคว้าวิจัยเรื่องสมอง 

ทำให้นักการศึกษารู้ว่า สมองมนุษย์มีลักษณะเฉพาะที่เป็น 

ของตนเอง สมองเปน็แหลง่ของพฤตกิรรม และเปน็อวยัวะ 

ที่มีความสลับซับซ้อนมาก สมองของคนเราสามารถรับ 

ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาได้ทุกอย่าง (receive all  
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education) แต่เนื่องจากคนเรามีรูปแบบการเรียนรู้  

(learning style) ที่แตกต่างกัน ดังนั้น วิธีการเรียนรู้ของ 

แต่ละคนจึงแตกต่างกันไปด้วย (มัณฑรา ธรรมบุศย์,  

2545) นอกจากการค้นคว้าเรื่องสมองแล้ว สหรัฐอเมริกา 

ยังมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแนวโน้มและ 

วิสัยทัศน์ของหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษ 

ที่ 21 นี้ กลุ่มตัวอย่างมีทั้งที่เป็นนักธุรกิจระดับชาติ  

ผูน้ำทางการศกึษา และตวัแทนจากรฐับาล ประมาณ 150 คน  

นำมาใช้ในงานวิจัยโดยใช้เทคนิค Delphi ในการศึกษา  

และใช้ระยะเวลา 3 ปี รายงานส่วนหนึ่งของการศึกษา  

โดย Wilson, 1991 สรปุไดว้า่ การเตรยีมนกัเรยีนใหพ้รอ้ม 

ที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต จำเป็นต้อง 

ปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะการคิดแบบวิจารณญาณ และม ี

ทักษะในการตัดสินใจ นักเรียนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล  

และสามารถปรับแปลงข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้  

โดยนักเรียนเหล่านี้ต้องมีลักษณะกล้าเสี่ยง เป็นนักสำรวจ 

และเป็นนักคิดที่รู้จักให้ความร่วมมือกับผู้อื่น รวมทั้ง 

ต้องมีการบูรณาการหลักสูตรเพื่อให้เกิดกิจกรรมแบบ 

สหวทิยาการ (interdisciplinary activity) ดว้ย (อานภุาพ  

เลขะกุล และคณะ, 2549)

 ในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมา มีทฤษฎีการเรียนรู้ 

ใหม่ ๆ เกิดขึ้นหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ 

นักการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากได้แก่ ทฤษฎี 

การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (constructivist learning  

theory) ซึ่งมีแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาใน 

ศตวรรษที่ 21 มาก ทฤษฎีดังกล่าวเชื่อว่า การเรียนรู้จะ 

เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองผสมผสาน 

จากความรู้ที่มีอยู่ เดิมและจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่  

ด้วยเหตุนี้ ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ควรเป็น 

ห้องเรียนที่ครูเป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่าง โดยนักเรียน 

เปน็ฝา่ยรบั (passive learning) แตต่อ้งใหผู้เ้รยีนไดล้งมอื 

ปฏิบัติเอง สร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเอง  

และมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น (active learning)  

รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดนี้มีอยู่หลายรูปแบบ  

เช่น การ เ รี ยนรู้ แบบให้ความร่ วมมื อกันและกัน  

(cooperative learning) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน  

(collaborative learning) การเรียนรู้โดยการค้นคว้า 

อย่างอิสระ (independent investigation method)  

การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based  

learning) เป็นต้น (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545)สำหรับ 

บทความนี้ ผูเ้ขยีนจะขยายความเฉพาะรูปแบบ การเรยีนรู ้

ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่านั้น

แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem- 

based Learning_PBL) หมายถึง วิธีการเรียนรู้บน 

หลักการของการใช้ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยง 

ความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ ใหผ้สมผสานกบัขอ้มลูใหม ่แลว้ประมวล 

เป็นกับความรู้ใหม่ (Barrows, 2000) เพื่อให้นักศึกษา 

ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา โดยฝึกวิธีการคิดเพื่อแก้ปัญหา  

และคน้ควา้หาความรู ้ความเขา้ใจ ทัง้ขัน้พืน้ฐานและขัน้สงู  

เป็นวิธีการจัดหลักสูตรให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น  

โดยอาศัยปัญหาจริงในการปฏิบัติการณ์ของวิชาชีพนั้น 

เป็นตัวแกน หลักสูตรที่สอนโดยใช้วิธีนี้เริ่มจากการให้ 

ปัญหาที่เป็นสถานการณ์จริงแก่ผู้เรียน แทนที่การบรรยาย 

ใหค้วามรูข้องสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูส้อนหลกัสตูรที่ใช ้ 

PBL จึงสอนให้นักศึกษาแสวงหาความรู้และทักษะ 

ด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหาที่จัดไว้ให้  

มกีารใชว้สัดกุารเรยีนการสอนทีก่ำหนดไวใ้นหลกัสตูร และ 

มีครูคอยให้คำปรึกษาแนะนำโดยมีวิธีการแบ่งนักศึกษา 

เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ตั้งประธานและเลขานุการของกลุ่ม 

หมุนเวียนกันไป ทำงานร่วมกันในการคิดคำอธิบายกลไก 

การเกิดของปัญหาที่ได้รับ ตั้งสมมติฐาน และวางแผน 

ในการทดสอบสมมติฐานนั้น รวมถึงวางแผนในการค้นคว้า 

หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำเสนอต่อกลุ่ม ก่อนที่จะสรุป 

กลไกของปัญหานั้น ผู้สอนมีหน้าที่เตรียมโจทย์ปัญหาที่ 

ครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จัดเตรียมทรัพยากร 

การเรียนรู้ ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา  

ไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความรู้หรือให้ข้อมูลโดยตรง
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เงื่อนไขที่สนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 เงื่อนไขที่สนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น 

ฐานประกอบไปด้วย เงื่อนไข 3 ประการ (Hmelo-Silver  

& Barrows, 2006) ได้แก่ (1) มีการกระตุ้นให้นักศึกษา 

คิดและแสดงออกซึ่งความรู้เดิมก่อน (activation of  

prior knowledge) (2) การเรียนในสิ่งที่เหมือนจริงมาก 

ที่สุดจะช่วยให้การเรียนบรรลุเป้าหมาย ผู้สอนจึงต้อง 

ตั้งโจทย์ปัญหาให้เหมือนจริง (encoding specificity)  

และ (3)การทำความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ให้สมบูรณ์  

(elaboration of knowledge) โดยให้ผู้เรียนมีโอกาส 

เสริมต่อความเข้าใจนั้นด้วยการกระทำหลายอย่าง เช่น  

การต่อบันทึก การอภิปรายถกเถียง การถามคำถาม 

การจดบันทึก การรายงานในที่ประชุม การเรียนการสอน 

ที่ดีจึงควรเน้นกิจกรรมที่ให้โอกาสนักศึกษาได้แสดงออก 

ซึ่งความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ

ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

 ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบ่งออก 

เป็น 3 ขั้นตอน (Schmidt, 1993) ประกอบไปด้วย

 ขั้นตอนแรก เป็นการเรียนกลุ่มย่อยครั้งแรก  

นักเรียนได้รับโจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นสถานการณ์จริงที่เกิด 

ในวชิาชพี นกัเรยีนในกลุม่ชว่ยกนัวเิคราะหแ์ยกแยะปญัหา  

แยกปญัหาออกเปน็ประเดน็ตา่ง ๆ  แลว้หยบิยกแตล่ะปญัหา 

มาพิจารณาแต่ละข้อว่ามีต้นเหตุความเป็นมาอย่างไรและ 

ควรแก้ไขอย่างไร ตั้งสมมติฐาน กำหนดวัตถุประสงค์ 

การเรียนรู้เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน ผู้สอนควรดูแลชี้แนะ 

ให้ผู้ เรียนกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้ตรงกับ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 ขั้นตอนที่สอง นักศึกษาแยกย้ายไปค้นคว้าตาม 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ทุกคนค้นคว้าทุกวัตถุประสงค์  

เมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจึงกลับมารวมกลุ่มอีกครั้ง 

 ขั้นตอนที่สาม เป็นการเรียนกลุ่มย่อยครั้งที่สอง  

นักศึกษาทุกคนจะร่วมกันอภิปรายถกเถียงถึง หัวข้อ 

ความรู้ที่ ได้ไปค้นคว้ามาว่าตรงประเด็นการแก้ปัญหา 

หรือไม่ สามารถเข้าใจปัญหาเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ พร้อมทั้ง 

สรุปเป็นความรู้ทั่วไป ผู้สอนมีหน้าที่ชี้แนะหากนักเรียน 

มีข้อมูลไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง แต่ ไม่ ได้เป็นผู้สรุป 

ให้นักเรียน

ขั้นตอนการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

 สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2553)  

ได้กำหนดขั้นตอนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ไว้  

6 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การกำหนดปัญหา ในขั้นตอน 

การกำหนดปัญหา (problem) ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา  

เพื่อร่วมกันระบุปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมายให้มี 

ความชดัเจน (2) การระดมสมองในขัน้ตอนการระดมสมอง  

(brain storming) จากกลุ่มนักศึกษาที่แบ่งไว้ในขั้นตอน 

ที ่1 จะเริม่เขา้ใจปญัหาใหม้ากขึน้โดยการแตกปญัหาออกเปน็ 

ประเด็นย่อย ๆ  เชื่อมโยงปัญหาโดยใช้ “ความรู้เดิม” ก่อน  

(3) การวิเคราะห์ปัญหาในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา  

(problem analysis) เริ่มต้นจากการให้กลุ่มนักศึกษา 

วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผล ซึ่งให้กลุ่มนักศึกษากำหนด 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อค้นหาข้อมูลที่จะอธิบาย 

ผลการวิเคราะห์ที่ตั้งไว้ นักศึกษาสามารถบอกได้ว่าความรู้ 

ส่วนใดรู้แล้ว ส่วนใดต้องกลับไปทบทวน ส่วนใดยังไม่รู ้

หรือจำเป็นต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติม (4) การวางแผน 

การศึกษาค้นคว้า ในขั้นตอนการวางแผนการศึกษาค้นคว้า  

(planning) นกัศกึษาไดว้างแผนการศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลู 

ความรู ้จากแหลง่ตา่งๆ การจดัสรรแบง่งานกนัของนกัศกึษา 

ในกลุ่ม (ใช้ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้า)  

(5) การสร้างประเด็นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ข้อมูล 

เพื่อแก้ปัญหา ในขั้นตอนการสร้างประเด็นการเรียนรู้ 

และประยุกต์ ใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา (learning and  

application) โดยกลุ่มนักศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการ 

ศึกษาซึ่งเป็น “ความรู้ใหม่” เป็น input ของการแก้ปัญหา  

ซึ่งคาดว่าส่วนหนึ่งจะประกอบด้วย แนวคิด หลักการ  

หรือทฤษฎีที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในหน่วย 

การสอนนั้นๆ รวมทั้งคำตอบบางส่วนที่ได้จากงานวิจัย 



11

 ในทุกขั้นตอน 1-6 ที่กล่าวมาจะมีการประเมิน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) ที่ต้องการ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Qualification  

Framework._TQF) และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ในแผนการสอน (lesson plan) และประมวลรายวิชา  

(course syllabus) อันเป็นการประเมินตามสภาพจริง  

(authentic assessment) โดยใน 5 ขั้นตอนแรก  

เป็นการประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation)  

และขัน้ตอนที ่6 เปน็การประเมนิผลสรปุรวม (summative  

evaluation) หรือการสอบวัดผลเช่นปกติ ทั้งนี้เมื่อปฏิบัติ 

ตามทั้ง 6 ขั้นตอนดังกล่าวบทบาทของผู้เรียนแต่ละคน 

จะแตกต่างกันดังรายละเอียดในตาราง 1

ที่เกี่ยวข้อง ( ในขั้นตอนนี้ผู้สอนมีบทบาทที่ต้องศึกษา 

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ก่อนมอบหมายให้นักศึกษาไปค้นคว้า  

แลว้ตรวจสอบขอ้มลูทีน่กัศกึษาไดร้วบรวมมาวา่ สอดคลอ้ง 

กับสิ่งที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา และ 

เพียงพอสำหรับการแก้ปัญหาแล้วหรือยัง) กลุ่มนักศึกษา 

ทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ข้อมูล สำหรับ 

การแก้ปัญหาที่ ได้กำหนดไว้ จนได้ผลลัพธ์ (output)  

ซึ่งเป็นคำตอบสำหรับปัญหา และ (6) การสรุปผล 

และรายงานผล ในขั้นตอนสุดท้าย เป็นการสรุปและ 

รายงานผล (summary and report) เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

จากการนำแนวคดิ หลกัการ หรอืทฤษฎทีีน่กัศกึษาไดศ้กึษา 

มาจากขั้นตอนที่ผ่านมาพร้อมนำเสนอผลการแก้ปัญหา  

รายละเอียดขั้นตอนการนำ PBL มาใช้สรุปดังภาพ 1

ภาพ 1 สรุปขั้นตอนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ที่มา. จาก “สังเคราะห์ขั้นตอนการใช้ปัญหาเป็นฐาน,” 

โดย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2553, 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย: ปทุมธานี.
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ตาราง 1

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มการเรียนการสอนแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เลขานุการ อาจารย์/ผู้สอน ประธานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม

1. บันทึกประเด็นที่กลุ่ม

   อภิปราย

2. ช่วยกลุ่มจัดระบบความคิด

3. ร่วมกันอภิปราย

4. บันทึกการใช้ทรัพยากร

1. ให้กำลังใจสมาชิกในกลุ่ม

   ให้ช่วยกันอภิปราย

2. ช่วยประธานในกลุ่มในการ

   ขับเคลื่อนการ อภิปราย

   และรักษาเวลา

3. ตรวจสอบให้เลขานุการ

   บันทึกประเด็นให้ถูกต้อง

4. ป้องกันการพูดนอกลู่นอกทาง

5. ทำให้แน่ใจว่ากลุ่ม

   ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์

   ที่ถูกต้อง

6. ตรวจสอบความเข้าใจของกลุ่ม

7. ประเมินการแสดงออกของ

   ทุกคน

1. นำกลุ่มทำงาน

2. กระตุ้นให้สมาชิก

   อภิปราย

3. ขับเคลื่อนการอภิปราย

4. รักษาเวลา  

5. ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจ

   ว่ากลุ่มทำงานถูกทาง

6. ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า

   เลขานุการทำงานถูกต้อง

1. ดำเนินการตามขั้นตอน

   ของกระบวนการ

2. ร่วมอภิปราย

3. ฟังและเคารพความ

   คิดเห็นของผู้อื่น

4. ถามคำถามตรงไป

   ตรงมา

5. ทำการค้นคว้าวิจัย

   วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   ทุกข้อ

6. แบ่งปันข้อมูลกับเพื่อน

   ในกลุ่ม

ที่มา. จาก “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL),” โดย อานุภาพ  เลขะกุล และคณะ, 2549, สมุทรปราการ:  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

การประเมินผลลัทธ์การเรียนรู้

 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) ในการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ควรประกอบ 

ไปด้วย 3 ส่วนได้แก่ ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และเจตคติ (attitude) รายละเอียดดังตาราง 2 

ตาราง 2 

การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ความรู้ ทักษะ เจตคติ 

ควรประเมินระดับการแก้ปัญหา

ไม่เน้นความจำ และประเมิน

การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการประเมิน

ความรู้

ควรประเมินทักษะต่อไปนี้

- ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self study)

- ทักษะการใช้เหตุผล (reasoning skill)

- ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)

- ทักษะในการตัดสินใจ (decision making)

- ทักษะในกระบวนการกลุ่ม (group process) เช่น 

  การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม การมีส่วนร่วม

- ทักษะในการทำหัตถการ 

- ทักษะในการประเมินตนเอง (self assessment)

ควรประเมินความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์ 

การตรงต่อเวลา มนุษยสัมพันธ์

กับผู้อื่น ความใฝ่รู้

Note. from “Academic and social integration and study progress in problem based learning,”  

by S., Severiens, & H., Schmidt, 2009, Higher Education, 58(1), 59-69
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 การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้สอน 

ควรให้ผลย้อนกลับ (feedback) กับผู้เรียนตลอดเวลา  

มีการประเมินขณะเข้ากลุ่มและหลังสิ้นสุดการเรียน 

การสอน ความรู้ และเจตคติที่ควรประเมินในการเรียน 

การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบไปด้วย 11 ด้าน  

ได้แก่ (1) ความรู้ (2) การทำงานเป็นทีม (3) การทำหน้าที ่

ประธาน (4) การฟัง (5) การจดบันทึก (6) ทักษะ 

การแก้ปัญหา (7) ความร่วมมือ (8) เคารพความเห็น 

ของผู้อื่น (9) การประเมินวรรณกรรมเชิงวิจารณ์  

(10) การเรียนโดยการกำกับตนเอง และ (11) ทักษะ 

การนำเสนอ (Woods, 1994)

เทคนิควิธีการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน

 เทคนิควิธีการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน สรุปได้ว่าประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ (1)  

การยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้(เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ) (student-centered) (2) เรียนโดยแบ่งเป็น 

กลุ่มย่อย (small group tutorial) (3) การใช้ปัญหาจริง 

เป็นตัวกระตุ้น (problem-solving based) และ (4)  

การจัดการบูรณาการของเนื้อหาความรู้ (integration)  

โดยผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนแบบ 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 สำหรับการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

ควรมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เป็น 4 แนวทาง  

ได้แก่ (1) ควรมีห้องเรียนกลุ่มย่อยให้เพียงพอรวมถึง 

มีห้องให้นักศึกษาฝึกทักษะการปฏิบัติการ (2) ห้องสมุด 

ต้องมีหนังสือ สื่อ และทรัพยากรการเรียนรู้หลากหลาย  

(3) การจัดสถานที่ฝึกงานผู้สอนต้องเข้าใจระบบการเรียนรู ้ 

และเข้าใจปรัชญา PBL และ (4) อาจารย์และบุคลากร 

ต้องเข้าใจระบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ต้องมีการพัฒนาอาจารย์บุคลากรในบทบาทหน้าที่ 

ที่เปลี่ยนไป รวมถึงการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

สรุป 

 โดยภาพรวมแล้วการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน หรือ PBL เป็นรูปแบบการสอนที่สามารถ 

นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดี 

มากทีส่ดุวธิหีนึง่ เพราะสอดคลอ้งกบัแนวการจดัการศกึษา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับ 

ปรับปรุง 2545) คือ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด 

วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียน 

มสีว่นรว่มในการเรยีนและไดล้งมอืปฏบิตัมิากขึน้ นอกจากนี้ 

ยังมีโอกาสออกไปแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง 

ทรัพยากรเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

ในส่วนของผู้สอนก็จะลดบทบาทของการเป็นผู้ควบคุม 

ในชั้นเรียนลง แต่ในทางกลับกันผู้เรียนจะมีอำนาจในการ 

จัดการควบคุมตนเอง ส่วนจะหาความรู้ใหม่ได้มากหรือ 

น้อยเพียงใดก็แล้วแต่ความประสงค์ของผู้เรียนเนื่องจาก 

ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง

 การที่ผู้เรียนต้องหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ 

การเรียนรู้เป็นกระบวนการตลอดชีวิต (lifelong process)  

เพราะความรู้เก่าที่ผู้เรียนมีอยู่แล้วจะถูกนำมาเชื่อมโยง 

ให้เข้ากับความรู้ใหม่ตลอดเวลา จึงทำให้ผู้เรียนเป็นคน 

ไม่ล้าหลัง ทันเหตุการณ์ ทันโลก และสามารถปรับตัว 

ให้เข้ากับสังคมโลกในอนาคตได้อย่างดีที่สุด และการเรียน 

การสอนโยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นเหมาะสมกับรายวิชา 

ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการคิดขั้นสูง  

ให้กับผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  

มีการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิได้เช่นกัน ที่สำคัญผู้เรียนควรมี พื้นฐานความรู้  

หรือประสบการณ์มาบ้างจะช่วยให้การเรียนการสอน 

โดยใชป้ญัหาเปน็ฐานราบรืน่มากยิง่ขึน้ เชน่ นำวธิกีารเรยีน 

การสอนนี้ไปใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เป็นต้น
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บทคัดย่อ

 การศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

ความท้าทายของการศึกษา คือ การพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศให้เจริญก้าวหน้า  

ความมุง่มัน่ในการพฒันาการศกึษาเพือ่มาตรฐานและความสอดคลอ้งตอ่ความตอ้งการของตลาดแรงงาน รฐับาลไดป้ระกาศ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ บทความนี้นำเสนอประเด็นปัญหาของการศึกษากับมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแสดงอีกหนึ่งมุมมองเพื่อสะท้อน 

การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยโมเดล 4+1 ของการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องกับ 

การศึกษาและนโยบายการศึกษา กระบวนการบริหารจัดการการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  

และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เช่น มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ความเป็นสากลและการใช้ภาษา ซึ่งเป็นปัจจัย 

ช่วยสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ส่วนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเป็นมาตรฐานการศึกษา 

อันหนึ่งในส่วนของสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาไทยทุกระดับชั้นในสถาบัน 

การศึกษาต่าง ๆ  ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันมีคุณภาพขั้นต่ำใกล้เคียงกันและสามารถก้าวสู่มาตรฐาน 

การศึกษาระดับสากลได้

คำสำคัญ: โมเดลการศึกษา, กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

Abstract

 Education has been continuously developed to support the needs of social and economic  

development. The challenge of education is to keep people self-developed for their own society and  

country growth. Education development must conform with the needs of market place. The Thai  

government has declared the national education laws, thus becoming the responsibility of the Ministry  

รองศาสตราจารย์/รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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of Education. This law is used as a guideline for human resource development. This paper presents  

the problem issues of education and standard learning outcome, and the point of view of an education  

development model called 4+1 model of sustainable education development. Such a model is composed  

of an education stakeholder and policy, an education process management, the use of educational  

information technology, and an education environment, such as an education standard and quality,  

globalization, and languages. The smart management of these components will help the achievement  

of education development. In addition, the National Qualification Framework (NQF) which is one of  

educational environments is employed as a guideline for Thailand’s education development of all levels  

and for all educational institutes. This will guarantee that any graduates with the same program from  

different educational institutes will have the same academic standard and will be able to compete with  

the educational world benchmark.

Keywords: Educational Model, National Qualification Framework

การศึกษาที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 การศึกษาจำเป็นต้องมีการบูรณการเพื่อให้ผู้เรียน 

มีการเรียนรู้เชิงประจักษ์ สามารถประสมประสานความรู้ 

เพือ่แกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์แตร่ะบบการศกึษาไทย 

สว่นใหญน่ำเอาวชิาเปน็ตวัตัง้และแยกชวีติออกจากการศกึษา  

วธิกีารเรยีนการสอนเปน็แบบทอ่งจำ ทำใหค้ดิไมเ่ปน็ซึง่เปน็ 

การทำลายฐานความรู้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ, 2547) ด้วยความสำคัญของการศึกษา รัฐบาลจึง 

ประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

และฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2545 (ราชกิจจา 

นุเบกษา, 2542) โดยนิยามการศึกษา ตามมาตรา 4  

หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม 

ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก  

การอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลง 

ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก 

การจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคมการเรยีนรู ้และปจัจยัเกือ้หนนุ 

ใหบ้คุคลเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง สว่นมาตราอืน่ ๆ  ทีเ่ปน็ปจัจยั 

ช่วยสนับสนุนการศึกษา มีหัวข้อดังนี้

 มาตรา 22 การจัดการศึกษาที่ เน้นผู้ เรียน 

สำคัญสุด

 มาตรา 24 กระบวนการเรียนรู้ต้องสอดคล้อง 

กับความสนใจและถนัดของผู้ เรียน ฝึกทักษะจาก 

ประสบการณ์จริง

 มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อ 

การศึกษาและเรียนรู้ ไม่ใช่การหาผลประโยชน์

 มาตรา 64 ส่งเสริมการพัฒนาตำรา

 มาตรา 65 การพัฒนาบุคลากร ผู้ผลิตทรัพยากร 

การศึกษา

 มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิ์ ได้รับการพัฒนาขีด 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

การทำเทคโนโลยีทางการศึกษา

 มาตรา 68 จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ 

การศึกษา

 มาตรา 69 รฐัตอ้งจดัตัง้หนว่ยงานกลาง ทีพ่จิารณา 

เสนอนโยบาย แผนส่งเสริมและประสานงานวิจัย และ 

ประเมินคุณภาพการผลิตและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว  

พบว่าเป็นการกำหนดมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติใน 3  

ประการหลกั คอื (1) คณุลกัษณะของคนไทยทีพ่งึประสงค ์

ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคนเก่ง คนด ี 

และมีความสุข (2) แนวการจัดการศึกษาจัดการเรียนรู้  

ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ และการบริหารโดยใช้ 

สถานศึกษาเป็นฐาน และ (3) แนวการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้ การสร้างวิถีการเรียนรู ้

และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง โดยจัดการศึกษาออกเป็น  

4 ระดับ คือ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการอาชีวศึกษา และ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญต่อ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการ 

พัฒนาสังคมและประเทศ พร้อมทั้งสามารถแข่งขันกับ 

นานาประเทศได้ 

 จากการเปิดโลกเสรีทางการศึกษาของเขตการค้า 

เสรี (Free Trade Area-- FTA) และการรวมตัวของ 

ประชาคมอาเซียน ทำให้ประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อ 

ให้การบริการทางการศึกษาไทยเป็นที่ ยอมรับของ 

นานาประเทศ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,  

2549; สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) การพัฒนา 

การศึกษาของไทยจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 

และคุณภาพของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การ 

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อม 

การศึกษาให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพคนไทยให้ 

สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ 

แลว้วา่ประเทศไทยยงัคงตอ้งพฒันาการศกึษา เพือ่สามารถ 

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางการศึกษาของภูมิภาค หรือ 

ประชาคมอาเซียน และโลกได้

 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วย 

สนับสนุนการศึกษาให้ก้าวหน้า เทคโนโลยีสารสนแทศ 

เพื่อการศึกษาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ เรียน 

สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และพัฒนาความรู้ตนเองได้ 

อย่างรวดเร็ว เป็นช่องทางที่เปิดโอกาสทางการศึกษา  

ซึ่งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับรูปแบบ 

การบริหารจัดการ หลักสูตรหรือโปรมแกรมการศึกษา  

วิธีการจัดการการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่รองรับ 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการปรับรูปแบบ 

การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในและ 

นอกระบบ การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของชาติและโลก หลักสูตรพลวัต (dynamic curriculum)  

หลักสูตรที่สนับสนุนภูมิปัญญาไทย/ท้องถิ่น และหลักสูตร 

ทางออนไลน์ เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา

ประเด็นการศึกษากับมาตรฐานผลการเรียนรู้

 คุณภาพผู้เรียนจะขึ้นกับเอกลักษณ์ของแต่ละ 

สถาบันการศึกษาทำให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ (learning  

outcome) และการประเมินการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  

ในอดีตการศึกษาไทยยังไม่มีการกำหนดคุณลักษณะของ 

ผู้เรียนไว้อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ  

เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ มาเลเซีย และ 

ประเทศต่าง ๆ  ในยุโรป ซึ่งมีการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒ ิ

การศึกษาแห่งชาติหรือลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์  

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและวัดผลการเรียนรู้ 

และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ ซึ่งเป็น 

การประกันคุณภาพการศึกษา และทำให้ภาคธุรกิจ  

หรือองค์กรใด ๆ ที่ต้องการบุคลากรสามารถเชื่อมั่น 

ในคุณภาพคนที่จะทำงานในองค์กร แต่ประเทศไทย 

เมื่อพิจารณามาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาของหลักสูตรที่ 

ความเหมือนและ/หรือใกล้เคียงกันในสถาบันการศึกษา 

ต่าง ๆ กลับมีคุณภาพแตกต่างกัน จึงเป็นที่มาของ 

การประกาศกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ 

(Thailand Qualification Framework--TQF) ในปี  

พ.ศ. 2552 ซึง่ยงัคงตอ้งขยายผลเพือ่ใช้ในระดับการศกึษา 

ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษาต่อไป

 เมื่อพิจารณาปัญหาผู้ เรียนระดับอุดมศึกษา 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (learning outcome)  

ที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ โดยการสำรวจ 

นักศึกษาจำนวน 98 รายในปี พ.ศ. 2554 เรื่องประเด็น 

ปัญหาของการพัฒนาประเทศไทย สามารถสรุปผลได้ดังนี ้
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม

 1. มีความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ค่านิยม และ 

ขาดความรับผิดชอบต่อการกระทำ

 2. ไม่กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร หรือสิ่งที่ 

เป็นความจริง

 3. จิตสำนึกยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน หรือ 

เอาเปรียบสังคม

 4. ขาดความรับผิดชอบต่อตน สังคม และ 

ประเทศชาติ

 5. ละเลยในกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกฎหมาย

 6. ขาดจรรยาบรรณ เกี่ยวข้องกับระบบอุปภัมถ์ 

ทางการศึกษา 

 7. ขาดความซือ่สตัย ์และเสยีสละตอ่ประเทศชาติ 

 8. ภาวะความเป็นผู้นำไม่มากพอ 

 9. ขาดความสามัคคี

 10. ขาดความละอาย ปริญญาซื้อง่ายขายคล่อง  

หรือ มีการปลอมแปลงผลการศึกษา

ด้านความรู้

 1. มีความรู้ไม่ต่อเนื่องหรือความเชื่อมโยงความรู ้

ของทุกระดับการศึกษา

 2. ความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ รู้ลึกในความรู้ของ 

สาขา/สาขาวิชาที่เรียน

 3. เน้นท่องจำ มากกว่าการประยุกต์ใช้

ด้านทักษะทางปัญญา

 1. ขาดการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 2. มีการบริโภคสื่อ/ข้อมูล โดยขาดการวิเคราะห์ 

หาข้อเท็จจริงจากหลายแหล่งข้อมูล

 3. ขาดทักษะวิชาชีพ ความไม่พร้อมแก้ไขปัญหา 

จริงในสภาพการทำงานจริง

 4. ขาดการคิดวิเคราะห์ มีความเข้าใจว่าเรียนสูง  

ชีวิตจะดีขึ้น

ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ (ทักษะทางสังคม)

 1. ใชค้วามรูส้กึตนเปน็เครือ่งชีว้ดัในการตดัสนิใจ 

 2. ขาดการเอื้อต่อการแก้ไขปัญหากลุ่มอย่าง 

สร้างสรรค์

 3. ขาดการยอมรับ/รับฟังในความต่าง หรือ 

ไม่ยอมรับความจริง

 4. ถกูทำลายสิง่ยดึเหนีย่วจติใจ เพือ่ผลประโยชน ์

ของบางกลุ่ม

 5. ขาดสปิริต ความจริงจังและจริงใจในการ 

ปฏิบัติงาน 

 6. เลี่ยงความรับผิดชอบ กรณีมีช่องว่างในกฎ 

ระเบียบ ข้อปฏิบัติ หรือขาดบทลงโทษ

 7. มีความขัดแย้งทางการศึกษา หรือ การขาด 

ความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล

 8. ขาดการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง

 9. มีพฤติรรมตามค่านิยมต่างประเทศ ตาม 

ชื่อแบรนด์

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. อ่อนคณิตศาสตร์

 2. ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สอง  

ในการสื่อสารกับต่างประเทศ

 3. ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลแก่ผู้อื่นได้ 

 4. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ 

 5. ความไม่สะดวกจากทรัพยากรการศึกษา หรือ 

ปัจจัยสนับสนุนการศึกษาไม่เพียงพอ

 จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่พัฒนาบุคลากร 

ในระดับอุดมศึกษา จึงกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ทั้ง 5 ด้าน ใน 6 ระดับคุณวุฒิ คือ ระดับอนุปริญญา  

(3 ปี) ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท  

ประกาศนยีบตัรบณัฑติขัน้สงู และปรญิญาเอก รายละเอยีด 

พบในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน 
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (สำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ส่วนสาขา/สาขาวิชา 

ที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ด้านทักษะพิสัย

บทบาทและความสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

แห่งชาติกับการพัฒนาการศึกษา

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

เริ่มพัฒนาในปี พ. ศ. 2545 และประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.  

2552 โดยมีสาระสำคัญเพื่อการพัฒนาการศึกษา ดังนี้  

(จิรณี ตันติรัตนวงศ์, 2552)

 1. เปน็เครือ่งมอืในการนำแนวนโยบายการพฒันา 

คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กำหนดใน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับ 

มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

สู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

 2. มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ (learning  

outcome) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเชิงคุณภาพเพื่อประกัน 

คุณภาพบัณฑิต

 3. มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่ 

เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเข้าไว ้

ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน

 4. เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

ในการสรา้งความเขา้ใจและความมัน่ใจในกลุม่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง/ 

มสีว่นไดส้ว่นเสยี เชน่ นกัศกึษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ  

ชุมชน สังคมและสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดว่าจะพึงมี

 5. มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใด ๆ  

ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้กับ 

สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิด 

โอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรตลอดจน 

กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยมั่นใจ 

ถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  

ภาคภูมิใจ และเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง

 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โมเดลการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

 การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (sustainable  

educational development) เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

เพื่อให้มีศักดิ์ศรี สมกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ สามารถ 

แข่งขันในบริบทสังคมโลก และร่วมสร้าง สานฝัน 

ความเป็นมนุษย์ จากการประยุกต์ ใช้โมเดลการพัฒนา 

ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการ 

พัฒนารูปแบบการศึกษาแบบยั่งยืนที่เป็นเป้าหมายหลัก 

อันหนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดยมีปัจจัยเพื่อสนับสนุน 

การพฒันาการศกึษารวม 4 องคป์ระกอบ คอื ดา้นผูเ้กีย่วขอ้ง 

และนโยบายการศกึษา เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา  

การบริหารจัดการการศึกษา และสภาพแวดล้อมทาง 

การศกึษา เรยีกรวมวา่โมเดล 4+1 ของการพฒันาการศกึษา 

แบบยั่งยืน ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 จะเป็นแรงผลักดันให้การศึกษา 

ในภาพรวมบรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา  

และสามารถเท่าเทียมนานาชาติได้ ดังแสดงในภาพ 1

ภาพ 1 โมเดล 4+1 ของการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 

 ผู้เกี่ยวข้องและนโยบายการศึกษา: ความ 

ร่วมมือกันของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ด้านการศึกษา เพื่อร่วม 

กำหนดนโยบายการศึกษา ประกอบด้วย

 1. การเปิดโลกเสรีการค้า และประชาคมอาเซียน  

เป็นแรงผลักดันให้ระบบการศึกษาต้องสามารถพัฒนา 
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บุคลากรที่มีศักยภายในการแข่งขันระดับนานาชาติได้

 2. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้นำการศึกษาไทย  

เพื่อจะชี้นำการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา การรวมพลัง 

และประสานงานด้านการศึกษา รวมทั้งการกระจาย 

ความรับผิดชอบสู่สถาบันการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ   

 3. สถาบันการศึกษา สนับสนุนการศึกษาทั้ง 

รูปแบบปกติและทางออนไลน์ เพื่อพิจารณาตลาด 

การศึกษา ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริม 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการแข่งขันด้านคุณภาพ 

การศึกษา

 4. ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และครูอาจารย์  

เป็นผู้บริหารและผู้บริการด้านการศึกษา จัดการหลักสูตร  

และสนับสนุนวิธีการเรียนการสอนที่ต้องมีความรู้ ทักษะ  

และเจตคติการให้บริการแบบปกติและแบบเสมือนได้

 5. นักศึกษา / ผู้เรียน ต้องมีทักษะการเรียนรู้ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ  

(พิการ) ต้องได้โอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกัน ส่วนคน 

ทั่วไปสามารถใช้ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ ์

เข้าสู่การศึกษาในระบบการศึกษาได้

 6. สถานประกอบการหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ รว่มกำหนด 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ หรือให้โอกาสการจัดการการศึกษา 

โดยสถานประกอบการ

 7. นโยบายการศึกษา ควรพิจารณาเส้นทาง 

อาชีพของการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย 

ใช้สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการด้านการศึกษา  

การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การชำระเงิน การกู้ยืม  

ความช่วยเหลือผู้เรียน การให้ทุนการศึกษา และการรับฟัง 

ความคิดเห็น เพื่อบูรณาการการจัดการศึกษาอย่าง 

อัตโนมัติ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็น 

เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาเกิดให้ประสิทธิภาพ  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เทคโนโลยี 

อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเพื่อความร่วมมือ (collaborative  

technology) เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์ และเทคโนโลยี 

การใช้งานทุกหนทุกแห่ง (ubiquitous technology)  

อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะได้มาซึ่งความโปร่งใสและการ 

เปิดเผยในการบริการจัดการและการบริการผู้เรียนได้ดีขึ้น  

นำมาซึ่ง

 1. การกระจายโอกาสทางการศึกษา จากการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทำมาตรฐานข้อมูล 

การศึกษาในมิติต่าง ๆ เช่น ความครบถ้วน ถูกต้อง  

ความสอดคล้องกัน ไม่ซ้ำซ้อน รวดเร็ว ทันสมัย น่าเชื่อถือ  

และสามารถเชื่อมโยงเพื่อเข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งการ 

ตรวจสอบ

 2. การศกึษายามตอ้งการ เปน็การเรยีนรูต้ลอดชพี  

โดยปราศจากข้อจำกัดด้านสถานที่

 3. การศึกษาที่ต้องการทักษะการใช้เทคโนโยลี 

สารสนเทศ ขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาต้องให้การ 

สนับสนุนด้านเทคนิคทางออนไลน์

 4. การเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ เป็นแบบ 

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียนแบบสมาร์ต หรือ 

ห้องเรียนเสมือนจริง 

 อย่างไรก็ตามการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี ต้อง 

พจิารณดา้นความมัน่คง (safety) ของระบบ และความเปน็ 

ส่วนตน (privacy) รวมทั้งการสร้างสื่อจากนวัตกรรม 

การเรียนรู้ใหม่ ๆ

 การบริหารจัดการการศึกษา เน้นการบริหาร 

โครงการ (project management) พัฒนาระบบการศึกษา  

และการบริหารกระบวนการศึกษา (educational process  

management) ที่มีระเบียบวิธีการดำเนินการที่สอดคล้อง 

กับหลักการ แนวทางและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ของประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยมาตรฐานด้านการบริหาร 

จัดการการอุดมศึกษา [9]

 1. การบริหารระบบการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา โดยใช้ 

หลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมี 

ดุลยภาพ คือ การสอน วิจัย บริการสังคม และทนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการจัดหาบุคลากรและทรัพยากร 

ทางการศึกษาที่เพียงพอ การให้บริหารภายในสถาบัน 

การศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ และการใหบ้รกิารทีด่แีกผู่เ้รยีน  
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ส่วนในระดับท้องถิ่นควรมีโมเดลการเรียนรู้ของชุมชน 

และมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อประสิทธิผลของการศึกษา 

 2. การบรหิารกระบวนการศกึษา เปน็ขัน้ตอนตา่ง ๆ   

ของการพัฒนาผู้เรียน ต้องมีกลยุทธ์การเรียนการสอน  

และกลยุทธ์การประเมินผลคุณภาพของผู้เรียนที่สมเหตุ 

สมผล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 สภาพแวดล้อมทางการศึกษา เป็นปัจจัยที่ 

สนับสนุนและเป็นแรงผลักดัน เพื่อกำหนดทิศทาง 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น คุณภาพ มาตรฐาน การใช ้

ภาษา ความเป็นสากล เครือข่ายการศึกษา และสังคม 

แห่งการเรียนรู้ เนื่องจาก

 1. การใชภ้าษาเพือ่สือ่สารกบัตา่งประเทศ สามารถ 

ก้าวสู่ความเป็นสากล

 2. เครอืขา่ยการเรยีนรู ้การสรา้งความรว่มมอืหรอื 

พันธมิตรทางการศึกษา เพื่อสร้างจุดแข็งแกร่งทาง 

การศึกษา

 3. การมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจ สถาน 

ประกอบการหรือผู้ว่าจ้าง (business arm)

 4. ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม 

 ปัจจัยทั้ง 4 องค์ประกอบ ถ้าได้พิจารณาให้ 

ครบถ้วน จะเป็นส่วนช่วยให้การพัฒนาการศึกษาลุล่วงได ้ 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ที่ผู้เรียนควรได้รับในแต่ละช่วงระดับการศึกษา

บทวิเคราะห์

 โจทย์สำคัญของการประยุกต์ใช้กรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิแห่งชาติ คือ (1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

จะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาไทยจริงหรือไม่ (2)  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติจะช่วยยกระดับการ 

ศึกษาไทยให้เท่าเทียมสากลได้จริงหรือไม่ และ (3)  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติช่วยให้นักศึกษาที่จบจาก 

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันมี 

คุณภาพขั้นต่ำใกล้เคียงกันใช่ไหม เมื่อพิจารณามาตรฐาน 

ผลการเรยีนรูต้ามหวัขอ้ 2 และสามารถแกป้ญัหาได ้คำตอบ 

ในประเด็นดังกล่าวน่าเป็นจริง โดยอาศัยความร่วมมือ 

ของทุกส่วนงานตามโมเดล 4+1 ของการพัฒนาการศึกษา 

อย่างยั่งยืน

 คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนา 

การศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพต้องสามารถนำระบบ 

มาใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ สามารถ 

ปรบัเปลีย่นตามสถานะการไดง้า่ย และนำสิง่ทีม่อียูเ่ดมิด ีๆ   

กลับมาใช้ใหม่

 การใช้งานได้จริง (usability)

 1. นโยบายการศึกษาแห่งชาติที่เป็นไปได้และ 

ไม่กำกวม และผู้เกี่ยวข้องต้องเข้าใจนโยบายการศึกษา 

แห่งชาติอย่างถ่องแท้

 2. สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจและ 

สังคมความเป็นอยู่ของประชาชน 

 3. พัฒนาคนที่พร้อมสู่การทำงานจริงในตลาด 

แรงงาน

 4. มีการบริหารความเสี่ยงและความผิดพลาดได ้

 5. ระบบศึกษาที่จูงใจและเป็นที่น่าสนใจ

 6. เข้าถึงประชาชน มีรูปแบบหรือช่องทางการ 

ศึกษาที่หลากหลาย

 7. มีเข้าใจความต้องการของชาติมากกว่าทำตาม 

ค่านิยม

 การมีประสิทธิภาพ (efficiency)

 1. การพัฒนาภายใต้งบประมาณการศึกษา ตาม 

ความต้องการของประชาชน

 2. เปน็ทีต่อ้งการของทอ้งถิน่ และเปน็ทีพ่งึพอใจ 

ของผู้ใช้แรงงาน

 3. ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาจากกลุ่ม 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. การพัฒนาบุคลากรของชาติพร้อมใช้งาน 

ทันเวลา

 5. การบริหารการศึกษาที่เฉียบคม ทันสมัย  

ไม่ทุจริตคอรัปชัน 

 6. มีศักยภาพ และบริหารการศึกษาอย่างมี 

ประสิทธิภาพ



22

 7. มีบุคลากรที่ทุ่มเท และทำงานจริง 

 8. ผลลัพธ์จากการใช้ภาษีประชาชนเป็นที่ 

พึงพอใจ

 ความน่าเชื่อถือ (reliability)

 1. ทำงานไม่ผิดพลาด ไม่เสียประโยชน์ มีความ 

มั่นคง ซื่อสัตย์ต่อประชาชน

 2. ทำตามหน้าที่

 3. สร้างคนดีเก่ง มีความรู้คู่คุณธรรมทำงานเพื่อ 

พัฒนาประเทศชาติได้จริง

 4. เป็นที่ต้องการของประชาชน

 5. โปร่งใส เปิดเผย

 การบำรุงรักษาง่าย (maintainability)

 1. สามารถพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขี้นได้ง่าย

 2. มีแผนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปรับ 

เปลี่ยนได้ตามเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของสังคม

 3. สานต่อนโยบายของชาติ และต่อยอด

 4. แก้ไขสถานการณ์การศึกษาได้ดี

 5. สนับสนุนการทำงาน ไม่จับผิด

 การนำสิ่งดีกลับมาใช้ใหม่ (reusability)

 1. นำทรัพยากรของชาติมาใช้งานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ

 2. ทำตามสัญญา

 3. แบบอย่างการศึกษาที่ดีได้

 จากคุณภาพของการศึกษาดังกล่าว การศึกษา 

อยู่ ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการสนับสนุนการเรียนรู้  

การศึกษาที่พึงตนเองได้ ภายใต้การพัฒนาคนที่ดีเก่ง  

เด่นภาษา เพื่อสร้างความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม  

และการลดช่องว่างทางดิจิทัลให้เกิดความเท่าเทียมกัน 

ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

 รูปแบบการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตจะเป็น 

การศึกษาแบบรวมพลัง (collaborative education)  

การใช้เครื่องมือสนับสนุนการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์  

เป็นการศึกษาที่ปราศจากขอบเขต (border) มีหลักสูตร 

ที่หลากหลายทั้งภูมิปัญญาไทยถึงนานาชาติ หลักสูตร 

ที่ชุมชม-สังคมมีส่วนรวม ที่สร้างความเป็นผู้นำทาง 

การศกึษาบางเรือ่งได ้การวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งสทิธบิตัร 

ทางปัญญา มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  

สามารถสนองความต้องการของชาติและนานาชาติได้ดี  

มีการสร้างเส้นทางอาชีพ (career path) ให้คนของชาติ  

โดยใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างความเจริญ 

เติบโตและการพัฒนาประเทศ

ข้อสรุป

 การพัฒนาการศึกษาเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความ 

สำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นการพัฒนาบุคลากรของชาติที่เป็น 

ทรัพยากรสำคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศให้ 

ก้าวหน้า ประเทศไทยมีการประกาศพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 และเพิ่มเติม ปี พ.ศ.  

2545 เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาการศึกษาไทยให้ 

เทา่เทยีมนานาชาต ิรวมทัง้การประกาศแนวทางปฏบิตัขิอง 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้บัณฑิตมีลักษณะตามมาตรฐาน 

ผลการเรยีนรูต้ามระดบัการศกึษา และสาขา/สาขาวชิาเรยีน  

การเข้าร่วมในประชาคมอาเซียนทำให้คนไทยต้องสามารถ 

แข่งขันในบริบทนานาชาติได้ การใช้ภาษา ทักษะไหวพริบ  

ที่พร้อม ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 

บัณฑิตพึ่งมี การที่จะสัมฤทธิผลตามเจตนารมย์ของชาติ 

หรือไม่ขึ้นกับความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

การเรียนรู้ การบริหารจัดการระบบและกระบวนการศึกษา  

และสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามโมเดล  

4+1 ของการพัฒนาการศึกษาแบบยั่งยืน คุณภาพของ 

บัณฑิตเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของระบบการศึกษาว่าดำเนิน 

ไดต้ามเปา้หมายไดเ้พยีงใด คณุภาพการศกึษาควรพจิารณา 

การนำระบบมาใช้งานได้จริงและง่าย มีประสิทธิภาพ  

น่าเชื่อถือ ปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามสถานการณ์ และการนำ 

สิ่งเดิมที่ดีกลับมาใช้งานใหม่ ได้ การศึกษาในอนาคต 
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จะเป็นแบบพันธมิตรเพื่อรวมพลังโดยใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศที่สามารถให้บริการการศึกษาแบบทุกหน 

ทุกแห่งได้ (ubiquitous education) จำเป็นต้องมี 

กระบวนการบริหารจัดการที่พร้อมการสนับสนุนวิธีการ 

เรียนรู้ที่หลายหลากได้
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บทคัดย่อ

 สินค้าเผื่อเป็นสินค้าที่สำรองไว้เพื่อตอบสนองความไม่แน่นอนของระบบ บทความนี้กล่าวถึงการคำนวณปริมาณ 

สินค้าเผื่อที่เหมาะสมในระบบที่อุปสงค์มีการแจกแจงรูปแบบต่างๆประกอบด้วย การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจง 

แบบต่อเนื่องเอกรูป และการแจกแจงแบบปัวซง ทั้งนี้หลักการพื้นฐานในการคำนวณปริมาณสินค้าเผื่อสามารถจำแนกได้ 

เป็นสามขั้นตอน โดยขั้นตอนที่หนึ่งเป็นการคำนวณค่าความน่าจะเป็นในการเกิดสินค้าขาดมือที่ระดับบริการลูกค้าที่กำหนด  

จากนั้นจึงทำการกำหนดจุดสั่งซื้อที่ค่าความน่าจะเป็นของการเกิดสินค้าขาดมือเท่ากับความน่าจะเป็นในการเกิดสินค้า 

ขาดมือซึ่งกำหนดไว้ในขั้นตอนแรก การคำนวณในขั้นตอนที่สองนี้จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะการแจกแจงของ 

อุปสงค์ระหว่างช่วงเวลานำ และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการกำหนดปริมาณสินค้าเผื่อจากผลต่างของจุดสั่งซื้อที่คำนวณได้ 

ในขัน้ตอนทีส่องและคา่เฉลีย่ของอปุสงคร์ะหวา่งชว่งเวลานำ ทัง้นีป้จัจยัทีม่คีวามสำคญัตอ่ความแมน่ยำในการกำหนดปรมิาณ 

สินค้าเผื่อคือความถูกต้องของการกำหนดลักษณะการแจกแจงของอุปสงค์ระหว่างช่วงเวลานำ

คำสำคัญ : สินค้าเผื่อ, ระดับบริการลูกค้า, อุปสงค์ไม่คงที่

Abstract

 Safety stock is materials reserved for the system uncertainties. This article mentions the  

determination of safety stock level in the system of uncertain demand. Various kinds of demand  

distribution such as normal, continuous uniform, and poisson, are discussed. In general, the procedure  

of safety stock determination can be divided into three steps. First, determine the probability of stock-out  

at the specified customer service level. The next step is to calculate the reorder point at the stock-out  

probability being determined from the first step. The calculation of this step is varied according to  

the lead time demand distribution. Finally, determine the proper safety stock level by subtracting the  

*อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทนำ

 ในระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่มีค่าอุปสงค์ 

ไม่คงที่ การคำนวณปริมาณสินค้าเผื่อที่เหมาะสม เป็นสิ่ง 

สำคัญ ปริมาณสินค้าเผื่อที่น้อยเกินไป จะทำให้ความน่า 

จะเป็นของการเกิดสินค้าขาดมือมีมากขึ้น ซึ่งเป็นผลให ้

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการสินค้าลดลง  

เกิดค่าใช้จ่ายในการสั่งย้อนหลัง หรือในบางกรณีเกิดการ 

สูญเสียการขาย รวมไปถึงการสูญเสียลูกค้า ในทำนอง 

กลับกันปริมาณสินค้าเผื่อที่สูงเกินไปส่งผลให้ค่าใช้จ่าย 

ในการจัดเก็บดูแลสินค้าคงคลังสูงขึ้น อีกทั้งการสำรอง 

สินค้าคงคลังจำนวนมากก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสจาก 

ต้นทุนจมที่เพิ่มขึ้นและปัญหาสภาพคล่องของเงินทุน 

หมนุเวยีนลดลง โดยทัว่ไปรปูแบบการคำนวณปรมิาณสนิคา้ 

เผื่อที่เหมาะสม สามารถจำแนกได้เป็นสองกรณี ในกรณี 

ที่หนึ่งหากทราบแน่ชัดถึงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการเกิด 

สินค้าขาดมือ ปริมาณสินค้าเผื่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ 

ระบบสามารถถูกคำนวณได้โดยพิจารณาค่าความน่าจะเป็น 

ของการขาดสินค้าที่ทำให้ผลรวมของค่าใช้จ่ายในการขาด 

สินค้าและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าเผื่อมีค่าต่ำที่สุด  

อย่างไรก็ดีการคำนวณปริมาณสินค้าเผื่อในกรณีแรกนี้ 

มักมีอุปสรรคจากการที่จากองค์กรส่วนใหญ่ ไม่ทราบ 

ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการเกิดสินค้าขาดมือ สำหรับในกรณ ี

ที่สอง เป็นกรณีที่ไม่ทราบค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของการเกิด 

สนิคา้ขาดมอื ซึง่ปรมิาณสนิคา้เผือ่ทีเ่หมาะสมจะถกูคำนวณ 

จากระดับบริการลูกค้า (Customer Service Level)  

ทีก่ำหนดโดยผูบ้รหิาร โดยทัว่ไประดบับรกิารลกูคา้สามารถ 

จำแนกไดเ้ปน็สองประเภท คอื ระดบับรกิารลกูคา้ตอ่หนว่ย 

อุปสงค์ (Customer Service Level per Unit Demand;  

CSL
U
) และ ระดับบริการลูกค้าต่อรอบการสั่ งซื้อ  

mean lead time demand to the reorder point. It can be clearly seen that the determination of demand  

distribution is an important factor having influences on the accuracy of safety stock calculation.

Keywords : Safety stock, customer service level, uncertain demand

(Customer Service Level per Order Cycle; CSL
O
)  

ทั้งนี้ระดับบริการลูกค้าต่อหน่วยอุปสงค์เป็นค่าที่สะท้อน 

ถึงจำนวนอุปสงค์ที่ถูกตอบสนองได้ในแต่ละรอบการสั่ง 

สินค้า เช่น ในกรณีที่ระบบมีการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต 

เพื่อนำมาตอบสนองต่ออุปสงค์ของผู้บริโภค ที่ค่า CSL
U
  

เปน็ 90 เปอรเ์ซน็ต ์สามารถอธบิายไดว้า่ หากอปุสงคเ์ฉลีย่ 

ของผู้บริโภคต่อรอบการสั่งซื้อสินค้ามีค่าเป็น 100 ชิ้น  

ระบบจะสามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ได้ 90 ชิ้น โดยเกิด 

การขาดสนิคา้เฉลีย่ตอ่รอบเปน็ 10 ชิน้ สำหรบัระดบับรกิาร 

ลูกค้าต่อรอบของการสั่งซื้อ เป็นค่าที่แสดงถึงจำนวนเฉลี่ย 

ของรอบการสั่งซื้อสินค้าที่สามารถตอบสนองอุปสงค์ของ 

ผูบ้ริโภคทีเ่กดิขึน้ได ้เชน่ ทีค่า่ CSL
O
 เปน็ 90 เปอรเ์ซน็ต ์ 

หากในระยะเวลาหนึ่งปี ระบบมีการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต 

เพือ่นำมาขายหรอืใชง้านทัง้สิน้ 10 รอบ โดยเฉลีย่แลว้ 9 รอบ 

ของการสั่งสินค้าจะสามารถตอบสนองอุปสงค์ที่เกิดขึ้นได ้

เพยีงพอ และม ี1 รอบการสัง่ทีเ่กดิสนิคา้ขาดมอื โดยสาเหต ุ

ที่การคำนวณถูกทำได้ง่ายและเห็นภาพชัดเจน การกำหนด 

ปริมาณสินค้าเผื่อที่เหมาะสมจากค่าระดับบริการต่อรอบ 

การสั่งซื้อจึงถูกประยุกต์ใช้มากกว่าการกำหนดปริมาณ 

สินค้าเผื่อจากระดับบริการต่อหน่วยอุปสงค์

 บทความนี้มุ่งเน้นถึงการคำนวณปริมาณสินค้า 

เผื่อที่เหมาะสม ที่ระดับบริการต่อรอบการสั่งซื้อที่กำหนด  

โดยกล่าวถึงตัวแบบพื้นฐาน และ การคำนวณสินค้าเผื่อ 

กรณอีปุสงคท์ีม่กีารแจกแจงในรปูแบบตา่งๆ อนัประกอบดว้ย  

การแจกแจงแบบปกต ิ(Normal Distribution) การแจกแจง 

แบบตอ่เนือ่งเอกรปู (Continuous Uniform Distribution)  

และการแจกแจงแบบปัวซง (Poisson Distribution)
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ตัวแบบพื้นฐานการคำนวณปริมาณสินค้าเผื่อที่ 

ระดับบริการต่อรอบการสั่งซื้อ

 ในระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่มีการสั่งสินค้า 

จากผู้ผลิตเพื่อนำมาตอบสนองอุปสงค์ของผู้บริโภค สินค้า 

เผือ่สามารถถกูพจิารณาไดว้า่เปน็สนิคา้ทีจ่ดัเกบ็ไวใ้นระบบ 

เพื่อชดเชยความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลานำ 

หรือระยะเวลารอคอยการนำส่งสินค้าจากผู้ผลิต โดยนับ 

ตั้งแต่ระบบทำการสั่งสินค้าไปที่ผู้ผลิตจนกระทั่งสินค้า 

ถูกส่งมาถึงระบบ ทั้งนี้ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นสามารถ 

จำแนกได้เป็นความไม่แน่นอนของอุปสงค์ของผู้บริโภค 

ระหวา่งชว่งเวลานำและความไมแ่นน่อนของชว่งเวลานำเอง  

ในปัจจุบันอิทธิพลของความไม่แน่นอนของช่วงเวลานำ 

มีน้อยลงมาก เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เอื้ออำนวยให ้

ผูข้นสง่สนิคา้ สามารถควบคมุและตดิตามการขนสง่สนิคา้ได ้ 

ปัจจัยความไม่แน่นอนที่สำคัญของระบบจึงมักมีสาเหตุ 

มาจากความไม่แน่นอนของอุปสงค์ระหว่างช่วงเวลานำ  

ตัวแบบที่จะถูกกล่าวถึงต่อไป จึงมุ่งพิจารณาการคำนวณ 

ปริมาณสินค้าเผื่อที่เหมาะสมเพื่อชดเชยความไม่แน่นอน 

ของอุปสงค์ระหว่างช่วงเวลานำ โดยหากกำหนดให้ LT  

เป็นความยาวของช่วงเวลานำ  เป็นค่าเฉลี่ยอุปสง

ค์ระหว่างช่วงเวลานำ SS เป็นค่าปริมาณสินค้าผื่อ และ 

ROP เป็นจุดสั่งซื้อใหม่แล้ว จะได้ว่า

  ROP =  +SS         (1)

 ค่าระดับบริการต่อรอบการสั่งซื้อเป็นค่าที่บ่งชี้ถึง 

จำนวนรอบการสั่งสินค้าจากผู้ผลิตที่สามารถตอบสนอง 

ต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคได้ จึงสามารถเขียนเป็นสมการ  

(2) ได้ว่า

 CSL
O
 = 1 - จำนวนรอบการสั่งซื้อสินค้า  ×100  (2)

               ที่ไม่สามารถตอบสนอง

                   อุปสงค์ได้ต่อปี

           จำนวนรอบการสั่งซื้อสินค้าต่อปี

 กำหนดให้ P(S) เป็นความน่าจะเป็นของการเกิด 

สินค้าขาดมือในแต่ละรอบการสั่งที่ระบบยอมรับจากการ

กำหนดค่า CSL
O
 ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

  100
1)( oCSLSP −=

           
(3)

 ทัง้นี ้เมือ่กำหนดคา่ระดบับรกิารลกูคา้ตอ่รอบการ 

สั่งซื้อสินค้า จะสามารถคำนวณค่าความน่าจะเป็นของ 

การเกิดสินค้าขาดมือในแต่ละรอบการสั่งที่ระบบยอมรับ 

ได้ดังสมการ (3) โดยค่าจุดสั่งซื้อจะถูกกำหนดขึ้นตามค่า 

ความน่าจะเป็นในการเกิดสินค้าขาดมือดังกล่าว ทั้งนี้ 

ปริมาณสินค้าเผื่อถูกคำนวณได้จากผลต่างของค่าจุดสั่งซื้อ 

และค่าเฉลี่ยของอุปสงค์ระหว่างช่วงเวลานำ ดังแสดงใน 

สมการ (1) การคำนวณสามารถถกูแสดงไดต้วัอยา่งตอ่ไปนี ้

 ตัวอย่าง 1 กำหนดให้จากการเก็บข้อมูลอุปสงค์ 

ระหว่างช่วงเวลานำจำนวน 100 ครั้ง ได้ค่าอุปสงค์และ 

ความถี่ ซึ่งสามารถนำมาคำนวณค่าความน่าจะเป็นของ 

ค่าอุปสงค์และความน่าจะเป็นในการเกิดสินค้าขาดมือที่ 

อุปสงค์แต่ละค่า ดังแสดงในตาราง 1

ตาราง 1

ข้อมูลค่าอุปสงค์ระหว่างช่วงเวลานำ
อุปสงค์ ค่า

อุปสงค์

ระหว่าง

ช่วง

เวลานำ

(ชิ้น)

ความถี่

ในการ

เกิด

อุปสงค์

(ครั้ง)

ความน่า

จะเป็น

ของค่า

อุปสงค์

ความน่าจะเป็น

ในการเกิดสินค้า

ขาดมือเมื่อ

กำหนดจุดสั่งซื้อ

เท่ากับอุปสงค์ M
i

M
1

30 3 3/100

= 0.03

1.00 - 0.03 = 0.97

M
2

40 12 12/100

= 0.12

0.97 - 0.12 = 0.85

M
3

50 20 20/100

= 0.20

0.85 - 0.20 = 0.65

M
4

60 30 30/100

= 0.30

0.65 - 0.30 = 0.35

M
5

70 25 25/100

= 0.25

0.35 - 0.25 = 0.10

M
6

80 8 8/100

= 0.08

0.10 - 0.08 = 0.02

M
7

90 2 2/100

= 0.02

0.02 - 0.02 = 0.00
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 ขั้นตอนการคำนวณสามารถแสดงได้ ดังนี้

 1. ทีร่ะดบับรกิารตอ่รอบการสัง่สนิคา้ 90 เปอรเ์ซน็ต ์ 

สามารถคำนวณคา่ความนา่จะเปน็ของการเกดิสนิคา้ขาดมอื 

ทีร่ะบบยอมรบัไดจ้ากสมการ (3) ไดเ้ทา่กบั 1 - 0.90 = 0.10  

หากกำหนดให้ M
i
 และ P

i
 เป็นค่าอุปสงค์และความน่า 

จะเป็นในการเกิดอุปสงค์แต่ละค่า i = 1, …, n ตามลำดับ 

แล้ว จะได้ว่า ค่าเฉลี่ยอุปสงค์ระหว่างช่วงเวลานำคำนวณ 

ได้จาก  ∑
=

=
n

i
iiLT PMM

1

 = 30(0.03) + 40(0.12) +  

…+ 90(0.02) = 59.4 หรือประมาณ 60 ชิ้น

 2. เมือ่พจิารณาสดมภ ์5 ในตาราง 1 พบวา่เพือ่ให ้

ความน่าจะเป็นในการเกิดสินค้าขาดมือมีค่าเท่ากับ 0.10  

จุดสั่งซื้อที่เหมาะสมควรมีค่าเป็น 70 ชิ้น

 3. จากการแทนค่าอุปสงค์เฉลี่ยระหว่างช่วงเวลา 

นำและค่าจุดสั่งซื้อในสมการ (1) จะได้ว่าปริมาณสินค้า 

เผื่อมีค่าเท่ากับ 70 - 60 = 10 ชิ้น

การคำนวณปริมาณสินค้าเผื่อที่ระดับบริการต่อรอบ 

การสั่งซื้อเมื่ออุปสงค์มีการแจกแจงแบบปกติ

 กรณีที่อุปสงค์ของสินค้าในระหว่างช่วงเวลานำ 

มีการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน 

 และ 2
LTσ  ตามลำดบั  ในระบบการสัง่ซือ้แบบประหยดั  

(EOQ) ความสัมพันธ์ของปริมาณการสั่งซื้อสินค้าต่อครั้ง  

(Q*) ชว่งเวลานำ (LT) จดุสัง่ซือ้ (ROP) และปรมิาณสนิคา้ 

เผื่อ (SS) สามารถถูกแสดงได้ดังรูป 1

รูป 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสินค้าเผื่อและความ 

น่าจะเป็นในการขาดสินค้ากรณีอุปสงค์ ในช่วงเวลานำ 

มีการแจกแจงแบบปกติในระบบการสั่งซื้อแบบประหยัด

 จากรูป 1 เมื่อระดับสินค้าเผื่อ (SS) มีค่าลดลง  

ความน่าจะเป็นในการขาดสินค้า P(S) จะมีค่าเพิ่มขึ้น  

โดยหากระบบไม่มีสินค้าเผื่อ ความน่าจะเป็นในการ 

เกิดสินค้าขาดมือจะมีค่าเป็น 0.50 ซึ่งเทียบเท่ากับ 

ระดับบริการลูกค้า CSL
O
 = (1 - 0.5) × 100 = 50  

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากกำหนดให้ P(S) = α แล้ว จะได้ว่า 

2
LTσ
  ซึง่ในทีน่ีป้รมิาณ X

i
 มคีา่เทา่กบัจดุสัง่ซือ้  

ROP จึงได้ว่า

                        
2
LTσ             (4)

 และจะเห็นได้ว่า  ค่าของ เป็นปริมาณ 

สินค้าเผื่อที่ต้องการ ดังนั้น

                
2
LTσ                   (5)

 ในกรณทีีก่ารเกบ็ขอ้มลูอปุสงคส์นิคา้ถกูทำเปน็วนั  

หากอุปสงค์แต่ละวันเป็นอิสระต่อกันและมีค่าความ 

แปรปรวนของอุปสงค์ต่อวันเป็น 2
dσ  แล้ว จะได้ว่าค่า 

ความแปรปรวนของอุปสงค์ ในช่วงเวลานำมีค่าเท่ากับ  

ผลรวมของคา่ความแปรปรวนอปุสงคต์อ่วนัจำนวน LT ครัง้  

หรือ 2
LTσ 2

LTσ  ซึ่งเมื่อแทนค่าในสมการ (4) และ  

(5) จะได้ว่า

           2
LTσ          (6)

               2
LTσ               (7)

 การคำนวนปริมาณสินค้าเผื่อกรณีอุปสงค์มีการ 

แจกแจงแบบปกติถูกแสดงในตัวอย่าง 2

 ตัวอย่าง 2 กำหนดให้อุปสงค์ต่อวันของสินค้า 

มีการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ย 87 ชิ้นและความ 

แปรปรวน 36 ชิ้น2 ทีช่่วงเวลานำ 5 วนัและค่าระดับบริการ  

CSL
O
 เทา่กบั 90 เปอรเ์ซน็ต์ การคำนวณสามารถแสดงได ้ 

ดังนี้

 1. จากสมการ (3) จะได้ว่าค่าความน่าจะเป็นของ 

การเกิดสินค้าขาดมือที่ระบบยอมรับ มีค่าเป็น 1 - 0.90  

= 0.10 โดยมีค่าอุปสงค์เฉลี่ยระหว่างช่วงเวลานำเป็น  

 = 87 × 5 = 435 ชิ้น

 2. จดุสัง่ซือ้สนิคา้ทีเ่หมาะสมคำนวณไดโ้ดยสมการ 
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ที่ (6) เท่ากับ  ชิ้น  

หรือประมาณ 453 ชิ้น

 3. จากสมการ (1) ปริมาณสินค้าเผื่อคำนวณได้ 

จาก SS = 452.19 - 435 = 17.19 ชิ้น หรือประมาณ  

18 ชิ้น ซึ่งหากใช้สมการ (7) ในการคำนวณจะได้ว่า  

 ชิ้น หรือประมาณ 18 ชิ้น  

เท่ากัน

การคำนวณปริมาณสินค้าเผื่อที่ระดับบริการต่อรอบ 

การสั่งซื้อเมื่ออุปสงค์มีการแจกแจงแบบต่อเนื่อง 

เอกรูป

 กรณีที่อุปสงค์ระหว่างช่วงเวลานำมีการแจกแจง 

ต่อเนื่องชนิดแบบเอกรูป [ ]baU ,~  โดยมีค่า a และ b  

เป็นอุปสงค์ต่ำสุดและอุปสงค์สูงสุดตามลำดับ จะได้ว่าค่า 

เฉลีย่ของอปุสงคร์ะหวา่งชว่งเวลานำเทา่กบั   

และค่าความแปรปรวนของอุปสงค์ระหว่างช่วงเวลานำ 

เป็น 2
LTσ  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 

สินค้าเผื่อและความน่าจะเป็นในการขาดสินค้าแสดงได ้

ดังรูป 2

รูป 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสินค้าเผื่อและความ 

น่าจะเป็นในการขาดสินค้ากรณีอุปสงค์ ในช่วงเวลานำ 

มีการแจกแจงแบบต่อเนื่องเอกรูปในระบบการสั่งซื้อ 

แบบประหยัด

 โดยค่าความน่าจะเป็นของการเกิดสินค้าขาดมือ 

สามารถคำนวณได้จาก  ซึ่งเมื่อ 

หาปริพันธ์และจัดรูปสมการจะได้ว่า

             ROP = b - P(S)(b - a)          (8)

 เมื่อแทนค่าสมการ (1) ในสมการ (8) และจัดรูป 

สมการ ค่าปริมาณสินค้าเผื่อสามารถคำนวณได้ดังสมการ  

(9)

                    (9)

 การคำนวนปริมาณสินค้าเผื่อกรณีอุปสงค์มีการ 

แจกแจงแบบต่อเนื่องเอกรูปถูกแสดงในตัวอย่าง 3

 ตัวอย่าง 3 กำหนดให้อุปสงค์ต่อช่วงเวลานำของ 

สนิคา้มกีารแจกแจงแบบเอกรปู ดว้ยคา่ตำ่สดุและคา่สงูสดุ 

เป็น 35 และ 65 ชิ้นตามลำดับ หากกำหนดระดับบริการ 

ลูกค้า CSL
O
 ไว้ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ การคำนวณสามารถ 

ทำได้ ดังนี้

 1. จากสมการ (3) จะได้ว่าความน่าจะเป็นของ 

การเกิดสินค้าขาดมือที่ระบบยอมรับมีค่าเท่ากับ 1 - 0.80  

= 0.20 โดยมีค่าอุปสงค์เฉลี่ยระหว่างช่วงเวลานำเป็น  

 = (65+35)/2 = 50 ชิ้น

 2. จุดสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสม คำนวณได้โดย 

สมการที่ (8) เป็น ROP = 65 - 0.20(65-35) = 59 ชิ้น 

 3. จากสมการ (1) ปริมาณสินค้าเผื่อเท่ากับ  

SS = 59 - 50 = 9 ชิ้น ซึ่งหากใช้สมการ (9) ในการ 

คำนวณจะได้ว่า SS = (65 - 35)(0.50 - 0.20) = 9 ชิ้น  

เท่ากัน

การคำนวณปริมาณสินค้าเผื่อที่ระดับบริการต่อรอบ 

การสั่งซื้อเมื่ออุปสงค์มีการแจกแจงแบบปัวซง

 การแจกแจงอุปสงค์แบบปกติและเอกรูปที่ 

กล่าวมาเป็นรูปแบบการแจกแจงชนิดต่อเนื่อง ซึ่งมี 

ข้อจำกัดประการหนึ่งคือ โดยส่วนใหญ่อุปสงค์มักมีค่าเป็น 

จำนวนเต็มชิ้น โดยเป็นลักษณะของการแจกแจงแบบ 

ไม่ต่อเนื่อง การประมาณค่าโดยใช้การแจกแจงแบบปกติ 

และเอกรูป อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ ทั้งนี้ความ 

คลาดเคลื่อนดังกล่าวจะมีค่าสูงขึ้นเมื่ออุปสงค์ระหว่าง 

ช่วงเวลานำมีค่าน้อยลง โดยทั่วไปแล้วหากอุปสงค์ระหว่าง 

ช่วงเวลานำมีค่าน้อยและเป็นการแจกแจงชนิดไม่ต่อเนื่อง  
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การแจกแจงแบบปวัซงมกัมคีวามเหมาะสมกวา่ เมือ่กำหนด 

ให้ตัวแปรสุ่ม X เป็นค่าอุปสงค์จริงที่เกิดขึ้นระหว่างช่วง 

เวลานำ จากฟงักช์นัการแจกแจงความนา่จะเปน็แบบปวัซง  

!
)(

X
exf

Xλλ−
=  จะได้ว่า ความน่าจะเป็นของการเกิด 

อุปสงค์ X ใดๆ มีค่าเท่ากับ

                            (10)

 ทั้งนี้ความน่าจะเป็นของการเกิดสินค้าขาดมือ 

เมื่อกำหนดจุดสั่งซื้อ ROP สามารถคำนวณได้จาก

                     
∑
=

−

−=
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i i

x
LT
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iLT

0 !
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(11)

 เมือ่พจิารณาสมการ (11) จะพบวา่การปรบัเปลีย่น 

ค่าจุดสั่งซื้อจะส่งผลให้ความน่าจะเป็นของการเกิดสินค้า 

ขาดมือเปลี่ยนแปลงไป ในการคำนวณนั้นจะทำการปรับ 

ค่าจุดสั่งซื้อไปจนกระทั่งได้ค่าความน่าจะเป็นของการเกิด 

สินค้าขาดมือเท่ากับค่าความน่าจะเป็นของการเกิดสินค้า 

ขาดมือที่ระบบยอมรับจากการกำหนดค่า CSL
O
 จากนั้น 

จงึใชส้มการ (1) ในการคำนวณปรมิาณการสัง่ซือ้ทีเ่หมาะสม  

ตัวอย่างที่ 4 แสดงการคำนวนปริมาณสินค้าเผื่อกรณี 

อุปสงค์มีการแจกแจงแบบปัวซง

 ตัวอย่าง 4 กำหนดให้อุปสงค์ต่อช่วงเวลานำของ 

สินค้ามีการแจกแจงแบบปัวซง ด้วยค่าเฉลี่ยอุปสงค์ 

ระหว่างช่วงเวลานำเท่ากับ 6 ชิ้นตามลำดับ หากกำหนด 

ระดับบริการลูกค้า CSL
O
 ไว้ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ การคำนวณ 

แสดงได้ ดังนี้

 1. จากสมการ (3) จะได้ว่าความน่าจะเป็นของ 

การเกิดสินค้าขาดมือที่ระบบยอมรับมีค่าเท่ากับ 1 - 0.90  

= 0.10 ซึง่คา่เฉลีย่อปุสงคร์ะหวา่งชว่งเวลานำเทา่กบั 6 ชิน้ 

 2. เพื่อกำหนดค่าจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม จะต้อง 

ทำการคำนวณความน่าจะเป็นในการเกิดสินค้าขาดมือ 

ที่แต่ละค่าของจุดสั่งซื้อ ดังแสดงในตาราง 2

ตาราง 2

การคำนวณความน่าจะเป็นของการเกิดสินค้าขาดมือ 

กรณีอุปสงค์มีการแจกแจงแบบปัวซงด้วยค่าเฉลี่ยอุปสงค ์

ต่อช่วงเวลานำเป็น 6 ชิ้น

ค่าอุปสงค์

เป็นชิ้น

(X
i
)

ความน่าจะเป็น

ของค่าอุปสงค์

คำนวณจาก

สมการที่ (10)

ความน่า

จะเป็น

สะสม

ความน่าจะเป็นของ

การเกิดสินค้าขาดมือ

คำนวณจาก 1-Col.

3 หรือคำนวณจาก

สมการ (11)
0 0.002478752 0.0025 0.9975
1 0.014872513 0.0174 0.9826
2 0.044617539 0.0620 0.9380
3 0.089235078 0.1512 0.8488
4 0.133852618 0.2851 0.7149
5 0.160623141 0.4457 0.5543
6 0.160623141 0.6063 0.3937
7 0.137676978 0.7440 0.2560
8 0.103257734 0.8472 0.1528
9 0.068838489 0.9161 0.0839
10 0.041303093 0.9574 0.0426

 จากตาราง 2 พบว่าเพื่อให้ได้ความน่าจะเป็นของ 

การเกิดสินค้าขาดมือไม่เกิน 0.10 จุดสั่งซื้อใหม่ควรถูก 

วางไว้ให้สามารถตอบสนองอุปสงค์ได้เป็นจำนวน 9 ชิ้น 

 3. จากการแทนค่าจุดสั่งซื้อและค่าเฉลี่ยอุปสงค์ 

ระหว่างช่วงเวลานำในสมการ (1) จะได้ว่าปริมาณสินค้า 

เผื่อมีค่าเท่ากับ SS = 9 - 6 = 3 ชิ้น

บทสรุป

 การคำนวณปริมาณสินค้าเผื่อในระบบที่มีอุปสงค์ 

ไมค่งทีเ่มือ่มกีารกำหนดระดบับรกิารลกูคา้ตอ่รอบการสัง่ซือ้ 

สินค้า มีหลักการพื้นฐานจำแนกได้เป็นสามขั้นตอน โดย 

ในขั้นตอนที่หนึ่งจะต้องทำการแปลงค่าระดับบริการลูกค้า 

เป็นค่าความน่าจะเป็นในการเกิดสินค้าขาดมือที่ระบบ 

ยอมรบั จากนัน้จงึทำการพจิารณากำหนดจดุสัง่ซือ้ซึง่ใหค้า่ 

ความน่าจะเป็นของการเกิดสินค้าขาดมือเท่ากับความน่า 

จะเป็นในการเกิดสินค้าขาดมือที่กำหนดไว้ในขั้นตอนแรก  

ซึ่งการคำนวณในขั้นตอนที่สองนี้จะมีความแตกต่างกัน 

ตามลักษณะการแจกแจงของอุปสงค์ระหว่างช่วงเวลานำ  
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และในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการกำหนดปริมาณสินค้า 

เผื่อจากผลต่างของจุดสั่งซื้อที่คำนวณได้ในขั้นตอนที่สอง 

และค่าเฉลี่ยของอุปสงค์ระหว่างช่วงเวลานำ ในหลักการ 

ดังกล่าวจะอยู่บนสมมุติฐานว่าความแปรปรวนของอุปสงค ์

ระหว่างช่วงเวลานำมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ทั้งนี้ 

ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความแม่นยำในการกำหนด 

ปริมาณสินค้าเผื่อคือความถูกต้องของการกำหนดลักษณะ 

การแจกแจงของอุปสงค์ระหว่างช่วงเวลานำ การเก็บและ 

วิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์ในอดีตควรถูกกระทำอย่างรอบคอบ 

และมีจำนวนข้อมูลมากพอ
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัจจัยความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และวิเคราะห ์

เพื่อหาชุดปัจจัยที่สามารถทำนายหรือพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประชากรคือ สถานศึกษาที่จัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 31,821 แห่ง และสถานศึกษาที่ 

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 581 แห่ง รวมประชากรทั้งสิ้น  

จำนวน 32,402 แห่ง สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบสัดส่วนได้สถานศึกษา 618 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ ค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน และสมการการถดถอยทางพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของบุคลากร 

โดยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้มี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก, ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน, ปัจจัยทุกตัวเกี่ยวข้องกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ 

มากและมีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับสูง ยกเว้นบรรยากาศองค์การ พบว่า มีความสัมพันธ ์

กันในระดับปานกลาง, ตัวแปรสามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

วัฒนธรรมองค์การระบบเทคโนโลยีภายในองค์การ และโครงสร้างองค์การ

คำสำคัญ : องค์กรแห่งการเรียนรู้, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา  

 2551

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. โชติ เพชรชื่น



32

Abstract

 These research aims to analyze factors affecting basic education institutions “becoming learning  

organizations.” A sample of 618 teachers from schools was drawn from the population consisting of  

31,821 basic education schools under the Ministry of Education and 581 schools under the Ministry of  

Interior. Questionnaires constructed by the researcher were used to collect data. Statistical techniques  

used to analyze data were arithmetic mean, standard deviation, t-test, F-test, Pearson’s Product Moment  

Coefficients’, and multiple regression. Findings shows that sample groups have high opinions on all the  

learning organizational factors. Teachers and executives have different opinions toward the concept of  

“being the learning organizations” of the schools. Regarding the learning organizational factors, they  

received high opinions and they are found related at high level of being the indicators toward “being  

the learning organization,” except the environmental factor of the schools which shows the relation  

at medium level. The best variables which can forecast the “being learning organization” of schools  

include leadership, organizational culture, technological system, and organizational structure.

Keywords : Learning organization.

ความนำ

 ประเทศไทยรับแนวคิดเรื่อง องค์การแห่งการ 

เรียนรู้มาปรับใช้ในภาคธุรกิจและภาคเอกชนเป็นอันดับ 

แรก ๆ เห็นได้จากการที่องค์การเอกชนและภาครัฐ 

นำแนวคิดนี้มาพัฒนาองค์การให้มีระบบการทำงานที่มี 

ประสิทธิภาพได้แก่ บริษัทเครือซีเมนต์ ไทย ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์และในภาคราชการได้นำแนวคิดมาปฏิรูป 

ระบบราชการ ให้เป็นระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  

(มาลธีรรมศริ ิ(2543, บทคดัยอ่) ปรชัญา เวสารชัช ์(2539,  

หน้า 40-41) กล่าวถึง ระบบราชการที่พึงประสงค์ว่าต้องม ี

ลักษณะอย่างน้อย 5 ประการคือ เป็นระบบมีวิสัยทัศน์  

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ยืดหยุ่นและปรับตัวได้เน้นผล 

จากการทำงาน และมีลักษณะเสริมแรงบุคลากรนอกจากนี ้

ยังกล่าวถึงระบบราชการที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ไว้ว่า ระบบราชการมิใช่เป็นเพียงกลไกที่รับรู้รับทราบ 

ขอ้มลู สถานการณ ์และสภาพปญัหาอยา่งตอ่เนือ่ง สามารถ 

นำขอ้มลูใหมม่าวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เพือ่ประยกุต์ใชใ้นการ 

ปฏิบัติงานของตนเองได้ ต้องเป็นองค์การพลวัตทันสมัย 

และมีความพร้อมในการแก้ปัญหาอยู่เสมอ องค์การที่จะม ี

ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ จะต้องเข้าใจถึง 

สภาพปัญหาอย่างแท้จริงอยู่ตลอดเวลาสามารถรวบรวม 

วิเคราะห์กลั่นกรอง และมีความสามารถในการตัดสินใจสูง 

 การพฒันารปูแบบการเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู้ 

โดยผ่านหน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะส่วนขยาย 

ของการอุดมศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันขององค์การไทย  

มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ ในระดับปานกลาง 

และมีความเป็นไปได้สูงในระบบย่อยด้านวิสัยทัศน์และ 

กลยุทธ์ ซึ่ง สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์(2545) กล่าวว่า หัวใจ 

ของการปฏริปูการศกึษา คอืการปฏริปูการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

และครผููส้อนเปน็สำคญั และกลไกทีส่ำคญัมากประการหนึง่ 

จะช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลสำเร็จได้ก็คือ  

ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการ 

ศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศ 

การเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้มีการแลกเปลี่ยน 
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เรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน การสร้างองค์ความรู้ 

ใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการจัด 

การเรียนการสอนสมัยใหม่ เป็นพลังในการขับเคลื่อน 

การปฏริปูการการเรยีนรูใ้หป้ระสบผลสำเรจ็ตามเจตนารมณ์ 

ของการปฏริปูการศกึษา สาเหตทุีท่ำใหก้ารปฏริปูการศกึษา 

ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องมาจากสถานศึกษา 

ยังไม่พัฒนาตนเองให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการ 

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ควร 

เริ่มต้นที่ สถานศึกษาต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่มี 

ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. การศึกษาสภาพความเป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสังกัดและขนาด 

ที่แตกต่างกัน

 2. การเปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสังกัด และขนาด 

ที่แตกต่างกัน 

 3. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม 

สังกัด และขนาดที่แตกต่างกัน 

 4. การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

ที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสังกัดและขนาดที่แตกต่างกัน 

 5. การวิเคราะห์เพื่อหาชุดปัจจัยที่สามารถทำนาย 

หรือพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสังกัดและขนาดที่แตกต่างกัน 

วิธีดำเนินการวิจัย

 ประชากร ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  

31,821 โรงเรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจำนวน 581  

โรงเรียน วิธีกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางกำหนดขนาด 

ตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  

ได้สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบ 

สัดส่วน (stratified random sampling) ได้สถานศึกษา 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น รวม 395 โรงเรียน จากสถาน 

ศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการและจากสถานศึกษาสังกัดองค์การ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ได้ 223 โรงเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 รูปแบบการวิจัยเป็นแบบสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ประกอบด้วย  

คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐานการทดสอบคา่ท ีการทดสอบ 

ค่าเอฟ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (pearson  

product moment correlations analysis) และสมการ 

การถดถอยทางพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple  

regression analysis) แบบสอบถามประกอบด้วย  

3 ตอนคือ

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เป็นแบบตรวจรายการ 

 ตอนที่ 2 สภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำแนกตามสังกัดและขนาด 

ที่แตกต่างกัน เป็นแบบมาตรวัด 5 ระดับจำนวน3 ด้าน

 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 ด้าน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 1. ผลการศึกษาสภาพความเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำแนกตามสังกัด 

และขนาดทีแ่ตกตา่งกนัใชส้ถติคิวามถี ่(frequency) รอ้ยละ  

(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(standard deviation)

 2. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด และขนาด 

ที่แตกต่างกัน ใช้การทดสอบค่า t (t-test)

 3. ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้การ 
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วเิคราะห์โดยการหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(correlations  

analysis) ระหว่างตัวแปรต้น กับตัวแปรตาม 

 4. ผลการวเิคราะหเ์พือ่หาชดุของปจัจยัทีส่ามารถ 

ทำนายหรือพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้สถิติวิเคราะห์ โดยการหาค่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (multiple regression  

analysis)

 5. เกณฑ์ในการตดัสนิผลการศกึษาสภาพความเปน็ 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำแนก 

ตามสังกัด และขนาดที่แตกต่างกันโดยใช้สูตรการคำนวณ  

ดังนี้

            

สรุปผลการวิจัย

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสังกัดและ 

ขนาดที่แตกต่างกัน

 สภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดองค์การ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและขนาดที่ 

แตกต่างกัน ได้แก่ โรงเรียน ขนาดเล็กขนาดกลาง และ 

ขนาดใหญ ่พบวา่ ดา้นคณุลกัษณะของบคุลากรโดยภาพรวม  

ทุกตัวบ่งชี้มีระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ( X  =  

3.94) ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ พบว่า โดยภาพรวม  

ทุกตัวบ่งชี้มีระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ( X  =  

4.09) 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสังกัดและ 

ขนาดที่แตกต่างกัน

 2.1 การเปรียบเทียบข้อคิดเห็นของผู้บริหาร 

สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อความเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัด 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยที่มี 

ขนาดที่แตกต่างกัน พบว่า (1) ค่าเฉลี่ยของระดับความ 

คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ 

ความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง 

ศึกษาธิการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ค่าเฉลี่ย 

ของระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

ที่มีต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ขนาดกลาง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง 

สถิติ (p>.05)

  2.1.2 ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อนทีม่ตีอ่ความเปน็องคก์าร 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยขนาดเล็กและ 

ขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่มีต่อความเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขนาดกลางมี 

ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต (p>.05)

 2.2 เปรียบเทียบสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

และสงักดัองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

ที่มีต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่พบว่าค่าเฉลี่ยของ 

ระดับความคิดเห็นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์การ 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ของสถานศกึษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง  

และขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ 

ทางสถิติ (p>.05)

 2.3 เปรียบเทียบภาพรวมความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

และสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง 
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มหาดไทย พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสงักดัคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน และสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>.05)

 ตอนที ่3 การศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็ 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม 

สังกัดและขนาดที่แตกต่างกัน

 ภาพรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยทุกตัว 

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.16) 

 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสังกัดและขนาดที่แตกต่างกัน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สัมพันธ์กับความ 

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามสังกัดที่แตกต่างกัน พบว่า ในภาพรวมของทุกปัจจัย 

มีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  

(r = 0.770) 

 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ในแต่ละด้านของสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐาน สามารถเรยีงลำดบัความสมัพนัธจ์ากคา่สมัประสทิธิ ์

สหสัมพันธ์ (r) โดยเรียงจากปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน 

ระดับสูงมาก ถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันระดับต่ำ 

 ตอนที่ 5 วิเคราะห์เพื่อหาชุดปัจจัยที่สามารถ 

ทำนายหรือพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสังกัดและขนาดที่แตกต่างกัน 

 5.1 วิเคราะห์หาชุดปัจจัยที่สามารถทำนายหรือ 

พยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานทั้งสองสังกัด พบว่า อำนาจพยากรณ์ของ 

ตัวพยากรณ์ และตัวคัดเลือกพยากรณ์ที่ดีที่สุดจากตัวแปร 

ทั้ง 6 ตัวแปร ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ พบว่า ปัจจัยที่มีอำนาจพยากรณ์ความเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

วัฒนธรรมองค์การ ระบบเทคโนโลยีภายในองค์การ และ 

โครงสร้างองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

สะสมทั้ง 4 ตัวแปรเท่ากับ 0.790 ค่าความคลาดเคลื่อน 

เนื่องจากการพยากรณ์เท่ากับ 0.291 และพบว่า ค่า 

สมัประสทิธถ์ดถอยพหคุณูของตวัพยากรณ ์รวมทัง้คา่คงที ่ 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ถดถอย 

พหคุณูของตวัพยากรณ ์รวมทัง้คา่คงที ่ปจัจยัทัง้ 4 ตวัแปร  

ร่วมกันสามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้

ของสถานศึกษาได้ ร้อยละ 62.40

 5.2 วิเคราะห์ภาพรวมหาชุดปัจจัยที่สามารถ 

ทำนายหรือพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า อำนาจพยากรณ์ของ 

ตัวพยากรณ์ และตัวคัดเลือกพยากรณ์ที่ดีที่สุดจากตัวแปร 

ทั้ง 6 ตัวแปร ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ที่ ใช้พยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ พบว่า ปัจจัยที่มีอำนาจพยากรณ์ความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้เรียงลำดับจากตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ  

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรระบบ 

เทคโนโลยีภายในองค์การและโครงสร้างองค์กร โดยมีค่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมทั้ง 4 ตัวแปร เท่ากับ  

0.789 ค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการพยากรณ์เท่ากับ  

0.288 และพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ถดถอยพหุคูณของตัว 

พยากรณ์รวมทั้งค่าคงที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ปัจจัยทั้ง 4 ตัวแปร ร่วมกันสามารถพยากรณ์ความเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 

ร้อยละ 62.30

การอภิปรายผล

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสังกัดและ 

ขนาดที่แตกต่างกัน 

 จากผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมของความ 

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มอีงคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้น คอื (1) ดา้นคณุลกัษณะบคุลากร  

การบริหารเชิงกลยุทธ์และการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งมีตัวบ่งชี้ที่สำคัญดังนี้ได้ด้านลักษณะบุคลากร: การคิด 
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เป็นระบบมีรูปแบบวิธีคิด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มี 

วิสัยทัศน์ร่วม มีการเรียนรู้เป็นทีม และมีทักษะการใช้ 

เทคโนโลยี ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์: การวิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมองค์การกำหนดทิศทางองค์การ กำหนด 

กลยุทธ์ นำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การควบคุมกลยุทธ์  

ด้านการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง: การแสวงหาความรู ้ 

การสร้างองค์ความรู้ การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์ 

องค์ความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่องค์ความรู้ การนำ 

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งความเห็นของผู้บริหารและครู 

ผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

มีความเห็นสอดคล้องกับ Senge (1990, pp. 139-269)  

ทีก่ลา่ววา่ถงึ การพฒันาองคก์ารแหง่การเรยีนรูจ้ะครอบคลมุ 

ตั้งแต่ตัวบุคคลไปจนถึงตัวองค์การต้องมีเป้าหมายและ 

มีระบบงาน ในการพัฒนาตัวผู้นำและสมาชิกทุกคน 

ในองค์การ โดยมีการส่งเสริม และการยกระดับการเรียนรู้ 

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้พื้นฐาน วินัย 5  

ประการ (five disciplines)ประกอบด้วย การมุ่งสู่ 

ความเป็นเลิศ มีรูปแบบวิธีการคิด การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม  

การเรียนรู้เป็นทีม และมีความคิดเชิงระบบและคล้ายกับ  

Marquardt (2002, p.23) ที่ได้เสนอตัวแบบของการ 

พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามแบบ The Systems- 

Organization Model ซึ่งประกอบด้วย ระบบย่อย  

5 ระบบภายในองค์การที่สัมพันธ์กันคือ (1) การเรียนรู้ 

ในระบบย่อยนี้จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลในองค์การต้องม ี

ทักษะการคิดเป็นระบบมีรูปแบบวิธีคิดมีการมุ่งมั่นสู่  

ความเป็นเลิศ มีการการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคลและ 

ระดับองค์การ (2) องค์การประกอบด้วยองค์ประกอบ 

สำคัญ 4 ประการคือ การมีวิสัยทัศน์ขององค์การ  

มีวัฒนธรรมองค์การที่สร้างสรรค์ มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน  

ใช้กลยุทธ์ในการวางแผนดำเนินการ (3) คน บุคลากร 

ทุกระดับมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ให้เกิดภาวะผู้นำการ 

เปลี่ยนแปลง (4) ความรู้ เน้นการจัดการความรู้ภายใน 

องค์การอย่างเป็นระบบ (5) เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีในการ 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสังกัด 

และขนาดที่แตกต่างกัน 

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบ ดังนี้  

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ วัฒนธรรม 

องค์การ บรรยากาศองค์การ การเสริมพลังอำนาจของ 

บคุลากร และระบบเทคโนโลยภีายในองคก์าร ซึง่สอดคลอ้ง 

กบั Senge (1990, pp. 139-269) ไดก้ลา่วไวว้า่ องคก์ารใด 

จะประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ได้ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ ภาวะ 

ผู้นำการบริหารองค์การยุคใหม่ต้องมีการพัฒนาบุคลากร 

ในองค์การให้เกิดภาวะผู้นำทุกระดับเพื่อเป็นผู้ออกแบบ 

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายที่มุ่งเน้น 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายในองค์การสามารถ 

เป็นผู้สอนห้ความรู้ เป็นผู้ช่วยเหลือในการเรียนรู้ร่วมกัน  

เป็นการสร้างทีมการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้น และมีความคิด 

เชิงระบบในการทำงานเข้าใจภาพรวมของการปฏิบัติงาน  

สามารถคิดเชื่อมโยงงานทั่วทั้งองค์การได้บรรยากาศ 

ของโรงเรียนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จ 

ในการบริหารของผู้บริหารและส่งผลถึงความสำเร็จ 

ขององค์การ Hoy & Miskel (1982, pp. 185-186)  

กล่าวว่า บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะ 

ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน อันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ 

ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและกลุ่มบุคคลในโรงเรียน 

มีผลทำให้โรงเรียนหนึ่งแตกต่างไปจากโรงเรียนหนึ่งและ 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน บรรยากาศ 

ขององค์การเป็นคุณลักษณะภายในองค์การ คล้ายคลึงกับ 

บุคลิกภาพของคน ดังนั้นบรรยากาศโรงเรียนจึงเปรียบ 

เสมือนบุคลิกภาพของโรงเรียนในความเปลี่ยนแปลง 

แบบเปลี่ยนสภาพ (transformation) และบรรยากาศ 

ที่เป็นผลลัพธ์ของกลไกจากปัจจัยแบบการแลกเปลี่ยน  

(transaction) บรรยากาศองค์การเป็นผลลัพธ์ด้านปัจจัย 

การแลกเปลี่ยนที่มีความสำคัญต่อจิตวิทยาของสมาชิก 

ในองคก์าร ประเดน็นีส้มัพนัธก์บัความรูส้กึในการปฏบิตังิาน 

และการดำเนินงานด้านการจัดการ ซึ่งเป็นการส่งเสริม 
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ผลกระทบต่อโครงสร้าง ตลอดจนบทบาทความรับผิดชอบ 

และผลกระทบต่อระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรม วัฒนธรรม 

องค์การจะสนับสนุนผลกระทบต่อการดำเนินงานด้าน 

การจัดการที่ทำให้สมาชิกมีเจตคติ ในการอุทิศตนต่อ 

องค์การและต่อการสร้างมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานของ 

องค์การ ดังนั้นการจัดบรรยากาศองค์การให้มีบรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาเอื้ออำนวยต่อการ 

ปฏบิตังิาน สง่เสรมิบรรยากาศ ความสามคัค ีความไวว้างใจ 

และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน การจัดกิจกรรม 

สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร สภาพ 

อาคาร สถานที่มีความสวยงามเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  

บรรยากาศสถานศึกษามีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

นำไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ  

Marquardt (1996, p. 70) กล่าวว่า ในองค์การแห่ง 

การเรียนรู้มีการส่งเสริมเรื่องบรรยากาศอย่างกว้างขวาง  

บรรยากาศการเรียนรู้เป็นการสื่อสารระบบเปิด และ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสน-เทศร่วมกัน บรรยากาศ 

การเรียนรู้แบบนี้เป็นแบบไม่เป็นทางการ และเป็นการมี 

ปฏิสัมพันธ์รายบุคคล และเป็นการแสดงความคิดเห็น 

อย่างอิสระ 

 ตอนที่ 3 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ 

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามสังกัดและขนาดที่แตกต่างกัน

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูที่มีต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง  

และขนาดใหญ่ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการและสังกัดองค์การปกครองส่วน 

ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพความเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็กและ 

ขนาดใหญ่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ Kemple (2003)  

ได้วิจัยเรื่อง ขอบเขตที่ครูและผู้บริหารควรรับรู้ในโรงเรียน 

มัธยมที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า มุมมองระหว่าง 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในขอบเขตความเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมในรัฐมิชิแกน 

มีความแตกต่างกัน ทรัพยากรบุคคลถือเป็นสินทรัพย์ที่ 

ทรงคณุคา่ของสถานศกึษาคอื ครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลสำเร็จของการเป็นโรงเรียนแห่ง 

การเรยีนรู ้ดงันัน้บคุคลเหลา่นีจ้งึจำเปน็ตอ้งไดร้บัการพฒันา 

ทักษะ ความรู้ความสามารถและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ์

ในการจัดการเรียนรู้วิธีใหม่ ๆ  แก่ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 

หลักการของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การพัฒนาบุคลากรตามลักษณะการปฏิบัติงานที่ดำเนินอยู ่

ในโรงเรยีน (school-based professional development)  

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ  

ในการผลักดันให้สถานศึกษาสู่ความเป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์(2552) ได้สรุปบทบาท 

หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่  

ด้านการกำหนดทิศทาง ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้าน 

การพัฒนาองค์การของโรงเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษา 

ต้องมีการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้การทำให้บุคลากรและ 

ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ยมองเหน็ เขา้ใจ มคีวามคดิเหน็ทีต่รงกนั  

และยอมรับ ต่อภาพของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสังกัดและขนาดที่แตกต่างกัน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความเป็นองค์ 

การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

พบว่า ปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การ 

แหง่การเรยีนรูใ้นระดบัสงู ยกเวน้ บรรยากาศองคก์ารพบวา่  

มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลางโดยเรียงลำดับความ 

สัมพันธ์ตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ที่มีค่าสูง ดังนี ้ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างองค์การวัฒนธรรม 

องค์การระบบเทคโนโลยีภายในองค์การการเสริมสร้าง 

พลังอำนาจของบุคลากรและบรรยากาศองค์การ ในขณะที ่

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 
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องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เรียง 

ลำดับความสัมพันธ์ตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)  

ที่มีค่าสูง ได้ดังนี้ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง 

องค์การ วัฒนธรรมองค์การการเสริมสร้างพลังอำนาจ 

ของบุคลากรระบบเทคโนโลยีภายในองค์การ และ 

บรรยากาศองค์การ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ปัจจัย กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมเรียงลำดับปัจจัยที่มีความ 

สัมพันธ์กันระดับสูงมาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน 

ระดับต่ำ ได้ดังนี้ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง 

องคก์าร วฒันธรรมองคก์ารระบบเทคโนโลยภีายในองคก์าร  

การเสริมสร้างพลังอำนาจของบุคลากร และบรรยากาศ 

องค์การ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลงมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งต่อความเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ภาวะผู้นำคือ หัวใจสำคัญ สำหรับ 

วัฒนธรรมองค์การที่เน้นองค์ความรู้ เป็นกุญแจสำคัญของ 

องค์การที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์องค์ความรู ้

ของตนได้อย่างคุ้มค่า ดังที่ Peter Senge (1998)  

ไดก้ลา่ววา่ในองคก์ารแหง่การเรยีนรูน้ัน้ บทบาทหนา้ทีข่อง 

ผู้นำจะแตกต่างอย่างมากจากการเป็นคนมีความสามารถ 

พิเศษในการตัดสินใจ ผู้นำต้องเป็นผู้ออกแบบ (deigner)  

เป็นครูผู้สอน (teacher) และผู้ให้บริการ(steward)  

สรุปได้ว่า ผู้นำในองค์การแห่งการเรียนรู้จะรับผิดชอบ 

ในการสร้างองค์การที่ทุก ๆ คนต่างก็ทำการพัฒนาขยาย 

ขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง 

อนาคตของทุก ๆ คน โดยผู้นำจะใช้ภาวะผู้นำการ 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้น  

มีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการระหว่างกัน เพื่อให้ผู้ตาม 

ปฏิบัติตาม ส่วนโครงสร้างองค์การเป็นปัจจัยที่รองลงมา  

การจัดโครงสร้างองค์การจะช่วยกำหนดขอบเขตความ 

รับผิดชอบ อำนาจหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ช่วยในการ 

ประสานหน้าที่ต่าง ๆ โดยการกำหนดขอบเขตและ 

จัดกลุ่มงานที่สัมพันธ์กันให้อยู่ในแผนกเดียวกัน ช่วยลด 

การทำงานซ้ำซ้อน ตลอดจนสามารถลดข้อขัดแย้งที่อาจ 

เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงานได้ DeSimone and Harris  

(2000, p. 600) ได้อธิบายว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ 

ต้องจัดโครงสร้างให้มีการแบ่งอาณาเขตของช่วงชั้น 

การบังคับบัญชา ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันทุกระดับ  

ให้ทีมบริหารงานตนเองและมีการติดต่อระหว่างสายงาน  

Daft (1999, p. 211) กล่าวสนับสนุนว่าโครงสร้างของ 

องค์การแห่งการเรียนรู้มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบ 

หรือแนวนอนมากกว่าแนวตั้งเสริมอำนาจให้บุคลากร  

มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานอย่างมีอิสระและ 

สร้างสรรค์ สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ (2547,หน้า 56)  

กล่าวว่าโครงสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้มีลักษณะและ 

ตัวบ่งชี้ดังนี้ คือ เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะแบนราบ  

มีช่วงชั้นบังคับบัญชาน้อย มีการติดต่อสัมพันธ์กันภายใน 

และนอกสถานศึกษาอย่างสะดวกและมีการกระจายอำนาจ 

หน้าที่ ความรับผิดชอบและการตัดสินใจแก่บุคลากร 

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย จำเริญจิตรหลัง (2550, หน้า70)  

กล่าวว่าการจัดโครงสร้างขององค์การมีส่วนสำคัญที่ส่งผล 

ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การในยุคสังคมแห่ง 

การเรียนรู้การจัดโครงสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ 

เหมาะสม คอื มคีวามยดืหยุน่ มบีรรยากาศทีเ่ปดิเผย มคีวาม 

คล่องตัวก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ  

ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้

จากแนวคิดดังกล่าว โครงสร้างองค์การที่มีความคล่องตัว  

ไม่ซับซ้อน ยืดหยุ่น ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สามารถ 

ปฏิบัติ งานได้อย่ างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเกิด 

ประสิทธิผลต่อองค์การ 

 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ พบว่า สอดคล้อง 

กับ Schein (Kaiser, 2000, p. 84) กล่าวว่า วัฒนธรรม 

ที่พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างจากวัฒนธรรม 

ที่พัฒนาองค์การแบบทางราชการ สมาชิกในองค์การมี 

บทบาทสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคตวัฒนธรรม 

องค์การแห่งการเรียนรู้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย ์ 

ความเปิดเผย ข้อผูกมัดและสติปัญญา เกี่ยวข้องกับ 

กับการเรียนรู้ ในลักษณะของการปฏิบัติงานเป็นทีม  

การแก้ไขปัญหา ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภาระงาน 
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ขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเป็นระบบหนึ่งของ 

การร่วมแสดงความคิด ค่านิยม และสมมติฐานที่เกี่ยวกับ 

การเรียนรู้ของพฤติกรรมรายบุคคลพฤติกรรมกลุ่มที่ 

ไดร้บัยอมรบั และไดร้บัรางวลั หรอืถกูลงโทษ โดยสถานศกึษา 

ทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและ 

ครมูกีารสง่เสรมิวฒันธรรมการทำงานเปน็ทมีในสถานศกึษา  

บุคลากรมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการ 

ปฏบิตังิานเพือ่บรรลผุลสำเรจ็ตามเปา้หมายของสถานศกึษา  

ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการ 

พัฒนาสถานศึกษาเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา  

และบุคลากรภายในสถานศึกษามีความรัก สามัคคี ในการ 

ปฏิบัติงานร่วมกัน ในระดับที่เหมาะสมมาก

 นอกจากนี้ปัจจัยด้านระบบเทคโนโลยีภายใน 

องค์การ ด้านการเสริมสร้างพลังอำนาจของบุคลากร  

พบว่า การเสริมสร้างพลังอำนาจของครูและบุคลากรได้แก ่

การทำให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาเพิ่มพูนพลังอำนาจ 

การทำงานในด้านต่าง ๆ  และแสดงออกซึ่งศักยภาพพลัง 

อำนาจในการเพียรทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ด้วยความ 

พึงพอใจเพื่อให้เกิดผลการทำงานที่มีคุณภาพ พัฒนา 

ตนเองสู่ความเชี่ยวชาญมีน้ำใจในการทำงาน สร้างความ 

เจรญิวฒันาใหก้บับคุคลและองคก์าร (สมชาย บญุศริเิภสชั,  

2545, หน้า 33)บรรยากาศองค์การ พบว่า บรรยากาศ 

ของโรงเรียนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จ 

ในการบริหารของผู้บริหารและส่งผลถึงความสำเร็จของ 

องคก์าร Hoy and Miskel (1982, pp. 185-186) กลา่ววา่  

บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้น 

ภายในโรงเรียน อันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้บริหารโรงเรียนและกลุ่มบุคคลในโรงเรียนมีผลทำให้ 

โรงเรยีนแตล่ะแหง่แตกตา่งกนั และมอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรม 

ของบุคคลในโรงเรียน บรรยากาศขององค์การเป็น 

คุณลักษณะภายในองค์การคล้ายคลึงกับบุคลิกภาพ 

ของคน ดังนั้นบรรยากาศโรงเรียนจึงเปรียบเสมือน 

บุคลิกภาพของโรงเรียน

 ตอนที่ 5 วิเคราะห์เพื่อหาชุดปัจจัยที่สามารถ 

ทำนายหรือพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสังกัดและขนาดที่แตกต่างกัน 

 ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อคว าม เป็ นองค์ ก า รแห่ ง 

การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การระบบเทคโนโลยี 

ภายในองค์การ และโครงสร้างองค์การ สอดคล้อง 

กับ Kaiser (2000) ได้ศึกษาเรื่อง แบบแผนการเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษารูปแบบขององค์การ 

แห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาวะผู้นำ วัฒนธรรม พันธกิจ 

ยทุธศาสตร ์และโครงสรา้งองคก์าร มอีทิธพิลตอ่การเรยีนรู ้ 

Peter Senge (1998) ได้กล่าวว่า ในองค์การแห่ง 

การเรียนรู้นั้นบทบาทหน้าที่ของผู้นำจะแตกต่างอย่างมาก 

จากการที่เป็นคนมีความสามารถพิเศษในการตัดสินใจ  

ผู้นำจะต้องเป็นผู้ออกแบบ (designer) ครูผู้สอน  

(teacher) และผู้ให้บริการ (steward) สรุปได้ว่า ผู้นำใน 

องค์การแห่งการเรียนรู้จะรับผิดชอบในการสร้างองค์การ 

ที่ทุก ๆ คนต่างก็ทำการพัฒนาขยายขีดความสามารถ 

ของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอนาคตของทุก ๆ  คน  

โดยผู้นำจะใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา 

ความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้น มีการแลกเปลี่ยนสิ่งที ่

ต้องการระหว่างกัน เพื่อให้ผู้ตามปฏิบัติตาม ปัจจัยด้าน 

วัฒนธรรมองค์การสอดคล้องกับ เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม  

(2548) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวก  

และวัฒนธรรมองค์การในด้านความหลากหลาย คุณภาพ 

ความมีศักดิ์ศรี ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ความ 

มุ่งประสงค์ขององค์การและความเอาใจใส่ดูแล สามารถ 

พยากรณ์องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ 

ข้อเสนอแนะการวิจัย

 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้สถาน 

ศึกษาพัฒนาตนเองโดยให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้าน 

โครงสร้าง มีการกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ที่เหมาะสมกับบุคลากร มีความยืดหยุ่น และคล่องตัว 
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บทคัดย่อ

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในประเทศไทย โดย 

นำเสนอและประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในประเทศไทยด้วยวิธีการ 

ศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองรูปแบบที่เหมาะสมในการ 

พฒันาสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน ผลการศกึษาพบวา่ รปูแบบการพฒันาสมรรถนะ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน คือ (1) สมรรถนะหลัก ประกอบ 

ด้วยการพัฒนาด้านหน้าที่ในการป้องกันประเทศ และด้านหน้าที่ตามจรรยาบรรณข้าราชการ (2) สมรรถนะด้านวิชาชีพ  

ประกอบด้วยการพัฒนาสมรรถนะด้านหน้าที่ในการบริหารจัดการ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี และด้านการจัดการความรู้ 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, (3) สมรรถนะด้านเทคนิค ประกอบด้วยการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานยุค 

โลกาภิวัตน์ ด้านการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและด้านการบริหารราชการแนวใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ 

การรับรองยืนยันสนับสนุนสมรรถนะที่นำเสนอว่าเหมาะสม

คำสำคัญ: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, สมรรถนะผู้บริหาร

Abstract

 The purposes of this research were to study the competency for border patrol police school  

administrator in Thailand to study the competency development model for border patrol police school  

administrator in Thailand and to present the competency development model for bovver patrol police 

school administrator in Thailand.

1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
* ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

  ปีการศึกษา 2553

  อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์



43

 The research was to study (1) the competency development model for border patrol  

police school administrator, going about many areas to study environment. Context and problems of  

the competency development for school administrator, in depth interview, management discussion  

focus group and factor analysis, (2) to develope the competency development model for border patrol  

police school administrator for interviewing focus group by Delphi technique. (3) certifying appropriate  

model of the competency development for border patrol police school administrator using technique  

of management discussion focus group. 

 The results of research were found as follows : The competency development model for border  

patrol school administrator consisted of three aspects, that is, (1) the fundamental competency,  

comprising the competency development official ethics (2) the vocational competency, comprising  

competency development as duty for administration, for a good model and the competency development  

as management of knowledge and utilizing information technology (IT) (3) the technical competency,  

comprising competency development as globalization administration, as making motivation, supporting  

goodness, morality and new official administration and confirmed by 20 experts, marking in cash  

depict viz ; when analyzing specialist’s interview result to seek reliability with Cranbach’s alpha  

statistics was at 0.8874, reliability was at high average, it indicated that specialist’s harmonious and  

trusty reply, opinion, suggestion, on looking about six components the majority specialist affirmed  

discovering competency.

Keywords: Border patrol police school

ความนำ

 การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  

และการให้การศึกษาเพื่อพัฒนาคนนั้นต้องทำตั้งแต่ 

เยาว์วัย สถานศึกษาเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาคนให้มี 

ความรู้และมีคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์ ดังปรากฏ 

ในหลักสูตรไม่ว่าฉบับไหน แม้ฉบับล่าสุดคือ หลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ที่คาดหวังว่า 

ผลลพัธจ์ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน กค็อืคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ 

ตอ้งเปน็เดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์ใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน รกัการอา่น  

เขียน ค้นคว้า มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะ 

และกระบวนการคิด เป็นพลเมืองดี รักประเทศชาติ  

มุ่งทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น ทั้งหมดคือสิ่งที่คาดหวังที่เป็น 

คุณภาพหรือมาตรฐานเด็กไทย พระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา  

35 ที่ว่า “สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา  

34 (2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล”  

การกำหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลนับเป็นการปฏิรูป 

การศึกษาครั้งสำคัญของประเทศไทย ถือเป็นการยกระดับ 

คุณภาพการศึกษา ด้วยการให้สถานศึกษามีอิสระและมี 

ความเขม้แขง็ในการบรหิารสถานศกึษา การกระจายอำนาจ 

การบริหารจัดการศึกษาทำให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความ 

รับผิดชอบและรับประกันคุณภาพร่วมกันในสถานศึกษา 

ของตนมากขึ้น ผู้บริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบันต้องมี 

ความสามารถ หรือมีสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร  
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(ฐณิกาณต์ เต่งตระกูล, 2552, หน้า 87)

 องคก์ารสถานศกึษา ประกอบไปดว้ย นกัเรยีน คร ู

อาจารย ์หวัหนา้หมวดวชิา ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการ ผูอ้ำนวยการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ชุมชน ฯลฯ (ปราชญา 

กล้าผจัญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง, 2545, หน้า 31)  

การบริหารศึกษาเป็นความพยายามที่จะจัดดำเนินการเกี่ยว 

กับการศึกษาอันได้แก่ โรงเรียน หลักสูตร ครู นักเรียน  

วัสดุอุปกรณ์ ตำราเรียน และอาคารสถานที่ เป็นต้น  

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 

ความพยายามที่จะจัดดำเนินงานทุกอย่างเกี่ยวกับการ 

ศึกษาโดยมีผลผลิตคือ ผู้ เรียนที่มีคุณภาพในที่สุด 

(กิติมา ปรีดีดิลก, 2532, หน้า 4) สังคมเป็นสังคมที่ 

ใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างมีดุลยภาพ  

จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

โดยยึดถือและเน้นหลักการ “การพัฒนาโดยประชาชน 

ของประชาชนเพื่อประชาชนด้วยระบบการบริหารและการ 

จัดการที่ดี” เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการกำหนดและตัดสินในกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้อง 

กบัตนเองและชมุชนทอ้งถิน่ การปฏบิตัเิชน่นีท้ำใหเ้กดิพลงั 

ชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง อันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการ 

พัฒนาประเทศที่มี เสถียรภาพ และยั่ งยืนตลอดไป  

(กล้า ทองขาว, 2547, หน้า 1-2)

 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของบุคลากร  

ได้รับความสนใจทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน  

สำนักงาน ก.พ. ภายใต้แผนแม่บทการปฏิรูประบบบริหาร 

งานภาครัฐ ได้นำเอาแนวคิดสมรรถนะ มาประยุกต์ใช้ 

ในการบรหิารงานบคุคล (สำนกังานคณะกรรมการขา้ราชการ 

พลเรอืน, 2546 ข, หนา้ 2) การพฒันาบคุคลใหม้คีวามพรอ้ม  

และสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ สามารถ 

บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการมีความสำคัญ 

อย่างยิ่ง (สมชาย หิรัญกิตติ, 2542, หน้า 9)

  เนตร์พัณณา ยาวิราช (2548, หน้า 77) กล่าวว่า  

การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์เปน็ปจัจยัสำคญัของการปฏบิตัิ 

งานในองคก์าร โดยอาศยับคุลากรทกุฝา่ยในการทำงานอยา่ง 

มีคุณค่าเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย การบริหารทรัพกร 

มนุษย์ที่เหมาะสมจะช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกในการ 

ทำงานทีด่แีละทำงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ การเพิม่ผลผลติ 

ในองค์กรมาจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและ 

การจัดการทรัพยากรทางการบริหารที่ดี 

 กระทรวงมหาดไทยโดยมติของคณะรัฐมนตรี 

ได้ออกคำสั่งที่ 436/2496 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2496  

ประกาศตั้งกองบัญชาการตรวจรักษาชายแดนอีสาน  

(บช.รช.) ขึน้เพือ่การปอ้งกนัรกัษาเหตกุารณแ์ละความสงบ 

ทางชายแดน หน่วยที่ได้จัดตั้งมีคุณลักษณะ 3 ประการ  

คือ (1) สามารถทำการรบได้อย่างทหาร (2) สามารถ 

ปอ้งกนัและปราบปรามอาชญากรรมอยา่งตำรวจ (3) พฒันา 

และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างพลเรือน (กองบัญชาการ 

ตำรวจตระเวนชายแดน 40 ปี โรงเรียน ตชด. , 2539,  

หน้า 36) และถือเอาวันที่ 6 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวัน 

คล้ายวันก่อตั้งตำรวจตระเวนชายแดนมาจนถึงปัจจุบัน

 เนื่องจากในดินแดนที่ห่างไกลในประเทศไทย 

มีเด็กที่อยู่ตามดอยและท้องถิ่นทุรกันดารจะเข้าไปถึงได้ 

แต่ด้วยการเดินเท้า เด็กชาวเขาและเด็กในถิ่นถุรกันดาร 

ไกลคมนาคมนี้ ไม่ว่าจะอยู่ตำบลใด คือส่วนหนึ่งของเด็ก 

วันนี้ซึ่งจะเป็นกำลังของชาติบ้านเมือง ในวันหน้าเป็น 

ทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญของบ้านเมือง การจัดตั้ง 

โรงเรียนการสอนหนังสือจะเป็นช่องทางหรือปัจจัยให้ 

ชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคมได้หลุดพ้นจากความ 

โง่เขลาโรคภัยไข้เจ็บและความยากจน เป็นพลเมืองดีและ 

เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบทั้งตำรวจ 

ตระเวนชายแดนมีภารกิจรับผิดชอบ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติ 

อยู่ตามป่าเขาและพื้นที่ทุรกันดารอันเป็นที่อยู่ของเด็ก 

เหล่านั้น จึงได้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนและดำเนินการเรียน 

การสอนให้แก่เด็กชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม  

เพื่อเป็นการเสริมต่องานโรงเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ดำเนินการอยู่ตามพื้นที่อีกส่วนหนึ่ง โดยเรียกชื่อว่า  

“โรงเรียน ตชด.” ในการสอนเด็กชาวเขานั้นได้รับการ 

ทักท้วงจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการว่า  

การจดัตัง้โรงเรยีนสอนเดก็เกนิ 7 คน จะตอ้งไดร้บัอนญุาต 

จากกระทรวงศึกษาธิการในท้องถิ่นก่อนไม่เช่นนั้นจะไม่ 
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ถูกต้อง กก.ตชด.เขต 5 จึงได้บันทึกขออนุมัติอย่าง 

ถูกต้อง และเปิดทำการสอนครั้งแรกที่บ้านดอนมหาวัน  

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 7 มกราคม  

2499 มีชื่อว่า “โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 1” ซึ่งถือเป็น 

การกำเนิดโรงเรียน ตชด. อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

เป็นโรงเรียนแรก (กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  

40 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, 2539, หน้า  

38-39, 41)

 ในหนังสือ ด้วยจงรักและภักดี 50 ปี โรงเรียน  

ตชด. ได้กล่าวโดยสรุปว่า โรงเรียน ตชด. มีการพัฒนา 

มาเป็นลำดับโดยได้มีการแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ยุค  

ได้แก่ (1) ยุคก่อตั้งหรือยุคบุกเบิก (พ.ศ.2498-2507)  

(2) ยุคขยายกิจการ (พ.ศ. 2508-2523) (3) ยุคพัฒนา 

โรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน (พ.ศ.  

2523-2541) และ (4) ยุคพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  

(พ.ศ.2542-ปัจจุบัน) (กองบัญชาการตำรวจตระเวน 

ชายแดน 50 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, 2550,  

หน้า 109-228) จำนวนโรงเรียนและศูนย์การเรียนของ  

ตชด. มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์มีการจัดตั้ง 

ศูนย์การเรียนขึ้นใหม่ และในที่ที่มีความเจริญเข้าไปถึง  

มีความปลอดภัยแล้วในระดับที่ยอมรับได้ ก็จะมีการ 

ถ่ายโอนโรงเรียนให้กับกระทรวงศึกษาธิการ 

 ในปีการศึกษา 2553 กองบัญชาการตำรวจ 

ตระเวนชายแดนมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบจำนวน 

179 แหง่ จำแนกเปน็โรงเรยีนระดบัตำ่กวา่ ชัน้มธัยมศกึษา 

 165 แห่ง, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 12 แห่ง  

และโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง มีครู จำนวน 1,771 คน  

จำแนกเป็นครูระดับก่อนประถม และระดับประถมศึกษา 

1,722 คน และมัธยมศึกษา 49 คน และนักเรียน รวม  

23,868 คน จำแนกเป็นชั้นก่อนประถมศึกษา 6,222 

คน ประถมศึกษา 16,869 คน และมัธยมศึกษา 777 คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2553)

 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 2 พ.ศ.2553 พบว่า 

สรุปผลการประเมินภายนอกสถานศึกษาของ ร.ร.ตชด.  

มีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินจำนวน 162 โรงเรียน   

จากโรงเรียน 179 โรงเรียน มีการประเมิน 3 ด้าน คือ 

ด้านผู้บริหาร ด้านครูและด้านผู้เรียน สรุปได้ว่า โรงเรียน 

ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด การประเมินอยู่ ในเกณฑ์ดี 

ทุกโรงเรียนคือ ด้านผู้บริหาร มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษา 

ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  

นอกนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยเฉพาะด้านคร ู 

มาตรฐาน 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน 

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

และ มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถ 

ตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูพอเพียง จะอยู่ในเกณฑ ์

ปรบัปรงุและพอใช ้เปน็สว่นใหญ ่ดงันัน้ จงึสมควรปรบัปรงุ 

เป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นลำดับแรกต่อไป ทั้งต้องขึ้นอยู่กับ 

ความสามารถหรือสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  

กอรปกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในประเทศไทย  

ยังไม่ได้มีการกำหนดสรรถนะของผู้บริหาร มาก่อน มีแต ่

การประเมินค่านายตำรวจสัญญาบัตรประจำปี ปีละ  

2 ครั้ง เท่านั้น

 จากพระราชดำรัสสมเด็จพระศรีนทรินทรา 

บรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสทรงรับเหรียญราชการชาย 

แดน ณ วังสระปทุม เมื่อ 7 มกราคม 2508 ความว่า  

“ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้นำเหรียญราชการชายแดน 

มามอบให้ การที่ข้าพเจ้าได้ออกเยี่ยมจังหวัดชายแดน 

ก็เพราะระลึกอยู่เสมอว่า ข้าราชการและประชาชนใน 

จังหวัดชายแดนนั้นย่อมได้รับความสะดวกน้อยกว่า 

ผู้ที่อยู่ ในเมืองหลวง โดยเฉพาะตำรวจภูธรชายแดน 

ต้องปฏิบัติหน้าที่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งไม่เคยชินมาก่อน 

ย่อมได้รับความทุกข์ยากมาก การที่ท่านทั้งหลายได้อดทน 

ปฏิบัติหน้าที่ ในท้องถิ่นอันทุรกันดารเช่นนั้น เป็นการ 

เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือ 

ความมั่นคงของชาติ และความผาสุกของประชาชน 

ด้วยความห่วงใยในความลำบากที่ท่านทั้งหลายได้รับ 

ดังกล่าวนั้น และใคร่จะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง  

เพื่อจะได้ช่วยเหลือกัน ข้าพเจ้าจึงได้ออกเยี่ยมตามที่ 
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ตา่ง ๆ  ขอใหท้า่นทัง้หลายไดท้ราบดว้ยวา่ ขา้พเจา้ระลกึถงึ 

การปฏิบัติหน้าที่อันยากลำบากของท่านทั้งหลายอยู่เสมอ  

และยินดีให้ความช่วยเหลือแก่ท่านทั้งหลายด้วย ทั้งนี้ 

ก็เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติของเรา ข้าพเจ้าขอขอบใจ 

ท่านอีกครั้งหนึ่งที่ ได้พร้อมใจกันนำเหรียญราชการ 

ชายแดนมามอบให้ในวันนี้” (กองบัญชาการตำรวจตระเวน 

ชายแดน 40 ปี โรงเรียน ตชด., 2539, หน้า 117)

 ประเทศไทยตามแนวชายแดนถือเป็นพื้นที่ 

ทุรกันดารหรือห่างไกลคมนาคมส่วนใหญ่ มักมีปัญหา 

ด้านความมั่นคงและประชาชนมักมีปัญหาด้านคุณภาพ 

ชีวิตในเกือบทุกเรื่องจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น  

ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวมักมีปัญหาด้านความปลอดภัย  

และการคมนาคมทำให้หน่วยงานปกติของรัฐไม่สามารถ 

เขา้ไปทำการพฒันาได ้ตำรวจตระเวนชายแดนมคีณุลกัษณะ 

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความ 

ปลอดภัยและการคมนาคมจึงเข้าไปดำเนินการแทน  

โดยใช้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นจุดเริ่มต้นและ 

ศูนย์กลางการพัฒนา (กองบัญชาการตำรวจตระเวน 

ชายแดน 40 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, 2539,  

หน้า 35) 

 จากสภาพการของตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งมี 

ภารกิจที่หลากหลายและแตกต่างเป็นอย่างมากจากครู 

ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็น 

ในด้านให้การศึกษา ดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดน  

ป้องกันการกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายตลอดทั้งมวลชน 

สัมพันธ์ ดังนั้นเราจะต้องดูทั้งปัจจุบันและอนาคต เพราะ 

ครูตำรวจตระเวนชายแดนค่อนข้างจะขาดแคลนเพราะ 

ต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจมั่นคง สามารถเผชิญกับความ 

ยากลำบาก และเป็นบุคคลที่มีอุดมการณ์แน่วแน่เป็น 

อย่างมาก จึงจะสามารถทำงานในสถานการณ์ดังกล่าว 

ได้ดี ดังนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการศึกษาเพื่อพัฒนา 

สมรรถนะบุคคลากร ตชด. ให้มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 

ทีเ่ปน็ผลมาจากความรู ้ทกัษะความสามารถและคณุลกัษณะ 

ที่ทำให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กรตามที่ 

สำนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (2548, หนา้ 4)  

ว่าไว้นั้น อาจมีความแตกต่างไปและเพื่อประโยชน์ต่อ 

ผู้บริหารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้วิจัย 

จึงศึกษาเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียน 

การสอนของโรงเรียนตชด.ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะผู้บริหารของโรงเรียน 

ตำรวจตระเวนชายแดน

 2. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวน 

ชายแดน

 3. เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

ผู้บริหารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจ 

ตระเวนชายแดนที่ได้พัฒนาขึ้นมา

 4. เพื่อประเมินและตรวจสอบความเป็นไปได้ 

ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารเพื่อส่งเสริม 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

มีมากน้อยเพียงใด

กรอบแนวคิดการวิจัย

 การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

ผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์และกำหนดกรอบในการศึกษา 

ดังปรากฏตามแผนภาพดังนี้
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วิธีดำเนินการวิจัย

 การศึกษานี้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง 

การศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ สำหรับ 

การศึกษาเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสำรวจ 

จากผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนตำรวจตระเวน 

ชายแดน ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ 

เชงิลกึแบบกึง่มีโครงสรา้ง โดยมลีำดบัขัน้ตอนของการวจิยั  

และวิธีการดำเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1: การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร 

สถานศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 ขั้นตอนท่่ี  2: การสร้างรูปแบบการพัฒนา 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวน 

ชายแดน

 ขั้นตอนที่ 3: การนำเสนอรูปแบบในการพัฒนา 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวน 

ชายแดน

 ขั้นตอนที่ 4: การประเมินและตรวจสอบความ 

เป็นไปได้ของรูปบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารเพื่อ 

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวน 

ชายแดน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง 

และแบบสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในหน่วยงาน 

ตำรวจตระเวนชายแดน และนักวิชาการภายนอก เกี่ยวกับ 

องค์ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร 

สถานศึกษาโดยจัดสนทนากลุ่มทั่วประเทศในขั้นตอนนี้ 

ผูว้จิยัทำการสุม่ตวัอยา่งผูท้รงคณุวฒุดิว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่ง 

แบบเจาะจง (purposive sampling) จากโรงเรียน 

ในภาคต่าง ๆ 4 ภาค ภาคละ 10 ท่าน รวมผู้เข้าร่วม 

สนทนากลุ่มจำนวน 40 ท่าน

 2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ทดสอบค่าความ 

เชื่อมั่นเรียบร้อยแล้วไปสอบถามบุคลากรโรงเรียนตำรวจ 

ตระเวนชายแดนจำนวน 118 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน  

รวม 1,180 คน โดยผู้วิจัยทำการส่งแบบสอบถาม 
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ทางไปรษณีย์การกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่จะสอบถาม 

ผู้วิจัยกำหนดโดยเงื่อนไขของการวิเคราะห์องค์ประกอบ  

ซึ่งมีความต้องการข้อมูลอย่างต่ำ 10 เท่าของตัวแปรที่ 

ต้องการวิเคราะห์ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) ซึ่งที่นี้ 

มีจำนวน 72 ตัวแปร ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บ 

ข้อมูลอย่างต่ำ 720 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 เมื่อพิจารณาค่า Factor loading ของตัวแปร 

การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ผู้วิจัยได้ พัฒนาขึ้น พร้อมชื่อ 

องค์ประกอบได้ ดังนี้

 1. สมรรถนะหลัก (core competency)  

ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบคือ ด้านหน้าที่ในการ 

ป้องกันประเทศ และด้านหน้าที่ตามจรรยาบรรณ 

ข้าราชการ

 2. สมรรถนะของวิชาชีพ (professional  

competency) ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ

 ด้านหน้าที่ ในการบริหารจัดการ, ด้านการเป็น 

แบบอย่างที่ดี และด้านการจัดการความรู้และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 3 .  สมร รถนะทา ง เทคนิ ค  ( t e chn i c a l  

competency) หรือสมรรถนะตามหน้าที่ (functional  

competency) ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ  

(1) ด้านการบริหารงานยุคโลกาภิวัฒน์ (2) ด้านการสร้าง 

แรงจูงใจและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (3) ด้าน 

การบริหารราชการแนวใหม่

 จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประกอบการ 

พิจารณาสมรรถนะรูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวน 

ชายแดน ในประเด็นของความเหมาะสม ความเป็นไปได้  

ความถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 ท่าน ได้ให้คะแนนในประเด็นต่างๆ  

โดยด้านความเหมาะสมได้คะแนนรวมมากที่สุด คือ 88  

คะแนน อยู่ในระดับสูง (Χ  = 8.8) รองลงมาคือ ด้าน 

ความถูกต้องได้คะแนนรวม 86 คะแนน อยู่ในระดับสูง  

(Χ  = 8.6) ดา้นความเปน็ไปไดไ้ดค้ะแนนรวม 85 คะแนน  

อยู่ ในระดับสูง (Χ  = 8.5) และด้านการใช้ประโยชน์ 

ได้คะแนนรวม 84 คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง (Χ  =  

8.4) และมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน อยู่ ในระดับสูง  

(Χ  = 8.58) ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 

การอภิปรายผล

 จากขอ้คน้พบทีเ่ปน็สรปุผลการวจิยั เรือ่ง รปูแบบ 

การพฒันาสมรรถนะผูบ้รหิารเพือ่สง่เสรมิคณุภาพการศกึษา 

ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ วิจัยนำมา 

อภิปรายผล ได้ดังต่อไปนี้

 1. สมรรถนะผู้บริหารของโรงเรียนตำรวจ 

ตระเวนชายแดน ในปัจจุบัน พบว่า ผู้บริหารของโรงเรียน 

ตำรวจตระเวนชายแดน มีสมรรถนะตามประเด็นตัวแปร 

ที่ศึกษาด้วยการสังเคราะห์เนื้อหา มีจำนวน 72 ตัวแปร  

โดยมตีวัแปรทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ 3 ลำดบั ไดแ้ก ่(1) การมคีวาม 

จงรักภักดี เทิดทูน ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 

แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการประพฤติตนเป็น 

คนดีมีค่าเฉลี่ย 4.79 รองลงมาลำดับที่ (2) มีความซื่อสัตย ์ 

สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.44  

และลำดับที่ (3) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของครู  

มีค่าเฉลี่ย 4.41 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธำรงศักดิ์  

คงคาสวัสดิ์ (2548, หน้า 42) กล่าวว่า สมรรถนะในงาน  

(job competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่ 

สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะทัศนคติ ความเชื่อ และ 

อุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้คน ๆ  นั้นสามารถสร้างผลงาน 

ในการปฏิบัติงานตำแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน  

สมรรถนะส่วนบุคคล หรือ ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล  

(personal competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคน 

ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะความเชื่อ และอุปนิสัย 

ที่ทำให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได ้

โดดเด่นกว่าคนทั่วไป พบว่า การมีทัศนคติที่ดีต่องาน 

ตำรวจตระเวนชายแดนและวิชาชีพครู มีคะแนนเฉลี่ยสูง 

ที่สุด เท่ากับ 4.34 รองลงมาได้แก่ การมีระเบียบ วินัย  
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ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์อันดีของสังคม และ 

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีคะแนนเฉลี่ย 4.25  

สว่นการมคีวามสามารถในการบรหิารงาน ภายใตค้วามเสีย่ง 

ในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิเช่น ผู้ก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  

เปน็ตวัแปรทีม่คีะแนนเฉลีย่ตำ่ทีส่ดุเทา่กบั 3.72 สอดคลอ้ง 

กับงานวิจัยของ Hearn, Close, Smith, and Southey  

(1997, p. 96) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การกำหนดความสามารถ 

เฉพาะของวิชาชีพในออสเตรเลีย ที่มีต่อกรอบงานเพื่อ 

การพัฒนาวิชาชีพว่าความสามารถของวิชาชีพได้มาจาก 

การเป็นเจ้าของกลุ่มคุณลักษณะที่เหมาะสม เช่น ความรู ้ 

(knowledge) ความสามารถ (ability) ทักษะ (skill)  

และทัศนคติ (attitude) ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็น 

พื้นฐานร่วมกันของขีดความสามารถ (competency)  

ดังนั้น ความสามารถทางวิชาชีพ คือ คุณลักษณะรวมกัน 

ที่ เป็นพื้นที่ ให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติงานทาง 

วชิาชพี พบวา่ ในการศกึษากลุม่ตวัอยา่ง จำนวน 7 วชิาชพี  

ได้แก่ ครู นักสังคมสงเคราะห์ นักบริหารทรัพยากร 

มนุษย์ นักบัญชี นักการตลาด วิศวกร และสถาปนิก  

ในทุกอาชีพมีปัจจัยด้านความสามารถร่วมกันคือ การแก้ 

ปัญหา การมุ่งผู้อื่นการเข้าไปมีส่วนร่วมในวิชาชีพ การใช ้

กรอบความคิดของการอ้างอิง ความสามารถทางอารมณ์  

การที่มีอิทธิพล ความรู้เกี่ยวกับองค์การ การทำงาน 

เชิงรุกและการมุ่งลูกค้า และด้านทางเทคนิค พบว่า  

มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน  

และประชาชนมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.13  

รองลงมาได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการให้มี 

พฤติกรรมในการทำงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ 

ประเทศชาติ และประชาชน มีคะแนนเฉลี่ย 4.04  

ส่วนการมีความสามารถในการสื่อสารภาษาท้องถิ่น  

ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ มีเฉลี่ยต่ำที่สุด เท่ากับ  

3.72 สอดคล้องกับแนวคิดของ Mello (2002) ที่ได้ 

ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารระดับต้น (supervisor)  

พบว่าสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นต้องประกอบด้วย  

การเป็นผู้ควบคุมการทำงอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของ 

บุคลกรและในส่วนของผลผลิต เป็นผู้ที่คอยชี้แนะ 

ให้คำปรึกษาหารือให้กับพนักงานเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

ในขณะปฏิบัติงานและทั้งยังต้องมีหน้าที่ เป็นผู้คอย 

ส่งเสริมพัฒนาทักษะและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ให้กับพนักงาน และสอดคล้องกับ Lee (1996) ที่เห็นว่า  

สมรรถนะของข้าราชการยุคใหม่ประกอบด้วยการเป็นผู้นำ  

การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร มุ่งเน้นตัวประชาชน  

การประยุกต์ ใช้การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ 

ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง และแนวคิดของ Luce  

and Lynch (1998) ที่ให้ความเห็นว่า สมรรถนะของ 

ผู้นำในระบบราชการควรประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์  

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการตัดสินใจที่เด็ดขาด และมี 

การนำความรู้ไปประยุกต์ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก 

ปัจจุบัน องค์การราชการต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพแวดล้อมตลอดเวลา ดังนั้น สมรรถนะของผู้นำ 

ในระบบราชการต้องสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่าวด้วย

 2. วิธีการพัฒนา สมรรถนะผู้บริหารของโรงเรียน 

ตำรวจตระเวนชายแดน มี จำนวน 8 องค์ประกอบใน 3  

สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะหลักสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ  

และสมรรถนะทางเทคนิค

 2.1 สมรรถนะหลักมีจำนวน 2 องค์ประกอบคือ 

 (1) ด้านหน้าที่ ในการป้องกันประเทศ ได้แก่  

มีความสามารถในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

ของประชาชน มีความสามารถในการต่อสู้ และการใช้ 

อาวุธต่าง ๆ ที่จำเป็น มีความสามารถในการพัฒนาและ 

สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน มคีวามสามารถในการสรา้ง 

เครือข่ายความร่วมมือ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน  

มีความสามารถในการรักษาความสงบ ความมั่นคง  

ความปลอดภยัของประเทศ เชน่ ความสามารถในการสำรวจ  

ความสามารถทางการขา่ว ฯ และมคีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย 

เพียงพอที่จะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี  

ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิสมรรถนะของ Lee (1996) ในดา้น 

ที่ว่า สมรรถนะของข้าราชการยุคใหม่ควรประกอบด้วย 

การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร มุ่งเน้น 

ตัวประชาชน การประยุกต์ ใช้การแก้ไขปัญหาอย่าง 
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สร้างสรรค์ และปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง และ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Luce and Lynch (1998)  

ได้กล่าวว่า สมรรถนะของผู้นำในระบบราชการควร 

ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

มีการตัดสินใจที่เด็ดขาด และมีการนำความรู้ไปประยุกต์

 (2) ด้านหน้าที่ตามจรรยาบรรณของข้าราชการ  

ได้แก่ มีความยุติธรรม ปฏิบัติต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา 

อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน มีความรับผิดชอบ  

ตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติตนตาม 

จรรยาบรรณของครู มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  

ยึดมั่นในความถูกต้อง พัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกและ 

จริยธรรมของบุคลากรภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียง มีความสามารถในการบริหารการจัดบรรยากาศ 

การเรยีนการสอนใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรู ้และมคีวามจงรกัภกัด ี 

เทิดทูน ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึง 

ความจงรักภักดี ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดี สอดคล้อง 

กบัแนวคดิสมรรถนะของสำนกังานคณะกรรมการขา้ราชการ 

พลเรือน (2551) ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีการบริหารที่ดี  

มีการสั่งสมวิชาการในวิชาชีพ การมีจริยธรรม การรู้จัก 

ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีม การเข้าใจในองค์กร 

และระบบข้าราชการ การดำเนินงานเชิงรุก ความถูกต้อง 

ของงานและความมั่นใจในตนเอง 

 2.2 สมรรถนะทางด้านวิชาชีพ มี 3 องค์ประกอบ 

คอื (1) ดา้นหนา้ที่ในการบรหิารจดัการ ไดแ้ก ่มคีวามสามารถ 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีทักษะในการ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และมีความสามารถในการชี้นำ 

บุคคล มีการใช้อำนาจตามหน้าที่ และมีการกระจายอำนาจ 

ในการบริหารอย่างเหมาะสม มีความสามารถในการ 

บริหารงาน ภายใต้ความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น  

ผู้ก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ฯลฯ มีความสามารถในการ 

มองภาพรวมขององคก์ร เขา้ใจองคก์ร และระบบการทำงาน 

ขององค์กร มีพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด มีความรู้และทักษะหลายด้าน สามารถ 

นำความรู้และทักษะนั้นมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้งานบรรลุ 

เป้าหมายที่วางไว้ได้ และมีความสามารถในการวิเคราะห์  

สงัเคราะห ์สามารถคาดการณเ์หตกุารณต์า่ง ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสมรรถนะของสำนักงานศาล 

ยุติธรรม (2544) ที่ศึกษาเรื่อง สมรรถนะข้าราชการ 

ศาลยุติธรรม ที่พบว่า ในสรรถนะประกอบด้วย 4 กลุ่ม  

สมรรถนะหลัก รวม 13 รายการ ได้แก่ความรอบรู้ในงาน,  

สมรรถนะดา้นการมปีฏสิมัพนัธ ์ไดแ้ก ่การมมีนษุยสมัพนัธ ์ 

การทำงานเป็นทีม การมีจิตสำให้บริการ และการให้เกียรติ 

และเคารพสิทธิผู้อื่น สมรรถนะด้านคุณลักษณะและ 

จริยธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ การมี 

ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ 

ได้แก่ การคิดเป็นระบบ ความคิดเชื่อมโยงเป็นองค์การ 

และความคิดสร้างสรรค์ (2) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี  

ไดแ้ก ่มคีวามมุง่มัน่ มคีวามเสยีสละ เหน็ประโยชนข์องชาต ิ

สำคัญกว่าประโยชน์ของตนเอง มีระเบียบ วินัย ประพฤต ิ

ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์อันดีของสังคม และเป็นตัวอย่าง 

ที่ดีแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา มีทัศนคติที่ดีต่องานตำรวจ 

ตระเวนชายแดนและวิชาชีพครู มีความสามารถในการ 

ทำให้เกิดความสามัคคีในองค์กร และการทำงานเป็นทีม  

และมีทัศนคติเปิดกว้าง เข้าใจผู้อื่น ยืดหยุ่น มีบุคลิกที่ 

เป็นมิตร สอดคล้องกับแนวคิดสมรรถนะของ มานพ  

สุขเกษมได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนะของผู้บริหารและ 

ครโูรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสำนกังานการประถมศกึษา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้บริหารและครูมีทัศนะ 

เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับสูง ตามลำดับ คือ ด้านการบริหาร 

สถานศึกษา ด้านบุคลากร งบประมาณและบริหารทั่วไป  

ด้านการบริหารงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร คุณภาพ 

การเรียนการสอน และงานกิจการนักเรียน และด้าน 

การสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชน (3) ด้าน 

การจดัการความรูแ้ละการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถ 

ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการ 

บริหารจัดการ สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม จัดให้ 

มีระบบการบริหารองค์ความรู้ที่สามารถรวบรวมองค์ความรู ้ 

ทัง้ความรูป้รากฏอยูแ่ละความรูท้ีอ่ยูภ่ายในตวับคุคล สง่เสรมิ 
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และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีทักษะ 

การสอน การใชส้ือ่การสอน เทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม ่ๆ   

และมีความรู้ในสาขาวิชาชีพครูเพียงพอต่อการปฏิบัติ 

หน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของ 

ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548) ที่พบว่า  

สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม, สามารถประเมิน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการบริหาร 

จัดการ, สามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อ 

การศึกษา 

 2.3 สมรรถนะทางเทคนิค มี 3 องค์ประกอบคือ 

 (1) ด้านการบริหารงานยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่  

ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการฝึกอบรมพัฒนาตามแนวทาง 

การพัฒนาสมรรถนะ จัดให้มีระบบการประเมินความ 

พึงพอใจและแรงจูงใจของผู้ ใต้บั งคับบัญชา แล้ว 

ปรับปรุงและสร้างแรงจูงใจรวมทั้งบรรยากาศและภาพ 

แวดล้อมในที่ทำงาน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชากำหนด 

เป้าหมายการทำงานการวางแผนด้านอาชีพและให้โอกาส 

พัฒนาความรู้ทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญในการ 

ปฏิบัติงาน ร่วมกันวางกฎเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการ 

ในการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหา เพื่อให้ทุกคน 

มีส่วนร่วม ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการให้มีพฤติกรรม 

ในการทำงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ  

และประชาชน จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมและ 

ทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม 

และจูงใจให้ข้าราชการมีความใฝ่รู้และวางแผนพัฒนา 

ตนเอง และมีวิธีการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ 

ทุกหน่วยงาน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 

ของ Trinka (2004) พบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์ของ 

ผู้นำ 21 ประการแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1  

สมรรถนะของการเป็นผู้นำ (leadership) กลุ่มที่ 2  

สมรรถนะการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

(employee satisfaction) กลุ่มที่ 3 สมรรถนะในการ 

สร้างความพึงพอใจลูกค้า (customer satisfaction)  

กลุ่มที่ 4 สมรรถนะการมุ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจ (business  

results) ประกอบด้วย ความรู้ด้านธุรกิจ ความเข้าใจ 

ในการเมือง การแก้ไขปัญหา ความสามารถทางเทคนิค 

และการผลักดันความสำเร็จ

 (2) ด้านการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ได้แก่ การนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากประชาชน 

และชุมชนมาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานและการ 

ปรับปรุงกระบวนการรวมถึงการบริการใหม่ ๆ กำหนด 

วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อเรียกร้องทั้งหมด เพื่อใช้ 

ในการปรับปรุงการดำเนิน การของหน่วยงานและ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ  การมีวิธีการตรวจสอบหรือรับฟัง 

ข้อเรียกร้องและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทันท่วงทีตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ การคำนึงถึง 

ประชาชนที่พึงมีในอนาคตและนำมาประกอบการพิจารณา 

ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินการ การจัดทำ 

คำบรรยายลักษณะงาน (job description) พรรณนา 

ลักษณะงานที่สามารถสะท้อนถึงบทบาทหน้าที่ความ 

รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล และการจัดให้มีกิจกรรมการสื่อสาร 

ภายในองค์กรเกี่ยวกับการตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจ 

ของผู้บริหารในเรื่องการบริหารงานบุคคลอย่างเปิดเผย  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานเลขาธิการสภา 

การศึกษา (2544, หน้า 75) ได้กำหนดลักษณะผู้บริหาร 

สถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ และนำไปสู่ 

ความสำเรจ็ตามเปา้หมายทีก่ำหนดไวไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

คือ คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารที่อุทิศตนให้กับการ 

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง, มีความเมตตา  

กรณุา มคีวามรบัผดิชอบ ยตุธิรรม ซือ่สตัย,์ มกีารครองตน 

ที่ดี ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข  

สิ่งเสพย์ติด, ได้รับความศรัทธาและยอมรับด้านคุณธรรม  

จริยธรรมจากนักเรียน ครูเพื่อนผู้บริหารสถานศึกษา  

ผู้บังคับบัญชา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน  

และชุมชนและใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ

 (3) ด้านการบริหารราชการแนวใหม่ ได้แก่  

มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน  

และประชาชน สามารถบริหารงานได้ตามความเหมาะสม 
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กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

การเมือง มีการบริหารงานโดยเน้นความถูกต้อง และ 

คุณภาพของงานสามารถบริหารจัดการทรัพยากรหรือ 

งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลปรับปรุงการทำงาน 

อยู่เสมอ สามารถ ควบคุมตนเอง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  

มีความเป็นผู้นำ และเข้าใจในระบบราชการ ซึ่งสอดคล้อง 

กับแนวคิดของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2544,  

หน้า 75) ได้กำหนดลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริม 

การปฏิรูปการเรียนรู้ และนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย 

ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไว้สามลักษณะ คือ  

ความสามารถในการบริหารที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู ้ 

ให้บรรลุเป้าหมายส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ในการ 

พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ,  

จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพ 

อนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รยีน, สง่เสรมิและพฒันา 

ครูอย่างต่อเนื่อง, ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี การสื่อสาร 

มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้, มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง  

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ 

สูงสุด, และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและส่งเสริมผู้เรียน 

ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน

 3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารเพื่อ 

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวน 

ชายแดน ควรมีลักษณะอย่างไร

 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

ที่นำเสนอพบว่าผู้บริหาร ควรมีสมรรถนะหลัก (core  

competency) ได้แก่ คุณลักษณะร่วมของตำรวจตระเวน 

ชายแดนไทยทั้งประเทศ เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและ 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะ 

ด้านหน้าที่ ในการป้องกันประเทศ และสมรรถนะด้าน 

หน้าที่ตามจรรยาบรรณข้าราชการ สมรรถนะทางวิชาชีพ  

มคีณุสมบตั ิความรู ้ทกัษะ และความสามารถดา้นการบรหิาร 

ที่กำหนดเฉพาะสำหรับกลุ่มงาน เพื่อสนับสนุนให้ตำรวจ 

ตระเวนชายแดนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่  

และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ ให้ได้ดียิ่ งขึ้น  

ประกอบด้วยสมรรถนะด้านหน้าที่ ในการบริหารจัดการ  

สมรรถนะด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี สมรรถนะด้าน 

การจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

สมรรถนะทางเทคนิค ควรมีความรู้ ทักษะ และความ 

สามารถทางด้านเทคนิคการปฏิบัติที่จำเป็นในการนำไป 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งจะมีความ 

แตกต่างกันไปตามการกำหนดลักษณะของงาน (job  

description) ซึ่งเป็นทักษะโดยตรงในการปฏิบัติงาน เช่น  

ทักษะในการสอนหรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะ 

ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา ฯลฯ ประกอบด้วย 

สมรรถนะด้านการบริหารงานยุคโลกาภิวัตน์ สมรรถนะ 

ด้านการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

และสมรรถนะดา้นการบรหิารราชการแนวใหม ่ซึง่สอดคลอ้ง 

กับแนวคิด ของสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ (2550) ที่ได้ศึกษา 

เรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ 

องค์การ โดยเน้นการศึกษาสมรรถนะของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดยผลการวิจัยพบว่า (1) ตัวแบบสมรรถนะของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยห้าสมรรถนะหลัก สมรรถนะ 

ในงานหรือสมรรถนะประจำกลุ่มงานจำแนกได้ยี่สิบ 

สมรรถนะ โดยมีสมรรถนะในงานร่วมของทุกกลุ่มงาน 

สามสมรรถนะ (2) ความแตกต่างของสมรรถนะหลัก 

และสมรรถนะในงานตามที่คาดหวังกับที่เป็นจริงก่อน 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะหลักสาม 

สมรรถนะ และสมรรถนะในงานทุกสมรรถนะในกลุ่มงาน 

ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยตามที่เป็นจริงต่ำกว่าระดับที่คาดหวัง  

ส่วนภายหลังการพัฒนาสมรรถนะหลัก เมื่อเปรียบเทียบ 

กับก่อนการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงาน 

ของทุกกลุ่มงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าระดับความ 

คาดหวัง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 (3) ความแตกต่าง 

ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานตามที่เป็นจริง 

ภายหลังการพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการพัฒนา 

มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ประสิทธิผลขององค์การมีค่าเฉลี่ย 
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เอกสารอ้างอิง
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รวมทุกด้านและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .01 และผลการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยรวม 

ทุกด้านและรายด้านสูงขึ้น (4) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานภายหลัง 

การพัฒนารวมทุกด้านและรายด้าน ไม่มีความสัมพันธ์กับ 

ประสิทธิผลขององค์การ (5) ไม่มีตัวพยากรณ์ที่ดีพอที่ 

สามารถนำไปสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะหลักและ 

สมรรถนะในงานของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 

 4. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารเพื่อ 

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวน 

ชายแดน ที่ไดพ้ฒันาขึน้มามคีวามเหมาะสม และเปน็ไปได ้

มากน้อยเพียงใด

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้โดยการสัมภาษณ์ 

และการสนทนากับผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การสนับสนุนยืนยัน 

สมรรถนะผู้บริหารทั้ง 4 ด้าน และพบว่า สมรรถนะด้าน 

ความเหมาะสมได้คะแนนรวมมากที่สุด รองลงมาคือ  

ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็นไปได้มีคะแนนรวม อยู่ใน 

ระดับสูง และด้านการใช้ประโยชน์ได้คะแนนรวม อยู่ใน 

ระดับปานกลาง และมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน อยู่ใน 

ระดับสูง ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลจากการวิจัย รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

ผู้บริหารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ตำรวจตระเวนชายแดน มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ควร 

นำไปศึกษาเพิ่มเติมดังนี้

 1. ควรมีการสอดแทรกรูปแบบในการพัฒนา 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนตำรวจ 

ตระเวนชายแดนในการอบรมผู้บริหารโรงเรียนตำรวจ 

ตระเวนชายแดน รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการ 

พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  

และเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติ ควรทำให้รูปแบบในการ 

พัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนตำรวจ 

ตระเวนชายแดนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติในการ 

ดำเนินงานของตำรวจตระเวนชายแดน

 2. หน่วยงานหรือองค์กรทางการศึกษาในระดับ 

อื่น ๆ อาจจะนำรูปแบบที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร  

ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียน 

การสอนของคณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยรวมและรายดา้น เมือ่นสิติมสีถานภาพตา่งกนั กลุม่ตวัอยา่ง 

ที่ใช้เป็นนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 ได้จำนวน 302 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้ทฤษฎีลิมิตกลาง และสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัย 

สรา้งขึน้ ตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื ดา้นความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาไดค้า่ IOC ระหวา่ง 0.50-1.00 หาคา่ความเชือ่มัน่ 

โดยวธิขีองครอนบาคไดค้า่ 0.97 สถติทิี่ใชร้วบรวมขอ้มลูคอื ความถี ่คา่รอ้ยละ คา่คะแนนเฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  

การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยการใช้ t-test วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างของ 

ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความ 

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านปัจจัยเกื้อหนุนอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจัด 

การเรยีนการสอนแลว้พบวา่ นสิติหญงิเหน็วา่เหมาะสมมากกวา่นสิติชาย ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นการวดั 

และประเมินผลการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 2 เห็นว่าเหมาะสมมากกว่านิสิตชั้นปีที่ 3  

ทั้งในภาพรวม ด้านปัจจัยเกื้อหนุน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ นิสิตที่เรียนในสาขาวิชา 

ต่างกันมีความคิดเห็นไม่ต่างกัน นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00-3.50 เห็นว่าเหมาะสมมากกว่านิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ย 

สะสมต่ำกว่า 3.00 ด้านปัจจัยเกื้อหนุน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรนิสิตที่มีคะแนน 

เฉลี่ยสะสม 3.51 ขึ้นไป เห็นว่าเหมาะสมมากกว่านิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00

คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2552

อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิร์ ภู่สาระ
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Abstract

 The objectives of this research were to study the opinions of undergraduate students on overall  

and specific areas of instructional management in the Faculty of Humanities, at Kasetsart University 

and to compare opinions of undergraduate students on overall and specific areas of instructional  

management. The sample consisted of 302 second-year to forth-year students who registered for second  

semester in the 2009 academic year, selected by stratified random sampling. The samples were classified  

by different variables: sex, years of study, major and GPA. The accuracy of research tools indicated  

the IOC of 0.50-1.00 and the confidential level of 0.97. The research tools of this study were  

questionnaires. Statistical analyses included frequency, percentage, means, standard deviation value,  

t-test, one-wayAnalysis of variance and Scheff’ Differential Couple testing.

 The findings showed that the students’ opinions on instructional management in the Faculty of  

Humanities, at Kasetsart University in each and overall area were at a high level, except supporting  

factors, which were at a moderate level. The results demonstrated that female students had higher  

opinions on overall instructional management, classroom activities, grading criteria and the characteristics  

of instructors compared to those of male students. Second academic year students had higher opinions  

than third year students on overall areas, supporting factors, grading criteria and characteristics of  

instructors. Students from different fields of study had relatively similar opinions. Students with a  

GPA of 3.00-3.50 had higher opinion on instructional management than students with a lower GPA. 

Students with a GPA above 3.51 had higher opinions on curriculum compared to those students witha  

GPA below 3.00.

Keywords: Instructional management, Kasetsart University

ความนำ

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่9  

(พ.ศ.2545-2549) ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์หลักของ 

การพัฒนาให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ทุกด้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความสงบสุขใน 

สังคม กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และ 

สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา 

ตลอดจนเปน็พลเมอืงดขีองสงัคม (สำนกังานคณะกรรมการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544, หน้า 40  

อ้างถึงใน ธวัลรัตน์ พลเจริญ, 2546, หน้า 1) และ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุดมศึกษาตามแผน 

พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545- 

2549) ระบวุา่ กระแสการปฏริปูอดุมศกึษาทีป่รากฏทัว่โลก 

ต่างมุ่งปรับบทบาทและภารกิจของการอุดมศึกษาให้ 

สอดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของเศรษฐกจิ  

สงัคม การเมอืง เทคโนโลย ีนอกจากนัน้ยงัมุง่ใหอ้ดุมศกึษา 

สามารถรองรับความต้องการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ทีก่าํลงัทวจีาํนวนเพิม่มากขึน้ ปจัจยัสาํคญัและมผีลกระทบ 

ตอ่การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาโดยตรง ซึง่อาจจะเปน็ 
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ผลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบ ไดแ้ก ่กระแสโลกาภวิตัน ์ 

เป็นสภาวะการณ์ที่โลกไร้พรมแดน ไม่ว่าจะวิเคราะห์ในเชิง 

เศรษฐกิจ สังคมหรือการเข้าถึงองค์ความรู้ได้ถูกกำหนด 

ใหเ้ปน็กตกิาของสงัคมโลกปจัจบุนัและกาํลงัทวคีวามรนุแรง 

ยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้นทุกประเทศจึงถูกกําหนดบทบาท 

ใหม้กีารแขง่ขนัในตลาดโลกทัง้ ๆ  ทีม่ศีกัยภาพแตกตา่งกนั  

แต่มิอาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวโน้มที่ดีหรือไม่ดี

 อย่างไรก็ตาม โลกปัจจุบันมีความเป็นสากล  

มีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและมีความเจริญก้าวหน้า 

เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น การติดต่อ การค้าขาย 

การแลกเปลี่ยน การคมนาคมต่าง ๆ มีการแข่งขัน 

กันมากขึ้น คนมีทางเลือกในการใช้บริการที่มีคุณภาพ 

ตามความต้องการได้มากขึ้น จึงทำให้ทุกองค์กรต่างพัฒนา 

ให้ผลผลิตมีคุณภาพ เพื่อจะได้นำเสนอทางเลือกให้คน 

ในสังคมพึงพอใจ ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้ 

ท่ามกลางการแข่งขันสูง และในภาวะการณ์เปลี่ยนแปลง 

ทางเศรษฐกิจ (กฤษณ์ อุทัยรัตน์, 2542, หน้า 8) สถาบัน 

อุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่ งที่ ได้รับผลกระทบจากการ 

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทำให้ต้องมุ่งเน้นให้การดำเนินงาน 

ทีม่คีณุภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและการเปลีย่นแปลง 

ของสังคมโดยมีการบริหารงานด้านคุณภาพและนำระบบ 

ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เพื่อทำให้สถาบันอุดมศึกษา 

ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และทำให้ผู้เรียนและบัณฑิตม ี

ความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพตามที่คาดหวัง การที่ 

สถาบันอุดมศึกษาจะบรรลุเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพได้ ส่วนหนึ่งจะต้องให้ความสำคัญต่อลักษณะ 

ธรรมชาติ ความต้องการและความคิดเห็นของนักศึกษา 

ว่ามีความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อสถาบันด้านการ 

จัดการเรียนการสอน การดำเนินงาน และการจัดสภาพ 

แวดล้อม ตลอดจนให้บริการต่าง ๆ ของสถาบัน (สมพร  

บางเกษม, 2550, หน้า 1-2) การที่สถาบันอุดมศึกษา 

จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการนั้น จะต้องดำเนินการ 

ให้บรรลุจุดมุ่งหมายหลัก ซึ่งปัจจัยที่เป็นเครื่องมือชี้วัด 

ความสำเรจ็คอื การเรยีนการสอน (ปรยีาพร วงศอ์นตุรโรจน,์  

2545, หน้า 2 อ้างถึงใน นารี รมย์นุกูล, 2547, หน้า 2) 

 อกีทัง้ในแผนพฒันาการศกึษาแหง่ชาตฉิบบัที ่10  

(พ.ศ.2550-2554) ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ 

เรียนรู้ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม 

นำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการ 

พฒันาการเรยีนรูข้องคนทกุกลุม่ทกุวยัตลอดชวีติ เริม่ตัง้แต ่

วัยเด็กให้มีความรู้พื้นฐานเข้มแข็งมีทักษะชีวิตพัฒนา 

สมรรถนะ ทักษะของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการ พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานและการแข่งขัน 

อย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากำลังคนที่ เป็นเลิศ 

โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้  

ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

จัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ 

สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนำไปใช้ 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 จากการปฏิรูปการเรียนการสอนในระดับอุดม- 

ศึกษาไทยและการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา 

พึงจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

มคีวามพรอ้มเกีย่วกบัหลกัสตูร อาจารย ์กระบวนการเรยีน 

การสอน นักศึกษา และปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

โดยกำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการเรียน 

การสอนภายในสถาบนัอดุมศกึษา ดงันัน้สถาบนัอดุมศกึษา 

ทุกแห่งจึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่กำหนด (คู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549) คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มปีรชัญา ปณธิาน วตัถปุระสงค ์

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีความ 

มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความเจริญงอกงามทางปัญญา  

เพียบพร้อมความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม  

ทั้งสององค์กรต่างมีวิสัยทัศน์เดียวกัน ที่จะเป็นเลิศทาง 

วิชาการในระดับสากล (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2551, หน้า 5)

 เนื่องจากสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ไม่ ใช่สาขา 

ยอดนิยม เมื่อเทียบกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือบริหาร 
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วิธีดำเนินการวิจัย

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนิสิตระดับปริญญาตร ี 

ชั้นปีที่ 2-4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ปกีารศกึษา 2552 จำนวน 1,422 คน กำหนดกลุม่ตวัอยา่ง 

โดยใช้ทฤษฎีลิมิตกลาง (The central limit theorem)  

และใชก้ารคำนวณขนาดตวัอยา่งสำหรบัขอ้มลูแจงนบั แลว้ 

สุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมู ิตามกลุม่สาขาวชิา และตามสดัสว่น 

ของนิสิตแต่ละชั้นปีที่ศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่าง 302 คน  

จำแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชาด้านภาษา 152 คน กลุ่มสาขา 

วชิาดา้นวชิาชพี 109 คน และกลุม่สาขาวชิาดา้นวชิาพืน้ฐาน 

ทางมนุษยศาสตร์ 41 คน

 แบบสอบถามในการวจิยันีแ้บง่ออกเปน็ 2 ตอนคอื 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม มีจำนวน 4 ข้อ

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีที่มีต่อ 

การจดัการเรยีนการสอนของคณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 5 ด้าน มีจำนวน 73 ข้อ โดยในส่วนท้าย 

ของแต่ละด้านเป็นข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

มีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของ 

นิสิตปริญญาตรีที่มีต่อการจัดเรียนการสอนของคณะ 

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 5 ด้าน  

คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ด้านปัจจัยเกื้อหนุน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน 

การสอน และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ เพื่อนําผลที่ได ้

จากการวจิยัไปใชใ้นการปรบัปรงุ และพฒันาการจดัการเรยีน 

การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับความ 

ต้องการของผู้เรียน สังคมและตลาดแรงงานต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรี 

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวมและรายด้าน

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิต 

ปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะ 

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวมและ 

รายด้าน เมื่อนิสิตมีสถานภาพต่างกัน

กรอบแนวความคิดการวิจัย

 

  

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

สถานภาพส่วนบุคคล

1. เพศ

2. ชั้นปี

3. กลุ่มสาขาวิชา

4. คะแนนเฉลี่ยสะสม

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน 5 ด้าน 

ได้แก่

1. ด้านหลักสูตร

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน

4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

5. ด้านคุณลักษณะของอาจารย์
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 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่และ 

ค่าร้อยละ

 ตอนที่  2 การศึกษาความคิดเห็นของนิสิต 

ปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะ 

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยรวมและ 

ในแต่ละด้าน โดยการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)  

และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ 

นิสิตปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวม 

และในแต่ละด้าน โดยให้จำแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยการ 

ทดสอบท ี(t-test) ส่วนชั้นปีทีศ่ึกษา กลุ่มสาขาวชิาทีศ่กึษา  

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรว 

นแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance)  

ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำการ 

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่  

(Scheffé)

 ตอนที่ 4 การสรุปข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

เพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ของนิสิตปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการ 

แจกแจงความถี่

ผลการวิจัย

 1. การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรี 

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นว่า 

การจดัการเรยีนการสอนดา้นหลกัสตูร ดา้นการจดักจิกรรม 

การเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน 

การสอน และดา้นคณุลกัษณะของอาจารยม์คีวามเหมาะสม 

ในระดับมาก ส่วนด้านปัจจัยเกื้อหนุน นิสิตมีความเห็นว่า 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรี 

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวมและรายด้าน จำแนก 

ตามตัวแปรต่างๆ พบว่า

  2.1 นิสิตหญิงเห็นว่าการจัดการเรียน 

การสอนของคณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

ในภาพรวม ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และด้าน 

คุณลักษณะของอาจารย์ มีความเหมาะสมมากกว่าชาย  

ส่วนด้านหลักสูตร และด้านปัจจัยเกื้อหนุนนิสิตมีความ 

คิดเห็นไม่แตกต่างกัน

  2.2 นสิติชัน้ปทีี ่2 เหน็วา่การจดัการเรยีน 

การสอนเหมาะสมมากกว่านิสิตชั้นปีที่ 3 ทั้งในภาพรวม  

ด้านปัจจัยเกื้อหนุน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน 

การสอน และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ ส่วนด้านอื่น ๆ   

ไม่ต่างกัน

  2.3 นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่ 

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน  

ในภาพรวมและในแต่ละด้านไม่ต่างกัน

  2.4 นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00- 

3.50 เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมมากกว่า 

นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 ทั้งในภาพรวม  

ด้านปัจจัยเกื้อหนุน และด้านการวัดและประเมินผล 

การเรยีนการสอน นสิติทีม่คีะแนนเฉลีย่สะสม 3.51 ขึน้ไป  

เห็นว่าเหมาะสมมากกว่านิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  

3.00 ในด้านหลักสูตร ส่วนด้าน อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล

 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตร ี

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวมและรายด้านพบว่า  

มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก ยกเว้น ด้านปัจจัย 

เกื้อหนุน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัย 

ขอนำเสนอการอภิปรายผลเป็นรายด้านดังนี้

  1.1 ด้านหลักสูตร จากการศึกษาพบว่า  

นิสิตมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก  



60

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรที่ 

เปิดสอนอย่างชัดเจน หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายที่ตรงกับ 

ความต้องการในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิต  

ทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

หลักสูตรมีการสอดแทรกความมีคุณธรรมจริยธรรม  

ทำให้นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างความสามัคคี 

ในหมู่คณะ ส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

และสงัคม การเปดิโอกาสใหน้สิติไดแ้สดงออกทางความคดิ 

อย่างสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และ 

มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ อีกทั้งยังสามารถนำความรู ้

และทักษะในหลักสูตรไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน  

ในการประกอบวิชาชีพ และเพื่อการศึกษาต่อในระดับที ่

สงูขึน้ได ้ดงัที ่วนิยั วรีะวฒันานนท ์(2542, หนา้ 22) กลา่ววา่  

การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรจะต้องนำวิชาการสาขา 

ต่าง ๆ  มาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสมดุล 

ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและ 

รับผิดชอบต่อสังคม

  1.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน จากการศกึษาพบวา่ นสิติมคีวามคดิเหน็วา่มคีวาม 

เหมาะสมในระดับมาก อาจเนื่องมาจากมีการแจกประมวล 

การสอนที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมทั้งชี้แจง 

วัตถุประสงค์ของรายวิชา วิธีการเรียนตลอดจนการวัด 

และประเมินผลการเรียนให้นิสิตทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรก  

ทำให้นิสิตสามารถวางแผนการเรียนได้เป็นอย่างดี การจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละวิชามีความหลากหลาย 

น่าสนใจและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา อาจารย์ผู้สอนเปิด 

โอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ส่งเสริม 

ให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีโอกาสได้ทัศนศึกษา 

ดงูานนอกสถานทีแ่ละมกีารฝกึปฏบิตังิานจรงิ อกีทัง้ยงัจดั 

กิจกรรมเสริมความรู้ โดยเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมา 

บรรยายทำให้นิสิตเกิดความรู้และทักษะประสบการณ์ 

ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พนม หวัดสว่าง (2542, หน้า 42) ได้ศึกษาความคิดเห็น 

ของอาจารย์ต่อหลักสูตรต่อหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  

พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องพัฒนา 

องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพื่อ 

เป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นและ 

เตรียมพร้อมตลอดเวลา ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ 

สามารถนำเสนอความรู้ทั้งวิเคราะห์และวิจารณ์

  1.3 ด้านปัจจัยเกื้อหนุน จากการศึกษา 

พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ 

ปานกลาง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีจำนวน 

คอมพิวเตอร์ ไม่ เพียงพอและไม่ทันสมัย ห้องสมุด 

มีเอกสาร หนังสือ วารสาร ตำราและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  

เพื่อการศึกษาค้นคว้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของ 

นิสิต ห้องเรียนและสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน 

ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ห้องน้ำมีน้อยและไม่สะอาด 

เท่าที่ควร สถานที่จอดรถและจักรยานมี ไม่เพียงพอ  

ซึ่งสอดคล้องกับที่ อัจฉรา วัฒนาณรงค์ (2545, หน้า 9)  

ได้กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาควรจัดปัจจัยเกื้อหนุน 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ มีอาคารสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการจัด 

การเรียนการสอน มีห้องสมุด ตำรา หนังสือ วารสาร  

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน และวัสดุ 

อุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการสืบค้น และเสาะแสวงหา 

ความรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีบรรยากาศที่ 

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ของนักศึกษา  

นอกจากนั้น ณัฐพล พุ่มชุมพล (2546, หน้า 33) กล่าวว่า  

การเตรยีมอาคารสถานที ่หอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิารใหม้ ี

ความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนนับเป็นส่วนหนึ่งที่มี 

ความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้การจัด 

การเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.4 ดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีน 

การสอน จากการศึกษาพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นว่า 

มีความเหมาะสมในระดับมาก อาจเนื่องมาจากนิสิต 
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ทราบเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจนก่อน 

เริ่มเรียน และการประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

อย่างยุติธรรม นิสิตจะได้รับแจ้งผลการประเมินที่ถูกต้อง 

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตามกำหนด อีกทั้งได้รับการ 

ชี้แจงในนสิ่งที่ถูกต้องและควรปรับปรุงจากการตรวจ 

ผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนม หวัดสว่าง  

(2542, หน้า 102) ได้ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ 

ต่อหลักสูตรต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  

โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะว่า ควรมีการวัดผล 

ที่ชัดเจนไม่ลำเอียง ให้ความสำคัญต่อการวัดผลภาคปฏิบัต ิ

และด้านปฏิบัติอย่างยุติธรรม

  1.5 ด้ านคุณลักษณะของอาจารย์  

จากการศึกษาพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นว่ามีความ 

เหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ 

ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถสูง และประสบการณ์ตรง 

ตามวิชาที่สอน มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี สามารถ 

ใช้เทคนิควิธีการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน  

อาจารย์มีความตั้งใจกระตือรือในการสอน ใช้คำพูดที่ 

เหมาะสม ถูกต้อง ชัดเจน ทำให้เข้าใจง่าย มีความสามารถ 

ในการหาความรู้และข่าวสาร ข้อมูลใหม่ๆ มาสอนเสมอ  

สามารถแนะนำเอกสาร ตำรา และแหล่งวิชาการใหแ้ก่นสิิต  

มีความสนใจเอาใจใส่ อุทิศเวลานอกเหนือจากชั้นเรียน 

เพื่อให้คำปรึกษาแก่นิสิตในเรื่องต่างๆ อีกทั้งอาจารย์ 

ยังเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และ 

คณาจารยข์องคณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในแต่ละสาขาวิชา  

ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544, หน้า 9)  

กล่าวว่า อาจารย์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้าง 

ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามเป้าหมาย คุณภาพหมายรวม 

ถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  

ความมีวัฒนธรรมและอารยธรรมรวมทั้งการอุทิศตน 

ต่อภาระรับผิดชอบที่กำหนดไว้ด้วย 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิต 

ปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะ 

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวมและ 

รายด้าน จำแนกตามเพศ ชั้นปีที่ศึกษา กลุ่มสาขาวิชา 

ที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 

  2.1 นิสิตหญิงเห็นว่าการจัดการเรียน 

การสอนของคณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์ 

ในภาพรวม ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และด้าน 

คุณลักษณะของอาจารย์ มีความเหมาะสมมากกว่าชาย  

ส่วนด้านหลักสูตร และด้านปัจจัยเกื้อหนุนนิสิตมีความ 

คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ 

การวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะมนุษยศาสตร์ได้กำหนด 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตรซึ่งมีหลากหลายสาขาวิชา 

เพื่อให้นิสิตเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ความสามารถ 

และความถนัด ตรงตามความต้องการของนิสิต และ 

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการ 

ประกอบวิชาชีพ อีกทั้งยังประโยชน์เพื่อการศึกษาต่อ 

ในระดับที่สูงขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ  

อยู่สำราญ (2545, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความคิดเห็นของ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนการสอน 

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน

  2.2 นสิติชัน้ปทีี ่2 เหน็วา่การจดัการเรยีน 

การสอนเหมาะสมมากกว่านิสิตชั้นปีที่ 3 ทั้งในภาพรวม  

ด้านปัจจัยเกื้อหนุน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน 

การสอน และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ ส่วนด้านอื่นๆ  

ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย  

อาจเนื่องมาจาก นิสิตชั้นปีที่ 2 ยังไม่ได้เรียนวิชาเอก 

จึงยังไม่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ อันเนื่องมาจาก 

ความยาก และความเครียดจากการเรียนในวิชาเอกเหมือน 

นิสิตชั้นปีที่ 3 ส่วนในการจัดการเรียนการสอนของ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้กำหนดหลักเกณฑ์เดียวกันกับของ 

มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตรที่นิสิตทุกชั้นปี 

จะได้รับคู่มือระเบียบการและแผนการเรียน ซึ่งมีอาจารย์ 

ที่ปรึกษาเป็นผู้ติดตามดูแลให้คำแนะนำในการลงทะเบียน 
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เรียนให้เป็นไปตามแผนการศึกษา ด้านการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน มีการกำหนดปฏิทินประจำปีการศึกษา  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนได้ จึงทำให้ 

นิสิตมีความเห็นไม่ต่างกันในเรื่องดังกล่าว ดังที่ ณัฐพล  

พุ่มชุมพล (2546, หน้า 81) ที่ศึกษาทัศนคติของนิสิต 

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ องครกัษ ์โดยรวมแตกตา่งกนั 

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

  2.3 นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่ 

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน  

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม 

สมมติฐานของการวิจัย ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ คณะ 

มนุษยศาสตร์จัดองค์ประกอบทางการศึกษาแต่ละด้าน 

ได้อย่างเหมาะสมทำให้นิสิตรู้สึกพอใจ แม้จะศึกษาใน 

สาขาวิชาที่แตกต่างกัน เนื้อหาต่างกัน แต่วัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชา 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

มคีวามเชีย่วชาญในวชิาชพี สามารถนำความรูไ้ปประยกุต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นารี  

รมย์นุกูล (2545, หน้า 102) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ 

อาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 

ระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัศรปีทมุ พบวา่ นกัศกึษา 

ที่ศึกษาอยู่ ในกลุ่มคณะวิชาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ 

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

ศรีปทุมโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

  2.4 นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00- 

3.50 เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมมากกว่า 

นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 ทั้งในภาพรวม  

ด้านปัจจัยเกื้อหนุน และด้านการวัดและประเมินผล 

การเรยีนการสอน นสิติทีม่คีะแนนเฉลีย่สะสม 3.51 ขึน้ไป  

เห็นว่าเหมาะสมมากกว่านิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  

3.00 ในด้านหลักสูตร ส่วนในด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ที่เป็นเช่นนี้ 

อาจเป็นเพราะ นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงและ 

ปานกลาง เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความสนใจใส่ใจในการ 

หาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเข้าใจเนื้อหาที่อาจารย ์

สอนได้มากกว่านิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ จึงไม่ 

ประสบปัญหาในการเรียนมากนัก ทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อ 

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ณัฐพล พุ่มชุมพล (2546, หน้า 74) นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดการเรียนการสอน 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

องครักษ์ โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น  

ด้านหลักสูตร พบว่า นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

มีทัศนะแตกต่างจากนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

 การวิจัยครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์  

และได้นำเสนอต่อผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ให้รับทราบ 

ถึงผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ 

คณะมนุษยศาสตร์ในด้านปัจจัยเกื้อหนุน โดยเร่งปรับปรุง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับความต้องการ 

ใช้บริการของนิสิตอย่างเพียงพอ และจัดซื้อหนังสือ ตำรา  

วารสารที่เกี่ยวกับทางสายมนุษยศาสตร์เพื่อให้บริการ 

ในห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น และควรเพิ่มมาตรฐานการรักษา 

ความสะอาดในอาคารเรียนและห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะ 

ยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อพฤติกรรมผิดวินัย 

ของนักเรียนมัธยมศึกษา (2) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและ (3) ประสิทธิผลในการลด 

พฤติกรรมผิดวินัยของนักเรียนโดยอาศัยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบไตรภาคีที่กำหนดขึ้น ช่วงแรกเป็นการวิจัย 

เชิงพรรณนาตามแนวคิดของ Lombroso และกฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2515 ว่าด้วยการแต่งกาย และ 

ความประพฤติของนักเรียนโดยใช้แบบสอบถามนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่สามแห่ง จำนวน 400 คน ในช่วง 

เดือนสิงหาคม 2552 โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Multiple Regression  หลังจากนั้นนำผลมากำหนดขึ้นเป็นคู่มือ 

ตามระบบไตรภาคีดังกล่าว เพื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ด้วยวิธีวิจัย 

แบบเชงิทดลองนำรอ่งแบบ ใชก้ารวเิคราะห ์Chi-Square และ Marascuilo ’s Test ในภาพรวม และวเิคราะหค์วามแตกตา่ง 

ของผลที่เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียน ผลการวิจัย พบว่า (1) อิทธิพลของครอบครัว มีผลต่อ การขาดเรียนโดดเรียน และ 

การไว้ผมยาวผิดระเบียบของนักเรียน (2) อิทธิพลของโรงเรียนมีผลต่อ การขาดเรียนโดดเรียน การไว้ผมยาว 

ผิดระเบียบของนักเรียน แต่งกายผิดระเบียบ ใช้เครื่องสำอางเพื่อการเสริมสวย เที่ยวเร่ร่อนในที่สาธารณะ ขีดเขียน 

ทำลายสาธาณสมบตั ิมัว่สมุ กอ่ความเดอืดรอ้น แสดงกริยิาวาจาไมส่ภุาพ ดืม่สรุา เทีย่วสถานคา้ประเวณ ีและ ประพฤตติน 

ในเชิงชู้สาว (3) อิทธิพลในการคบเพื่อน มีผลต่อการขาดเรียนโดดเรียน ไว้ผมยาวผิดระเบียบของทางโรงเรียน แต่งกาย 

ผิดระเบียบ แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และเที่ยวดิสโก้เธค ผับ บาร์ (4) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อการดื่มสุรา  

และ มีวัตถุระเบิด อาวุธติดตัว (5) สื่อสารมวลชน มีผลต่อการเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน ดื่มสุรา และ เที่ยวดิสโก้เธค  

ผับ บาร์ (6) อบายมุขต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรมผิดวินัยทุกตัว  ในส่วนของประสิทธิภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นกัเรยีนทีผู่ว้จิยัไดน้ำไปทดลองใชใ้นชว่งหลงัพบวา่ จำนวนครัง้ทีน่กัเรยีนกระทำผดิวนิยักอ่นกบัหลงัการนำระบบการดแูล 

ช่วยเหลือนักเรียนแบบไตรภาคีไปใช้ของทั้งสามโรงเรียน พบว่ามีพฤติกรรมผิดวินัย 14 ข้อที่ แตกต่างกันโดยที่หลังการใช ้

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา  

 2553

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ คุณารักษ์
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คู่มือจำนวนครั้งที่นักเรียนกระทำผิดวินัยน้อยกว่าก่อนนำคู่มือไปใช้ และโรงเรียนแต่ละแห่งมีสัดส่วนการลดลงที่ 

แตกต่างกันด้วย นั่นคือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบไตรภาคีที่นำมาใช้มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบเดิม

คำสำคัญ: นักเรียนมัธยม, การกระทำผิดวินัยของนักเรียน, ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Abstract

 The objectives of this research were to study the relationships of factors affecting Indiscipline  

behaviors of secondary-level students, to develop the effective Systems of Caring and Supporting  

Students, and to verify the effectiveness of the reduction of Indiscipline behaviors of students by means  

of the proposed Tri-Lateral Approach of Caring and Supporting Systems. The first phase was a descriptive  

study following the approach of the Lombroso’s concept and the regulations of the Ministry of  

Education, Issue 1, B.E 2515 on the dressing and behavior of students (Nos. 1 and 2), by selecting 400  

students in three large schools filled out the questionnaires. The statistical method employed was the  

Multiple Regression Analysis, the results were used to formulate a handbook as a treatment according  

to the mentioned Tri-Lateral Systems which was tested with the sample group in the second semester  

of the 2009 academic year. The Pre-Experimental Research method of the One Group, Pretest-Posttest  

Design was applied employing the Chi-Square Test of Goodness of Fit and the Chi-Square Test of  

Independence accompanied with the Marascuilo’s Test to analyze the data. The results showed that  

(1) family influence affected school absenteeism and students’ Indiscipline long hair, (2) school  

influence affected school absenteeism, students’ Indiscipline long hair, improper dressing, make-up use  

for beauty, wandering in public places, writing in and damaging public properties, improper gathering,  

trouble making, use of impolite words, alcoholic drinking, visiting brothels, and sexual behavior, (3)  

peer influence affected school absenteeism, students’ Indiscipline long hair, improper dressing, use  

of impolite words, and visiting discotheques, pubs and bars, (4) economic factors affected alcoholic  

drinking, explosives and weapons possession, (5) public media affected nighttime wanderings, alcoholic  

drinking, and visiting discotheques, pubs and bars, and (6) various vices affected all Indiscipline  

behaviors. As for the effectiveness of the Systems of Caring and Supporting Students, in the second  

phase, it was found that the number of students’ Indiscipline behaviors before and after applying the  

Systems of the three schools, 14 Indiscipline behaviors were significantly different at where after  

was less. Each school showed different proportions of reductions, thus, the Tri-Lateral Approach of  

Caring and Supporting Systems developed in the research was more effective than the original one.

Keywords: secondary-level students, student’s caring and supporting, student’s indiscipline behavior
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ความนำ

 วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาของอายุคนระหว่างวัยเด็ก 

และวยัผูใ้หญ ่เปน็วยัทีเ่ตม็ไปดว้ยการเปลีย่นแปลงรวมถงึ 

เป็นวัยที่มีการปรับตัวเป็นอย่างมาก ทั้งด้านร่างกาย  

อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดที่จะมีความคิดเป็นของ 

ตนเองมากขึน้ ใหค้วามสำคญักบัเพือ่นคอ่นขา้งมาก ดงันัน้ 

เมื่อวัยรุ่นได้มาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนจึงเกิดพฤติกรรม 

ต่าง ๆ  เกิดขึ้นทั้งพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น  

การตั้งใจเรียนหนังสือ การเล่นกีฬา การกินเหล้า สูบบุหรี ่ 

เป็นต้น โดยถ้าพฤติกรรมใดที่ดีอยู่แล้วก็ควรได้รับการ 

สง่เสรมิ สนบัสนนุ แตถ่า้สิง่ไหนที่ไมด่กีค็วรไดร้บัการแกไ้ข  

และอบรมสั่งสอนจากครูและผู้ปกครองของนักเรียนคน 

นั้น ๆ ซึ่งถ้าโรงเรียนและครอบครัวไม่สามารถแก้ปัญหา 

ในเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ดีของวัยรุ่นได้แล้ว ก็อาจทำให้เด็ก 

คนนั้นกลายเป็นคนที่มีปัญหาในชีวิตซึ่งจะส่งผลเสียต่อ 

ครอบครัวและสังคมต่อไปได้ ดังนั้น โรงเรียนจึงเป็น 

สถาบันหนึ่งที่มีหน้าที่ป้องกันไม่ ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ 

ขึน้มา จงึไดม้กีารพยายามหาวธิกีารตา่ง ๆ  เพือ่ควบคมุหรอื 

พยายามไม่ให้เกิดพฤติกรรมนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษ 

ในรปูแบบตา่ง ๆ  เชน่ การต ีการหกัคะแนนความประพฤต ิ 

การว่ากล่าวตักเตือน การเชิญผู้ปกครอง เป็นต้น และ 

พัฒนามาจนกลายเป็นวิธีการดูแลที่เป็นระบบ นั่นคือ  

การใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเมื่อมีระบบ 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีมาใช้ ทำให้ทางโรงเรียน 

คาดหวังว่าจะสามารถลดการเกิดพฤติกรรมที่ ไม่ดีของ 

นักเรียนหรือพฤติกรรมผิดวินัยให้มีจำนวนลดน้อยลงได้ 

นั่นเอง

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง 

ปัจจัยประเภทต่าง ๆ  ที่เสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมผิดวินัย 

ของนักเรียนมัธยมศึกษา

 2. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรม 

ผิดวินัยของ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ 

ไตรภาคี” ที่กำหนดขึ้น 

สมมติฐานการวิจัย

 1. ปัจจัยทั้ ง เจ็ดประการ ได้แก่ อิทธิพล 

ของครอบครัว อิทธิพลของโรงเรียน อิทธิพลในการ 

คบเพื่อน ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านชุมชน  

สื่อสารมวลชนและอบายมุขต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชิง 

เหตุผลที่เสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมผิดวินัย

 2. พฤติกรรมผิดวินัยของนักเรียนหลังการนำ  

“ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบไตรภาคี” ไปใช้ 

ทั้งโดยรวมและจำแนกเป็นรายโรงเรียนมีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

กรอบแนวคิดที่ใช้และขอบเขตการวิจัย

 ผู้วิจัยศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิด 

พฤติกรรมผิดวินัยของนักเรียนเป็นหลัก ประกอบด้วย  

ครอบครัว โรงเรียน การคบเพื่อน ที่อยู่อาศัย อาชีพ สื่อ  

อบายมุข และศาสนา ตามแนวคิดของ ลอมโบรโซ  

(Lombroso) ที่ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรม 

เบี่ยงเบน โดยเลือกมาศึกษา ห้าประการคือ (1) ครอบครัว  

(2)โรงเรียน (3) การคบเพื่อน (4) สื่อ และ (5) อบายมุข  

ส่วนตัวแปรอาชีพและศาสนาไม่ได้นำมาศึกษาในงานวิจัย 

นี้ (Lombroso, 2006, p. 38) นอกจากนั้นได้พิจารณา 

ตัวแปรเพิ่มเติมอีกสองตัวคือ เศรษฐกิจ และสังคม รวม 

มีตัวแปรทั้งสิ้นเจ็ดตัวเป็นหลักในการวิจัยนี้ ประกอบกับ 

พฤตกิรรมผดิวนิยัของนกัเรยีนทัง้ 16 ประการ ซึง่นำมาจาก  

กฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2515 ว่าด้วย 

การแต่งกาย และความประพฤติของนักเรียน (ข้อ1, 2) 

วิธีดำเนินงานวิจัย

 การวจิยันีเ้ปน็การวจิยัแบบผสมผสานประกอบดว้ย  

4 ขั้นตอนดังนี้

 ขัน้ตอนที ่1 คน้ควา้ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

ทัง้ในสว่นทีเ่กีย่วกบั พฒันาการและความตอ้งการของวยัรุน่  
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มูลเหตุแห่งการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ลักษณะ 

พฤติกรรมผิดวินัยของนักเรียน รวมถึงหลักและระบบ 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยทำการศึกษาจากเอกสาร  

ตำรา งานวิจัยรวมถึงเอกสารของทางราชการต่าง ๆ

 ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือในการ 

วิจัย นั่นคือการจัดทำแบบสอบถาม โดยเริ่มตั้งแต่เตรียม 

การออกแบบสอบถาม นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  

นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับหน่วยทดลอง จนถึง 

การพัฒนาให้เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์และนำไปใช้เก็บ 

ข้อมูลจากหน่วยตัวอย่าง

 ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการสร้าง ระบบการดูแล 

ชว่ยเหลอืนกัเรยีนแบบไตรภาค ีโดยนำผลที่ไดจ้ากขัน้ตอน 

ที่ 2 เป็นพื้นฐานในการจัดทำรูปแบบของระบบการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนพร้อมกับศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รูปแบบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียน 

ใช้อยู่ ในปัจจุบัน ศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของระบบที่ ใช้ 

ในปัจจุบันและนำรูปแบบของระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนที่กำหนดขึ้นไปขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตรวจสอบความเหมาะสมและขอข้อสังเกตเพื่อการนำไป 

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ 

ไตรภาคี ที่มีประสิทธิภาพและนำไปทดลองใช้จริงต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 4 นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แบบไตรภาคีที่สร้างขึ้นไปทดลองกับโรงเรียนที่เลือก 

เป็นตัวอย่าง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนที่สร้างขึ้น

ประชากร

 ผูว้จิยัใชห้นว่ยประชากรเปน็นกัเรยีนทีล่งทะเบยีน 

เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้น และตอนปลาย ในปีการศึกษา 2552 โดย 

ในปกีารศกึษา 2551 มจีำนวนนกัเรยีนทัว่ประเทศในระดบั 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตามที่ ให้ไว้ใน 

ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน 

ป ี2554 มจีำนวน 3,433,784 คน และสถานศกึษาทีส่งักดั 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

ช่วงชั้น 3 - ช่วงชั้น 4 จำนวน 2,239 โรงเรียน

กลุ่มตัวอย่าง

 ใช้การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  

จาก โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  

และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ในช่วง 

เดือนสิงหาคม 2552 จำนวน 400 คน เพราะทั้งสาม 

โรงเรียนอยู่ภายใต้มาตรฐานและกฎเกณฑ์ของกระทรวง 

ศึกษาธิการและเงื่อนไขการดำเนินงานของโรงเรียน 

เช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นทั่วประเทศ แต่จะมีข้อแตกต่าง 

กับโรงเรียนอื่นในส่วนที่สภาวะแวดล้อมของเด็กและ 

โรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างนี้ใช้เก็บ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม และในส่วนที่สองเก็บข้อมูล 

แบบสำรวจการกระทำผิดวินัยของนักเรียนจากตัวแทน 

นกัเรยีนหอ้งละสามคน ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 และ  

6 ของโรงเรียนเดิมที่นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แบบไตรภาคีที่ผู้วิจัยนำไปใช้ โดยเก็บข้อมูลแบบสำรวจ 

ในเดือนพฤศจิกายน 2552 และกุมภาพันธ์ 2553

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล

 แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นปัจจัยให้เกิด 

พฤติกรรมผิดวินัย โดยใช้แบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ปัจจัยที่ เป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมผิดวินัย สอบถาม 

นักเรียนที่เลือกเป็นตัวอย่าง เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นเหตุ 

ให้เกิดพฤติกรรมผิดวินัยทั้งเจ็ดประการ แบบสอบถาม 

มีสี่ตอน ตอนที่หนึ่ง เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของ 

ผูต้อบแบบสอบถาม ตอนทีส่อง เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบั 

ปจัจยัประเภทตา่ง ๆ  ทีม่ตีอ่พฤตกิรรมผดิวนิยัของนกัเรยีน  

โดยเป็นคำถามเลือกตอบวัดค่าตัวแปรแบบ interval  

scale และใช้ความคิดเห็นห้าระดับตามแบบของ The  

Likert Method of Summated Ratings ตัง้แตร่ะดบัหนึง่ 

คือน้อยที่สุด จนถึงระดับที่ห้าคือมากที่สุด มีจำนวน 

ทั้งหมด 40 ข้อ ตอนที่สามเป็นแบบสอบถามพฤติกรรม 

ผิดวินัยของนักเรียน โดยในตอนนี้มีการวัดค่าตัวแปรของ 
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พฤติกรรมผิดวินัยแต่ละพฤติกรรมทั้ง 16 พฤติกรรม 

แบบ interval scale เช่นเดียวกันกับการวัดค่าตัวแปร 

ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมผิดวินัยซึ่งทั้งสองตอน 

เปน็ตวัแปรตอ่เนือ่ง และตอนทีส่ีเ่ปน็ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ  

ซึ่งผู้วิจัยได้หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยทดลอง 

กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน นำไปหา 

ความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach method)  

โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 16 ในการคำนวณ ไดค้า่สมัประสทิธิ ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

เท่ากับ 0.725 ดังรายละเอียดข้อมูลผลการวิเคราะห์ และ 

ในส่วนที่สองเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แบบไตรภาคี วัดค่าตัวแปรด้วย nominal scale โดยใช้ 

แบบสำรวจการกระทำผิดวินัยของนักเรียนวัดก่อนและ 

หลังการใช้รูปแบบ ให้ตัวแทนนักเรียนของระดับชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องละสามคนทุกห้อง 

ของแตล่ะโรงเรยีนเปน็ผูต้อบ บนัทกึจำนวนครัง้ทีน่กัเรยีน 

ภายในชั้นเรียนประพฤติผิดวินัยทั้ง 16 ข้อ จากนั้นนำ 

ข้อมูลของตัวแทนห้องทั้งสามคนมาหาค่าเฉลี่ยจำนวน 

ครั้งที่นักเรียนกระทำผิดวินัย โดยดำเนินการสองครั้งคือ  

ก่อนนำรูปแบบไปใช้ และหลังจากนำรูปแบบไปทดลอง 

ใช้แล้ว เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบที่ผู้วิจัย 

ได้สร้างขึ้น เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การนำเสนอข้อมูลจะนำเสนอตามคำถามวิจัย  

รวมถงึสรปุผลตามเนือ้หา โดยมวีธิกีารนำเสนอและวเิคราะห ์

ข้อมูล ดังนี้

 1. ปัจจัยประเภทต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชิง 

เหตุผลต่อการเสี่ยงการเกิดพฤติกรรมผิดวินัยของนักเรียน 

หรือไม่ เพื่อดูว่าปัจจัยที่ศึกษาปัจจัยใดสัมพันธ์กับการเกิด 

พฤติกรรมผิดวินัย โดยส่วนของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ  

ใช้การวิเคราะห์ โดยแสดงค่าร้อยละแสดงจำนวนและ 

ฐานนิยมในการสรุปผล ในส่วนของข้อคำถาม ผู้วิจัย 

ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสรุปผลตามเกณฑ์ของจุงเตฟาน  

(อ้างถึงใน ประคอง กรรณสูตร, 2528, หน้า 30) นั่นคือ  

แบ่งการแปลผลคะแนนออกเป็น สามกลุ่มคือ 

  กลุ่มที่ 1 คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 73  

ขึ้นไป นั่นคือมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-2.08 หมายถึง น้อย 

  กลุ่มที่ 2 คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 28  

ถึง เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 72 นั่นคือมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.09- 

3.92 หมายถึง ปานกลาง

  กลุ่มที่ 3 คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 27  

ลงมา นั่นคือมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.93-5.00 หมายถึง มาก 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้การแปลผล คือ

  กลุ่มที่ 1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 

น้อยกว่า 1.00 หมายถึง ข้อมูลมีการกระจายตัวน้อย

  กลุ่มที่ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 

ระหว่าง 1.00-2.00 หมายถึง ข้อมูลค่อนข้างกระจายตัว  

และ

  กลุ่มที่ 3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 

มากกว่า 2.00 หมายถึง ข้อมูลมีการกระจายตัวมาก 

  ในส่วนของการพิจารณาปัจจัยประเภท 

ตา่ง ๆ  ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิพฤตกิรรมผดิวนิยั ใชก้ารวเิคราะห ์

ด้วย Muutiple Regression Analysis ทั้งนี้เพราะ 

พฤติกรรมผิดวินัยของนักเรียนแต่ละเรื่องเป็นอิสระ 

ต่อกันและผู้วิจัยต้องการทราบสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อ 

พฤติกรรมเป็นรายข้อ โดยใช้ระดับนัยสำคัญที่ 0.05  

เป็นเกณฑ์พิจารณา และนำเสนอออกมาในรูปของตาราง 

ด้วยค่า T-score และค่า Sig

 2. จำนวนครั้งที่ เกิดพฤติกรรมผิดวินัยของ 

นักเรียนก่อนกับหลังการนำ “ระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนแบบไตรภาคี ” ไปใช้ มีความแตกต่างกัน โดยใช้ 

การวิเคราะห์ทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ Chi- 

Square Test of Goodness of Fit เพื่อเปรียบเทียบ 

จำนวนครั้งที่นักเรียนกระทำผิดวินัยก่อนกับหลังการใช้ 

คู่มือในภาพรวมว่าแตกต่างกันหรือไม่ในภาพรวม โดยใช้ 

โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS ส่วนการวิเคราะห ์

ความแตกตา่งของผลการทดสอบระหวา่งโรงเรยีนแตล่ะแหง่  

ใช้การวิเคราะห์ Chi-Square Test of Independence  
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ประกอบกับ Marascuilo’s Test (Marascuilo, Leonard  

A.,1966, pp. 156-164) เพื่อแสดงความแตกต่างของ 

จำนวนครั้งที่นักเรียนกระทำผิดวินัยก่อนและหลังการนำ 

คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบไตรภาคีไปใช้ 

ของทั้งสามโรงเรียน โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่

ผลการวิจัย

 ข้อค้นพบจากการศึกษา มีดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิง 

เหตุผลของปัจจัยประเภทต่างๆ ว่าทำให้เสี่ยงต่อการเกิด 

พฤติกรรมผิดวินัยหรือไม่ จากการพิจารณาจากตัวแปรต้น 

และตัวแปรตาม ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย 

เชิงเหตุผลของปัจจัยประเภทต่างๆ พบว่าตัวแปรต้น 

ทั้งเจ็ดตัว และตัวแปรตาม พฤติกรรมผิดวินัยทั้ง 16 ข้อ  

ใช้การวิเคราะห์ด้วย Muutiple Regression Analysis  

โดยใชร้ะดบันยัสำคญัที ่.05 เปน็เกณฑพ์จิารณา พบวา่ (1)  

อทิธพิลของครอบครวัมผีลตอ่ การขาดเรยีนโดดเรยีน และ 

การไว้ผมยาวผิดระเบียบของนักเรียน (2) อิทธิพลของ 

โรงเรียมีผลต่อ การขาดเรียนโดดเรียน การไว้ผมยาว 

ผิดระเบียบของนักเรียนการแต่งกายผิดระเบียบ การใช้ 

เครื่องสำอางเพื่อการเสริมสวย การเที่ยวเร่ร่อนในที่ 

สาธารณะการ ขีดเขียนทำลายสาธาณสมบัติ การมั่วสุม  

กอ่ความเดอืดรอ้นการ แสดงกริยิาวาจาไมส่ภุาพ การดืม่สรุา  

การเที่ยวสถานค้าประเวณี และการประพฤติตนชู้สาว  

(3) อิทธิพลในการคบเพื่อน มีผลต่อ การขาดเรียน 

โดดเรียน การไว้ผมยาวผิดระเบียบทางโรงเรียน การ 

แต่งกายผิดระเบียบ การแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และ 

การ เที่ยวดิสโก้เธค ผับ บาร์ (4) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  

มีผลต่อการดื่มสุรา และการมีวัตถุระเบิด อาวุธติดตัว  

(5) ปจัจยัทางดา้นชมุชนไมม่ผีลตอ่พฤตกิรรมผดิวนิยัใด ๆ   

(6) สื่อสารมวลชนมีผลต่อการเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน 

การดื่มสุรา และการเที่ยวดิสโก้เธค ผับ บาร์(7) อบายมุข 

ต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรมผิดวินัยทุกตัว

 2. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ 

ไตรภาคีนั้นหมายความถึง การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนโดยเชื่อมโยงกันระหว่างสามสถาบันที่เกี่ยวข้อง  

คือ สถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน โดยผู้วิจัยได้แบ่ง 

ภารกิจหลักของทั้งสามภาคีตามผลการวิเคราะห์ความ 

สัมพันธ์ของปัจจัยเชิงเหตุผลของปัจจัยประเภทต่างๆ  

ว่าทำให้เสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมผิดวินัยหรือไม่ จากนั้น 

นำมาสร้างเป็นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ 

ไตรภาคีโดยสร้างองค์ประกอบและแนวดำเนินการสำหรับ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการผิดวินัยของนักเรียนแบบ 

ไตรภาคีเป็นการเฉพาะ โดยแยกภารกิจหลักกับแนว 

ดำเนนิการสำหรบัปอ้งกนัและแกไ้ขของโรงเรยีน ครอบครวั  

และชุมชน 

 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรม 

ผิดวินัยของ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ 

ไตรภาค”ี ทีก่ำหนดขึน้ จากขอ้คน้พบขา้งตน้ ไดน้ำมาสรา้ง 

เป็นคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบไตรภาคีขึ้น  

ผลปรากฏว่า มีพฤติกรรมผิดวินัย 14 ข้อ ที่ ให้ผล 

การทดสอบที่แตกต่างกัน ยกเว้นการเที่ยวสถานค้า 

ประเวณี และการมีวัตถุระเบิด อาวุธติดตัว ที่ให้ผลที่ 

ไม่แตกต่างกัน ที่ และเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า  

หลังจากนำคู่มือไปใช้ นักเรียนมีการประพฤติผิดวินัย 

แตกต่างกันโดยที่หลังการใช้คู่มือจำนวนครั้งที่นักเรียน 

กระทำผิดวินัยน้อยกว่าก่อนนำคู่มือไปใช้ และโรงเรียน 

แต่ละแห่งมีสัดส่วนการลดลงที่แตกต่างกันด้วย นั่นคือ 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบไตรภาคีที่นำมาใช ้

มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบเดิม

การอภิปรายผล

 จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง การจัดระบบ 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบไตรภาคีเพื่อลดพฤติกรรม 

ผดิวนิยัของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ขา้งตน้ ขอนำเสนอ 

การอภิปรายผลดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิง 

เหตุผลของปัจจัยประเภทต่าง ๆ  ว่าทำให้เสี่ยงต่อการเกิด 

พฤติกรรมผิดวินัยหรือไม่ 

 ครอบครัว ประกอบด้วย อิทธิพลของครอบครัว  
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และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งภาคีนี้ควรเข้ามาดูแล 

นักเรียนในเรื่อง การขาดเรียนโดดเรียน การไว้ผมยาว 

ผิดระเบียบของนักเรียน ดื่มสุรา และการมีวัตถุระเบิด  

อาวุธติดตัว โดยอิทธิพลของครอบครัว หมายความถึง  

ผลกระทบของครอบครวัทีม่ตีอ่นกัเรยีน เชน่ ความสมัพนัธ ์

ของสมาชิกภายในครอบครัว ปัญหาครอบครัว ระยะเวลา 

ที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงต้อง 

ให้ความใส่ใจดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี ดูแลให้นักเรียน 

ไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาการขาดเรียน โดดเรียน  

หรือการไว้ผมยาวผิดระเบียบ ซึ่ง ก็จะไม่เกิดขึ้น ในส่วน 

ของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ หมายความถึง สภาพทาง 

เศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียน รายได้ของครอบครัวและ 

รายได้ของนักเรียน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ  

ที่มีผลต่อพฤติกรรม การดื่มสุรา และการ มีวัตถุระเบิด  

อาวุธติดตัว เนื่องจากทั้งสองพฤติกรรมนี้ต้องใช้เงินในการ 

ซื้อหามา เช่น นักเรียนที่มีเงินเหลือ หรือครอบครัว 

มีรายได้ดี ทำให้นักเรียนใช้เงินไม่เป็น ไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย  

ดื่มสุรา หรือซื้อหาอาวุธติดตัวไว้ได้

 โรงเรียน ประกอบด้วย อิทธิพลของโรงเรียน  

และอิทธิพลในการคบเพื่อน โดยอิทธิพลของโรงเรียน  

หมายความถึงสภาพแวดล้อมขณะที่นักเรียนอยู่ ใน 

โรงเรียน ขนาดของสถานศึกษา ชื่อเสียงของสถานศึกษา  

การเรียนการสอนของครูอาจารย์ การดูแลเอาใจใส่ของ 

อาจารย์ มีผลต่อการขาดเรียนโดดเรียน การไว้ผมยาว 

ผิดระเบียบของนักเรียนการ แต่งกายผิดระเบียบการใช้ 

เครื่องสำอางเพื่อการเสริมสวยการเที่ยวเร่ร่อนในที่ 

สาธารณะการขีดเขียนทำลายสาธาณสมบัติการมั่วสุม  

ก่อความเดือดร้อน แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพการดื่มสุรา 

การเที่ยวสถานค้าประเวณี และการ ประพฤติตนชู้สาว  

และอิทธิพลในการคบเพื่อน หมายความถึง ลักษณะ 

การคบเพื่อนของนักเรียน การคบเพื่อนที่ขยันตั้งใจเรียน  

คบเพื่อนที่เกเร การคบเพื่อนเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ  

ระยะเวลาที่อยู่กับเพื่อน รวมถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกัน  

ทีม่ผีลตอ่ การขาดเรยีนโดดเรยีน การไวผ้มยาวผดิระเบยีบ 

ทางโรงเรียน การ แต่งกายผิดระเบียบ การ แสดงกิริยา 

วาจาไม่สุภาพ และการ เที่ยวดิสโก้เธค ผับ บาร์ ซึ่ง 

พฤตกิรรมผดิวนิยัเหลา่นีม้กัจะเกดิขึน้ตาม ๆ  และเลยีนแบบ 

กันมา และนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองเป็นที่ 

ยอมรับของเพื่อนฝูงให้ตรงกับความต้องการของตน  

ซึ่งสอดคล้องกับ สุพัตราที่กล่าวว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการ 

ความมั่นคง ต้องการการยอมรับ (สุพัตรา สุภาพ, 2546,  

หน้า 17) ดังนั้น ภาคีโรงเรียนจึงจำเป็นต้องดูแลนักเรียน 

ด้วยความรักความเข้าใจ และสั่งสอนให้นักเรียนยึดมั่น 

ในตัวของตัวเอง ไม่ยึดมั่นกับเพื่อนมากเกินไป

 ชุมชน ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านชุมชน  

สื่อสารมวลชน และอบายมุขต่าง ๆ ซึ่งภาคีนี้ควรเข้ามา 

ดูแลนักเรียนในทุกพฤติกรรม โดยปัจจัยทางด้านชุมชน  

หมายความถึง เพื่อนบ้าน สภาพชุมชนที่อยู่อาศัยของ 

นักเรียน สภาพแวดล้อมบริเวณชุมชน นั้นไม่มีผลต่อ 

พฤติกรรมผิดวินัยใด ๆ เลย เนื่องจากชุมชนยังมี 

บทบาทน้อยในการกำกับดูแลนักเรียน ทำให้ยังไม่ 

สามารถดูแลพฤติกรรมผิดวินัยต่าง ๆ ของนักเรียนได้  

ส่วนปัจจัยทางด้านสื่อสารมวลชน หมายความถึง สื่อวิทย ุ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร และ 

ภาพยนตร ์มผีลตอ่ การเทีย่วเตร่ในเวลากลางคนื การดืม่สรุา  

และ การเที่ยวดิสโก้เธค ผับ บาร์ เนื่องจากสื่อเหล่านี้ 

นกัเรยีนสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย ทำใหน้กัเรยีนอยากรู ้อยากลอง  

ตามทีส่ือ่นำเสนอ ดงันัน้ควรมกีารปอ้งกนัไม่ใหส้ือ่นำเสนอ 

โฆษณาชักชวนให้นักเรียนไปข้องเกี่ยวกับอบายมุข ทั้ง 

การดืม่สรุา และเทีย่วเตร่ในเวลา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั 

ของศศิพันธุ์ ไตรทาน (2543, หน้า 166) ที่กล่าวว่ากลุ่ม 

ตวัอยา่งสว่นใหญม่คีวามเหน็วา่ สือ่มผีลตอ่การ ลด ละ เลกิ  

ยาเสพย์ติดอยู่ในระดับที่สูง

 2. จากคำถามที่ว่ า การจัดระบบการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนแบบไตรภาคีมีลักษณะอย่างไร พบว่า  

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบไตรภาคี เป็น 

กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี 

ขั้นตอน โดยเชื่อมโยงกันระหว่างสามสถาบันที่เกี่ยวข้อง  

คือ สถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน โดยสถานศึกษา  

หมายถึงโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
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สถานศึกษา ครู นักเรียน คณะกรรมการเครือข่าย 

ผู้ปกครอง ครอบครัว หมายถึงสถาบันที่อยู่ ใกล้ชิดกับ 

นักเรียน มีบทบาทหน้าที่ในการอบรมดูแลเป็นแบบอย่าง 

ในการดำรงชีวิต เอาใจใส่ดูแลนักเรียน ให้ความรัก ความ 

เข้าใจ และความอบอุ่นแก่นักเรียน ประกอบด้วย พ่อ แม ่ 

หรือผู้ปกครอง และชุมชน หมายถึง สถาบันที่มีอิทธิพล 

ตอ่คา่นยิมและพฤตกิรรมของนกัเรยีน สง่เสรมิใหน้กัเรยีน 

ได้พัฒนาตนในแนวทางที่เหมาะสม ประกอบด้วย องค์กร 

ชุมชน วัด เขตพื้นที่ สื่อมวลชน และหน่วยงานของรัฐ  

ได้แก่ สถานีตำรวจ โดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แบบไตรภาคีมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 5 ประการ คือ  

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน  

การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 

การส่งต่อ โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการในขั้นตอนการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหานักเรียน เนื่องจากรูปแบบที่ใช้อยู่ตาม 

โรงเรียนในปัจจุบันยังมีแนวดำเนินการในการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาที่ยังไม่ชัดเจนตรงตามลักษณะพฤติกรรม 

ผิดวินัยของนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างองค์ประกอบและ 

แนวดำเนินการสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การผิดวินัยของนักเรียนแบบไตรภาคีเป็นการเฉพาะ 

ตามการวิเคราะห์ทางสถิติถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิง 

เหตุผลของปัจจัยประเภทต่างๆ ว่าทำให้เสี่ยงต่อการเกิด 

พฤติกรรมผิดวินัย โดยแยกภารกิจหลักกับแนวดำเนินการ 

สำหรบัปอ้งกนัและแกไ้ขของโรงเรยีน ครอบครวั และชมุชน  

ในส่วนขององค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่ การรู้จักนักเรียน 

เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน  

และการส่งต่อ ผู้วิจัยยังคงใช้แนวดำเนินการของกรม 

สามัญศึกษาเป็นแบบในการดำเนินการดูแลและช่วยเหลือ 

นักเรียนเนื่องจากรูปแบบดังกล่าวมีหลักการ แนวทาง 

ดำเนินการและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ซึ่งยังคงสามารถใช้ดูแล 

และช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดีในสังคมปัจจุบัน 

 3. จากคำถามที่ว่า จำนวนครั้งที่เกิดพฤติกรรม 

ผิดวินัยของนักเรียนก่อนกับหลังการนำ “ระบบการดูแล 

ชว่ยเหลอืนกัเรยีนแบบไตรภาค”ี ไปใช ้มคีวามแตกตา่งกนั 

หรือไม่ ซึ่งพบว่ามีพฤติกรรมผิดวินัย 14 ข้อ ที่ให้ผล 

การทดสอบที่แตกต่างกัน ทำให้ทราบว่า ระบบการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนแบบไตรภาคีที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  

เพราะมีเพียงตัวแปร เที่ยวสถานค้าประเวณี และมี 

วัตถุระเบิด อาวุธติดตัว เท่านั้นที่ให้ผลที่ไม่แตกต่างกัน  

นอกจากนี้เมื่อรวมจำนวนพฤติกรรมผิดวินัยการนำคู่มือ 

ไปใช้ จากทั้งสามโรงเรียน พบว่า การทดสอบทางสถิติ 

ให้ผลที่แตกต่างกัน ที่ 05.=α  = .05 นั่นคือ แสดงว่า หลังจาก 

นำคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบไตรภาคี 

ไปใช้ในโรงเรียน นักเรียนมีแนวโน้มการประพฤติผิดวินัย 

ลดน้อยลง นั่นแสดงให้เห็นว่าคู่มือที่สร้างขึ้นสามารถ 

นำไปใช้เพื่อลดจำนวนพฤติกรมผิดวินัยของนักเรียนได้  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชระ โสมรักษ์ (2550)  

ที่วิจัยเรื่อง “การดำเนินการป้องกันช่วยเหลือนักเรียนที่มี 

พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหา ด้วยการควบคุมตนเอง 

และการมสีว่นรว่ม โดยใชก้จิกรรมฝกึปฏบิตัธิรรมตามหลกั 

ไตรสกิขาของนกัเรยีน โรงเรยีนแกง้เหนอืพทิยาคม” โดยใช้ 

การฝึกปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขาขั้นตอนในการ 

ดาเนินงานคือ ครู ผู้ปกครองและผู้นาชุมชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบ ในทุกขั้นตอน  

เพื่อป้องกันช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง นั่นคือมีการใช้ 

สามภาคีคือ ครู ครอบครัวและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งได้ผลคือจำนวนนักเรียน 

กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาหลังการพัฒนาน้อยกว่าก่อน 

การพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .01

 เมื่อพิจารณาจำนวนครั้งที่เกิดพฤติกรรมผิดวินัย 

ของนักเรียนก่อนกับหลังการนำ ระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนแบบไตรภาคี ไปใช้ เป็นรายโรงเรียน พบว่า 

โรงเรียนที่ 2 จะมีจำนวนการเกิดพฤติกรรมผิดวินัยมาก 

ที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจาก โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ ่ 

อยู่ ใกล้แฟลตและแหล่งชุมชน แต่หลังจากการใช้คู่มือ 

พบว่าโรงเรียนที่ 2 มีจำนวนครั้งที่นักเรียนกระทำผิดวินัย 

ที่ลดลงมากที่สุดจากสามโรงเรียนตัวอย่าง ในอัตราส่วน  

1 : 1.99 นั่นแสดงให้เห็นว่าถึงแม้โรงเรียนที่ 2 นี้จะมี 

จำนวนครั้งที่เกิดพฤติกรรมผิดวินัยของนักเรียนในระดับ 
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สูงที่สุดจากโรงเรียนทั้งสามโรงเรียน แต่ถ้าทางโรงเรียน 

ตระหนักในความสำคัญของคู่มือ นำระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนแบบไตรภาคี ไปใช้อย่างเข้มงวด และมีการ 

ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนก็สามารถลดจำนวน 

ครั้งที่เกิดพฤติกรรมผิดวินัยในอัตราที่สูงได้เช่นเดียวกัน  

สำหรับโรงเรียนที่ 1 และโรงเรียนที่ 3 ที่มี จำนวนครั้ง 

ที่เกิดพฤติกรรมผิดวินัยของนักเรียนก่อนกับหลังการนำ  

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบไตรภาคีลดลง 

เช่นเดียวกัน แต่มีอัตราการลดลงไม่มากในอัตราส่วน  

1 : 2.48 และ 1 : 2.17 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจาก  

โรงเรียนที่ 1 และโรงเรียนที่ 3 มีนักเรียนจำนวนมาก  

ดังนั้นในการนำคู่มือไปใช้อาจไม่ทั่วถึงกับนักเรียนตัวอย่าง  

ทำให้การดูแลควบคุม และติดตามผลทำได้ไม่ทั่วถึงซึ่ง 

ส่งผลให้อัตราการลดลงของจำนวนครั้งที่เกิดพฤติกรรม 

ผิดวินัยไม่มากเท่ากับโรงเรียนที่ 2 

 ดังนั้นประสิทธิภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนแบบไตรภาคี จึงต้องได้รับความร่วมมือจาก 

ทั้งสามฝ่าย นั่นคือ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ซึ่ง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร เอี่ยมแสงธรรม  

(2550) เรื่อง การศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียน 

ทุ่งโพธิ์วิทยา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ระบบการดูช่วยเหลือ 

นกัเรยีนใหป้ระสบผลสำเรจ็มหีา้ประการไดแ้ก ่(1) เงือ่นไข 

จากครู คือความเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี  

การไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนนอกเหนือจากเวลาราชการ  

(2) เงื่อนไขจากผู้บริหาร พบว่าการมีภาวะผู้นำ มีความรู ้

ความสามารถในการทำงาน เป็นแบบอย่าง การดูแล 

เอาใจใส่นักเรียนด้วยตนเอง และการมีสัมพันธภาพที่ดี 

กบัชมุชน ทำใหเ้ขา้ถงึชมุชนเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่ง 

โรงเรียนกับชุมชน พร้อมทั้งนำศักยภาพของชุมชนมาช่วย 

ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (3) เงื่อนไขจากผู้ปกครอง 

นักเรียนและชุมชน ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดี อบรม 

สั่งสอนลูกหลาน ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนา  

ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ชุมชนช่วยสอดส่อง 

ดูแลนักเรียน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา 

นกัเรยีน และเปน็แหลง่เรยีนรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพนกัเรยีน  

(4) เงื่อนไขจากเวลาการทำงานของบุคลากร ทุ่มเทการ 

ทำงานทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลา 

หลังเลิกเรียนและในวันหยุดเข้าไปเยี่ยมนักเรียน จึงทำให้ 

การดแูลนกัเรยีนมปีระสทิธภิาพและ (5) เงือ่นไขจากสภาพ 

แวดล้อมและสภาพสังคม โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อม 

ที่ดีมีธรรมชาติที่สวยงามและมีสภาพสังคมที่เอื้อต่อการ 

เรียนรู้ ไม่มีแหล่งมั่วสุม คนในชุมชนเป็นคนมีน้ำใจ  

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่กันแบบพี่น้อง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็น 

องค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้ระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไป 

ใช้งานได้กับโรงเรียนต่าง ๆ ได้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรมกีารประสานงานกบัชมุชนและหนว่ยงาน 

ทางภาครัฐให้มากขึ้น ในการช่วยเหลือ ดูแลและส่งเสริม 

นักเรียนให้ประพฤติผิดวินัยลดน้อยลง โดยเฉพาะปัจจัย 

ทางดา้นอบายมขุตา่ง ๆ  ทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมผดิวนิยัทกุตวั  

ดังนั้นหน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน วัด เขตพื้นที่  

สื่อมวลชน สถานีตำรวจ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องควรเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการป้องกันอบายมุขต่าง ๆ ไม่ให้นักเรียน 

เข้าถึงได้โดยง่าย 

 2. ครูแนะแนวหรือผู้ประสานงานควรเข้ามามี 

บทบาทในการใช้คู่มือให้มากขึ้น มีการกำหนดบทบาท 

หนา้ทีก่ารปฏบิตังิานทีช่ดัเจน สามารถปฏบิตัิไดจ้รงิ รวมถงึ 

ควรมีการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่าง 

สมำ่เสมอ ทัง้ฝา่ยปกครอง ฝา่ยบรหิาร ฝา่ยกจิการนกัเรยีน  

รวมทั้งควรมีการประเมินผล และรายงานผลจากการ 

ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ 

เป็นอย่างดี

 3. ควรมีแบบบันทึกพฤติกรรมให้นักเรียนได้ 

บนัทกึดว้ยตนเอง เพือ่ใหเ้กดิการการเสรมิแรงตนเอง และ 

การลงโทษตนเองจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยออกแบบ 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการโครงการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร- 

พุทธธรรมของวัดปัญญานันทาราม ด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านทัศนคติและความพึงพอใจต่อโครงการ การนำ 

ความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันและการสืบสานพระพุทธศาสนาและการเผยแพร่ธรรม เครื่องมือที่ ใช้ คือ  

แบบสอบถามและแบบทดสอบวัดความรู้ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ 

ค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test, One-way Analysis of variance และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ ความเข้าใจ  

เพศชายและเพศหญิงมีความรู้ ความเข้าใจที่แตกต่างกัน โดย เพศหญิงมีความรู้ ความเข้าใจในระดับสูง ในขณะที่เพศชาย 

เป็นกลุ่มที่มีความรู้ ความเข้าใจในระดับกลาง เยาวชนกลุ่มอายุ 17 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจในระดับสูง แต่กลุ่มที ่

ไม่มีประสบการณ์การเข้าค่ายธรรมะ เป็นกลุ่มที่มีความรู้ ความเข้าใจในระดับสูง ความพึงพอใจต่อโครงการ พบว่า กลุ่ม 

ตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ถัดไปก็เป็นความ พึงพอใจในพระวิทยากรและหลักสูตร ทัศนคต ิ 

พบว่า นักเรียนมีสมาธิที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อ ผลการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตามลำดับ การนำหลักธรรมไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน พบว่า นักเรียนนำหลักธรรมไปประยุกต์ ในด้าน 

การ  เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน การเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์และการเป็นศาสนิกที่ดีของศาสนา

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์หลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรม, ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม, วัดปัญญานันทาราม 

Abstract

 The objective of this research was to evaluate the achievement of virtue - training project on  

buddhaputta - buddhadharma camp of Panyanantharam temple, Khlonghok subdistrict, Khlongluang  
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district, Pathumthanee province focusing on knowledge side, attitude, satisfaction, application in 

daily - life and Buddhism - continuing with dharma propagation. The instrument using in this research  

was questionnaires and knowledge test. Statistic for analyzing was frequencies, percentages, means,  

standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and content analysis. The findings were as  

follows ;

 With knowledge, it found different level of knowledge between male and female i.e. female  

group is a high knowledge level but male, middle level. The young of 17 years old and the upper is a  

high knowledge level but the camp - inexperienced group is a high level of knowledge. With project’s  

satisfaction, the sampling group has a high level in both of place and environment, next to side of  

instructor and curriculum. With  of attitude, it is a good concentration benefiting for learning result,  

living together with others and applying in daily - life accordingly. With application in daily-life, it is  

a friend’s good friend, teacher’s good disciple and religion’s good follower. The buddhists should  

study the dharma, practice the dharma, merit making and propagate dharma by conducting of  

buddhist’s duty as suggestioned.

Keywords: Achievement of Virtue-Training, Buddhaputta-Buddhadhamma, Panyanandharam Temple. 

ความนำ

 การพัฒนาประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา มุ่งเน้น 

การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้คนเป็นเครื่องมือหรือปัจจัย 

ในการผลิต เพื่อสนองความต้องการพัฒนาเพื่อให้เกิดการ 

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยใหค้วามสำคญัถงึคณุคา่ของ 

ความเป็นมนุษย์น้อยลง และการพัฒนาศักยภาพของคน 

ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประกอบอาชีพ  

และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว แม้นว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จ 

ในการบรรลุเป้าหมายด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

เป็นอย่างดียิ่ง แต่ผลของการพัฒนาได้ก่อให้เกิดปัญหา 

ทีส่ำคญั หลายประการ เชน่ ปญัหาการกระจายรายได ้ปญัหา 

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาทางด้าน 

ศีลธรรม และปัญหาด้านความปลอดภัยของชีวิตและ 

ทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  

และการพัฒนาประเทศในระยะยาว การพัฒนาศักยภาพ 

ของคนที่พึงปรารถนา ต้องพัฒนาให้ทุกคนได้รับการ 

พัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  

ปัญญา และทักษะฝีมือ เพื่อให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้  

(ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, 2546) พระพรหมคุณาภรณ์  

(ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แสดงทัศนะถึงความเปลี่ยนแปลง 

ตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่ ได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคมโลก 

มากมายนั้น ท่านได้ กล่าวว่า สังคมไทยปัจจุบันต้อง 

เผชิญหน้ากับแนวความคิดใหม่ ๆ ทั้งที่มาจากตะวันตก 

และตะวนัออกเอง และการพฒันาทีมุ่ง่เนน้แตค่วามเตบิโต 

ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ได้ก่อให้เกิดปัญหาทั้ง 

ทางด้านระบบนิเวศ สังคม วัฒนธรรมและสาธารณสุข  

ทำให้คนไทยอ่อนแอ ไม่สู้ปัญหา จึงควรจะศึกษาและ 

เข้าใจคำสอนในพุทธศาสนาให้ชัดเจนว่า พุทธศาสนานั้น 

ตั้งอยู่บนหลักกรรม คือการพึ่งการกระทำของตนเอง  
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ด้วยการพัฒนาตนตามหลักของไตรสิกขา (ศีล สมาธิ  

ปัญญา) ไม่ใช่การพึ่งอำนาจดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ภายนอกหรือ ไสยศาสตร์ (สำนักงานเลขาธิการ สภา 

การศึกษา, 2547) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในมาตรา 6  

มีความมุ่งหมายหลักการในการจัดการศึกษาไว้ ดังนี้  

“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น 

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ซึ่งเน้น 

ความสำคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 

และบูรณาการ ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

และการกฬีา ตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบัการศกึษา  

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 ได้ 

กำหนดให้มีการจัดค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม โดยเฉพาะนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 ระดบัมธัยม 

ศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4-6 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง 

รา่งกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และคณุธรรม มจีรยิธรรม 

และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่เข้ารับ 

การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร- 

พุทธธรรม วัดปัญญานันทาราม

 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจ ทัศนคติที่มีต่อ 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม 

วัดปัญญานันทาราม

 3. เพื่อประเมินการนำความรู้ในหลักธรรมไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 4. เพื่อประเมินการสืบสานพระพุทธศาสนา และ 

การเผยแพร่ธรรม

กรอบแนวคิดการวิจัย

   ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม

ข้อมูล

ส่วนบุคคล

ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม

n เพศ

n อายุ

n เกรดเฉลี่ย

n ระดับชั้น

n อาชีพบิดา

n อาชีพ

   มารดา

n รายได้

   ผู้ปกครอง

n เคยผ่าน

   การฝึก

   อบรม

ผลสัมฤทธิ์โครงการ

1. ความรู้ความเข้าใจต่อเน้ือหา

   หลักสูตรการฝึกอบรม

   คุณธรรม ค่ายพุทธบุตร-

   พุทธธรรม

2. ความพึงพอใจ

      n ด้านเนื้อหาหลักสูตร

      n ด้านวิทยากร

      n ด้านสถานที่และ

        สิ่งแวดล้อม

      n ด้านบรรยากาศ

      n ด้านการอำนวยความ

        สะดวกของเจ้าหน้าที่

      n ด้านระยะเวลาพอเหมาะ

        กับเนื้อหา

      n ทัศนคติ

3. การนำหลักธรรมไปประยุกต์

   ใช้ในชีวิตประจำวัน

      n ด้านเป็นบุตรท่ีดีของพ่อแม่

      n ด้านเป็นศิษย์ที่ดีของ

        ครู-อาจารย์

      n ด้านเป็นเพื่อนที่ดี

        ของเพื่อน

      n ด้านเป็นเยาวชนที่ดี

        ของชาติ

      n ด้านเป็นศาสนิกชนที่ดี

        ของศาสนา

4. การสืบสานพระพุทธศาสนา

   เผยแพร่ธรรม
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วิธีดำเนินการวิจัย

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่เข้าร่วม 

โครงการจำนวน 31โรงเรียน จำนวน 9,455 คน โดยใช้ 

ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  

การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้เทคนิค การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูม ิ 

(Stratified Random Sampling)ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

368 คนโดยแบ่งตามระดับชั้นดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

จำนวน 54 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 52 คน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 59 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

จำนวน 29 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 64 คน และ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 110 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม  

มี 2 ชนิด ได้แก่ 1) ข้อคำถามปลายปิด ที่สอบถาม ข้อมูล 

พื้นฐานทั่วไป แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหา 

หลักสูตร ความพึงพอใจ ทัศนคติของเยาวชนที่ผ่านการ 

ฝึกอบรมโครงการ และการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวัน 2) ข้อคำถามปลายปิด เป็นข้อคำถาม 

ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสืบสานพระพุทธศาสนา  

การเผยแพร่ธรรม

 การสร้างเครื่องมือสำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ ์

โครงการ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ทบทวนและศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัย  

รายงานการฝึกอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม  

ทั่วไป

 2. สร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุมประเด็นของ 

การศึกษาและนำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน  

3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 

 3. นำแบบสอบถามไป Try Out กับนักเรียน 

ที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมค่าย 

พุทธบุตร-พุทธธรรม ของวัดปัญญานันทาราม ในปี 2552  

จำนวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อตรวจสอบ 

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) ได้ค่า 

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.953

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามถึงผู้ที่ผ่านโครงการ 

ฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ในปีการศึกษา  

2551 ทางไปรษณีย์ จำนวน 368 คน

 2. ผูว้จิยัประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนเปน็ผูด้แูล  

และให้คำแนะนำการเขียนทุกตอนของแบบสอบถามแก่ 

นักเรียนก่อนตอบแบบสอบถาม

 3. นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับ ตรวจดูความ 

สมบูรณ์ พบว่าแบบสอบถามทุกฉบับมีความสมบูรณ์  

แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ 

วิเคราะห์ด้วยสถิติดังนี้

 1. ใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ใน 

ข้อมูลเบื้องต้น ความรู้ความเข้าใจ

 2. ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ 

ประเมินทัศนคติ ความพึงพอใจ และการนำหลักธรรม 

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วน 

บุคคลของเยาวชนกับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร 

ฝึกอบรมใช้สถิติ (cross tabulation)

 4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วน 

บุคคลของเยาวชนกับทัศนคติ ความพึงพอใจ และการนำ 

หลักธรรมไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้สถิติ  

(t-test) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับ 

เปรียบเทียบ 2 ตัวแปร และวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว (One-way Analysis of variance ANOVA)  

สำหรับเปรียบเทียบ 3 ตัวแปรขึ้นไป

 5. วเิคราะหเ์นือ้หา (content analysis) ในขอ้มลู 

เกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการสืบสานพระพุทธศาสนา  

การเผยแพร่ธรรม
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ผลการวิจัย

 1. ผลสมัฤทธิด์า้นความรู ้ความเขา้ใจในเนือ้หา 

หลักสูตรฝึกอบรม

 ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา 

หลักสูตรฝึกอบรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม วัดปัญญา 

นันทาราม พบว่า เยาวชนสามารถตอบแบบทดสอบความรู ้

ความเข้าใจได้ถูกต้องมากที่สุด เรื่องเพื่อนที่ดีของเพื่อน  

ประเด็นการรู้จักคบเพื่อนที่ดี ช่วยให้ส่งเสริมการเรียนได้ด ี

และสามารถ อยูร่ว่มกนัดว้ยความสขุสวสัด ีจำนวน 363 คน  

รอ้ยละ 98.64 รองลงมาคอื เรือ่งครอบครวัชาวพทุธ ประเดน็ 

ครอบครัวชาวพุทธเป็นครอบครัวที่ปฏิบัติตนตามรอยบาท 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน 362 คน ร้อยละ 98.37  

และเรื่องการเข้าถึงพระรัตนตรัย ประเด็นองค์ประกอบ 

ทีส่ำคญัของพระรตันตรยัคอื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ จำนวน 360 คน ร้อยละ 97.83  

เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อที่เยาวชนตอบถูกน้อยที่สุดคือเรื่อง 

เจริญภาวนา ประเด็นลักษณะที่จิตเป็นสมาธิคือจิตที่มี 

ความเข้มแข็งและมีพลัง จำนวน 54 คน ร้อยละ 14.67  

รองลงมา คือ เรื่องมารยาท ชาวพุทธและศาสนพิธี  

ประเด็น ฝ่ามือ 2 แขน 2 และหน้าผาก 1 เป็นวิธีการกราบ 

แบบเบญจางคประดิษฐ์ที่ถูกต้อง จำนวน 59 คน ร้อยละ  

16.03 และเรื่องพิธีอธิฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่ ประเด็น 

การตั้งเป้าหมายที่จะไปสู่ความฝันของตนเอง นับว่าเป็น 

การตั้งอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่ จำนวน 75 คน ร้อยละ  

20.38

 ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม 

วัดปัญญานันทาราม จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า  

เพศหญิงมีความรู้ระดับสูง จำนวน 129 คน ร้อยละ 51.81  

ในขณะที่เพศชายมีความรู้ระดับปานกลาง จำนวน 73 คน  

ร้อยละ 61.34 ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 -16 ปี ส่วนใหญ่ 

มีความรู้ในระดับกลาง จำนวน 39 คน ร้อยละ 67.24  

ในขณะที่เยาวชนที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีความรู้ 

ระดับสูง จำนวน 101 คน ร้อยละ 59.76  กลุ่มผู้ที่มี 

เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 -3.00 เป็นกลุ่มที่มีความรู้ในระดับ 

ปานกลาง จำนวน 44 คน ร้อยละ 52.38 ในขณะที่กลุ่ม 

ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.01-3.51 ขึ้นไป จะเป็นกลุ่ม 

ที่มีระดับความรู้ความเข้าในพระพุทธศาสนาในระดับสูง  

จำนวน 81 คน ร้อยละ 69.24 เมื่อจำแนกระดับความรู้ 

ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามระดับชั้น  

พบว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 45 คน ร้อยละ  

83.33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 41 คน ร้อยละ  

69.49 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 45 คน ร้อยละ  

70.31 อยู่ ในระดับกลางในขณะที่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 2 จำนวน 35 คน ร้อยละ 70.91ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

จำนวน 17 คน ร้อยละ 58.62 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

จำนวน 78 คน รอ้ยละ 67.31 อยู่ในระดบัสงู พบวา่ เยาวชน 

ที่มีระดับความรู้ในระดับสูง บิดาประกอบอาชีพรับราชการ  

พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ ในขณะที่มารดาประกอบ 

อาชีพรับราชการและอื่นๆ รวมทั้งผู้ปกครองมีรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไปและพบว่าเยาวชนที่ 

เข้าร่วมโครงการแต่ ไม่มีประสบการณ์มาก่อนมีความรู้ 

ระดับสูง จำนวน 116 คน ร้อยละ 55.51 แต่ผู้ที่มี 

ประสบการณ์มีความรู้ระดับกลาง

 2. ด้านความพึงพอใจของเยาวชนท่ีมีต่อโครงการ 

ฝึกอบรมคุณธรรม “ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม”

 ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม พบว่า เยาวชน 

มีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมคุณธรรมค่าย 

พุทธบุตร-พุทธธรรมในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ 

เกี่ยวกับสถานที่และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด รองลงมาคือ 

วิทยากรและเนื้อหาหลักสูตร

 สถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า เยาวชนมีความ 

พึงพอใจระดับมากที่สุด 3 อันดับแรกคือสถานที่ในการ 

ทำวตัรสวดมนต ์ฟงัธรรม สนทนาธรรม มคีวามสะอาด สงบ  

ร่มรื่น (Χ  = 4.27, S.D. = .779) สถานที่ฝึกอบรม 

มีความร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกอบรม ( Χ  =  

4.24, S.D. = .796) และการจัดสภาพแวดล้อมภายในวัด 

ทำให้เกิดความประทับใจ (Χ  = 4.21, S.D. = .727

 วิทยากร พบว่า เยาวชนมีความพึงพอใจในระดับ 

มากท่ีสุดคือพระวิทยากรสามารถสร้างบรรยากาศในการเรียน 
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การสอนที่มีความเป็นกันเอง ง่ายต่อการเรียนรู้หลักธรรม  

(Χ  = 4.21, S.D. = .819) รองลงมาในระดับมากคือพระ 

วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ในหัวข้อที่ทำ 

การสอน (Χ  = 4.20, S.D. = .769) ส่วนการถ่ายทอด 

ของพระวิทยากร พระวิทยากรมีความตั้งใจและเอาใจใส่ 

ในการฝึกอบรมรม (Χ  = 4.30, S.D. = .656 ) รองลงมา 

คือพระอาจารย์สอนธรรมะด้วยการใช้ภาษาที่เหมาะสม 

รว่มสมยัทำใหเ้รยีนรูไ้ดง้า่ย (Χ  = 4.24, S.D. = .696) และ 

การใช้ภาษาในการสอน ที่ง่าย มีน้ำเสียงที่ดังชัด ช่วยให้ 

การเรียนธรรมะเข้าใจได้ง่าย (Χ  = 4.23, S.D. = .750) 

 เนื้อหาหลักสูตร พบว่า เยาวชนมีความพึงพอใจ 

ในระดับมากที่สุด เรื่องลูกที่ดีของพ่อแม่รู้ในพระคุณของ 

พ่อแม่ทำให้เกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงบทบาท 

หน้าที่ของบุตรที่ดี (Χ  = 4.38, S.D. = .800) รองลงมา 

คือเรื่องมารยาทชาวพุทธและศาสนพิธี ทำให้รู้จักมารยาท 

ชาวพุทธและวิธีการกราบไหว้ที่ถูกต้อง ( Χ  = 4.29,  

S.D. = .710) และเรื่องศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ ทำให้รู้ 

ในพระคุณครู เกิดความซาบซึ้งมีความเข้าใจในบทบาท 

หน้าที่และคุณธรรมที่ศิษย์พึงมี (Χ  = 4.26, S.D. = .086) 

 ภาพรวมจากการทดสอบวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร สามารถสรุปผล 

การศึกษาโดยภาพรวมความแตกต่างระหว่างตัวแปรด้าน 

ข้อมูลส่วนบุคคลของเยาวชนกับความพึงพอใจต่อโครงการ 

ฝึกอบรมคุณธรรม ดังต่อไปนี้

 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้านเพศ ด้านเคยผ่าน 

โครงการฝึกอบรมต่อความพึงพอใจด้วยค่า t-test พบว่า  

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เยาวชน 

เพศชายและเพศหญิงทั้งที่เคยผ่านโครงการฝึกอบรมและ 

ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อโครงการ 

ฝึกอบรมคุณธรรมไม่แตกต่างกัน

 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้านอายุ  

เกรดเฉลี่ย ระดับชั้น อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายได ้

ผู้ปกครอง ต่อความพึงพอใจ ด้วยค่า F-test พบว่า  

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เยาวชน 

ที่มีอายุ เกรดเฉลี่ย ระดับชั้น อาชีพบิดา อาชีพมารดา  

และรายได้ผู้ปกครอง แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมไม่แตกต่างกัน (ตาราง 1)

 ส่วนด้านทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อโครงการ 

ฝึกอบรมคุณธรรม “ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม” ผลการ 

วิเคราะห์ทัศนคติ ในภาพรวม พบว่าเยาวชนมีทัศนคติต่อ 

การเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี โดยมีทัศนคติในหัวข้อ 

การมีสมาธิดีจะเป็นประโยชน์ต่อผลการเรียน (Χ  = 4.23,  

S.D = .700) รองลงมาคือหัวข้อช่วยให้รู้จักใช้ชีวิตและ 

การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี ( Χ  = 4.22, S.D = .626)  

และหัวข้อสาระความรู้ที่ ได้รับสามารถนำไปใช้ในชีวิต 

ประจำวันได้ (Χ  = 4.18, S.D = .747)

 ภาพรวมจากการทดสอบวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร สามารถสรุปผล 

การศึกษาโดยภาพรวมความแตกต่างระหว่างตัวแปรด้าน 

ข้อมูลส่วนบุคคลของเยาวชนกับทัศนคติต่อโครงการ 

ฝึกอบรมคุณธรรม ดังต่อไปนี้

 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้านเพศ ด้านเคยผ่าน 

โครงการฝึกอบรมต่อทัศนคติ ด้วยค่า t-test พบว่า  

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เยาวชน 

เพศชายและเพศหญิงทั้งที่เคยผ่านโครงการฝึกอบรม 

และไม่เคยผ่านการฝึกอบรม มีทัศนคติต่อโครงการฝึก 

อบรมคุณธรรมไม่แตกต่างกัน

 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้านอายุ  

เกรดเฉลี่ย ระดับชั้น อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายได ้

ผูป้กครอง ตอ่ทศันคต ิดว้ยคา่ F-test พบวา่ ไมม่นียัสำคญั 

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงวา่ เยาวชนทีม่อีาย ุเกรดเฉลีย่  

ระดับชั้น อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายได้ผู้ปกครอง  

แตกต่างกัน มีทัศนคติ ต่อโครงการฝึกอบรมคุณธรรม 

ไม่แตกต่างกัน 

 3. ด้านการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจำวัน

 ผลการวิเคราะห์การนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้  

ต่อโครงการฝึกอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม 

โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี 

การนำหลักธรรมไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้าน 
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การเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ ในระดับมาก รองลงมาด้าน 

การเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน และ ด้านการเป็นศิษย์ที่ดี 

ของครูอาจารย์ อยู่ในระดับมาก

 การเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ พบว่า เยาวชนนำ 

หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ระดับมาก 3 อันดับแรกคือเป็น 

กำลังใจให้กับพ่อแม่ยามที่ท่านมีความทุกข์ ( Χ  = 4.21,  

S.D = .717) เมือ่ออกจากบา้นไดข้ออนญุาตพอ่แมท่กุครัง้  

(Χ  = 4.11, S.D = .842) และเมื่อพ่อแม่ไม่สบายทุกครั้ง 

ได้คอยดูแลช่วยเหลือ (Χ  = 4.07, S.D = .735)

 การเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน พบว่า เยาวชนนำ 

หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ระดับมาก 3 อันดับแรกคือได้ 

เอือ้เฟือ้แบง่ปนัสิง่ของใหก้บัเพือ่น (Χ  = 4.14, S.D = .787)  

เพื่อนทำผิดได้ให้กำลังใจและอภัยต่อเพื่อน ( Χ  = 4.04,  

S.D = .735) และเก็บรักษาความลับระหว่างเพื่อนไว้ได้  

(Χ  = 4.01, S.D = .792)

 การเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ พบว่า เยาวชน 

นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ระดับมาก 3 อันดับแรกคือ 

ได้ตื่นนอนแต่เช้าและไปโรงเรียนได้ทันเวลา (Χ  = 4.15,  

S.D = .886) เมื่อครูมอบหมายงาน ถือเป็นหน้าที่ 

ที่ต้องรับผิดชอบ (Χ  = 4.11, S.D = .722) และได้ 

แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์เมื่อพบเจอ ( Χ  = 4.10,  

S.D = .700)

 ภาพรวมจากการทดสอบวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร สามารถสรุปผล 

การศึกษาโดยภาพรวมความแตกต่างระหว่างตัวแปรด้าน 

ข้อมูลส่วนบุคคลของเยาวชนกับการนำหลักธรรมไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเยาวชน ดังต่อไปนี้

 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้านเพศ ด้านเคยผ่าน 

โครงการฝึกอบรมต่อการนำหลักธรรมไปประยุกต์ ใช้ 

ในชีวิตประจำวัน ด้วยค่า t-test พบว่า ไม่มีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เยาวชนเพศชายและ 

เพศหญิงทั้งที่เคยผ่านโครงการฝึกอบรมและไม่เคยผ่าน 

การฝึกอบรม มีการนำหลักธรรมไปประยุกต์ ใช้ในชีวิต 

ประจำวันแตกต่างกัน

 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้านอายุ  

เกรดเฉลี่ย อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายได้ผู้ปกครอง  

ตอ่การนำหลกัธรรมไปประยกุต์ใชใ้นชวีติประจำวนั ดว้ยคา่  

F-test พบวา่ ไมม่นียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงวา่  

เยาวชนที่มีอายุ เกรดเฉลี่ย อาชีพบิดา อาชีพมารดา และ 

รายได้ผู้ปกครอง แตกต่างกัน มีการนำหลักธรรมไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่แตกต่างกัน 

 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้าน 

ระดับชั้นต่อการนำหลักธรรมไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิต 

ประจำวันด้วยค่า F-test พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 

ระดบั 0.05 แสดงว่า เยาวชนทีร่ะดบัชัน้แตกตา่งกนั มกีาร 

นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังได้ทดสอบความแตกต่าง 

ระหว่างคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ Sheffe’  

พบว่า เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยการนำ 

หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสูงกว่าเยาวชน 

ที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Χ  = .30)

 4. การสืบสานพระพุทธศาสนา เผยแพร่ธรรม  

 เยาวชนไดใ้หค้วามเหน็โดยภาพรวม พทุธศาสนกิชน 

ควรมีศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อคือเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้า  

เชื่อการกระทำตนมีผล ทำดีได้ดี รักษาศีล ระวังรักษา กาย  

วาจา ปกติ ไม่ให้มีโทษ ไม่ล่วงเกิน ชีวิต ทรัพย์สินของ 

ผู้อื่นไม่เชื่อนอกหลักคำสอนทางศาสนาเช่นความเชื่อ 

ในเรือ่งไสยศาสตร ์ชาวพทุธทีด่ตีอ้งชว่ยเผยแพรห่ลกัธรรม 

คำสอนอยู่เสมอและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องชัดเจนหรือ 

เผยแพร่ในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ เท่าที่ 

จะทำได้ และ ชาวพุทธที่ดีควรทำบุญบำเพ็ญกุศล เข้าร่วม 

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่าง ๆ ให้โอกาส 

แก่ตนเอง ในการฟังธรรม และปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตาม 

หลักคำสอนของศาสนา เคารพในพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์
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การอภิปรายผล

 จากการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตร 

ฝึกอบรมคุณธรรม” ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรมของวัด 

ปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี สามารถนำมา 

อภิปรายผลได้ดังนี้

 1. ผลสมัฤทธิด์า้นความรู ้ความเขา้ใจในเนือ้หา 

หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า  

เยาวชนสามารถตอบแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจได้ 

ถูกต้องมากที่สุด เรื่องเพื่อนที่ดีของเพื่อน เยาวชน 

ส่วนใหญ่จะอยู่กับเพื่อนและเข้ากับเพื่อนมากกว่าพ่อแม ่ 

โดยมีความคิดเห็นว่าการรู้จักคบเพื่อนที่ดี ช่วยให้ส่งเสริม 

การเรียนได้ดีและสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสุขสวัสดี  

เรื่องเจริญภาวนา และ เรื่องมรรยาทชาวพุทธ เยาวชน 

ตอบถูกน้อยที่สุด อาจจะเป็นเพราะสถานศึกษามีการจัด 

การเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา เกี่ยวกับ 

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องสมาธิภาวนา มารยาท  

การกราบไหว้ ค่อนข้างน้อย และอาจไม่มีบุคคลากรที่มี 

ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ดังนั้นสถานศึกษาควรนิมนต ์

พระวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับพระพุทธ- 

ศาสนามาให้ความรู้ โดยตรง ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้  

ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม จำแนกตามข้อมูล 

ส่วนบุคคล พบว่า เพศหญิงเป็นกลุ่มที่มีระดับความรู้ 

ความเข้าใจในระดับสูง ในขณะที่เพศชายเป็นกลุ่มที่มี 

ความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง เนื่องจากเยาวชนที่ 

กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเป็นเยาวชนที่อยู่ ในช่วง 

กำลังเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งวัยเหล่านี้โดยเฉพาะเพศชายมักให้ 

ความสนใจกับสิ่งเร้าอื่นๆ ที่ไปตามสภาพแวดล้อมและ 

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย รวมทั้งเทคโนโลยี 

สมัยใหม่ สำหรับเพศหญิงก็เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม 

ในสังคมไทยการเลี้ยงดูลูกหลานมักเน้นย้ำการอบรม 

เฉพาะเพศหญิง ให้อยู่ในกรอบวัฒนธรรม ทำให้เพศหญิง 

ยงัคงใหค้วามสนใจในหลกัธรรมบา้งพอสมควร ซึง่สอดคลอ้ง 

กับงานวิจัยของ ธวัชชัย เกื้อเกตุ (2542, บทคัดย่อ)  

ซึ่งศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเข้าร่วมโครงการ 

การอบรมรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร ด้านการเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างความคิดเห็นของนักเรียน แล้วพบว่า  

นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 

เนือ้หาหลกัสตูร สถานที ่วทิยากร วธิกีารฝกึอบรม ประโยชน ์

ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม เวลา และการบริการ  

แตกตา่งกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นรา ตรธีญัญา  

(2543, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การนำหลักธรรมวิชา 

พระพทุธศาสนาไปประยกุต์ใช ้ในสถานการณท์ีส่มัพนัธก์บั 

ชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ที่พบว่า นักเรียนหญิง 

มีการนำหลักธรรมวิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ ใช้ 

ในสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน มากกว่า 

นักเรียนชาย และนักเรียนมีการนำหลักธรรมวิชา 

พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับ 

ชีวิตประจำวันในระดับมากมีจำนวนมากที่สุด ส่วน 

นักเรียน ที่นำหลักธรรมวิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช ้

ในสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันในระดับ 

ปานกลาง

 2. ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรม 

คุณธรรม “ค่ายพุทธบุตร - พุทธธรรม” พบว่า เยาวชน 

มีความพึงพอใจโดยภาพรวม ในระดับมาก แสดงว่า 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรวัดปัญญา 

นันทาราม เป็นโครงการที่สามารถสร้างความเชื่อ ความ 

ศรัทธา และมุ่งมั่นที่จะกระทำความดีแก่เยาวชนใน 

วัยเรียนได้ดี โดยมีความพึงพอใจด้านสถานที่และ 

สิ่งแวดล้อมมากที่สุด รองลงมาคือด้านวิทยากรและด้าน 

เนื้อหาหลักสูตร สอดคล้องกับ พระมิ่งขวัญ บุรุษเลี่ยม  

(2549, บทคัดย่อ) ศึกษาการประเมินโครงการค่าย 

พุทธบุตร ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า เยาวชน 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่มี 

ความเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรม มีความสงบร่มรื่น 

เป็นธรรมชาติ มีส่วนสนับสนุนให้การฝึกอบรมเป็นไป 

ด้วยดี มีกำลังใจทำความดี ทำให้เข้าใจศาสนามากยิ่งขึ้น  

และได้สัมผัสธรรมชาติ รวมทั้ง ผลาการศึกษาของธวัชชัย  

เกื้อเกตุ (2542,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความคิดเห็นของ 
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นักเรียนต่อการเข้าร่วมโครงการการอบรมรมค่ายพุทธบุตร  

ด้านวิทยากร พบว่า วิทยากรแต่ละท่านมีความรู้ความ 

สามารถ มีการเตรียมข้อมูลมาเป็นอย่างดี สมารถถ่ายทอด 

และให้ความรู้ตามเนื้อหาสาระของหลักสูตรได้เป็นอย่างด ี 

มเีทคนคิในการฝกึอบรม ทำใหผู้เ้ขา้รบัการฝกึอบรมไมเ่บือ่ 

 ส่วนด้านทัศนคติของเยาวชนที่ผ่านการอบรม 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม “ค่ายพุทธบุตร - พุทธธรรม”  

พบว่า โดยภาพรวมเยาวชนมีทัศนคติในระดับดี โดยมี 

ทัศนคติในประเด็นการมีสมาธิดีจะเป็นประโยชน์ต่อผล 

การเรยีนในระดบัด ีรองลงมาคอืประเดน็ชว่ยใหรู้จ้กัใชช้วีติ 

และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีและประเด็นสาระความรู้ที่ 

ได้รับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้แสดง 

ใหเ้หน็วา่นกัเรยีนมคีวามคดิวา่การเขา้รว่มโครงการ เนือ้หา 

ของหลกัสตูรสามารถนำไปใชใ้นการปฏบิตัตินในชวีติจรงิได ้ 

และเห็นคุณค่าของการเข้าฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

ทางพระพุทธศาสนามากขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 

โครงการที่ต้องการ ให้เยาวชนของชาตินั้นมีการพัฒนาตน 

โดยหาประสบการณ์ ความรู้ ความเสียสละ ความเอื้ออาทร  

และความรักความสามัคคีกันในสังคม ตามที่ท่านพุทธทาส 

ภิกขุ (2533)ได้กล่าวว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ ปัจจัย 

แห่งชีวิตที่ต้องพัฒนาคือ กาย จิตใจ และวิญญาณ ให้รู้ 

สิ่งที่ควรรู้ รู้ถูก รู้ตรง รู้จริง พัฒนาชีวิตที่มีประโยชน์ 

ทั้งแก่ตัวเองและผู้อื่น

 3. การนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจำวัน พบว่า เยาวชนให้ความคิดเห็นว่าการนำ 

หลักธรรมไปประยุกต์ ใช้โดยภาพรวม ในระดับมาก  

โดยเฉพาะด้านเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ รองลงมาคือ  

ด้านการเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน และด้านการเป็นศิษย์ 

ที่ดีของครูอาจารย์ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่ม 

วัยเรียน มีชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวและในโรงเรียน  

ดังนั้นการนำหลักธรรมไปใช้ จึงเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ เพื่อน 

และครูอาจารย์ซึ่งสอดคล้องกับ ทิพย์ลาวัลย์ หลานไทย  

(2545) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลการ 

เข้าค่ายพัฒนาจริยธรรมของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  

จงัหวดักระบี ่แลว้พบวา่ นกัเรยีนทีเ่ขา้คา่ยพฒันาจรยิธรรม  

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ผลที่ได้รับทางด้านคุณธรรม  

จริยธรรม อยู่ ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน 

ความกตัญญูกตเวทีคือมีจิตสำนึกที่จะทำตัวเป็นลูกที่ดี 

ของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เพื่อ ตอบแทน 

บุญคุณของผู้มีพระคุณ นอกจากนี้ ยังรู้จักสามัคคี 

ในหมู่พวก มีความเสียสละ อดทน อดกลั้น รู้จักคิด 

ที่จะทำประโยชน์ ให้แก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และ 

เห็นคุณค่าของการนั่งสมาธิ รู้จักนำหลักธรรมทางศาสนา 

มาพัฒนา มาพัฒนาจิตใจ ทำให้เกิดปัญญา มีสติในการ 

คิดแก้ไขปัญหาและสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญ  

เหลาคำ (2548) ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังของ 

ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมวัดปัญญา 

นันทาราม จังหวัดปทุมธานี” พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ 

คาดหวังในระดับมากต่อการเป็นแบบอย่างในการนำ 

หลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเป็น 

แบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิตแก่คนในครอบครัว  

การเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ 

การงาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของการดำเนินโครงการ 

อบรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธินันท์ จันทนา  

(2546) ศึกษาเรื่อง “การติดตามผลของเยาวชน ที่ผ่าน 

โครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตรของวัดปัญญา 

นันทาราม” มีวัตถุประสงค์ ในการศึกษาเพื่อประเมิน 

ความรู้ในหลักธรรมของศาสนาที่ ใช้ในโครงการอบรมที่ 

จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเยาวชน เพื่อประเมินการนำ 

หลกัธรรมของศาสนาไปปฏบิตัิในชวีติประจำวนัของเยาวชน  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความรู้ ใน 

หลักธรรมพอสมควร ส่วนใหญ่นำหลักธรรมไปปฏิบัติ 

ในชีวิตประจำวันบ่อยครั้ง และมีเจตคติที่ดีต่อโครงการ 

อบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการนำหลักธรรม 

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเยาวชน ด้านปัจจัย 

ส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ดังได้ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยเป็น 

รายคู่ ด้วยวิธีการของ Sheffe พบว่า เยาวชนชั้นมัธยม 
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ศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช ้

ในชีวิตประจำวันสูงกว่า เยาวชนที่ศึกษาในชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ .30 เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 2 มีประสบการณ์และชำนาญในสถานศึกษามากกว่า  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเด็กใหม่แรกเข้า มีประสบการณ์ 

ยังน้อย จึงยังไม่กล้าแสดงออกเต็มที่ แต่เมื่อขึ้นชั้น 

มธัยมศกึษา ปทีี ่3 ซึง่เปน็ชว่งกา้วผา่นวยัมธัยมตน้ จงึตอ้ง 

เร่งปรับตัวใหม่เพิ่มขึ้น จึงเป็นผู้ใหญ่ พระอินทร์แปลง  

จิตฺตสํวโร (2552) ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนโครงการ 

ค่ายพุทธบุตร วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน 

หลังเข้ารับการฝึกอบรม เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ ์

ระหว่างสถานภาพของกลุ่มประชากร ด้านเพศ อายุ  

ระดับชั้นเรียน และอาชีพของผู้ปกครองกับพฤติกรรม 

ของนักเรียนพบว่า สถานภาพของกลุ่มประชากรด้านเพศ  

และระดับชั้นเรียน มีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนที่ 

แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 สว่นดา้น 

อายุ และอาชีพผู้ปกครอง ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมของนักเรียน และสอดคล้องกับ ผกามาศ  

อ่อนบรรจง (2545) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา ต่อการอบรมจริยธรรมในโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาต่อการอบรมจริยธรรมในโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบ 

ความคิดเห็นดังกล่าว จำแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้นเรียน  

และระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ ผลการวจิยัพบวา่ ความคดิเหน็ 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อการอบรมจริยธรรม  

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพ 

มหานคร มีความคิดเห็นต่อการอบรมจริยธรรมในระดับ 

ความเห็นด้วยทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านดำเนินการ ด้านกิจกรรม 

การอบรม ด้านวินัยความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์  

ดา้นความเมตตากรณุา ดา้นการประหยดั ดา้นความกตญัญ ู 

ล้วนเกิดจากการปฏิบัติกิจกรรม ส่วนการเปรียบเทียบ 

ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยจำแนก 

ตามเพศ อายุ ระดับชั้นเรียน และระดับผลการเรียนเฉลี่ย  

ผลการวิจัย พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องวินัยความรับผิดชอบ และ 

ที่ระดับ .01 ในด้านความกตัญญู

 4. การสืบสานพระพุทธศาสนา เผยแพร่ธรรม  

เยาวชนได้ให้ความเห็นโดยภาพรวม พุทธศาสนิกชน 

ควรมีศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อคือเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้า  

เชื่อการกระทำตนมีผล ทำดีได้ดี รักษาศีล ระวังรักษา กาย  

วาจา ปกต ิไม่ใหม้ีโทษ ไมล่ว่งเกนิ ชวีติ ทรพัยส์นิของผูอ้ืน่  

ไม่เชื่อนอกหลักคำสอนทางศาสนาเช่นความเชื่อในเรื่อง 

ไสยศาสตร ์ชาวพทุธทีด่ตีอ้งชว่ยเผยแพรห่ลกัธรรมคำสอน 

อยู่เสมอและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องชัดเจนหรือเผยแพร่ 

ในรปูของเอกสารสิง่พมิพห์รอืสือ่ตา่งๆ เทา่ทีจ่ะทำได ้และ  

ชาวพุทธที่ดีควรทำบุญบำเพ็ญกุศล เข้าร่วมพิธีกรรม 

ทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่าง ๆ ให้โอกาสแก่ตนเอง  

ในการฟังธรรม และปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตามหลักคำสอน 

ของศาสนา เคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดาวดี คุณวัฒน์ (2541,  

บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องทัศนคติของนักศึกษา 

ธรรมศาสตร์ต่อพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ พบว่า  

นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี ต่อพระพุทธศาสนา  

มีความเห็นว่าพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สอนให้คน 

รับผิดชอบต่อหน้าที่ แสวงหาความจริง ความดี ทำให้เกิด 

ประโยชน์แก่ผู้นำไปปฏิบัติ และสามารถจะนำมาใช้ในการ 

ดำเนนิชวีติประจำวนัได ้ หากเราเขา้ใจคำสอนอยา่งถกูตอ้ง  

ตลอดจนเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว 

จิตใจ ทีมีคุณค่าอีกด้วย นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติ 

ที่เห็นด้วยกับพระสงฆ์ที่ประพฤติดีเคร่งครัด ในระเบียบ 

วินัย ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและทำประโยชน์ 

ใหแ้กส่งัคม เชน่ใหค้วามรูด้า้นหลกัธรรมคำสอน ใหก้ารศกึษา  

ให้การพัฒนา เป็นต้น และพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (ม.ป.ป.) ได้มี 

พระราชดำรัสการป้องกันและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  

“การปอ้งกนัและทำนบุำรงุนี ้ในรายละเอยีดยอมตอ้งกระทำ 

กันอย่างจริงจังมากมายหลายอย่างโดยรอบทุกด้าน ตามที่ 
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ผู้ร่วมงานแต่ละฝ่ายแต่ละท่านจะประชุมปรึกษากันต่อไป  

แต่โดยหลักใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือการทำนุบำรุง 

ควรจะมุง่ถงึวธิกีารสำคญัขัน้พืน้ฐานประการหนึง่วา่ ทกุคน 

ที่ถือตัวว่าเป็นพุทธศาสนิกชน จะต้องศึกษาพุทธศาสนา 

ตามภูมิปัญญาความสามารถ และโอกาสของตน ๆ  ที่มีอยู่ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องกระจ่างชัดขึ้น 

ในหลักธรรม เมื่อศึกษาเข้าใจแล้วเห็นประโยชน์แล้วก็ 

น้อมนำมาปฏิบัติทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและ 

การงานของตน เพือ่ใหเ้กดิความสขุ ตามขดีความประพฤติ 

ปฏิบัติของแต่ละคน ถ้าชาวพุทธรู้ธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ 

อย่างถูกต้องทั่วถึงกันมากขึ้น ปฏิบัติการบ่อนเบียน 

พระศาสนา ให้เศร้าหมองก็จะลดน้อยลง เพราะทุกวันนี้ 

ที่เกิดความเสื่อมความเสียหายก็มิใช่ผู้ใดใครอื่นทำให้เป็น 

เรื่องที่ชาวพุทธผู้ ไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่ปฏิบัติตามธรรมะ 

ทำขึ้นเกือบทั้งนั้น”

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรเพิ่มเนื้อหาการอบรมด้านการเจริญภาวนา  

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นประโยชน์และสามารถนำความเข้าใจ 

ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 2. ควรจัดเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมคุณธรรม 

ให้เหมาะสมกับระดับชั้นของเยาวชน เพื่อให้เรียนรู้ได้ง่าย  

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง

 3. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เข้ามาฝึกอบรม 

นำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการมาฝึกอบรมนำไปเผยแผ่ 

ให้แก่ผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้น โดยการพูดให้ฟัง ทำให้ดูเป็น 

ตัวอย่างและนำทำจากการปฏิบัติ ให้ผู้อื่นเห็นให้เขาได้ 

ปฏิบัติตาม ซึ่งสอดคล้องกับคำว่า พูดให้ฟัง ทำให้ดู อยู่ให ้ 

เขาเห็น เย็นให้เขาได้สัมผัส

 4. ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการฝึกอบรม 

แบบบรรยายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจ และไม่เกิด 

ความเบื่อหน่ายในขณะฝึกอบรม

 5. รูปแบบการอบรมควรมีการให้ผู้เข้าอบรมมี 

ส่วนร่วมในกิจกรรม แสดงความคิดเห็นร่วมกับการเลือก 

กิจกรรม โดยใช้หลักการของผู้เรียนเป็นสำคัญ (student  

center) โดยให้ครูผู้ควบคุมมีส่วนร่วมด้วย

 6. ควรมีการเผยแพร่หลักสูตรและแนวทาง 

ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม  

ไปยงัวดัตา่ง ๆ  ทัว่ทกุภมูภิาค เพือ่เปน็แหลง่พฒันาเยาวชน 

ทางด้านจิตใจและพัฒนาตนเพื่อเป็นมนุษย์ นอกเหนือ  

จากสถาบันการศึกษาซึ่งเน้นให้ความรู้ทางด้านวิชาการ

 7. ควรมกีารสรา้งเครอืขา่ยและสรา้งความรว่มมอื 

ทางการฝึกอบรมเยาวชนด้านคุณธรรมกับวัดหรือศูนย์ 

ฝึกอบรมสำหรับเยาวชน
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมค่าย-พุทธบุตร ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมคุณธรรม 

ค่ายพุทธบุตร วัดปัญญานันทาราม, เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธ

บุตร จำแนกตามปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน, และแนวทางการ 

พัฒนาการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน  

248 คน สุ่มจากครู 651 คนเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร จากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  

จำนวน 10 โรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ 

สมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test และ F-testในกรณีที่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย มีการทดสอบเป็นรายคู่ใช้วิธีของ 

เชฟเฟ่ ผลของการศึกษาพบว่า ผลการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร วัดปัญญานันทาราม ในภาพรวม  

อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับผลการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรม 

ค่ายพุทธบุตรพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรในภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้ และผลการศึกษาแนวทางพัฒนาพบว่ามีข้อเสนอแนะให้มี วิทยากรที่มีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้  

ได้เป็นอย่างดี ให้ใช้เทคนิคในการบรรยายที่หลากหลายให้ผู้เข้ารับการอบรมสนใจมากขึ้น เวลาในการบรรยายควรกำหนด 

ให้มีความเหมาะสมและแบ่งเวลาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมซักถามข้อสงสัย การฝึกอบรมควรมีรูปแบบที่เหมาะสม 

กับผู้เข้ารับการอบรม สถานที่ฝึกอบรมควรมีการปรับปรุงไม่ให้แออัดหนาแน่น

คำสำคัญ: การฝึกอบรมคุณธรรม, ค่ายพุทธบุตรวัดปัญญานันทาราม, จังหวัดปทุมธานี

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา  
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Abstract

 This research aimed to study the effects of ethics training of the Phuthabutra camp of Wat  

Panyanantaram, Pathumthani province, then compare the trainees’ opinions on the effects of ethics  

training of the Phathabutra camp as classified by sex, age, level of education, and work experience,  

and explore guidelines for developing the ethics training camp.

 The samples were 248 teachers attended the training in Phuthabutra camp selected randomly  

from 651 teachers in 10 schools. The data were collected by a questionnaire, and analyzed using  

percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. In the case of finding the difference in average  

by LSD test using the Scheffe’s method. Results showed the trainees’opinions on the effects of ethics  

of the Phathabutra camp in ggeneral was at a high level, when comparing the trainees’ opininions there  

were no signifieant differences in sex, age, level of education and work experience, which were not  

corresponding with the hypotheses. The guidelines  for development of the ethics training camp were  

as follows: the camp should invite experienced trainers who could transfer knowledge well, should  

use a variety of training techniques, trainers should be able to entertain trainees as well, lecture time  

should be adjusted to provide time for trainees to participate and to ask questions, training format  

should be appropriate to the trainees groups, and the training location should be improved so that it  

would not be too crowded. 

Keywords: Ethics training, Puthabutra camp, Pathum Thani Province

ความนำ

 คนเรานีจ้ะมคีวามสขุอยา่งแทจ้รงิได ้กต็อ้งดำเนนิ 

ชีวิตให้ถูกต้องซึ่งหมายถึงการมีความสุขที่เอื้อต่อการเกิ

ดความสุขของผู้อื่นได้ แต่สภาพของสถานการณ์ปัจจุบัน  

ในสังคมไทยชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาวิกฤตอันน่าเป็นห่วง 

จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียว  

ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9  

(พ.ศ. 2545-2549) จึงเน้นการพัฒนาคน และการพัฒนา 

สภาพแวดล้อมทางสังคม ให้มีความมั่นคงสร้างเสริมความ 

เข้มแข็งของชุมชน และครอบครัว เพื่อเป็นการสนับสนุน  

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ การศึกษา 

สามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นผู้มีคุณธรรมและ 

จริยธรรมซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่เด็กฉะนั้น การศึกษาจึงเป็น 

เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้ 

คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสำนึก 

รับผิดชอบ มีค่านิยมอันดีงาม มีสติปัญญา มีสุขภาพ 

อนามัยที่ดี และมีทักษะในการประกอบสัมมาชีพ ดังที่ 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), (2547, หน้า 18)  

ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมหากดำเนินตามแบบวิถีพุทธ 

จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีพลัง ในการ สร้างสรรค์ 

อนาคตของเยาวชน ประเทศชาติและชาวโลกให้เป็นวิถี 

แห่งสันติสุขยั่งยืน

 โรงเรียนและวัดหลายวัดในประเทศไทยต่างเห็น 

ความสำคัญในการพัฒนาให้เยาวชนและครูในโรงเรียน 

ได้มีการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ทางโรงเรียนจึงได ้

ร่วมมือกับวัดจัดให้ ครูและนักเรียนมีโครงการอบรมขึ้น 
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เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และเข้าใจการ 

ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ 

ปฏิบัติตนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ส่งเสริมให้มีการอยู่ 

ร่วมกันอย่างรักสามัคคีและเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

ยกยอ่ง เชดิชแูละสง่เสรมิบคุลากรทีป่ฏบิตัตินเปน็แบบอยา่ง 

ที่ดี และมีการจัดสภาพแวดล้อม ที่ดีมีความสะอาด สงบ  

รม่รืน่ ทำใหช้มุชนปราศจากสิง่เสพตดิ อบายมขุ สิง่มอมเมา 

ทุกชนิด รู้และเข้าใจในเหตุผลตามหลักธรรม ทั้งนี้วัดและ 

โรงเรียนได้เริ่มทำโครงการประเภทนี้มาเป็นระยะหนึ่งแล้ว  

(เอกสารสรุปสถิติการจองค่ายอบรมวัดปัญญานันทาราม,  

2553)

 วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ได้จัด 

กิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรมาหลายครั้ง 

มีหลักสูตรครอบคลุมทั้งทางด้าน กิจกรรม วัฒนธรรมและ 

สัจจธรรมอาจใช้เวลา 2 คืน 3 วัน หรือ 4 คืน 5 วัน  

ที่ เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย (สำนักงานเลขาธิการ 

สภาการศกึษา, 2547, หนา้ 5-7)  การจดัโครงการฝกึอบรม 

ที่วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานีดำเนิการนั้นได้ใช้ 

หลักการและวิธีการดำเนินการจัดฝึกอบรมร่วมกันทั้งฝ่าย  

บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ คณะ 

บุคคลที่รับผิดชอบในดำเนินการและมีการประเมินผล 

อย่างชัดเจนและนำผลการตรวจสอบและประเมินผลไปใช ้

ในการพัฒนาโครงการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์ 

ยิ่งขึ้นในครั้งต่อ ๆ ต่อไป 

 ค่ายพุทธบุตร เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา 

ที่นำพระพุทธศาสนาให้ย้อนกลับมามีบทบาทในการศึกษา 

อีกครั้งหนึ่ง เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้อย่างเป็น 

องค์รวมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นให้ 

ผู้ศึกษาเข้าใจเรื่องธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แท้จริง  

และฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม ตั้งแต่ระดับการดำเนินชีวิตประจำวันของคน 

ทั่วไป คือ การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น จนถึงระดับการดำเนิน 

ชีวิตของผู้ออกบวช เพื่อให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์จริง ๆ และ 

ในทุกระดับยังผลให้ผู้ศึกษาเองมีความสุขพร้อม ๆ กับ 

ช่วยให้คนรอบข้างและสังคมมีความสุขพร้อมกันไปด้วย 

อย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการ 

ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 ดว้ยเหตผุลนี ้ผูว้จิยัจงึเหน็ความสำคญัทีจ่ะศกึษา 

ผลการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรวัด 

ปัญญานันทาราม ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม  

ซึง่เปน็ครผููส้อนในโรงเรยีน จำนวน 10 โรง ทัง้นีเ้พือ่ ทำให ้

ทราบถึงสภาพการดำเนินการฝึกอบรมว่าอยู่ ในระดับใด  

โดยคาดหวังว่า การวิจัยในครั้งนี้ สามารถนำข้อมูลที่ได้ 

จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

ปรับปรุงข้อมูลในการจัดดำเนินการฝึกอบรมให้ครูทั้งนี้ 

เพราะ ถ้าครูผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในวิถีพุทธ 

อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะทำให้สามารถนำหลักการนี้ 

ไปประยุกต์ ในการสอนนักเรียนและดำเนินชีวิตให้เป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนได้อย่ างถูกต้องและมีทั้ ง 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนนโยบายการ 

ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาผลการดำเนนิการฝกึอบรมคณุธรรม 

ค่ายพุทธบุตร ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ 

ดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร ของผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมค่ายพุทธบุตร วัดปัญญานันทาราม จำแนก 

ตามปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ 

ประสบการณ์ในการทำงาน

 3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการ 

พัฒนาการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรวัดปัญญา 

นันทาราม จังหวัดปทุมธานี
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กรอบแนวคิดการวิจัย

 จากการศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้วิจัย 

ได้สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังนี้

       ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม

แนวคิดและหลักการ

 ตวัชีว้ดัการดำเนนิงานคา่ยในแนวพทุธประกอบดว้ย  

4 ดา้น ดงันี ้ดา้นปจัจยันำเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลติ  

และด้ านผลกระทบ ในแต่ละด้ าน มีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้

 1. ตัวชี้วัดด้านปัจจัยนำเข้า 

 ตัวชี้วัดด้านปัจจัยนำเข้า (input) กำหนดเฉพาะ 

ปจัจยัสำคญัทีจ่ะเปน็เงือ่นไขหลกั ๆ  และสง่ผลอยา่งชดัเจน 

ต่อการพัฒนานักเรียนและงานค่ายคุณธรรมในแนวพุทธ 

ตามระบบไตรสกิขา ตวัชีว้ดัดา้นปจัจยันำเขา้นีเ้พือ่ใหท้กุฝา่ย 

ปัจจัยภูมิหลัง ของ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

คุณธรรมค่าย

พุทธบุตร จำแนกตาม

1. เพศ 

   1.1 เพศชาย

   1.2 เพศหญิง

2. อายุ

   2.1 21-35 ปี

   2.2 36-45 ปี

   2.3 มากกว่า 45 ปี 

3. ระดับการศึกษา

   3.1 ต่ำกว่าปริญญาตรี

   3.2 ปริญญาตรีข้ึนไป

4. ประสบการณ์ในการ

   ทำงาน

   5.1 น้อยกว่า 16 ปี

   5.2 16-25 ปี 

   5.3 มากกว่า 25 ปี

ผลการดำเนินการ

และผลกระทบ 

การฝึกอบรม

คุณธรรม

ค่ายพุทธบุตร

ตามความคิดเห็น

ของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม ทั้ง 

4 ด้าน

1. ด้านปัจจัยนำเข้า

2. ด้านกระบวนการ

3. ด้านผลผลิต 

4. ด้านผลกระทบ

 

ตระหนักถึงความสำคัญเชิงเหตุและผลของการดำเนินการ 

พัฒนา ซึ่งจุดเน้นในการพัฒนาทั้งระบบสายงาน

 มาตรฐานด้านปัจจัยนำเข้า ที่ต้องการ คือ “งาน 

ค่ายคุณธรรมมีบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่ดีในวิถีแนวพุทธ  

มีการบริหารจัดการ มีหลักสูตร มี

 แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่ ง เสริม 

การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา” 

 2. ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ 

 ตัวชี้วัดด้านกระบวกการ (process) กำหนดโดย 

ใช้เอกสาร “แนวทางการดำเนินงานค่ายคุณธรรมใน 

แนวพุทธ” เป็นกรอบในการกำหนด ซึ่งเป็นเอกสารเชิง 

หลักการและแนวทางกลาง ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ที่ใช้เป็นหลักทั่วประเทศ การกำหนดปัจจัยด้านนี้ เพื่อ 

สง่เสรมิใหก้ระบวนการพฒันาเปน็ไปอยา่งชดัเจน รอบคอบ  

และมีประสิทธิภาพ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

อย่างแท้จริง ตามระบบไตรสิกขา

 มาตรฐานด้านกระบวนการที่ต้องการให้เกิด คือ  

“งานคุณธรรมจัดบรรยากาศและกิจกรรมการเรียน 

การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เป็นไปตามหลักไตรสิกขา 

และบูรณาการในวิถีชีวิต”

 3. ตัวชี้วัดด้านผลผลิต 

 ตัวชี้วัดด้านผลผลิต (output) กำหนดเฉพาะผล 

ที่เกิดกับผู้เรียน กำหนดโดยวิเคราะห์จากหลักภาวนา 4  

คอื มอีงคป์ระกอบดา้นกาย ศลี จติ และปญัญา ซึง่เปน็ผล 

ที่ผู้เรียนควรได้รับ จากการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา  

การกำหนดปัจจัยด้านนี้ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา 

มีเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนวิถีตามแนวพุทธ เพื่อ 

พัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจน และครอบคลุม เพื่อให้ผู้เรียน 

ได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีคุณลักษณะ กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น  

ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

 4. ตัวชี้วัดด้านผลกระทบ 

 ตัวชี้วัดผลกระทบ (outcome/impact) กำหนด 

จากผลการพัฒนาตามระบบไตรสิกขาที่สถานศึกษา 

ดำเนินการทั้งระบบแล้วก่อให้เกิดผลดีและผลต่อเนื่อง 

กับผู้เกี่ยวข้องนอกสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย บ้าน  
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(ผู้ปกครอง ชุมชน) วัด และราชการอื่น การกำหนดปัจจัย 

ดา้นผลกระบท เพือ่ใหเ้กดิความตระหนกัถงึการพฒันางาน 

ค่ายคุณธรรมตามแนวพุทธ จะก่อให้เกิดผลต่อเนื่องและ 

สง่ผลดตีอ่สงัคมในวงกวา้ง เพือ่ใหเ้กดิ “บา้น วดั โรงเรยีน  

ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเกิดความสมานฉันท์  

ในสถานศึกษาตามแนวพุทธ

วิธีดำเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวม 

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรในการวิจัย คือ ครูจาก 10 โรงเรียน 

เปน็ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมคณุธรรมคา่ยพทุธบตุร วดัปญัญา 

นันทาราม จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2553 จำนวน  

651 คน สุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (simple random sampling)  

ได้กลุ่มตัวอย่าง 248 คนโดยใช้ตารางการประมาณขนาด  

กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie &  

Morgan, 1970, p. 608)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ 

สอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน

 ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไป 

ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับ 

ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมคุณธรรม 

ค่ายพุทธบุตรที่มีต่อผลการดำเนินงานค่ายคุณธรรม 

พุทธบุตร ตามกรอบแนวคิด 4 ด้านคือ ด้านปัจจัยนำเข้า  

ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบมี จำนวน  

44 ข้อ และส่วนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา 

และข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมฝึกอบรมคุณธรรมค่าย 

พุทธบุตรในด้านต่าง ๆ

การทดสอบเครื่องมือการวิจัย

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทำโดยวัดค่า 

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และวัดค่า 

ความเชื่อถือ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยนำ 

แบบทดสอบหาค่าความแม่นตรง (IOC)  ได้ค่าเฉลี่ย 

ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 และหาความเชื่อมั่น โดยวิธี 

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่า 

เที่ยงตรงรายข้อต่ำสุด 0.054 มากสุด 0.946 การวัดค่า 

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับได้ค่าเท่ากับ 0.936

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

 1. สถิติพื้นฐาน

  1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

คิดเป็นค่าร้อยละ และค่าความถี่ 

  1.2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการดำเนนิงาน 

ค่ายพุทธบุตร ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (standard deviation) 

 2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน

  2.1 ทดสอบความแตกต่างจากคะแนน 

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)

  2.2 ทดสอบความแตกต่างจากคะแนน 

กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความ 

แปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance)  

ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

จะทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ 

เชฟเฟ่ (Scheffe’s method)

ผลการวิจัย

 ผลการวจิยั พบวา่ ผลการดำเนนิการการฝกึอบรม 

คุณธรรมค่ายพุทธบุตร ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (Χ  = 4.1,  

SD= 1.01)

 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า  

ผลการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร  
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วัดปัญญานันทาราม ในด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมาก  

(Χ  = 4.39, SD= .460) และเมื่อแยกพิจารณาเป็น 

องค์ประกอบย่อยของด้านปัจจัยนำเข้าพบว่า ผลการ 

ดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร ด้านหลักสูตร  

อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.37, SD= .493) ด้านการพัฒนา 

บคุลากรดา้นคณุธรรมคอื การลด ละ เลกิ อบายมขุ และวดั 

จัดทำสัญลักษณ์ปริศนาธรรม ตามอาคารสถานที่ทั่วไป 

และป้ายคติธรรมตามต้นไม้ภายในวัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ ใน 

ระดับมาก (Χ  = 4.45) รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรม 

การอบรมให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ ได้ มีค่าเฉลี่ย 

อยู่ ในระดับมาก (Χ  = 4.42) และต่ำที่สุดคือ วัดจัด 

นิทรรศการ/จัดบอร์ด ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแบบ 

ชาวพุทธ (Χ  = 4.15) 

 ส่วนผล ด้านสถานที่จัดอบรม พบว่า อยู่ ใน 

ระดับมาก ( Χ  = 4.41, SD=.499) และพบว่าด้าน  

สถานที่อบรมร่มรื่น สงบ เหมาะต่อการปฏิบัติธรรม 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Χ  = 4.50) รองลงมาคือ 

สถานที่อบรม มีความปลอดภัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็มี 

ความสบายใจ และสถานที่อยู่อาศัย สะอาด ไม่มีคน 

พลุกพล่าน ไม่แออัด อยู่อย่างเรียบง่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 

ระดบัมาก (Χ  = 4.45) และตำ่ทีส่ดุคอืดา้นการจดัหอ้งสมดุ 

ที่มีหนังสือเกี่ยวกับหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาอย่าง 

เพียงพอ (Χ  = 4.17)

 ในดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัมาก (Χ  = 4.41,  

S.D.= .489) และเมื่อแยกพิจารณาเป็นองค์ประกอบ 

ย่อยของด้านกระบวนการ พบว่า ผลการดำเนินการ 

ฝึกอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร ด้านวิธีนำเสนอเนื้อหา 

สาระและกจิกรรมอยู่ในระดบัมาก (Χ  = 4.35, SD= .503)  

และพบว่าข้อคำถาม มีการทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น เป็นการ 

สร้างเสริมลักษณะนิสัยทางวัฒนธรรมชาวพุทธมีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมากที่สุด (Χ  = 4.59) รองลงมาคือ วัดจัด 

วธิกีรรมทีส่ำคญัตามลำดบั คอื พธิเีปดิ-ปดิ อบรมคณุธรรม 

ค่ายพุทธบุตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ( Χ  = 4.43)  

และต่ำที่สุดคือ พระวิทยากรอธิบายหลักธรรม โดยการ 

นำชมวีดิทัศน์ (Χ  = 4.14) 

 ส่วน ด้านวิถีปฏิบัติตามแนวพุทธ พบว่า อยู่ใน 

ระดับมาก (Χ  = 4.46, SD= .538) และพบว่า ข้อคำถาม  

ฝึกการสวดมนต์และเจริญภาวนา เป็นการสร้างลักษณะ 

นสิยัทางวฒันธรรมชาวพทุธ มคีา่เฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  

(Χ  = 4.54) รองลงมาคือ ฝึกการบำเพ็ญประโยชน์ การม ี

จิตสาธารณะ ตามแนววิถีพุทธ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

(Χ  = 4.45) และต่ำที่สุดคือ ฝึกการรับประทานอาหาร 

อยา่งมสีต ิตามแนววถิพีทุธ และฝกึการปฏบิตัตินเกีย่วกบั 

การดำเนินชีวิตประจำวัน ให้สอดคล้องกับหลักธรรม ทาง 

พระพุทธศาสนา (Χ  = 4.43)

 ในดา้นผลผลติ พบวา่อยู่ในระดบัมาก (Χ  = 4.04,  

SD= .557) และเมื่อแยกพิจารณาเป็นองค์ประกอบย่อย 

ของดา้นผลผลติพบวา่ ผลการดำเนนิการฝกึอบรมคณุธรรม 

ค่ายพุทธบุตร ด้านโรงเรียน อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.11,  

SD= .609) และพบว่าข้อคำถาม โรงเรียนเน้นการใช้ชีวิต 

ตามแนววิถีพุทธมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( Χ  = 4.21)  

รองลงมาคือ โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียน 

การสอน โดยการสอดแทรกการฝกึปฏบิตัติามหลกัไตรสกิขา  

(ศลี สมาธ ิปญัญา) มคีา่เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (Χ  = 4.18)  

และต่ำที่สุดคือ โรงเรียนจัดให้มีห้องสมุด/มุมหนังสือที่ 

เกีย่วกบัหลกัทางพระพทุธศาสนาใหเ้พยีงพอและเหมาะสม  

(Χ  = 3.93) 

 ส่วนผลการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมค่าย 

พทุธบตุร ดา้นคร ูอยู่ในระดบัมาก (Χ  = 4.05, S.D.= .587)  

และพบว่าข้อคำถาม ท่านพัฒนาตนเองในด้านการทำงาน 

โดยใช้หลักธรรมมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่า 

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.14) รองลงมาคือ ท่านมี 

พฤตกิรรมเกีย่วกบัการเปน็ผูร้กัษาศลี 5 มากขึน้ มคีา่เฉลีย่ 

อยู่ ในระดับมาก (Χ  = 4.13) และต่ำที่สุดคือ ท่านจัด 

กิจกรรม การบริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนและหลัง 

การเรียนการสอน (Χ  = 3.91)

 ส่วนผลประเมิน ด้านนักเรียนพบว่า อยู่ ใน 

ระดับมาก (Χ  = 3.95, SD= .673) และพบว่า ข้อคำถาม  

นักเรียนมีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีค่า 

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.00) รองลงมาคือ นักเรียน 
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มีการกระทำดีที่มุ่งเพื่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ มีค่า 

เฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ( Χ  = 3.95) และต่ำที่สุดคือ  

นักเรียนมีความรับผิดชอบ ทำงานสำเร็จตามที่ ได้รับ 

มอบหมาย (Χ  = 3.91)

 ในด้านผลกระทบ อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.98,  

S.D.= .691) และเมื่อแยกพิจารณาเป็นองค์ประกอบย่อย 

ของด้านผลกระทบ พบว่า ผลการดำเนินการฝึกอบรม 

คุณธรรมค่ายพุทธบุตร ด้านโรงเรียน อยู่ ในระดับมาก  

(Χ  = 4.16, S.D.= .634) และพบว่าข้อคำถาม โรงเรียน 

จัดกิจกรรม การสืบอายุพระพุทธศาสนา โดยการเข้าค่าย 

พุทธบุตร และบวชสามเณรภาคฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องมีค่า 

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.22) รองลงมาคือ โรงเรียน 

นิมนต์พระและเชิญวิทยากรผู้มีภูมิรู้ทางพระพุทธศาสนา 

มาให้ความรู้ และจัดกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.16) และต่ำที่สุดคือ  

โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการเรียนรู้ 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้บูรณาการกับหลักธรรม 

พระพุทธศาสนา (Χ  = 4.11) 

 ส่วนผล ด้านครู อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.03,  

SD= 1.074) และพบว่าข้อคำถาม ท่านจัดการเรียน 

การสอนตามหลักพุทธธรรม และใช้หลักพุทธธรรม  

มาประเมินผลทุกขั้นตอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก  

(Χ  = 4.07) รองลงมาคอื ทา่นจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  

โดยเน้นให้นักเรียน คิด วิ เคราะห์ อย่างมี เหตุผล  

ตามหลักโยนิโสมนสิการมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

(Χ  = 4.01) และต่ำที่สุดคือ ท่านจัดการเรียนการสอน 

โดยบูรณาการตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Χ  = 4.00)

 ผลด้านนักเรียน อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.75,  

SD= .769) และพบวา่ขอ้คำถาม นกัเรยีน มคีวามรู ้มคีวาม 

เขา้ใจ ในเหตแุละผลตามหลกัไตรสกิขา (ศลี สมาธ ิปญัญา)  

มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.86) รองลงมา 

คือ นักเรียนมีวินัยในตนเอง และตรงต่อเวลามากขึ้น มีค่า 

เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (Χ  = 3.80) และตำ่ทีส่ดุคอื นกัเรยีน 

สมัครเข้าบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเพิ่มขึ้น ( Χ  = 3.58)

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า เพศและ 

ระดับการศึกษาของผู้รับการฝึกอบรม ไม่มีความสัมพันธ์ 

กับผลการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมในภาพรวมและ 

รายดา้น สว่นอายขุองผูร้บัการฝกึอบรม ไมม่คีวามสัมพนัธ์ 

กับผลการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมในภาพรวมแต่มี 

ความสัมพันธ์กับผลการดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรม 

พทุธบตุรใน ดา้นปจัจยันำเขา้ และ ดา้นผลกระทบ สว่นดา้น 

กระบวนการและด้านผลผลิตไม่มีความสัมพันธ์

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ปัญหาประกอบด้วย  

วิทยากรมีน้อยบางท่านขาดเทคนิคในการถ่ายทอดทำให ้

บทเรียนไม่น่าสนใจ และบางท่านวางตนไม่เหมาะสม 

สำหรับวิธีการของวิทยากรพบว่าเวลาไม่เหมาะสม ไม่มี 

โอกาสซักถาม หลักสูตรไม่ชัดเจน

 การจัดหลักสูตรอบรมไม่เหมาะสมกับวัย ไม่มี 

หลักสูตรเพิ่มเติมให้กับผู้ที่ เคยเข้ารับการอบรมแล้ว  

สถานที่พัก, ห้องน้ำ, ยังไม่เพียงพอ ที่พักผู้หญิงและ 

ผู้ชายไม่ควรอยู่ใกล้กัน 

ข้อเสนอแนะ 

 1 ควรสร้างสถานที่พักให้ได้มาตรฐาน เช่น ที่พัก  

ห้องน้ำ ที่พักของผู้ชายกับผู้หญิงไม่ควรอยู่ใกล้กัน 

 2 ควรสร้างสวนป่าให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้ผู้ 

ปฏิบัติธรรมได้เดินจงกรม นั่งสมาธิหรือเลือก นอนกรด 

ได้สัมผัสกับธรรมชาติจริง ๆ

  3 วิ ทยากรต้ องมี คว ามรู้  คว ามสามารถ  

มีประสบการณ์จริง สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ดี มีการ 

เตรียมข้อมูลมาดี มีเทคนิคในการบรรยายที่หลากหลาย  

มีนิทาน มีบทกลอน และมีมุขตลกประกอบ ทำให้ผู้เข้ารับ 

การอบรมเพลิดเพลินสนใจ 

 4 วิทยากรบางท่านสมควรปรับปรุง เพราะไม่มี 

เทคนิคในการบรรยายทำให้ผู้อบรมไม่ตั้งใจฟัง 

 5 วิทยากรที่ทำหน้าที่บรรยายควรแบ่งเวลาให้ 

เหมาะสมและควรเหลือเวลาไว้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มี 

ส่วนร่วมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่ควรล่วงเลยเวลา เพราะ 

ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเบื่อหน่าย
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 6 สำหรบัการฝกึอบรมคณุธรรมควรมสีือ่ประกอบ 

การบรรยายให้มาก เช่น วีดิโอ เอกสาร ภาพพุทธประวัติ 

ตอนต่าง ๆ เป็นต้น ควรกำหนดเนื้อหาทางวิชาการให้ 

เหมาะสม และมีประโยชน์ทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน  

มุ่งเน้นในเรื่องกตัญญูกตเวที มีระเบียบวินัย ให้รู้จัก 

การพึ่งพาตนเอง ให้เข้าใจหลักของศาสนา ทำให้ผู้เข้ารับ 

การอบรมได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหลักธรรม 

คำสอนในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้

 7 กิจกรรมการเรียนการสอนควรสอดแทรก 

การฝึกปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาให้มาก

 8 การฝึกอบรมควรมีรูปแบบโครงงานที่ชัดเจน 

ที่ทำให้ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจได้ตรงกัน

 9 สถานที่ฝึกอบรมควรมีการบำรุงรักษาไม่ปล่อย 

ให้ทรุดโทรม ช่วยกันรักษาสถานที่ฝึกอบรมให้สะอาด 

เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

 10 สถานทีฝ่กึอบรมไมค่วรแออดัหนาแนน่ ควรจดั 

ให้พอดีกับผู้เข้าฝึกอบรมหรือเหมาะสมกับสถานที่

 11 ควรจดัใหม้หีอ้งสมดุทีเ่กีย่วขอ้งกบัพทุธประวตัิ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้หาความรู้เพิ่มเติม

การอภิปรายผล

 ผลการดำเนนิการฝกึอบรมคณุธรรมคา่ยพทุธบตุร  

วัดปัญญานันทาราม ในด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมอยู่ 

ในระดับมากนั้น สอดคล้องกับ งานของพระมหา 

พงศน์รนิทร ์ฐติวโํส (2546) ที่ไดม้กีารฝกึอบรมใหน้กัเรยีน 

มีความอ่อนน้อม เกื้อกูลร่วมมือกันและกัน ผู้บริหาร 

เป็นกัลยาณมิตรกับครูและผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงไป  

ครู กับเด็ก เป็นกัลยาณมิตรทำให้พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วม 

ในระบบการศึกษาตามแนวพุทธ 

 ผลการดำเนนิการฝกึอบรมคณุธรรมคา่ยพทุธบตุร  

วัดปัญญานันทาราม ในด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ 

ในระดับมาก และมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ประสาร ทองภักดี (2526, หน้า 41) ที่กล่าวว่านักเรียน 

มกีระบวนการเรยีนรูก้ารพฒันาทัง้ดา้น ดา้นความประพฤต ิ 

ดา้นจติใจ และดา้นปญัญา ดขีึน้ สอดคลอ้งกบั ทีก่ระทรวง 

ศึกษาธิการ (2546, หน้า 20) มีการส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ 

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป

 ผลการดำเนนิการฝกึอบรมคณุธรรมคา่ยพทุธบตุร  

วัดปัญญานันทาราม ในด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ ใน 

ระดับมาก โดยผลการวิจัยมีระดับมากคือ โรงเรียนเน้น 

การใช้ชีวิตตามแนววิถีพุทธ ทั้งครู นักเรียน และผู้บริหาร 

มีการจัดกิจกรรม การบริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนและ 

หลังการเรียนการสอน นักเรียนมีความรับผิดชอบ ทำงาน 

สำเร็จตามที่ ได้รับมอบหมาย สำหรับด้านผลกระทบ  

โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โรงเรียนจัดกิจกรรม  

การสืบอายุพระพุทธศาสนา โดยการเข้าค่ายพุทธบุตร และ 

บวชสามเณรภาคฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนนิมนต์พระ 

และเชิญวิทยากรผู้มีภูมิรู้ทางพระพุทธศาสนามาให้ความรู ้ 

และจัดกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง และจัดทำ 

หลักสูตรสถานศึกษา และแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ ให้บูรณาการกับหลักธรรมพระพุทธศาสนา  

และจัดการเรียนการสอนตามหลักพุทธธรรม และใช้หลัก 

พุทธธรรมมา ประเมินผลทุกขั้นตอน ครูจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน โดยเน้นให้นักเรียน คิด วิเคราะห์  

อยา่งมเีหตผุล ตามหลกัโยนิโสมนสกิารมากขึน้ จดัการเรยีน 

การสอนโดยบูรณาการตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีวินัยในตนเอง และ 

ตรงต่อเวลา มากขึ้น นักเรียนสมัครเข้าบวชสามเณร 

ภาคฤดูร้อนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับพระเทพโสภณ  

(มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2547, หน้า 21-26)  

ได้เสนอความคิดเห็นว่า คณะสงฆ์ควรมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบวิถีพุทธ 

ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้ เก่ง ดี มีสุข แบบให้บริการ 

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service)



94

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรสร้างสถานที่พักให้ได้มาตรฐาน เช่น  

ทั้งพื้นที่สำหรับนอน มุ้งลวด หลังคา และห้องน้ำให้มี 

จำนวนเพียงพอและใกล้ที่พัก แยกที่พักของผู้ชายกับ 

ผู้หญิง ให้ห่างไกลกันมากขึ้น และสร้างสวนป่าให้เป็น 

สัดส่วน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เดินจงกรม นั่งสมาธิหรือ 

เลือกที่จะนอนกรดได้สัมผัสกับธรรมชาติจริง ๆ

  2. ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

กิจกรรมฝึกอบรมแนววิถีพุทธมากกว่านี้เพื่อให้มีการ 

สนับสนุนให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรู้ความ 

เข้าใจอย่างแท้จริง เช่น มีกิจกรรมแนววิถีชีวิตประจำวัน  

กิจกรรมประจำสัปดาห์ หรือกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ  

ตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและให้ผู้เรียน 

เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของนักบินกองบิน 6*

Factors Related to Work Behaviors of Pilots at Wing 6

นาวาอากาศโท ธนากร เอี่ยมปาน1
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของนักบิน และเพื่อสร้าง 

สมการพยากรณ์พฤติกรรมการทำงานของนักบินกองบิน 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักบินกองบิน 6 จำนวน 114 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร  

และพฤติกรรมการทำงานของนักบินกองบิน 6 ในแต่ละด้านและภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) พฤติกรรมการทำงาน 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร (3) ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และ 

ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กัน (4) ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ์กับ ความร่วมมือ  

การอุทิศตน การรักษาวินัยและการปฏิบัติตน แต่ไม่สัมพันธ์กับความซื่อสัตย์ (5) ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร มีความ 

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานทุกด้าน (6) ปัจจัยที่พยากรณ์พฤติกรรมการทำงานของนักบินกองบิน 6 คือ ความเชื่อมั่น 

และยอมรับในเป้าหมายขององค์กร ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน ความสำเร็จในการทำงาน  

และการปกครองบังคับบัญชา ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน 

มาตรฐาน ได้ดังนี้

 Y ' = 1.565 + 0.3(ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร) + 0.231 (ความเต็มใจที่จะใช้ความ 

พยายามในการปฏิบัติงาน) + 0.211(ความสำเร็จในการทำงาน) - 0.133(การปกครองบังคับ บัญชา) 

 Z ' = 0.37(ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร) + 0.318(ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการ 

ปฏิบัติงาน) + 0.24(ความสำเร็จในการทำงาน) - 0.189(การปกครองบังคับบัญชา)

คำสำคัญ: ปัจจัยจูงใจ,ปัจจัยค้ำจุน,ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร,พฤติกรรมการทำงาน

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
*เป็นส่วนหนึ่งของวิยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2552 

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิร์ ภู่สาระ
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Abstract

 The objectives of this research were to find out the factors related to work behavior of pilots  

at Wing 6 and to make forecasting equations about the work behavior of pilots at Wing 6 .The sample  

of this study was 114 pilots from Wing 6 . Data were collected using questionnaires. The findings showed  

that (1) Herzberg’s Hygiene-motivator theory, commitment to organization and work behaviors of pilots  

at Wing 6 were high, (2) Work behaviors were positively correlated to Herzberg’s Hygiene-motivator  

theory and commitment to organization, (3) Herzberg’s Hygiene-motivator theory and commitment to  

organization were correlated, (4) Herzberg’s Hygiene-motivator theory was related to co-operation,  

unselfishness and good bearing but was not related to honesty, (5) Commitment to organization was  

related to work behaviors, (6) The stepwise Multiple Regression method demonstrated that the possible  

variable for work behavior of pilots at Wing 6 are confirmation and acceptance of the Wing 6 goal,  

willingness to work, achievement and supervision . From the study the equation with the raw scores  

and standard scores were; 

 Y ' = 1.565 + 0.3(Confirmation and acceptance for Wing 6 goal) + 0.231(Willingness to work) +  

0.211(Achievement) - 0.133(Supervision) 

 Z ' = 0.37(Confirmation and Acceptance for Wing 6 goal) + 0.318(Willingness to work) +  

0.24(Achievement) - 0.189(Supervision).

Keywords: Behavior of pilots.

ความนำ

 ภารกิจสำคัญของทหารตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 คือ การพิทักษ์รักษาไว้ 

ซึง่สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์เอกราช อธปิไตย และบรูณภาพ 

แห่งเขตอำนาจรัฐ และต้องจัดให้มีกำลังทหาร อาวุธ 

ยทุโธปกรณ ์และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั จำเปน็ และเพยีงพอ  

เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการ 

ปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีองค์กร 

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้กำลังทางอากาศ คือ  

กองทัพอากาศ เป็นองค์กร ๆ หนึ่งที่มีภารกิจหลัก และ 

หน้าที่ ในการเตรียมกำลังทางอากาศเพื่อเสริมสร้าง 

ความมัน่คง และความเปน็เอกราชของประเทศ ซึง่กองทพั 

อากาศได้กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจให้สอดคล้องตาม 

รัฐธรรมนูญนี้ จากประวัติศาสตร์สงครามต่าง ๆ  ที่ผ่านมา 

จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ากำลังทางอากาศมีความสำคัญ  

สามารถตัดสินชี้ขาดชัยชนะของสงครามได้ กำลังทาง 

อากาศประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ อาวุธ 

ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล จากการเป็นองค์กรที่มีภารกิจ 

และหน้าที่สำคัญระดับประเทศต้องอาศัยหน่วยงานหลาย 

หน่วยงานที่ตั้งขึ้นภายในกองทัพอากาศเพื่อที่จะดำเนิน 

ภารกจิของกองทพัใหส้มบรูณ ์นอกจากนัน้ยงัมภีารกจิอืน่ๆ  

ของกองทัพอากาศอีกมาก รวมถึงการช่วยเหลือประชาชน 

ในกรณีได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับการร้องขอจาก 

รัฐบาลซึ่งเป็นภารกิจด้านพลเรือน เช่น การทำฝนหลวง  
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การดับไฟป่า ที่กองทัพอากาศได้กระทำมาจนถึงปัจจุบัน 

ในยามที่ประเทศปราศจากสงคราม นอกจากนั้นยังมี 

ภารกิจด้านพลเรือนอีกมาก ซึ่งกองทัพอากาศจัดขึ้นเพื่อ 

เปน็การเสรมิสรา้งความเขา้ใจ และกอ่ใหเ้กดิความรว่มมอืกนั 

ระหว่างพลเรือนและทหาร และ ภารกิจที่สำคัญที่สุด 

ทีร่ฐับาลมอบหมายใหก้องทพัอากาศดำเนนิงาน คอื ภารกจิ  

การบิน รับ-ส่ง เสด็จ ฯ และบุคคลสำคัญ (รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550)

 ดังนั้นการบริหารจัดการกองทัพให้บรรลุภารกิจ 

ตามวั ตถุประสงค์ที่ ก ำหนดไว้  ต้ อ งมี ก า รทำง าน 

มีประสิทธิภาพ ให้กำลังพลมีพฤติกรรมการทำงานที่ดี  

ตามที่กองทัพอากาศได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาความสามารถของกำลังพล ปี 2553 กองบิน 6  

มีภารกิจ คือ เตรียมการ และใช้กำลังทางอากาศ ตามที่ 

กองทัพอากาศกำหนด และมีความพร้อมที่จะใช้กำลังทาง 

อากาศในการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน 

รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ 

ในยามวกิฤตติา่งๆ เชน่ การบรรเทาสาธารณภยัอนัเกดิจาก 

อุบัติภัย หรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ เป็นต้น และภารกิจ 

ที่สำคัญที่สุด คือ ภารกิจ การบิน รับ-ส่ง เสด็จ ฯ  

พระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคลสำคัญ กองบิน 6 มีแผน 

การพัฒนาหน่วยให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

ซึ่งมี วิสัยทัศน์ คือ กองบินลำเลียงทางอากาศต้นแบบ 

ในระดบัภมูภิาค มพีนัธกจิ 4 ดา้น คอื (1) การพฒันาระบบ 

บรหิารจดัการดา้นยทุธการแบบบรูณาการ ทีม่ปีระสทิธภิาพ  

(2) การพัฒนาระบบการฝึกบิน ให้มีศักยภาพ สามารถ 

ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและเป็นมาตรฐานสากล (3)  

การเสริมสร้างศักยภาพกองบินให้เป็นหน่วยงานมุ่งสู่ 

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (4) การเสริมสร้าง 

วัฒนธรรมใหม่ ในการปฏิบัติงานด้วยการนำเทคโนโลยี 

สารสนเทศ มาใช้ในการสื่อสารและการตัดสินใจ

 จากประเด็นพันธกิจที่ 2 การพัฒนาระบบ 

การฝึกบิน ให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

มอือาชพี และเปน็มาตรฐานสากล ยอ่มตอ้งอาศยัทรพัยากร 

ที่มีค่าและมีความสำคัญ นั่นคือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งต้อง 

พัฒนาไปพร้อมกับทรัพยากรด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะ 

ความเจริญก้าวหน้า และความสำเร็จขององค์การ หรือ 

การบรรลุเป้าหมายขององค์การนั้นเกิดจากหลายปัจจัย 

ด้วยกัน หนึ่งในปัจจัยเหล่านั้น คือ การที่กำลังพล 

มีพฤติกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นักบินจึงเป็น 

ทรพัยากรทีม่คีวามสำคญัมาก การทำงานตา่ง ๆ  จะประสบ 

ความสำเร็จขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการทำงานของนักบิน 

ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน และจะต้องทำให้บุคคลต่าง ๆ  

ในองคก์รมคีวามพงึพอใจ ใหค้วามรว่มมอื ความจงรกัภกัด ี 

และทุ่มเทให้กับองค์กร จึงจะเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร 

ในการทำงาน

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน ปัจจัย 

ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการทำงานของ 

นักบินกองบิน 6 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานของนักบิน 

กองบิน 6 จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน ปัจจัย 

ความผูกพันต่อองค์กร สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงาน 

ของนักบินกองบิน 6 

 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการ 

ทำงานของนักบินกองบิน 6 
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น

1. ปัจจัยส่วนบุคคล

   1.1 อายุ 

   1.2 ระดับการศึกษา

   1.3 ระยะเวลาในการ

       ปฏิบัติงาน

2. ปัจจัยจูงใจ

   2.1 ความสำเร็จในการ

       ทำงาน

   2.2 การได้รับการยอมรับ

       นับถือ

   2.3 ลักษณะของงานที่ทำ

   2.4 ความรับผิดชอบ

   2.5 ความก้าวหน้า

3. ปัจจัยค้ำจุน

   3.1 การปกครองบังคับบัญชา

   3.2 สภาพการทำงาน

   3.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง

       บุคคล

   3.4 ค่าจ้างและความมั่นคง

       ในงาน

   3.5 นโยบายขององค์กร

4. ปัจจัยด้านความผูกพัน

   ต่อองค์กร

   4.1 ความเช่ือม่ันและยอมรับ

       ในเป้าหมายขององค์กร

   4.2 ความเต็มใจที่จะใช้

       ความพยายามในการ

       ปฏิบัติงาน

   4.3 ความต้องการที่จะ

       เป็นสมาชิกของ

       องค์กร

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการ

ทำงาน 

มี 4 ด้าน คือ

1. ด้านความ

   ร่วมมือ

2. ด้านการอุทิศ

   ตน

3. ด้านความ

   ซื่อสัตย์

4. ด้านการรักษา

   วินัยและการ

   ปฏิบัติตน

 

สมมติฐานการวิจัย

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันทำให้พฤติกรรม 

การทำงานของนักบินกองบิน 6 แตกต่างกัน

 2. ปจัจยัจงูใจ ปจัจยัคำ้จนุ และปจัจยัความผกูพนั 

ต่อองค์กร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของ 

นักบินกองบิน 6

แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

 ต่อไปนี้เป็นทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี ้ 

แนวคิดพฤติกรรมการทำงานของ Buchanan II, Bruce. 

(1974) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) ด้านความร่วมมือ  

คือ การติดต่อประสานงานทั้งในหน้าที่ความรับผิดชอบ  

หรือนอกเหนือความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ขององคก์ร (2) ดา้นการอทุศิตน คอื การทุม่เททัง้กำลงักาย  

และกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ 

องค์กร (3) ด้านความซื่อสัตย์ คือ การปฏิบัติหน้าที่  

โดยไม่คดโกง และไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ 

ต่อตำแหน่งหน้าที่การงาน (4) ด้านการรักษาวินัย และการ 

ปฏิบัติตน คือ การประพฤติปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อ 

บังคับและการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง 

 แนวคิด ทฤษฎีการจูงใจแบบสองปัจจัย (two- 

factors theory of motivation) ของ Herzberg (1959)  

ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) หมายถึง  

สิ่งที่ทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำงาน เกิด 

ความชอบงาน และรักงาน ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ  

(1) ความสำเร็จในการทำงาน (achievement) หมายถึง  

การที่บุคคลสามารถทำงานได้เสร็จสิ้น และประสบผล 

สำเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

การรูจ้กัปอ้งกนัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ เมือ่ผลงานนัน้ ๆ  สำเรจ็  

จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และปลื้มใจในผลสำเร็จของ 

งานนั้น (2) การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition)  

หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา  

เพือ่น ผูม้าขอรบัการปรกึษา หรอืจากบคุคลทัง้ในหนว่ยงาน 

และนอกหน่วยงาน การยอมรับอาจอยู่ ในรูปของการ 

ยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กำลังใจ หรือการ 
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แสดงออกอื่นใดที่ส่งผลให้เห็นการยอมรับในความสามารถ  

เมือ่ไดท้ำงานอยา่งใดอยา่งหนึง่บรรลผุลสำเรจ็ (3) ลกัษณะ 

ของงานที่ปฏิบัติ (the work itself) หมายถึง งานที่ 

ปฏิบัติเป็นงานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ท้าทายให้ต้องลงมือทำ หรือเป็นงานที่มีลักษณะ 

สามารถทำตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดได้โดยลำพังเพียงผู้เดียว  

หรือเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่น (4) ความรับผิดชอบ  

(responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมาย และมี 

อำนาจในการรบัผดิชอบอยา่งเตม็ที ่ไมจ่ำเปน็ตอ้งมกีารตรวจ 

หรอืควบคมุอยา่งใกลช้ดิ (5) ความกา้วหนา้ (advancement  

and growth) หมายถึง การได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อน 

ตำแหน่งสูงขึ้นในองค์กร การมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ 

เพิ่มเติม หรือได้รับการฝึกอบรม ปัจจัยค้ำจุน (hygiene  

Factors) หมายถึง สิ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจ 

ในการทำงานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมี 

ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร จะนำ 

ไปสูค่วามไมช่อบงาน ซึง่ประกอบไปดว้ยปจัจยัคำ้จนุตา่ง ๆ   

5 ปัจจัย คือ (1) การปกครองบังคับบัญชา (supervision)  

หมายถงึ ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการดำเนนิงาน  

หรอืใหค้วามยตุธิรรมในการบรหิารงาน (2) สภาพการทำงาน  

(working conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพ 

ของงาน อาทิ แสง อากาศ เสียง ชั่วโมงในการทำงาน  

รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  เช่น วัสดุอุปกรณ์ หรือ  

เครือ่งอำนวยความสะดวกตา่ง ๆ  เปน็ตน้ (3) ความสมัพนัธ ์

ระหว่างบุคคล (interpersonal relationships) หมายถึง  

การติดต่อสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กรไม่ว่าจะเป็นกิริยา  

หรือวาจาที่บ่งถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จะช่วยให้ 

สามารถทำงานร่วมถึง และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

เป็นอย่างดี (4) ค่าจ้าง และความมั่นคงในงาน (pay and  

job security) หมายถงึ ผลตอบแทนที่ไดร้บั เชน่ เงนิเดอืน  

การเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็นที่พึงพอใจ 

ของพนกังานทีป่ฏบิตังิาน สว่นความมัน่คงในงาน หมายถงึ  

ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อความมั่นคงในการทำงาน  

ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์กร (5)  

นโยบายขององค์กร (company policies) หมายถึง  

การจัดการ และการบริหารงานขององค์กร การติดต่อ 

สื่อสารในองค์กร

 ดังนั้น ความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึก 

ของแต่ละบุคคลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์การ  

มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา และพฤติกรรมที่เต็มใจ 

จะทำงานเพื่อองค์การทั้งงานในหน้าที่ของตนเอง และงาน 

ที่นอกเหนือไปจากหน้าที่ของตนเอง ซึ่งบุคคลที่มีความ 

ผูกพันต่อองค์การสูงจะมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 

สงูดว้ย ซึง่จะชว่ยใหอ้งคก์ารประสบความสำเรจ็ถงึเปา้หมาย 

ในที่สุด Becker (1960) สรุปว่า ความผูกพันต่อองค์กร  

ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทำงาน ประกอบด้วย 3 ด้าน  

คือ (1) ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร  

หมายถึง การที่ให้การยอมรับในเป้าหมาย กฏเกณฑ์ และ 

ค่านิยมขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ (2) ความเต็มใจ 

ที่จะใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่มี 

ความเต็มใจ เสียสละเวลา เพื่อให้งานที่ปฏิบัติประสบ 

ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ (3) ความต้องการที่เป็น 

สมาชิกขององค์กร หมายถึง ความรู้สึกที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยไม่ละทิ้งหน้าที่เพื่อ 

ความสำเร็จขององค์กร

วิธีดำเนินการวิจัย

 เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีขั้นตอน ดังนี้

 ประชากร

 ประชากรที่ใชใ้นการศกึษานี ้ไดแ้ก ่นกับนิประจำ 

ฝ่ายยุทธการในฝูงบินของกองบิน 6 ณ ที่ตั้ง ดอนเมือง  

กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2553 - เดือนกุมภาพันธ ์ 

2553 จำนวน 158 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการการคำนวณ 

ของ Yamane (บุญธรรม จิตต์อนันต์, 2536, หน้า 114)  

ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 114 คน โดยใช้หลักในการ 

สุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้นภูมิ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  
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ที่มีลักษณะเป็นคำถามปลายปิดโดยแบบสอบถามแบ่ง 

ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 ตอนที ่2 สอบถามเกีย่วกบัปจัจยัจงูใจ และปจัจยั 

ค้ำจุน

 ตอนที ่3 สอบถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นความผกูพนั 

ต่อองค์กร

 ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงาน 

ของนักบินกองบิน 6

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ  

ดำเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง และนำผลการ 

วิจัยมาวิเคราะห์ค่าสถิติ

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ข้อมลูปจัจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ด้าน อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

ใช้ค่าความถี่ และร้อยละ 

 2. วิเคราะห์ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน ปัจจัย 

ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการทำงานของ 

นักบินกองบิน 6 ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

 3. วิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานของนักบิน 

กองบนิ 6 จำแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล ใชค่้าเฉลีย่เลขคณติ  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 4. วิเคราะห์ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน ปัจจัยความ 

ผูกพันต่อองค์กร สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของ 

นักบินกองบิน 6 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

แบบเพยีรส์นั (Pearson´s Product Moment Correlation  

Coefficient)

 5. วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 

ทำงานของนักบินกองบิน 6 สำหรับการสร้างสมการ 

พยากรณ์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบ 

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย

 1. ข้อมูลปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน ปัจจัยความ 

ผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการทำงานของนักบิน 

กองบิน 6

  1.1 ปัจจัยจูงใจของนักบินกองบิน 6  

ทัง้ภาพรวมและเปน็รายขอ้ อยู่ในระดบัมาก โดยใน ทกุคน 

มีความพอใจความสำเร็จในการทำงาน และเกิดความ 

มุมานะที่จะทำงานต่อไป และมีผู้บังคับบัญชาให้การ 

สนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ ทำให้ 

มีความสุขในการทำงาน มีการยอมรับนับถือจากเพื่อน 

ร่วมงาน โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

เมือ่มีโอกาสไดท้ำงานรว่มกนั เกดิความภาคภมูิใจเนือ่งจาก 

เพื่อนร่วมงาน เคารพนับถือในความรู้ความสามารถ  

ลักษณะของงานที่ทำช่วยให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

เพิม่เตมิ และภาระหนา้ทีก่ารงานในปจัจบุนัมคีวามเหมาะสม 

กับความรู้ความสามารถ มีผู้บังคับบัญชาที่เปิดโอกาสให้ 

รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานอยา่งเตม็ที ่ไดร้บัการสนบัสนนุ  

ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ  

ทำให้เกิดความก้าวหน้า

  1.2 ปัจจัยค้ำจุนของนักบินกองบิน 6  

ทั้งภาพรวมและเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมาก โดย ผู้บังคับ 

บัญชาให้อิสระในการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้แสดง 

ความคิดเห็น มีความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 

พิเศษอื่นๆ มีสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเอื้อต่อการทำงาน  

และสถานที่ทำงานมีการรักษาอาคารให้สะอาด และ 

เรียบร้อยสวยงาม มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี โดยมี 

บรรยากาศความเป็นมิตร และความสามัคคีในงาน ทำให้ 

มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  

การทำงานในหน่วยงานนี้ มีค่าจ้าง และความมั่นคงที่ 

เหมาะสมทำให้ชีวิตส่วนตัวดีขึ้นทั้งเศรษฐกิจและสังคม  

หนว่ยงานเปดิโอกาศใหม้กีารประชมุนกับนิ เพือ่แลกเปลีย่น 

ความคิดเห็นในการบริหารงาน มีการสื่อสารในการทำงาน 

ที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย

  1.3 ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรของ 

นักบินกองบิน 6 ทั้งภาพรวมและเป็นรายข้อ อยู่ ใน 
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ระดับมาก โดยมีความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายของ 

องค์กร มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานในหน่วยงานที่ดีนี้  

ถึงแม้จะมี โอกาสเลือกที่อื่นก็ตาม และนโยบายของ 

หน่วยงานสอดคล้องกับการทำงาน มีความเต็มใจที่จะใช้ 

ความพยายามในการปฏิบัติงาน โดยการทุ่มเทให้กับการ 

ทำงานอย่างเต็มที่ โดยหน่วยงานนี้ช่วยกระตุ้นให้ใช้ความรู ้

ความสามารถในการทำงานเปน็อยา่งด ีมคีวามตอ้งการทีจ่ะ 

เป็นสมาชิกขององค์กร โดยมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นใน 

หน่วยงานได้ และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  

เพื่อที่จะได้ทำงานอยู่หน่วยงานนี้ตลอดไป

  1.4 พฤติกรรมการทำงานของนักบิน 

กองบิน 6 ทั้งภาพรวมและเป็นรายข้อ อยู่ ในระดับมาก  

โดยมีความร่วมมือในการทำงาน ยอมรับผลการตัดสินใจ 

ทีเ่กดิขึน้ในกลุม่ ทำกจิกรรมสมัพนัธแ์ละใหค้วามชว่ยเหลอื 

แก่เพื่อนร่วมงาน มีการอุทิศตน ไม่ทิ้งงานถึงแม้จะ 

มีปัญหาและอุปสรรค และมาถึงที่ทำงานก่อนเวลาเข้า 

เป็นประจำ มีการหาความรู้ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนางาน 

อยู่เสมอ มีความซื่อสัตย์ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ไปแสวงหา 

ผลประโยชน์ หรือการรับสิ่งตอบแทนบางอย่าง เห็น 

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีการรักษา 

วินัย และการปฏิบัติตนอยู่ ใน กฏ ระเบียบ และวินัย 

ด้านการบิน

 2. พฤติกรรมการทำงานของนักบินกองบิน 6  

จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

  2.1 การศกึษาปรญิญาตร ีและปรญิญาโท  

มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการทำงาน ในระดับมาก และพบว่า  

ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีพฤติกรรมการทำงานไม่แตกต่าง 

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

  2.2 ระดบัอายนุอ้ยกวา่ 31 ป ีระดบัอาย ุ

ระหวา่ง 31 - 40 ป ีและระดบัอายมุากกวา่ 40 ป ีมคีา่เฉลีย่ 

พฤติกรรมการทำงานในระดับมาก และพบว่า ระดับอายุ 

ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการทำงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย 

สำคัญทางสถิติ

  2.3 ระยะเวลาในการปฎบิตังิาน นอ้ยกวา่  

5 ปี ระหว่าง 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ย 

พฤติกรรมการทำงานในระดับมาก และพบว่า ระยะเวลา 

ในการปฎิบัติงานที่ต่างกันมีพฤติกรรมการทำงานไม่ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน  

ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร กับพฤติกรรมการทำงาน 

ของนักบินกองบิน 6 

  3.1 พฤติกรรมการทำงานของนักบิน 

กองบิน 6 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ปัจจัยแรงจูงใจ  

ปัจจัยค้ำจุน และปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร 

  3.2 ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และ 

ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กัน

  3.3 พฤติกรรมการทำงานของนักบิน 

กองบิน 6 ด้านความร่วมมือ การอุทิศตน ความซื่อสัตย์  

การรักษาวินัยและการปฏิบัติตน มีความสัมพันธ์กัน

  3.4 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ปัจจัยต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนมีความ 

สัมพันธ์กับ ความร่วมมือ การอุทิศตน การรักษาวินัย 

และการปฏิบัติตน แต่ไม่สัมพันธ์กับความซื่อสัตย์ ส่วน 

ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์กับ ความ 

ร่วมมือ การอุทิศตน ความซื่อสัตย์ การรักษาวินัยและการ 

ปฏิบัติตน 

 4. การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน  

พบว่ามีปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์ จำนวน 4 ปัจจัย  

คือ ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร  

ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน ความ 

สำเร็จในการทำงาน และการปกครองบังคับบัญชา โดย 

ทั้ง 2 ปัจจัยให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ  

0.700 และสามารถอธิบายความแปรผันของพฤติกรรม 

การทำงานของนักบินกองบิน 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ 47.1 (Adjusted R2 =0.471)  

โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้

  4.1 สมการในรูปคะแนนดิบ 

  Y ' = 1.565 + 0.3 (ความเชื่อมั่นและ 

ยอมรับในเป้าหมายขององค์กร) + 0.231(ความเต็มใจ 

ที่จะใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน) + 0.211  
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(ความสำเร็จในการทำงาน) - 0.133 (การปกครอง 

บังคับบัญชา) 

  จากสมการพบวา่ ปจัจยัดา้นความเชือ่มัน่ 

และยอมรับในเป้าหมายขององค์กร  มีผลต่อพฤติกรรม 

การทำงานของนักบินกองบิน 6 มากที่สุด (ค่าสัมประสิทธิ ์ 

= 0.3) ตามดว้ยปจัจยัดา้นความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายาม 

ในการปฏิบัติงาน (ค่าสัมประสิทธิ์ = 0.231) และปัจจัย 

ด้านความสำเร็จในการทำงาน (ค่าสัมประสิทธิ์ = 0.211)  

ส่วนปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา (ค่าสัมประสิทธิ ์ 

= - 0.133) มีผลตรงข้ามกับพฤติกรรมการทำงานของ 

นักบินกองบิน 6

  4.2 สมการในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

  Z ' = 0.37 (ความเชื่อมั่นและยอมรับใน 

เป้าหมายขององค์กร) + 0.318 (ความเต็มใจที่จะใช้ความ 

พยายามในการปฏิบัติงาน) + 0.24 (ความสำเร็จในการ 

ทำงาน) - 0.189(การปกครองบังคับบัญชา)

  จากสมการพบวา่ ปจัจยัดา้นความเชือ่มัน่ 

และยอมรับในเป้าหมายขององค์กร มีผลต่อพฤติกรรม 

การทำงานของนักบินกองบิน 6 มากที่สุด (ค่าสัมประสิทธิ ์ 

= 0.37) ตามด้วยปัจจัยด้านความเต็มใจที่จะใช้ความ 

พยายามในการปฏิบัติงาน (ค่าสัมประสิทธิ์ = 0.318) และ 

ปจัจยัดา้นความสำเรจ็ในการทำงาน (คา่สมัประสทิธิ ์= 0.24)  

ส่วนปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา (ค่าสัมประสิทธิ ์ 

= - 0.189) มีผลตรงข้ามกับพฤติกรรมการทำงานของ 

นักบินกองบิน 6

การอภิปรายผล

 1. ระดับการศึกษา ระดับอายุ และระยะเวลา 

ในการปฎิบัติงานที่ต่างกันมีพฤติกรรมการทำงานไม่ 

แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ซึ่งอาจจะเป็น 

เพราะในการทำงานต่างๆ มีระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอน 

การดำเนินงานที่ชัดเจน นักบินมีระบบการฝึกที่เหมือนกัน 

จึงทำให้นักบินมีบุคคลิกภาพที่เหมือนกัน และอาจเป็น 

เพราะก่อนเข้าสู่ตำแหน่งนักบินมีชั่วโมงฝึกทักษะตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน และมีระบบการฝึกภายในเพื่อเป็น 

การพัฒนาการทำงานเป็นระยะๆ 

 2. ปัจจัยจูงใจของนักบินกองบิน 6 โดยรวมและ 

เป็นรายข้อ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บังคับบัญชาระดับ 

ตา่ง ๆ  ใหค้วามสำคญักบัการทำงานในภารกจิของกองบนิ 6  

เช่น การบิน รับ-ส่ง เสด็จ ฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

กอบแก้ว จันทา (2551) โดยศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์ 

กับพฤติกรรมการทำงานของครูกลุ่มโรงเรียนในเครือ 

ไทย - เทค พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย  

สันติวงษ์ (2539) ในการจูงใจที่ถูกต้องควรต้องให้เป็นไป 

ในรปูทีว่า่ ขณะทีค่นกำลงัหาการตอบสนองสิง่จงูใจของตน 

อยู่นั้น ต้องควบคู่กันไปกับการที่องค์กรสามารถประสบ 

ความสำเร็จได้ด้วย ดังนั้นการจูงใจคนจากหน้าที่การงาน 

โดยทีจ่ะตอ้งทำใหว้ตัถปุระสงคส์ว่นบคุคล และวตัถปุระสงค์ 

ขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะต้องสำเร็จด้วยกับ 

ทั้งสองฝ่าย เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามจุด 

มุ่งหมายขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิยม  

ศรีวิเศษ (2541) ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจ 

ในการทำงานของข้าราชการครูส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู  

เขตการศกึษา 9 พบวา่ ขา้ราชการครมูคีวามพอใจในองคก์ร  

ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับสูง 

 ปัจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การทำงานของนักบินกองบิน 6 ในด้าน ความร่วมมือ  

การอุทิศตน การรักษาวินัยและการปฏิบัติตน ซึ่งตรงกับ 

สมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัย กอบแก้ว จันทา (2551)  

โดยศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงาน 

ของครูกลุ่มโรงเรียนในเครือไทย - เทค พบว่า ปัจจัย 

แรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทำงาน 

ของครู

 ปัจจัยแรงจูงใจไม่สัมพันธ์ในด้านความซื่อสัตย์  

ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐาน แสดงว่านักบินที่ปฏิบัติงานใน 

กองบิน 6 มีคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์อยู่แล้ว โดยที่ 

การเพิ่มกิจกรรมในการจูงใจก็ไม่เกี่ยวกับการทำให้นักบิน 
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มีความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้น พบว่าการอบรมด้านความซื่อสัตย์ 

ได้รับการปลูกฝังในจิตใจของนักบินตั้งแต่ตอนเป็น 

นักเรียนทหาร 

 3. ปัจจัยค้ำจุนของนักบินกองบิน 6 โดยรวม 

และเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บังคับบัญชา 

ระดับต่างๆ ให้ความสำคัญกับการทำงานในภารกิจต่างๆ  

ของกองบิน 6 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิยม ศรีวิเศษ  

(2541) ที่พบว่า ข้าราชการครูมีความพอใจในองค์กร  

ด้านความสัมพันธ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคง 

ปลอดภัย อยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

กอบแก้ว จันทา (2551) พบว่า ปัจจัยค้ำจุนในการ 

ปฏิบัติงานของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ปัจจัยค้ ำจุนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การทำงานของนักบินกองบิน 6 ในด้าน ความร่วมมือ  

การอุทิศตน การรักษาวินัยและการปฏิบัติตน ซึ่งตรงกับ 

สมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กอบแก้ว  

จันทา (2551) 

 ปัจจัยค้ำจุนไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงาน 

ของนักบินกองบิน 6 ในด้านความซื่อสัตย์ ซึ่งไม่ตรงกับ 

สมมติฐาน แสดงว่านักบินที่ปฏิบัติงานในกองบิน 6  

มีคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์อยู่แล้ว โดยที่การเพิ่ม 

กิจกรรมในปัจจัยค้ำจุนก็ ไม่เกี่ยวกับการทำให้นักบิน 

มีความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้น พบว่าการอบรมด้านความซื่อสัตย์ 

ได้รับการปลูกฝังในจิตใจของนักบินตั้งแต่ตอนเป็น 

นักเรียนทหาร

 4. ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ 

กับพฤติกรรมการทำงานของนักบินกองบิน6 ตรงกับ 

สมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Steers (1977,  

อ้างถึงใน นวรัตน์ ศรสุริยา 2548 หน้า 20-21) ที่ชี้ 

ให้เห็นว่าบุคคลซึ่งมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง  

จะเต็มใจใช้ความพยายามอย่างมากในการทำงานให้กับ 

องค์กร เพราะเห็นว่าความพยายามดังกล่าวมีผลทำให้การ 

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงกว่าคนอื่น และเลื่อมใสศรัทธา 

ในเป้าหมายขององค์กร มีผลทำให้งานบรรลุถึงเป้าหมาย 

ได้สำเร็จ ส่วน ภรณี กีร์ตบุตร (2529,หน้า 97) กล่าวว่า 

ความผูกพันจะนำไปสู่ผลที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ 

องคก์ร และจะมคีวามเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอยา่งมาก 

ในการทำงานใหอ้งคก์ร และความผกูพนัดา้นความตอ้งการ 

ที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรี คีรีเสถียร  

(2543, หน้า 14) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร 

เป็นความรู้สึกของบุคคลในความเชื่ออย่างแรงกล้า มีความ 

ปราถนาอย่างยิ่งที่จะดำรงไว้ซึ่งสมาชิกภาพในองค์กร  

ไม่ละทิ้งจากองค์กร

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการทำงานของนักบินกองบิน 6 มีสมการ 

ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

 Z ' = 0.37 (ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมาย 

ขององค์กร) + 0.318 (ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายาม 

ในการปฏิบัติงาน) + 0.24 (ความสำเร็จในการทำงาน) -  

0.189 (การปกครองบังคับบัญชา) 

 ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม 

การทำงานของนักบินกองบิน 6 เพื่อให้การปฏิบัติงานมี 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้ 

พิจารณานำ (1) ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นและยอมรับใน 

เป้าหมายขององค์กร (2) ปัจจัยด้านความเต็มใจที่จะใช้ 

ความพยายามในการปฏิบัติงาน (3) ปัจจัยด้านความสำเร็จ 

ในการทำงาน มากำหนดเป็นนโยบายและจัดทำโครงการ 

และกิจกรรมในการพัฒนาพฤติกรรมการทำงาน ส่วน (4)  

ปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา ควรให้นักบินมี 

ส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 

พฤติกรรมการทำงาน
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บทคัดย่อ

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ตามการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ 

บริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

นักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน จำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้ปกครอง 

นักเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 365 คนสุ่มจากประชากร 5,264 คน  

จำแนกตามโรงเรียน 13 แห่ง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มี 2 ตอน ตอนที่ 1 คือ สถานภาพ 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

นักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน มีค่าความเที่ยงตรง (IOC) ระหว่าง 0.5 - 1.00 และค่าความเชื่อมั่น  

โดยวิธีของครอนบาค 0.97 ผลการศึกษาพบว่าผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชน สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้น ด้านการบริหารงานบุคคล  

มีความพึงพอใจมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน  

พบว่า ผู้ปกครองที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่สำเร็จอนุปริญญา, ผู้ปกครองที่เป็นมารดา มีความ 

พึงพอใจต่อการบริหารงบประมาณ มากกว่า ผู้ที่มีสถานภาพอื่น, ผู้ที่มีการศึกษาวุฒิปริญญาตรี มีความพึงพอใจด้าน 

การบริหารทั่วไป สูงกว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา, ผู้ที่มีรายได้เกินกว่า 40,000 บาท  

มีความพึงพอใจด้านการบริหารงานวิชาการ สูงกว่าผู้มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท

คำสำคัญ: ความพึงพอใจของผู้ปกครอง, การบริหารโรงเรียนเอกชน

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิร์ ภู่สาระ
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Abstract

 The purpose of this research was to study parents’ satisfaction toward the administration of  

private school under the Sing Buri education service area office regarding four individual aspects  

including; academic, budgetary, personnel, and general administration and to compare the effect of  

the respondents on such. The sample consisted of 365 out of 5, 264 parents of students from 13 private  

schools, who were selected randomly using the stratified random sampling method. The research tool  

used were questionnaires comprising of 2 parts: part 1, the parents’ demography, age, level of education,  

occupation and monthly income, and part 2, parents’ satisfaction of the administration of the private  

schools using the Likert 5 step rating scale with 61 items. The questionnaire has the reliability of 0.97  

using Cronbach’s Alpha Coefficient and the internal of consistency between 0.50 - 1.00 using IOC,  

with a response rate of 100%. The study reveals that the parents are highly satisfied with the  

administration of private schools in all the individual aspects, except the personnel aspect. Parents  

holding bachelor degrees are more satisfied with the overall administration than those holding diplomas.  

Parents who are also mothers are more satisfied with the budget administration, than their counter parts.  

Parents with bachelor degrees are more satisfied with the general administration than parent with lower  

education. Parents with monthly income of more than 40,000 Baht showed higher levels of satisfaction  

on academic administration than parents with a monthly income of 10,000 - 39,999 Baht.

Keywords: Parents satisfaction, administration of private school.

ความนำ

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8  

(2) ส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดย 

ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้บุคคล   

ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา องค์กรเอกชน องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และสถาบัน 

ทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา  

40 กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาและ 

สถานศึกษาอาชีวะศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อทำ 

หนา้ทีก่ำกบัและสง่เสรมิสนบัสนนุกจิกรรมของสถานศกึษา  

ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร 

ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า 

ของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทน 

องค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้บริหาร 

สถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง  

(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 21)

 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 มาตรา 27, 28 และ 34 ที่กำหนดให้มี 

มาตรฐานและหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (คณะกรรมการ 

การศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 17) อนุรักษ์เพื่อความ 

เป็นไทยและความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิต 

และ การประกอบอาชพี ตลอดจนการศกึษาตอ่ โดยใหส้าระ 

ของหลักสูตรและมาตรฐานตามสาระของหลักสูตร เป็นทั้ง 
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วิชาการและวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้าน 

ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และมีความ 

รบัผดิชอบตอ่สงัคม ซึง่เปน็การกำหนดหลกัสตูรแกนกลาง  

พร้อมทั้งให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระหลักสูตรของ 

ตนเองตามความเหมาะสมกับท้องถิ่น หลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมไทยมีความ 

ต้องการซึ่งพอสรุปได้คือ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  

มีปัญญาหรือเป็นคนเก่ง และมีความสุขอยู่บนพื้นฐาน 

ของความเป็นไทยโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชน 

สถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ 

คณะกรรมการสถานศกึษา จดัทำสาระการเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน (มานพ วงษ์สอาด,  

2547)

 สถานศึกษาเป็นตัวจักรสำคัญในการปฏิรูป 

การศึกษาขั้นพื้นฐานช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดย 

รีบด่วนและเป็นการแก้ไขที่ให้ผลยั่งยืน เป็นที่ยอมรับกัน 

ทั่วไปว่าสถานศึกษาหลายแห่งเป็นที่รู้จักและได้รับความ 

นยิมอยา่งสงูจากพอ่แม ่และผูป้กครองในการสง่บตุรหลาน 

เข้าไปศึกษาในสถานศึกษาด้วยความเชื่อว่าสถานศึกษา 

แห่งนั้นจะสามารถหล่อหลอมบุตรหลานของตนให้เป็น 

คนดี และประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ตามที่ตั้ง 

เป้าหมายไว้ได้ ภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาจะมี 

มากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษาและ 

ระดับช่วงชั้นของการจัดการศึกษา ขอบเขตของการบริหาร 

จัดการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้มี 4 ด้านคือ การบริหาร 

งานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน 

บุคคล การบริหารงานทั่วไป (คณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ, 2545, หน้า 24)

 โรงเรียนเอกชนเป็นองค์กรหนึ่งที่รับภาระจัดการ 

ศึกษาให้แก่เด็กไทย เคียงคู่มากับการจัดการศึกษาของ 

ภาครัฐมาเป็นระยะเวลายาวนาน โรงเรียนเอกชนมีบทบาท 

สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็น 

กลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อระบบการศึกษาของชาติ ที่จะ 

สร้างสรรค์และส่งเสริมการศึกษา อบรม กล่อมเกลา  

พฤติกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  แก่เยาวชนของชาติให้ได้รับ 

ความรู้ มีความสามารถ เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรที่มี 

คุณค่าต่อประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจาก 

การจัดการศึกษาเอกชนมีความเป็นอิสระและมีความ 

คล่องตัวในการบริหารจัดการ มากกว่าการจัดการศึกษา 

ของภาครัฐ ในการที่จะปรับให้สอดคล้อง และทันต่อ 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน 

และอนาคต ตลอดจนตอ้งจดับรกิารการศกึษาใหส้นองตอบ 

ต่อความต้องการของผู้ปกครอง รวมทั้งต้องเน้นบทบาท 

ในการเปน็ผูน้ำดา้นการบรหิารจดัการทางดา้นวชิาการ และ 

ในดา้น ตา่ง ๆ  จงึจะสามารถสรา้งความมัน่คงใหก้บัโรงเรยีน 

ได้เป็นอย่างดี (โกวิทย์ ประวาลพฤกษ์, 2540)

 ปัญหาที่พบในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาของโรงเรียน 

เอกชนในจงัหวดัสงิหบ์รุ ีพบวา่นกัเรยีนของโรงเรยีนเอกชน 

มีจำนวนลดลง ซึ่งอาจมีผลจากการขยายโอกาสในการ 

จัดการศึกษาของภาครัฐ แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนเอกชน 

มีการดำเนินการบริหารโรงเรียนมาในทิศทางที่คิดว่า 

ถูกต้องแล้ว มีมาตรฐานคุณภาพที่ดี ตามสภาวการณ์ 

ของความเจริญและทันสมัยในยุคของความก้าวหน้าทาง 

เทคโนโลยี ยุคข้อมูลข่าวสาร เศรษฐกิจ การเมือง แต่ 

ยังไม่อาจสรุปได้ว่าผลการดำเนินงานจะสอดคล้องกับ 

ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ปกครองหรือไม่  

เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องอาศัย 

ผู้ปกครองเป็นกระจกเงาช่วยส่องให้โรงเรียนเอกชนได้รู้ 

ถึงจุดบกพร่องอันควรที่จะพัฒนาให้เหมาะสมหรือทันสมัย 

กับสังคมปัจจุบัน และควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา 

ไปในทิศทางใด

 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ 

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ 

บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สิงห์บุรีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ  

ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  
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และด้านการบริหารงานทั่วไป เนื่องจากเป็นกระบวนการ 

สำคัญ ที่จะนำไปสู่ขั้นตอนของการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เปน็ฐาน (school - based management : (SBM ) ซึง่ขอ้มลู 

ทั้ง 4 ด้านนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถสังเกตและแสดง 

ความคิดเห็นได้ชัดเจนเพื่อให้การวางแผนการบริหารงาน 

ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสิงห์บุรีมีคุณภาพและเกิด 

ประสิทธิผลมากที่สุด

 เนื่องจากโรงเรียนเอกชนเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่ง 

มีหน้าที่จัดการศึกษา และให้บริการในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดการศึกษา ดังนั้น จึงให้ความสำคัญกับผู้ปกครอง  

ซึ่งเปรียบ เสมือนลูกค้าเป็นอันดับแรก จึงต้องมีการ 

วัดระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองเพื่อนำผลที่ได้มา 

ปรับปรุงให้บรรลุผลตามความต้องการของผู้ปกครอง 

และสอดคล้องตามนโยบายการจัดการศึกษาแห่งชาติ  

ซึ่งความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปกครอง เป็นผล 

ชี้วัดความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในการบริหารโรงเรียน 

เอกชนได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมความหมายของ 

ความพึงพอใจ ที่มีต่อการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหาร 

โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

นักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ 

ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน  

จำแนกตามสถานภาพของผู้ปกครอง

กรอบแนวความคิดการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย

 ประชากร คือ ผู้ปกครองนกัเรียนโรงเรยีนเอกชน 

จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 5,264คน สุ่มตัวอย่างแบบ 

แบ่งชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 365 คน

 แบบสอบถามในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) จำแนกแบบ 

สอบถามแบ่งออกเป็น 5 ข้อ ได้แก่ สถานภาพ อายุ  

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ทั้ง 4 ด้านคือ  

การบรหิารงานวชิาการ การบรหิารงานงบประมาณ การบรหิาร 

งานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป จำนวน 61 ข้อ  

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีเกณฑ์การให้ 

น้ำหนักคะแนน

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

 

ภูมิหลังของ

ผู้ปกครอง

1. สถานภาพ

2. อายุ

3. ระดับ

   การศึกษา

4. อาชีพ

5. รายได้

   ต่อเดือน

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นักเรียนที่มีต่อการบริหาร

โรงเรียน เอกชนใน 4 ด้าน 

คือ

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ

2. ด้านการบริหารงาน

   งบประมาณ

3. ด้านการบริหารงานบุคคล

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่และ 

ค่าร้อยละ

 ตอนที ่2 วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาคา่ความถี ่คา่รอ้ยละ  

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่ 

กำหนดไว้แบ่งเป็น 5 ระดับ (ประคอง กรรณสูต, 2542,  

หน้า 108) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One  

way ANOVA) โดยใชค้า่สถติ ิ(F - Test) เพือ่เปรยีบเทยีบ 

ความพึงพอใจตามภูมิหลังของผู้ปกครอง ถ้ามีนัยสำคัญ 

ทางสถิติ จะทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้สูตรของ  

(Scheffe’) จำแนกตามสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา  

อาชีพ รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน 

ผลการวิจัย

 1. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ 

บริหารงานโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาสิงห์บุรี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับ 

มากทุกข้อ ยกเว้น ด้านการบริหารงานบุคคล มีความ 

พึงพอใจมากที่สุด

 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ 

ผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ตีอ่การบรหิารโรงเรยีนเอกชน สงักดั 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี เมื่อจำแนกตาม 

สถานภาพของผู้ปกครอง อายุของผู้ปกครอง ระดับ 

การศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง และรายได ้

ต่อเดือนของผู้ปกครอง ใน 4 ด้าน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

  2.1 ความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า  

ผู้ปกครองที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีความพึงพอใจ 

มากกว่าผู้ที่สำเร็จอนุปริญญา

  2.2 ผู้ปกครองที่เป็นมารดา มีความ 

พึงพอใจต่อการบริหารงบประมาณ มากกว่า ผู้ที่มี 

สถานภาพอื่น

  2.3 ผู้ที่มีการศึกษาวุฒิปริญญาตรี  

มีความพึงพอใจด้านการบริหารทั่วไป สูงกว่าผู้ที่จบ 

การศึกษาอนุปริญญาและต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา

  2.4 ผู้ที่มีรายได้เกินกว่า 40,000 บาท  

มีความพึงพอใจด้านการบริหารงานวิชาการ สูงกว่าผู้มี 

รายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ส่วนคู่อื่น ๆ  ไม่พบว่ามีความ 

แตกต่างกัน 

การอภิปรายผล

 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม  

พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจการบริหารงาน 

วชิาการ อยู่ในระดบัมาก แตเ่มือ่พจิารณาเปน็รายการ พบวา่  

รายการที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ โรงเรียนมีการเชิญชวนผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่นน้อย ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะ ผู้ปกครองมีความเห็นว่า การบริหารงานโรงเรียน 

เอกชนนั้น จะมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นให้แก่นักเรียน 

โดยตรงนักเรียนสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย 

ตนเอง สามารถทีจ่ะคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์แกป้ญัหาตา่ง ๆ   

ในการเรียนรู้ได้ ในด้านความรู้หรือในด้านหลักสูตรนั้น 

ชุมชนควรที่จะมีส่วนร่วมพิจารณาหลักสูตรและจัด 

การเรียนการสอนโดยคำนึงว่า หลักสูตรที่ดีคือ หลักสูตร 

ที่ต้องเอาชุมชนเข้ามาประสานสัมพันธ์กันให้ได้ ชุมชน 

ตอ้งมบีทบาท หนา้ทีพ่ฒันาและรว่มมอืกนัวเิคราะหเ์นือ้หา 

ที่มีอยู่ ส่วนใดบ้างที่สามารถจะปรับให้สอดคล้องกับสภาพ 

ปัญหา ความต้องการ และเงื่อนไขของชุมชน การจัด 

การเรียนการสอนให้หันไปสนใจระบบการเรียนรู้ ที่มีอยู ่

ในแต่ละท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นเพื่อความเข้าใจและนำมาใช้ 

ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ในชุมชนต่อไป  

เชน่เดยีวกบั กมล ภูป่ระเสรฐิ (2545, หนา้ 230) ไดก้ลา่ววา่  

เพื่อให้การบริหารงานวิชาการสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 

ของหลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียน แผนยุทธศาสตร์ของ 

โรงเรยีน ผูบ้รหิารควรรว่มมอืกบัคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน จดัทำแผนบรหิารงานวชิาการ โดยใชท้รพัยากร 

ท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนการสอน สอดคล้องกับความ 

ต้องการของผู้เรียนและให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
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พื้นฐาน ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของชุมชนได้มีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาดังนี้ คือ แต่งตั้งคณะกรรมการ 

บริหารงานวิชาการเพื่อดำเนินงานต่อไปนี้คือกำหนด 

นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวางแผนงานของ 

โรงเรียน ควบคุม กำกับ ติดตาม และนิเทศงานวิชาการ 

อย่างเป็นระบบ จัดหาหลักสูตรและเอกสารการสอน 

ให้เพียงพอตามสภาพของโรงเรียน จัดให้ครูได้ผลิต จัดหา  

สื่อการเรียนการสอน และควบคุมดูแลให้ครูนำไปใช้ 

ประกอบการสอน จัดให้มีมุมหนังสือหรือห้องสมุดให้ 

เหมาะสมตามสภาพของโรงเรียน ให้โรงเรียนมีการวัด 

ผลประเมินผลการเรียนการสอนตามระเบียบว่าด้วยการ 

ประเมิน ส่งเสริมและแนะนำเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ ที่ 

เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินงานวิชาการในโรงเรียน  

คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนร่วมในการ 

คัดเลือก ครู อาจารย์ จำนวนหนึ่งเพื่อรับผิดชอบงาน 

วิชาการประจำโดยตรงดังนี้  คณะกรรมการทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อการวางแผนงานวิชาการประจำป ี 

คณะกรรมการรว่มมอืกนัศกึษาหลกัสตูร ธรรมนญูโรงเรยีน  

แผนปฏิบัติงานเพื่อวางแผนงานวิชาการ ระดมพลัง 

ความคิดหาวิธีการระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรในท้องถิ่น 

มาพัฒนางานวิชาการให้เต็มศักยภาพของผู้เรียน วิเคราะห์ 

ความต้องการของท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน  

ร่วมกันประมวลแนวทางส่งเสริม และแก้ไขปัญหา  

ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  

บรรจุรายละเอียดการปฏิบัติลงในโครงการ/แผนงาน 

วิชาการให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ ผลที่ได้จาก 

การวางแผน ทำให้ได้แผนวิชาการที่มาจากการระดม 

ความคิดจากหลายฝ่าย แผนงานสนองความต้องการของ 

ท้องถิ่น กิจกรรมงานวิชาการดำเนินการโดยศึกษาขอบข่าย 

งานวิชาการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และคณะคร ูอาจารย ์เลอืกบคุคลผูร้บัผดิชอบ มอบหมายงาน 

ใหป้ฏบิตั ิจดักจิกรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน  

จดัสรรงบประมาณและระดมทรพัยากรในทอ้งถิน่ สนบัสนนุ 

จัดให้มีการประเมินและรายงานผล จัดข้อมูลสารสนเทศ 

ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ไว้อย่างเป็นระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม คือ ครูผู้สอน  

ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองหรือบิดามารดา 

ของนักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ในการ 

พัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลสอดคล้องกับ รุจิร์ ภู่สาระ และ 

จันทรานี สงวนงาม (2545, หน้า 101) ได้กล่าวว่า หลัก 

และกระบวนการการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ  

คือ จัดทำแผนงานวิชาการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

หรือนโยบายหลัก การบริหารงานวิชาการมุ่งการร่วมมือกัน 

ทำงาน การมเีอกภาพในจดุมุง่หมายจะทำใหก้ารดำเนนิการ 

สอดคล้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ควรกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติ ควร 

ส่งเสริมผู้ร่วมงานให้ปรับปรุงตนเองในด้านวิชาการ  

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนางานเป็นสิ่งจำเป็น 

สำหรับงานวิชาการ การมีวินัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 

งานวิชาการจะสามารถทำให้งานดำเนินไปด้วยดี ผู้บริหาร 

ควรใช้เทคนิคการส่งเสริมคนอื่นมากกว่าการสอนคนอื่น  

บุคลากรทุกคนต้องการขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิชาการ ให้ครูตั้ง 

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการสอน ทุกวิชาที่ 

รับผิดชอบ การประสานงาน ความสามัคคี ความมี 

มนุษยสัมพันธ์ และความร่วมมือย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จ  

การติดตามและประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนา 

งานวิชาการ การบริหารเป็นทั้งศาสตร์ ศิลป์ ทักษะ และ 

เทคนิคในการบริหารงาน  

 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยภาพรวม  

พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้านการบริหารงาน 

งบประมาณ อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายการ 

พบว่า รายการที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในด้านการ 

บริหารงานงบประมาณที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือรายการ 

การจ่ายค่าเรียนพิเศษเพิ่มเติมของนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะผู้ปกครองต้องเพิ่มรายจ่ายของตนเองในการเรียน 

ของนกัเรยีนมากขึน้ จงึทำใหไ้มพ่งึพอใจในดา้นนีเ้ทา่ทีค่วร  

แต่ ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อระบบการบริหารงานของ 

สถานศึกษา เพราะทางสถานศึกษาได้มีการวางแผนการ 

จัดการเรื่องการจ่ายค่าเรียนเพิ่มของนักเรียนในแต่ละ 
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ภาคเรียนเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจ่ายค่าเรียนของ 

ผู้ปกครองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ปรีชา จำปารัตน์  

(2544, หนา้ 175) ไดก้ลา่วถงึการบรหิารงานงบประมาณวา่  

งานธุรการ การเงิน และพัสดุ เป็นงานที่ช่วยสนับสนุน 

ให้งานหลักของสถานศึกษาให้ดำเนินไปด้วยดีแต่ทั้งนี้ 

ต้องมีระบบงานที่ดีด้วยและแต่ละงานอาจมีวิธีการ 

จัดแผนงาน มีระบบสารสนเทศและบุคลากรที่พร้อมมูล  

มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีการติดตามประเมินผล 

เป็นระยะ งานการเงิน เบื้องต้นควรต้องคัดเลือกบุคคล 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมารับผิดชอบ จะทำให้งานราบรื่น  

เงินของสถานศึกษามีทั้งเงินงบประมาณ และนอก 

งบประมาณ การบริหารด้านการเงินสำคัญที่การวาง 

โครงสร้างงานและบุคลากรที่รับผิดชอบให้ชัดเจนเป็น 

อันดับแรก ต่อจากนั้นต้องมีการบันทึกรายรับ-รายจ่าย  

ทุกรายการครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน ในการบริหาร 

พสัด ุกเ็ชน่เดยีวกนั คอื ตอ้งมแีผนในการจดัหา โดยเฉพาะ 

ครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง มีการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา 

ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และพัสดุที่หมดหรือเสื่อมสภาพ  

ต้องจำหน่ายออกเพื่อให้มีรายการที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

ทั้งนี้ผู้บริหารต้องมีการตรวจสอบตามระเบียบ ซึ่งอาจตั้ง 

คณะกรรมการ หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่ ทำหนา้ทีต่ามความ 

เหมาะสม สอดคล้องกับสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา  

(2547, หน้า 149) ได้ระบุถึงการบริหารงานงบประมาณ 

ว่าเป็นงานที่ เกี่ยวกับงาน 4 งานคือ งานสารบรรณ  

งานทะเบยีนและรายงาน งานรกัษาความปลอดภยัเกีย่วกบั 

สถานที่งานประชาสัมพันธ์ โดยมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้อง 

ปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ คือ ต้องเป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริม 

การทำโครงการของโรงเรียนเกี่ยวกับงานธุรการของ 

โรงเรียน พิจารณา และประเมินความสำคัญของโครงการ

ร่วมกับครู ติดตามและคอยช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ 

ผูป้ฏบิตังิาน จดัหาเครือ่งมอื วสัด ุอปุกรณ์ในการปฏบิตังิาน  

จัดหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานธุรการ ให้ขวัญและ 

กำลงัใจแกผู่ป้ฏบิตังิาน ประเมนิหรอืแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ประเมินโครงการต่าง ๆ ตรวจสอบ และตัดสินใจในการ 

ปรบัปรงุการปฏบิตั ิหรอืจดัทำโครงการตอ่เนือ่ง และควบคมุ 

งานธุรการของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับต่างๆ 

 3. ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม พบว่า  

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ใน 

ระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่ 

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในด้านการบริหารงานบุคคลที ่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูฝึกให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ  

ทุกวัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ปกครองเห็นว่า ในปัจจุบัน 

ทางการศึกษาได้เน้นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ให้ 

สอดคล้องกับนโยบายชาติ ที่เน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม 

และจริยธรรมในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ 

เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540,  

หน้า 94) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารทุกคนจะต้องทำหน้าที่เป็น  

“นกับรหิารงานบคุคล” ไปพรอ้มกบัการปฏบิตังิานดา้นอืน่ ๆ   

ไปดว้ย แตท่ัง้นี ้“คน” ซึง่ถอืไดว้า่เปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่ 

สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพให้กับ 

องค์กรได้อย่างมหาศาล ภายใต้สภาวการณ์ และสภาพ 

แวดล้อมต่าง ๆ กิจกรรมที่ผู้บริหารจะเกี่ยวข้องกับการ 

บริหารงานบุคคล คือ การวิเคราะห์งาน การออกแบบงาน  

การวางแผนและการพยากรณ์กำลังคน การสรรหา  

การคัดเลือก การปฐมนิเทศ และการบรรจุ การประเมิน 

การปฏิบัติงาน การวางแผนและพัฒนาอาชีพ การบริหาร 

ค่าตอบแทน ความปลอดภัยและสุขภาพ และการจูงใจ 

ในการทำงาน สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (2547, หน้า 159) ที่กล่าวว่า คน หรือ  

ที่เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการ 

ที่จะนำความสำเร็จมาสู่องค์กร เนื่องจากคนได้เป็นผู้ 

สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างจนกลายเป็นผลผลิตขององค์กร  

โดยทั่วไปคนจะมีลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันไป 

ในด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญ 

ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย  

การดำเนินการให้บุคคลสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยความสามารถในการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งปัจจุบันปรับแนวความคิด 

การบริหารงานบุคคลจากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ออกคำสั่ง  
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มาเป็นให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการพัฒนางานของ 

องค์กร ทั้งในด้าน การบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์  

งานทางด้านสวัสดิการ การบริหารการจ้างงาน จิตวิทยา  

สุขภาพและความปลอดภัย ระบบ สหภาพแรงงาน  

การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การพัฒนาและฝึกอบรม  

และแรงงานสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า “คน” เป็น 

ทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง แต่ถ้าทุกองค์กรมีแนวคิดที่เน้นย้ำ 

ว่าทรัพยากรดังกล่าวจะต้องเป็นทรัพยากรที่จะต้องมี 

คุณภาพซึ่งจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรที่จะใช้ 

ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่ง 

บุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพมาสนับสนุนให้เกิด 

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ ในองค์กร  

อันจะเป็นการนำเอาพลังความสามารถที่มีอยู่ ในตัว 

บุคลากรออกมาอุทิศให้กับองค์กร และกิจกรรมงาน 

ที่ทำอยู่ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมาย 

ขององค์กร

 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวม พบว่า  

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ใน 

ระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่ 

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในด้านการบริหารงานทั่วไป ที่มี 

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนจัดบริการอาหารและน้ำดื่ม 

ที่สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

ผู้ปกครองเห็นว่า ระบบการบริหารงานทั่วไปในด้านการ 

พัฒนาการให้บริการสาธารณะแก่ผู้ปกครองและชุมชนนั้น  

ทางโรงเรยีนใหบ้รกิารทางดา้นอาหารและนำ้ดืม่ ยงัไมเ่ปน็ที่ 

พอใจของผู้ปกครอง ในเรื่องของปริมาณและจำนวนที่ 

จัดไว้บริการ หรือในเรื่องประเภทและชนิดของอาหารที่ 

วางจำหน่ายไว้ ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้มีการวางแผนกลยุทธ ์ 

โดยเน้นให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

บริหารทุก ๆ ด้านเพื่อที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่ง 

สอดคล้องกับของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 72)  

ได้เสนอแนวทางการจัดระบบควบคุมภายใน เริ่มตั้งแต่ 

การวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจ 

ของสถานศึกษา การวิเคราะห์ความเสี่ยง การกำหนด 

ปัจจัยความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง กำหนดมาตรการ 

ความเสี่ยง วางแผนการจัดระบบการควบคุมความเสี่ยง 

ให้บุคลากรนำมาตรการการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการ 

ควบคุมภารกิจ ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนาระบบการให้ 

บริการสาธารณะแก่ผู้ปกครองและชุมชน และรายงานผล 

การดำเนนิงาน การประเมนิการควบคมุภายในและภายนอก 

 ผลการเปรยีบเทยีบ ความพงึพอใจของผูป้กครอง 

นักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบ์รุ ีจำแนกตามอาย ุระดบัการศกึษา  

อาชีพ รายได้ต่อเดือน ดังนี้ 

 1. จำแนกตามอายุของผู้ปกครอง พบว่า ความ 

พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียน 

เอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี  

ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ 

เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ชลธิดา นาทมนตรี (2547,  

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของ 

ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน 

ศรีวิกรม์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชนการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  

พบว่า (1) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครู นักเรียน 

ที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนศรีวิกรม์ ในด้านงานวิชาการ  

กิจการนักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ ความสัมพันธ์ 

กับผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (2)  

เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน 

อยู่ในระดับชั้นต่างกัน พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริหาร 

งานวิชาการ บุคลากร อาคารสถานที่ ความสัมพันธ์กับ 

ผู้ปกครองและชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านกิจการนักเรียน พบว่า  

ไม่แตกต่างกัน (3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครู 

ที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนศรีวิกรม์ พบว่า ความ 

พึงพอใจของครูที่มีประสบการณ์การทำงาน 1-10 ปี  

11-20 ป ีและ 20 ปขีึน้ไป มคีวามพงึพอใจตอ่การบรหิารงาน 

โรงเรียนศรีวิกรม์ ด้านวิชาการและอาคารสถานที่ แตกต่าง 

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านกิจการ 

นกัเรยีน ดา้นบคุลากร และดา้นความสมัพนัธก์บัผูป้กครอง 
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และชุมชน พบว่า ไม่แตกต่างกัน (4) เปรียบเทียบความ 

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน 

ศรีวิกรม์ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ 

บริหารงานโรงเรียนศรีวิกรม์ ด้านวิชาการ ด้านกิจการ 

นกัเรยีน ดา้นบคุลากร ดา้นอาคารสถานที ่ดา้นความสมัพนัธ ์

กับผู้ปกครองและชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 4 ด้าน เมื่อมาพิจารณาผู้ปกครอง 

นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 34.41 ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการทำงานเพื่อ 

หาเลีย้งครอบครวั มกีารเอาใจใสด่แูลบตุรหลานของตนเอง 

อย่างเต็มความสามารถ มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความ 

สนใจในระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี  

มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาและ 

เต็มใจ ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างเต็ม 

ความสามารถ สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ มานพ วงษส์อาด  

(2547, หน้า 82) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูและ 

ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนในตำบลวังข่อย  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 3  

ผลการวิจัยการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

นักเรียน โดยจำแนกตามอายุ พบว่า ผู้ปกครองนักเรียน 

มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนในตำบลวังข่อย 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์เขต 3  

ใน 4 ดา้น คอื ดา้นการบรหิารงานวชิาการ ดา้นการบรหิารงาน 

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร 

งานทั่วไป

 2. จำแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง  

พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ 

บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สิงห์บุรี ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 เฉพาะด้านการบริหารงานทั่วไป ในภาพรวม ของ 

ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันนั้น ผู้ที่จบการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

มากกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา และผู้ที่มี 

การศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา ส่วนด้านอื่น ๆ ค่า F ไม่มี 

นัยสำคัญทางสถิติ จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สอดคล้องกับ งานวิจัยของ มานพ วงษ์สอาด (2547,  

หน้า 83) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูและ 

ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนในตำบลวังข่อย  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 3  

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547, หน้า 18)  

กล่าวว่าความเจริญงอกงามของสังคมใด ทั้งในทางวัตถุ  

และจิตใจ ล้วนแต่เป็นภาพที่สะท้อนคุณภาพของคนใน 

สังคมนั้น การให้การเลี้ยงดูและอบรมบ่มนิสัยสมาชิกของ 

สังคมอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเล็ก ๆ  เพื่อเติบโตขึ้นเป็นคน 

ทีม่คีณุภาพ เปน็ทัง้คนด ีและคนเกง่ของสงัคม จงึเปน็เรือ่ง 

ทีส่ำคัญอยา่งยิ่งตอ่อนาคต ของประเทศชาต ิและเป็นเรือ่ง 

ที่ทุกสถาบันในสังคมตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน วัด  

สื่อมวลชน ตลอดจนองค์กรของเอกชนและหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ต้องถือเป็นหน้าที่ร่วมกันในการให้แต่สิ่งที่ดีงาม 

และเป็นประโยชน์แก่เด็กและในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของ 

การพัฒนาประเทศนี้ ต้องการกำลังคนที่ประกอบด้วย  

คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อสิทธิหน้าที่ที่มีต่อ 

สังคม มีความอดทน เสียสละ ใจกว้าง รู้จักประนีประนอม  

รู้จักแพ้ชนะ และรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความ 

ซื่อสัตย์ กล้าพูดความจริง โดยยึดถือความถูกต้อง เป็นคน 

รูเ้ทา่ทนัความเจรญิ ไมต่กเปน็เหยือ่ของความฟุง้เฟอ้ และ 

ความเย้ายวนทางวัตถุ มีความภาคภูมิใจในค่านิยม และสิ่ง 

ที่ดีงามของสังคมไทย ความเจริญงอกงามที่แท้จริงของ 

สังคมนั้น ต้องมีทั้งทางวัตถุ และจิตใจเคียงข้างกันไป  

กำลงัคนทีม่คีณุภาพของสงัคมกเ็ชน่กนั ตอ้งมทีัง้สตปิญัญา  

ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นเครื่องหนุน 

นำกันไป

 3. จำแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง พบว่า  

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหาร 

โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุร ี 

ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ 

เช่นเดียวกับงานวิจัยของ อภิชัย กุลชา (2536, บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
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ต่อการจัดการบริหารโรงเรียนด้านการจัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า  

ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อ 

การบริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนของ 

นักเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่ระบบในการจดัการศกึษาเอกชน  

หรือระบบในการบริหารโรงเรียนเอกชนนั้นเป็นการบริหาร 

โดยเจ้าของโรงเรียน บริหารในรูปแบบของธุรกิจการศึกษา  

โดยได้รับเงินอุดหนุนเป็นรายหัวจากรัฐ ทำให้การดำเนิน 

การบริหารค่อนข้างซับซ้อน และผู้ปกครองนักเรียนที่ตอบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ ซึ่งคิดเป็น 

ร้อยละ 33.06 จึงพอที่จะมีความเข้าใจในการบริหารงาน 

ของโรงเรียนเอกชนทั้งนี้ การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน  

มีความก้าวหน้าล้ำสมัย มีภาวะแห่งการแข่งขันที่สูงมาก  

ดังนั้นผู้ปกครองจึงมีความมุ่งหวังอยู่เสมอว่า การจัดการ 

ศึกษาของโรงเรียนเอกชน มีความก้าวหน้า มีการพัฒนา  

การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถอบรม สั่งสอนให ้

บุตรหลานเป็นเด็กดี มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม  

สามารถดำรงชีวิตในอนาคตได้ จึงได้รับความไว้วางใจ 

จากผู้ปกครองให้โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาให้แก่ 

บุตรหลานด้วยความเต็มใจ และพร้อมที่จะมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สิริกุล ฉวีวรรณ (2546, หน้า 69) ได้ศึกษาเรื่องความ 

พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนบำรุงปัญญา อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ี 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่นักเรียนที่ประกอบอาชีพ 

ต่างกันมีความพึงพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

บำรุงปัญญาในภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาการจัดการศึกษา 

ในแต่ละด้านพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบำรุงปัญญา แตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

 4. จำแนกตามรายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน  

พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ 

บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สงิหบ์รุ ีในภาพรวมทัง้ 4 ดา้น แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญั 

ทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านภาพรวม ด้านการบริหาร 

งานวิชาการและด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้ปกครอง 

นักเรียนที่มีรายได้ต่างกันในภาพรวมมีความแตกต่างกัน  

ส่วนด้านอื่น ๆ  ไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน จึงสอดคล้อง 

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม 

มีรายได้ต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  

43.29 เชน่เดยีวกบังานวจิยัของ ดวงใจ ตระกลูชา่ง (2538,  

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครอง  

ต่อการจัดบริการนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลแย้มสะอาด  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ 

การจัดการบริการนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลแย้มสะอาด  

โดยส่วนรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมากทั้งสามด้าน โดยเรียง 

จากมากไปหาน้อยคือ ด้านการจัดการบริการแนะแนว 

ผู้ปกครอง ด้านการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ 

นักเรียน และด้านการจัดการรักษาความปลอดภัยให้แก่ 

นักเรียน การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ 

ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการจัดการบริการนักเรียน  

ปรากฏว่าผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 

มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการบริการนักเรียน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็น 

เพราะว่าผู้ปกครองนักเรียนให้ความสำคัญกับการส่ง 

บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน ด้วยมีความมุ่งหวัง 

ว่าโรงเรียนเอกชนจะจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยได้อย่าง 

เต็มตามศักยภาพเรื่องค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ จึงไม่เป็นปัญหา 

ข้อเสนอแนะ

 2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ  ที่ส่งผลกระทบ  

ต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน ตามขอบข่าย 

ของงาน ทีก่ำหนดไวใ้นมาตรา 39 ทีก่ระจายการบรหิารงาน 

ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) 

การบริหารงานงบประมาณ 3)การบริหารงานบุคคล 4)  

การบริหารงานทั่วไป

  2.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความ 

พึงพอใจ ของครู ผู้ปกครองนักเรียนผู้บริหารโรงเรียน  
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กับโรงเรียนในทุกขนาด และทุกสังกัด ในสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี เพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนา 

การบรหิารงานทกุ ๆ  ดา้น ใหม้ปีระสทิธภิาพ พฒันาผูเ้รยีน  

และเห็นผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่ง
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้ศึกษาการกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน 

ของการบริหาร (2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานต่อการกระจายอำนาจ (3) พัฒนารูปแบบ 

การบริหารที่เน้นการกระจายอำนาจ (4) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารที่เน้นการกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประเภทที่ 1 รุ่นที่ 1 ที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 372 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 193 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  

ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มงาน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน 

บุคคล และ ด้านบริหารทั่วไป รวม 965 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม  

เพื่อนำผลที่ได้มาร่างรูปแบบการบริหารที่เน้นการกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งนำร่างรูปแบบ 

ไปตรวจสอบโดยทดลองใช้ในสถานศึกษา ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (64%) มีอายุ 

การทำงาน (67%) ระหว่าง 6 - 10 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ( 87%) มีตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงาน หรือกลุ่มงาน  

(35%) และพบว่า มีการมอบหมายภารกิจงานให้หัวหน้ากลุ่มงานและ/หรือทำร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับสภาพของ 

การกระจายอำนาจด้านวิชาการ พบว่า อยู่ ในระดับมาก หัวหน้ากลุ่มงานนอกจากนี้ยังเห็นว่ากระบวนการบริหารควร  

ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การนำองค์กร การควบคุม การประเมินผล การรายงาน และวิธีการปฏิบัติ 

เมื่อมีการกระจายอำนาจทางการบริหาร สำหรับรูปแบบการบริหารที่เน้นการกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มีองค์ประกอบ 8 หลักการ มีกระบวนการบริหารสถานศึกษา จำนวน 6 ขั้นตอน ภารกิจงานบริหารสถานศึกษา จำนวน  

4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป

 ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า ด้านวิชาการ มี ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้  

และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านงบประมาณ มี ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้  

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา  

 2553

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
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และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านบริหารงานบุคคล มี ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 

และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านบริหารทั่วไป มี ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 

และความเป็นประโยชน์ อยู่ ในระดับมากทุกด้าน

คำสำคัญ: การบริหารการกระจายอำนาจ, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

 This study aims to develop the model of decentralization administration in basic education. The  

population of this study were directors and administrators from 372 schools which were type 1 and first  

generation of secondary and high schools under basic education. 193 schools were drawn as a sample  

group. Respondents were 965 directors administrators. Research designs of  this study were a structured  

questionnaire, in-depth interview, a group discussion, and a draft of the model of decentralization  

administration of schools under basic education. The drafted model was audited after launching in basic  

education institutions. The findings revealed that the current practices in schools under basic education  

followed guidelines of educational decentralization administration. Most respondents were male; they  

mostly were heads of the departments, and were in position for 6-10 years, holding bachelor degree.  

The administrators were found to have been given responsibilities or able to work together. Academic  

responsibilities were found to be decentralized at high level. Directors, head departments and  

administrators believed that administrative procedures for decentralization administration should consist  

of planning, organizing, leading, controlling, evaluating, and reporting. The model for decentralization  

administration contains 8 principles, 6 steps of managerial procedures, and 4 administrative missions -- 

academic, budget, human and general management. When the model was audited, it was found to  

have high level of accuracy, suitability, possibility, and usefulness as the model of decentralization  

administration for schools under basic education.

Keywords: Basic Education

ความนำ

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกาศรายชื่อโรงเรียนประเภทที่หนึ่งรุ่น 1 จำนวน 610  

โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 372 โรงเรียน  

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษา 

ปีที่ 6 จำนวน 140 โรงเรียน โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ 

ชั้นอนุบาล1-ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 โรงเรียน  

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 โรงเรียนโรงเรียนที่เปิดสอน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถม 
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ศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 โรงเรียน  

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1-ถึงชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1  

โรงเรียน และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมทั้งนี้ 

ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนหัวหน้ากลุ่มและคณะครูเข้ารับ การอบรมตาม 

หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ 

กระจายอำนาจทางการศกึษา และในปพี.ศ. 2550 สำนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศกระจาย 

อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้อำนวยการ 

สถานศึกษามีอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาตาม 

ขอบข่ายภารกิจงานทั้ง 4 ด้านโดยไม่ต้องผ่านความ 

เห็นชอบของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  

ด้านวิชาการ 14 เรื่อง ด้านงบประมาณ 18 เรื่อง ด้าน 

บริหารงานบุคคล 19 เรื่องและด้านบริหารทั่วไป 17 เรื่อง  

แต่ละเรื่องให้บริหารจัดการตามหลักการกระจายอำนาจ 

การบริหารและจัดการศึกษา 8 หลักการคือ (1) หลัก 

ความพร้อมและความเหมาะสมตามโครงสร้างของกลุ่มงาน 

และทรัพยากรการบริหารสถานศึกษา (2) หลักความ 

สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือ 

มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง (3) ความเป็นเอกภาพ 

ด้านมาตรฐานและนโยบายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย (4) ความเป็นอิสระและความ 

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา (5) มุ่งเน้น 

การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย (6) มุ่งให้เกิด 

ผลสำเรจ็แกส่ถานศกึษา (7) เพิม่คณุภาพ และประสทิธภิาพ 

ให้แก่สถานศึกษา (8) เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ 

ดำเนินการเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งหลักการเหล่านี้ถือว่าเป็น 

สิ่งใหม่สำหรับโรงเรียน จากการศึกษาสภาพการบริหาร 

และจัดการศึกษาของโรงเรียนประเภทที่หนึ่งที่เปิดสอน 

ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

พบว่า การบริหารและการจัดการศึกษา สภาพที่เป็นอยู ่

ในขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าภารกิจงานแต่ละด้านในแต่ละ 

หลักการว่างานใดที่ผู้บริหารควรเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ 

ดำเนินการเอง หรืองานใดควรมอบอำนาจให้หัวหน้า 

กลุ่มงานเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการ หรือ 

งานใดที่ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานร่วมกันตัดสินใจ  

การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการ 

บริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นการกระจายอำนาจ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจงานแต่ละด้าน 

ในแต่ละหลักการ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นรูปแบบการบริหาร 

ที่จะส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิด 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เพราะเป็นการ 

จัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ 

ชุมชนอย่างแท้จริง ที่เป็นรูปแบบที่เกิดจากผู้ปฏิบัติ 

ในภาคสนามอย่างแท้จริง ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ 

การกระจายอำนาจทางการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ  

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแนวคิด 

และลักษณะสำคัญของโรงเรียนประเภทที่หนึ่งและ  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะตอบคำถามการวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารในสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการกระจายอำนาจทาง 

การศึกษา

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน 

ศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานต่อการกระจายอำนาจใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารที่ เน้นการ 

กระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 4. เพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารที่เน้นการ 

กระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กรอบแนวคิดการวิจัย

* หลักการ

กระจายอำนาจ

ความพร้อม

ความสอดคล้อง

ความเป็นเอกภาพ

ความเป็นอิสระ

การมีส่วนร่วม

มุ่งผลสำเร็จ

คุณภาพ

ความรับผิดชอบ

** ขอบเขต

ภารกิจ

งานวิชาการ

14 ภารกิจ

งบประมาณ

17 ภารกิจ

บริหารบุคคล

19 ภารกิจ

บริหารทั่วไป

18 ภารกิจ

*** ทฤษฏี 

หลักการ

ทฤษฏี หลักการ

รูปแบบ

- รูปแบบ

- การบริหารสถาน

  ศึกษา

- การกระจาย

  อำนาจทาง

  การศึกษา

รูปแบบ

รูปแบบ

การบริหาร

ที่เน้นการกระจาย

อำนาจ

ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

    

   

วิธีดำเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน 

ประเภทที่หนึ่งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 372 โรงเรียน

 ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

งานบุคคล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปหรือผู้ที่ ได้รับ 

มอบหมาย ของโรงเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 193  

โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งหมด  

965 คน

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากการกำหนด 

ขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตร Yamane’ ได้จำนวนโรงเรียน  

193 โรง
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด 

เกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการศกึษา แนวคดิเกีย่วกบั 

การกระจายอำนาจทางการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ  

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิด 

และลักษณะสำคัญของโรงเรียนประเภทที่หนึ่งและงาน 

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจทั้งในประเทศ และ 

ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด 

 1. การศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารที่เน้นการ 

กระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้แบบสอบถาม  

เป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ตำแหน่ง 

ปัจจุบัน ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

โรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ 

การศึกษา

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบันการบริหาร 

ที่เน้นการกระจายอำนาจในสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประกอบด้วย 8 หลัก (1) หลักความพร้อมและความ 

เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ (2) หลักความสอดคล้องกับ 

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ หรอืมต ิค.ร.ม.ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับการกระจายอำนาจ (3) หลักความเป็นเอกภาพด้าน 

มาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา (4) หลักความเป็น 

อิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา  

(5) หลกัมุง่เนน้การมสีว่นรว่มของชมุชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ในพืน้ที ่(6) หลกัการมุง่ใหเ้กดิผลสำเรจ็แกส่ถานศกึษา (7)  

หลักการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา  

(8) หลักเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเป็น 

ผู้ตัดสินใจคำถามเป็นแบบประเมิน 5 ระดับ 

 2. การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน 

ศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงานต่อการกระจายอำนาจในสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นผู้บริหาร 

สถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงานในขอบข่ายภารกิจงาน 

ตามแนวทางและหลักการกระจายอำนาจการบริหารทาง 

การศึกษาว่าขอบข่ายภารกิจงานใด ควรเป็นอำนาจการ 

ตัดสินใจดำเนินงานของผู้บริหาร ขอบข่ายภารกิจงานใด  

ควรเป็นอำนาจการตัดสินใจของหัวหน้ากลุ่มงาน หรือเป็น 

อำนาจการตัดสินใจดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 

และหัวหน้ากลุ่มงาน และการอภิปรายโดยใช้เทคนิค 

สนทนากลุ่ม (focus group) ในขอบข่ายภารกิจงานที่มี 

ความเห็นแตกต่างกัน พร้อมทั้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก  

ผูบ้รหิารและหวัหนา้กลุม่งานของสถานศกึษาประเภททีห่นึง่  

รุ่น 1 ที่ผ่านการอบรมพัฒนาหลักสูตรการบริหารผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจและมี 

ผลงานเป็นที่ยอมรับ (best practice) ในกระบวนการ 

บริหาร และวิธีการปฏิบัติงานเมื่อได้รับการกระจายอำนาจ 

การบริหารทางการศึกษา 

 3. การตรวจสอบรูปแบบการบริหารที่เน้นการ 

กระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการนำไป 

ทดลองใช้กับโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอ 

แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ 

ในการประเมินความถูกต้องของร่างรูปแบบารบริหาร 

ที่เน้นการกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย 

พิจารณาในความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

ในทางปฏิบัติ และความเป็นประโยชน์ พร้อมทั้งใช้เทคนิค 

สนทนากลุ่ม ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรทาง 

การศึกษา คำถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ 

 การเก็บและรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยจัดส่งทาง 

ไปรษณีย์ถึงโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 193 โรงเรียน  

จำนวน 1,544 ชุด ได้รับกลับคืนมา 162 โรงเรียน  

จำนวน 1,296 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.94

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ ใช้ในการ 

วิเคราะห์ข้อมูล

 1. การศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารที่เน้นการ 

กระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้แบบสอบถาม  

หาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ตำแหน่งปัจจุบัน  

ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน/ 

รองผูอ้ำนวยการโรงเรยีน/หวัหนา้กลุม่งาน ระดบัการศกึษา 

ใช้ค่าร้อยละ และความถี่ สภาพปัจจุบันการบริหารที่เน้น 

การกระจายอำนาจในสถานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใชค้า่เฉลีย่  
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  2. การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร 

สถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานต่อการกระจายอำนาจ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้การทดสอบความสัมพันธ์ 

ของค่า Chi-square การสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร 

สถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานในขอบข่ายภารกิจงาน 

ตามแนวทางและหลักการกระจายอำนาจการบริหารทาง 

การศึกษาว่าภารกิจงานใด ควรเป็นอำนาจการตัดสินใจ 

ดำเนินงานของผู้บริหาร ภารกิจงานใดควรเป็นอำนาจการ

ตัดสินใจของหัวหน้ากลุ่มงาน หรือภารกิจงานใดควรเป็น 

อำนาจการตัดสินใจดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ 

หวัหนา้กลุม่งาน และการอภปิรายโดยใชเ้ทคนคิสนทนากลุม่  

(focus group) ในขอบข่ายภารกิจงานที่มีความเห็น 

แตกต่างกัน พร้อมทั้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview  

In - depth) ผูบ้รหิาร และหวัหนา้กลุม่งานของสถานศกึษา 

ประเภทที่หนึ่ง รุ่น 1 ที่ผ่านการอบรมพัฒนาหลักสูตร 

การบริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย 

อำนาจ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ (best practice)  

ในกระบวนการบริหาร และวิธีการปฏิบัติงานเมื่อได้รับ 

การกระจายอำนาจการบริหารทางการศึกษา 

 3. ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห ์

การตรวจสอบรูปแบบการบริหารที่เน้นการกระจายอำนาจ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการนำไปทดลองใช้กับ 

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด 

ลำปาง และใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ

ผลการวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของ 

การบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการ 

กระจายอำนาจทางการศึกษา

 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.2 เป็นเพศชาย มีอายุ 

การทำงานในตำแหน่ง ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 67.3  

มีการศึกษา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 87.7 มีตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายงาน หรือกลุ่มงาน ร้อยละ 35.8 

 สภาพการกระจายอำนาจด้านวิชาการตามหลัก 

การกระจายอำนาจการบริหารทางการศึกษา พบว่า อยู่ใน 

ระดับมาก หลักการมุ่งให้เกิดสำเร็จแก่สถานศึกษา  

หลักของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตัดสินใจ  

หลักการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา  

หลักของการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วน 

ได้เสีย หลักเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้าน 

การศึกษา หลักของความอิสระและความคล่องตัวใน  

การบริหารและการจัดการศึกษา หลักของความสอดคล้อง 

กบักฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศหรอื มต ิค.ร.ม. หลกัของ 

ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 สภาพการกระจายอำนาจด้ านงบประมาณ  

หลักการกระจายอำนาจการบริหารทางการศึกษา พบว่า  

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

หลักการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา  

หลักการมุ่งให้เกิดสำเร็จแก่สถานศึกษา หลักของความ 

การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักของความอิสระ และความคล่องตัวในการบริหาร  

และการจัดการศึกษา หลักเอกภาพด้านมาตรฐาน และ 

นโยบายด้านการศึกษา หลักของความพร้อมและความ 

เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หลักของความสอดคล้อง 

กับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือ มติ ค.ร.ม.  

หลักของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตัดสินใจ

 สภาพการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคล  

หลักการกระจายอำนาจการบริหารทางการศึกษา พบว่า  

อยู่ในระดับมาก โดยเรียบลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

หลักการมุ่งให้เกิดสำเร็จแก่สถานศึกษา หลักของความ 

อิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา  

หลักเอกภาพด้านมาตรฐาน และนโยบายด้านการศึกษา 

หลกัของความสอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ 

หรือ มติ ค.ร.ม. หลักของความการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย หลักของความพร้อม และ 

ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หลักของผู้มีหน้าที่ 

รบัผดิชอบในการดำเนนิการตดัสนิใจ หลกัการเพิม่คณุภาพ 

และประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา

 สภาพการกระจายอำนาจด้านบริหารทั่ วไป  
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หลักการกระจายอำนาจการบริหารทางการศึกษา พบว่า  

อยู่ ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย  

ดังนี้ หลักของความ การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

และผู้มีส่วนได้เสีย หลักการมุ่งให้เกิดสำเร็จแก่สถาน 

ศกึษา หลกัของความอสิระและความคลอ่งตวัในการบรหิาร  

และการจัดการศึกษา หลักเอกภาพด้านมาตรฐานและ 

นโยบายด้านการศึกษา หลักการเพิ่มคุณภาพ และ 

ประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา หลักของความสอดคล้อง 

กบักฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศหรอื มต ิค.ร.ม. หลกัของ 

ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หลัก 

ของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตัดสินใจ

 ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานต่อการ 

กระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ผลสรุปความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  

และหัวหน้ากลุ่มงานต่อการกระจายอำนาจในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ตามหลักความพร้อม และความเหมาะสม 

ในการปฏิบัติหน้าที่จะเห็นว่าในด้านวิชาการ ส่วนใหญ่ 

เห็นว่าควรร่วมกัน มีเพียงภารกิจที่ 4 และภารกิจที่ 8  

เท่านั้นที่เห็นว่าควรเป็นภารกิจหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มงาน 

เป็นผู้ดำเนินการตัดสินใจ

 ขั้นตอนที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหาร 

ที่เน้นการกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รูปแบบการบริหารที่เน้นการกระจายอำนาจใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค์ประกอบดังนี้

 หลักการกระจายอำนาจการบริหารทางการศึกษา  

จำนวน 8 หลักการ ดังนี้ (1) หลักของความพร้อมและ 

ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ (2) หลักของความ 

สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ หรอืมต ิค.ร.ม.  

(3) หลักเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา  

(4) หลักความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร 

และการจัดการศึกษา (5) หลักมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ 

ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย (6) หลักการมุ่งให้เกิดสำเร็จ 

แกส่ถานศกึษา (7) หลกัการเพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพ 

ให้แก่สถานศึกษา (8) หลักผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ 

ดำเนินการตัดสินใจ

การอภิปรายผล

 รูปแบบการบริหารที่ เน้นการกระจายอำนาจ 

 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยกระจาย 

อำนาจในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้าน 

งบประมาณ ด้านบุคคล และด้านบริหารทั่วไป โดยมี 

หลกัการกระจายอำนาจ 8 หลกั ดงันี ้หลกัการเพิม่คณุภาพ 

และประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา หลักการมุ่งให้เกิด 

สำเร็จแก่สถานศึกษา หลักของความการมุ่งเน้นการมี 

ส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย หลักของความ 

อิสระและความคล่องตัวในการบริหาร และการจัดการ 

ศึกษา หลักเอกภาพด้านมาตรฐาน และนโยบายด้าน 

การศึกษา หลักของความพร้อมและความเหมาะสมในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ หลักของความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ  

ระเบียบ ประกาศหรือ มติ ครม. หลักของผู้มีหน้าที่ 

รับผิดชอบในการดำเนินการตัดสินใจ ซึ่งมีแนวทาง  

การบริหารประกอบด้วยงาน ด้านวิชาการ งบประมาณ  

ด้านบุคคล และการบริหารทั่วไป พร้อมทั้งแนวทาง 

การกระจายอำนาจการตัดสินใจในแต่ละภารกิจ พร้อมทั้ง 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ การมอบหมายงาน การออกคำสั่ง 

การดำเนินงาน การติดตาม การประเมินผล และการสร้าง 

แรงจูงใจ ทั้งหมดที่กล่าวมามีความสัมพันธ์ในเชิงระบบ  

ซึง่แนวคดิเกีย่วกบัรปูแบบ สอดคลอ้งกบัอทุมุพร จามรมาน  

(2547) ได้ให้ความหมายของรูปแบบ หมายถึง สิ่งที่ 

ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบาย หรือแสดงให้เห็นถึง  

องค์ประกอบสำคัญ ๆ ของเรื่องใดเรื่องให้เข้าใจง่ายขึ้น  

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป  

พลูสุข หิงคานนท์ (2540, หน้า 206) กล่าววา่ แบบจำลอง  

หรือรูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างทางความคิด  

องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ  

ที่สำคัญของเรื่องที่ศึกษา ในขณะเดียวกันรูปแบบทางด้าน 

การบริหารการศึกษา อันได้แก่ การจัดเตรียมสภาพ 

แวดล้อม โครงสร้าง กระบวนการ ลักษณะของการจัดการ 

ทรัพยากรทางการศึกษา และพฤติกรรมการบริหาร  
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ที่ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่าง 

เป็นระเบียบตามหลักปรัชญาทฤษฎีหลักการแนวคิด หรือ 

ความเชื่อต่าง ๆ โดยสามารถช่วยให้การบริหารบรรลุ 

วัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ ดังนั้น รูปแบบ 

การบริหาร จึงจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ๆ ดังนี้  

มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็น 

พื้นฐานหรือเป็นหลักของรูปแบบการบริหารนั้น ๆ  มีการ 

บรรยายและอธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการ 

ที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ มีการจัดระบบ คือ  

มีองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ 

ระบบให้สามารถนำผู้ศึกษาไปสู่เป้าหมายของระบบหรือ 

กระบวนการนั้น ๆ  และมกีารอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกบั 

วิธีการบริหารและเทคนิคการบริหารต่าง ๆ  อันจะช่วยให้ 

กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ในส่วนของแนวทางการกระจายอำนาจ ที่  

ประกอบด้วย งานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและ 

การบริหารทั่วไป เป็นการกระจายอำนาจตามที่กระทรวง 

ศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง 

เป็นนิติบุคคล เพื่อให้มีความอิสระในการบริหารจัดการ 

และรองรับการกระจายอำนาจในอนาคตซึ่งมีภาระงานที่ 

จะต้องบริหารจัดการ 4 งานคือ งานวิชาการ งบประมาณ  

บริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ซึ่งขอนำเสนอแนวคิด 

การจดัการสถานศกึษา ทัง้ 4 งาน สรปุดงันี ้(1) การบรหิาร 

วิชาการ (2) การบริหารงบประมาณ (3) การบริหารงาน 

บุคคล และ (4) การบริหารทั่วไป

 ในสว่นของแนวทางการบรหิารสถานศกึษา ในการ 

กระจายอำนาจ ทีป่ระกอบดว้ย P (Planning) การวางแผน  

ได้แก่ การกำหนดนโยบาย เป้าหมายและวิธีดำเนินการ 

เพือ่ใหบ้รรลผุลตามเปา้หมายขององคก์ร O (Organizing)  

การจัดองค์การ ได้แก่ การกำหนดภาระงาน แบ่งงาน  

มอบหมายงานหรือการจัดคนเข้าทำงาน รวมทั้งการจัด 

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร L (Leading) การนำ 

องค์กร ได้แก่ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การประสานงานทั้ง 

ภายในและภายนอกองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ  

C (Controlling) การควบคุม ได้แก่ การนิเทศ ติดตาม  

ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ E (Evaluation)  

การประเมินผล ได้แก่ การนำข้อมูลสารสนเทศที่วัดได้มา 

ทำการตัดสินใจหรือหาข้อสรุปผลของการดำเนินการ R  

(Reporting) การรายงาน ไดแ้ก ่การสรปุผลการดำเนนิการ  

เผยแพร่และรายงานผลการดำเนินการให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายได้รับทราบสอดคล้องกับแนวคิด ของ Peter,  

F. Ducker และ กระบวนการบรหิารของ Gulick and Urwick  

(อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2545) ที่ประกอบด้วย  

การวางแผน: P (Planning) การจดัองคก์าร: O (Organizing)  

การบรหิารบคุคล:S (Staffing) การสัง่การ: D (Directing)  

การประสานงาน : CO (Co- ordinating) การรายงานผล:  

R (Reporting) และการจดัทำงบประมาณ : B (Budgeting)  

ไปในทิศทางเดียวกับวิโรจน์ สารรัตนะ (2545) ได้กล่าวว่า  

การบรหิารเปน็กระบวนการดำเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลจุดุหมาย 

ขององคก์าร โดยอาศยัหนา้ทีห่ลกัทาง การบรหิารอยา่งนอ้ย  

4 ประการ คอื การวางแผน การจดัองคก์าร การนำและการ 

ควบคมุ ซึง่กระบวนการดงักลา่วมผีูบ้รหิารเปน็ผูร้บัผดิชอบ 

ที่จะให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล โดย P (Planning) การวางแผน เป็นการ  

การกำหนดนโยบาย เป้าหมายและวิธีดำเนินการเพื่อให้ 

บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร Warren R. Plunkett  

(อ้างถึงใน บรรยงค์ โตจินดา, 2545) สอดคล้องกับ 

การวางแผน (Planning) ของ Luther H. Gulick and  

Lyndall Urwick) (อา้งถึงใน จนัทราน ีสงวนนาม, 2545)  

นอกจากนี้ Wayne R. Mondy (อ้างถึงใน บรรยงค์  

โตจนิดา, 2545) กลา่วไวว้า่ การจดัองคก์ร เปน็กระบวนการ 

ที่อธิบายความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของคน ของ  

ทรัพยากรต่าง ๆ  ที่นำมาใช้ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

องค์การอย่างเป็นทางการ ต้องมีลักษณะความสัมพันธ์ 

อย่างเป็นทางการให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของคนในองค์กร 

อย่างเป็นทางการด้วยโดย เฮนรี ฟาโยล์ (อ้างถึงใน  

พงษศ์กัดิ ์ปญัจพรผล, 2542) ไดก้ลา่วถงึ หลกัการพืน้ฐาน  

ในการจดัการองคก์ร 5 ประการคอื OSCAR (1) Objective  

หรือวัตถุประสงค์ กล่าวคือ การจัดองค์การต้องคำนึงถึง 

วัตถุประสงค์ขององค์กรและเพื่อแบ่งงานออกไปแล้ว  
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องคก์ารหรอืหนว่ยงานยอ่ยจะตอ้งปฏบิตัิไดต้าวตัถปุระสงค์ 

ขององค์การนั้น ๆ  (2) Specialization คือ ความชำนาญ 

เฉพาะอย่าง ต้องคำนึงอย่างมากเพราะหากบุคคลหรือ 

พนักงานทำงานด้วยความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญงานนั้น  

จะออกมาดีตามที่ต้องการ (3) Coordination หรือ 

หลักการประสานงานการจัดองค์การต้องคำนึงถึงการ 

ประสานงานกันด้วยเพื่อจะได้วัตถุประสงค์ร่วมกัน (4)  

Authority หรอืหลกัของอำนาจหนา้ที ่คอื อำนาจหนา้ทีน่ัน้ 

ต้องสอดคล้องกับการแบ่งงานด้วย โดยลดลงไปทุก ๆ  

ระดับขององค์การ ตามสายงานบังคับบัญชา โดยมีชื่อว่า  

Sealer Principle (หลักแห่งความลดหลั่นของอำนาจ)  

(5) Responsibility คอื หลกัของความรบัผดิชอบ กลา่วคอื  

ควรจะแบ่งอำนาจหน้าที่ เป็นสัดส่วนคือ บุคคลใดได้รับ 

มอบหมายความรับผิดชอบแล้ว ควรมอบหมายอำนาจ 

ให้เพียงพอด้วย L (Leading) การนำองค์กร เป็นการ 

แสดงถึง ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การประสานงานทั้งภายใน 

และภายนอกองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ  

มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการนำ 

ในหลายทัศนะ อาทิเช่น วิโรจน์ สารรัตนะ (2542) กล่าว 

ไว้ว่า การนำ (Leading) เป็นภาวะที่ผู้นำใช้ความพยายาม  

ที่จะให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ 

จดุหมาย ขององคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

การที่จะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพดังกล่าวได้พึงทำความเข้าใจ 

ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation) ภาวะผู้นำ (Leadership)  

การตดิตอ่สือ่สาร (Communication) และการบรหิารกลุม่  

(Group) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และบรรยงค ์ 

โตจินดา (2545) กล่าวไว้ว่า การนำ หมายถึง การที่ 

ผู้บริหารดำเนินการให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงาน 

ใหส้ำเรจ็ตามวตัถปุระสงคท์ีก่ำหนดไวน้อกจากนัน้ วรารตัน ์ 

เขียวไพรี (2542) กล่าวไว้ว่า การนำคือ การนำให้บุคคล 

ที่อยู่ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และ 

ตรวจสอบว่าเขาเหล่านั้นปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดเท่าที่จะ 

ทำได้หรือไม่ การนำเป็นหน้าที่หลักของผู้บังคับบัญชา 

ทุกคนในการใช้ภาวะผู้นำ วินิจฉัย สั่งการ ตรวจตรา  

เสนอแนะ และจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่าง 

เต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 

ตามเป้าหมาย ในขณะที่ สมคิด บางโม (2551) กล่าวไว้ว่า  

การนำหรอืการอำนวยการคอืการทีผู่บ้งัคบั บญัชามอบหมาย  

สั่งการ ตรวจตรา แนะนำ ควบคุมการทำงาน ตลอดจน 

อำนวยความสะดวกตา่ง ๆ  ในการทำงานและปรบัปรงุสภาพ 

การทำงานให้ดีขึ้น เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างมี 

ประสิทธิภาพ และได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการนำ 

องค์การไว้ดังนี้ C (Controlling) การควบคุม ได้แก่  

การนเิทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการดำเนนิการ  

ซึ่ง ตุลา มหาพสุธานนท์ (2545) กล่าวไว้ว่า การควบคุม  

หมายถึง มาตรวัดที่ ใช้เป็นตัวเฝ้าติดตามและบังคับให้ 

กิจกรรมต่าง ๆ  ดำเนินไป ภายใต้แผนงบหรือยุทธศาสตร์ 

ที่วางไว้อย่างถูกต้อง ตามทิศทางที่องค์การกำหนดไว้  

รวมทัง้การแกไ้ข การดำเนนิการทีค่ลาดเคลือ่นหรอืเบีย่งเบน 

จากมาตรฐานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ การควบคุมที่ดี 

ต้องเป็นหลักประกันอย่างดีเยี่ยมให้องค์การประสบผล 

สำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยใช้ทรัพยากร 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับ  

พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล (2542) กล่าวไว้ว่า การควบคุม  

หมายถึง กระบวนการในการกำกับติดตามให้เป็นไปตาม 

แผนที่วางไว้ และธงชัย สันติวงษ์ (2537) กล่าวไว้ว่า  

การควบคุม หมายถึงการมุ่งให้เกิดความแน่ใจว่าผลงาน 

ที่ทำได้จริงนั้นได้ผลตรงตามที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนั้น  

สาคร สุขศรีวงศ์ (2550) ได้กล่าวถึง การควบคุมว่า  

การควบคุม หมายถึง การติดตามตรวจสอบการทำงาน 

ในสว่นตา่ง ๆ  ขององคก์ร เพือ่ใหผ้ลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 

เปน็ไปตามมาตรฐานหรอืเปา้หมายทีก่ำหนด E (Evaluation)  

การประเมินผล ได้แก่ การนำข้อมูลสารสนเทศที่วัดได้มา 

ทำการตัดสินใจหรือหาข้อสรุปผลของการดำเนินการมี 

นักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายและแนวคิด 

เกี่ยวกับการประเมินที่สอดคล้องกับผลการวิจัย ดังนี้  

Suchman (1967) (อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2545)  

ให้ความหมายของการประเมินว่า การประเมิน หมายถึง  

การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้เทคนิค 

การวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริงและ 
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เชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจว่า โครงการ 

ดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่าผลของ 

กิจกรรมที่วางไว้ในโครงการประสบความสำเร็จตรงตาม 

วัตถุประสงค์ หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่  

Alkin (1969) (อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2545)  

ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการกำหนดขอบเขตการ 

ตัดสินใจการเลือกข้อมูลที่เหมาะสม การเก็บรวบรวม 

ข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานสรุปเพื่อให้ผู้มีอำนาจ 

ในการตัดสินใจได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีปฏิบัติ  

เกศินี จุฑาวิจิตร (2542) ได้ให้ความหมายของการ 

ประเมินผลไว้ว่าการประเมินผลหมายถึงกระบวนการ 

ในการพิจารณาวิจัยเพื่อให้ทราบว่า การทำกิจกรรมหรือ 

งานต่าง ๆ ที่เราได้ทำนั้นเกิดผลอย่างไร โดยการสังเกต 

เกบ็ขอ้มลูตวัเลขของผลทีอ่อกมานัน้แลว้เอามาเปรยีบเทยีบ  

หรือวัดกับเกณฑ์วัตถุประสงค์ หรือมาตรฐานที่เรามีอยู่ 

หรือตั้งขึ้น จากนั้นก็นำมาสรุปว่าดีหรือไม่ดี สูงหรือต่ำกว่า 

มาตรฐานมากน้อยเพียงใด ควรปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้าง  

ชาญ สวัสดิ์สาลี (2540) ได้กล่าวว่า การประเมินผล คือ  

กระบวนการที่ใชด้ลุยพนิจิ (Judgment) และ/หรอื คา่นยิม  

(Value) ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าความเหมาะสม  

ความคุ้มค่า หรือสัมฤทธิ์ผลของโครงการหรือสิ่งอื่นใด  

หลังจากการเปรียบเทียบที่วัดได้โดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม 

กับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และ  

R (Reporting) การรายงาน ไดแ้ก ่การสรปุผล การดำเนนิการ  

เผยแพร่และรายงานผลการดำเนินการให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายได้รับทราบ เป็นกระบวนการการประเมินผลการ 

ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ แล้ว 

จำเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งตอ้งสรปุและเขยีนรายงานเพือ่เปน็การ 

สื่อสาร เผลแพร่ผลการดำเนินการโดยการนำเสนอให้ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งรายงานเป็นเอกสารหลักฐาน 

ที่ได้เรียบเรียงอย่างมีแบบแผนตามรูปแบบที่กำหนดไว้ 

ในแตล่ะกจิกรรม ในสว่นของวธิกีารปฏบิตัเิมือ่มกีารกระจาย 

อำนาจทางการบริหาร ประกอบด้วย การมอบหมายงาน  

การออกคำสั่ง การดำเนินงาน การติดตาม การประเมินผล 

การสร้างแรงจูงใจ

ข้อเสนอแนะ

 1. สถานศึกษาควรพิจารณานำรูปแบบการบริหาร 

ที่เน้นการกระจายอำนาจ การบริหารที่เน้นการกระจาย 

อำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านวิชาการ ควร 

พิจารณามอบหมายงานให้กับหัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบงาน

 2. สถานศึกษาควรพิจารณานำรูปแบบการบริหาร 

ทีเ่นน้การกระจายอำนาจ ในสถานศกึษา ขัน้พืน้ฐาน สงักดั 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้าน 

งบประมาณ ควรพิจารณามอบหมายงานให้กับหัวหน้ากลุ่ม 

รับผิดชอบงาน ดังนี้

 3. สถานศึกษาควรพิจารณานำรูปแบบการบริหาร 

ที่เน้นการกระจายอำนาจ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้าน 

บุคคล ควรพิจารณามอบหมายงานให้กับหัวหน้ากลุ่ม 

รับผิดชอบงาน

 4. สถานศึกษาควรพิจารณานำรูปแบบการบริหาร 

ที่เน้นการกระจายอำนาจ การบริหารที่เน้นการกระจาย 

อำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านบริหารทั่วไป  

ควรพิจารณามอบหมายงานให้กับหัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบ 

งาน ดังนี้

 5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณาการกระจาย 

อำนาจทางการบริหาร อย่างแท้จริงทุก ๆ ด้าน ได้แก่  

ด้านการบริหารจัดการทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  

และด้านการบริหารบุคคล
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้ศึกษาสภาพการบริหารงานและประสิทธิผลการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 

ในประเทศไทย แล้วเสนอรูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษา ที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย  

ดำเนินการวิจัยแบบผสมผสานโดยสอบถามความคิดเห็นสภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มา 

แบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา จำนวน 22 คนและ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจาก 3  

สถาบัน ๆ  ละ 15 คน และใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจำนวน 135 คนได้จากการสุ่มอย่างง่าย  

เพื่อตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และใช้สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ 

สัมภาษณ์เชิงเนื้อหา เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการดำเนินงานด้าน 

การบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่งมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ (2) โดยภาพรวมการบริหารงาน 

กิจการนักศึกษาประสิทธิผลอยู่ ในระดับมาก (3) สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของการ 

บริหารงานกิจการนักศึกษาทั้ง 9 ด้าน ซึ่งเป็นไปตามวิธีการดำเนินงานตามมาตรฐานการบริหารงานกิจการนักศึกษา 

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระบวนการบริหารประกอบด้วย การจัดโครงสร้างการบริหารงาน  

กระบวนการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารและจัดการทรัพยากรทางการบริหารม (4) รูปแบบ 

การบริหารงานกิจการนักศึกษาที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  

2 ส่วน คือ (1) หลักการและแนวคิด (2) วิธีการดำเนินงาน ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงานและ  

ผลผลิต

คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยเอกชน, การบริหารงานกิจการนักศึกษา

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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Abstract

 This mixed method research aimed to examine the nature and the effectiveness of the present  

practice of student affairs administration at private universities in Thailand. A questionnaire constructed  

by the researcher was used to solicit opinions from a sample group of 135 students randomly selected  

from 3 universities. Then an effective model for student affairs administration was proposed and  

constructed from data gathered from the interviews of a sample of 22 executives and 45 students from 3  

universities, which were purposively selected. Findings revealed that: (1) Student affairs administration  

in all private universities determined their personal vision, objective, philosophy, mission, student’s  

orientation, students’ discipline, promoting policies for students’ activities, campus cafeteria management,  

counseling, student scholarship and hygiene. Some private universities provide international student  

services and dormitories (2) Student affairs administration was found highly effective. Criteria for  

successful operations were human resource, rules, facilities, coordination, reporting performance and  

budget; (3) The nature of student affairs administration affected the effectiveness of student affairs  

administration in 9 standards of Office of the Higher Education Commission. A proposed model for  

an effective student affairs administration of private universities consisted of two main elements: (1)  

principles and concepts; (2) procedures composed of inputs, implementation, process, productivity,  

experience and student development. 

Keywords: Private universities, student affairs administration.

ความนำ

 สถาบนัอดุมศกึษามบีทบาทสำคญัคอื จดัการศกึษา 

ระดับสูงที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเข้าสู่สาขาวิชาชีพเพื่อ 

พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะ 

ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ 

ในสังคม และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยมีระบบ 

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ 

ช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษา ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้มีการ 

ประกนัคณุภาพภายใน ตามประกาศนโยบายและแนวปฏบิตั ิ

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทบวง 

มหาวทิยาลยั (เดมิ) ปพีทุธศกัราช 2539 และพระราชบญัญตั ิ

การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 6 ว่าด้วย  

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (สำนักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549)

 สถาบันอุดมศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  

(explosion) แต่ไม่ใช่การเติบโตขึ้น อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ 

สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดแผนหลัก ขาดทิศทาง  

ขาดจุดเน้น ตลอดจนขาดความร่วมมือกัน นอกจากนี้ยังม ี

การแยง่ชงินกัศกึษา แยง่ชงิทรพัยากร ซึง่การเปลีย่นแปลง 

ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ อาจมีสาเหตุมาจาก ประชากรที่เพิ่ม 

จำนวนขึ้น โดยมีนัยต่ออุดมศึกษาในด้านของอัตราการ 

เข้าเรียนอุดมศึกษาที่อาจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ 

ยงัมปีจัจยัทีเ่ปน็สาเหตใุนดา้นตา่ง ๆ  อาท ิคา่นยิมทางสงัคม  

โอกาสในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ตลาดแรงงาน ความ 
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รุนแรงและความขัดแย้ง ซึ่งสถาบันการศึกษาควรมีการ 

กำหนดทิศทางการผลิตบัณฑิต ให้มีความสอดคล้อง 

ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ  

ควรเพิ่มทักษะสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

อีกทั้งกำหนดหลักการร่วมพื้นฐาน และเป้าหมายหลัก 

ในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้มีการวิจัยเชิงนโยบาย  

ในด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ ด้านสภาพแวดล้อมอุดมศึกษา  

(environmental scanning) ด้านกำลังคนและตลาด 

แรงงาน ดา้นประสทิธภิาพอดุมศกึษา และดา้นบทบาทของ 

ภาคเอกชน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  

2550) ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงจาก 

ปัจจัยต่าง ๆ หลายด้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหาร 

จัดการ และการพัฒนา ดังนั้นจึงต้องมีการปรับตัว และ 

การเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้อง 

กับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป  

จำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากรของ 

สถาบัน พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนรูปแบบใหม่  

ตลอดจนแนวทางการพฒันานกัศกึษาใหม ่(สเุมธ แยม้นุน่,  

2551) 

 ในส่วนของแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้เป็น 

บัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์  

สติปัญญา และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคม  

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกระบวนการและวิธีการที่จะ 

ชว่ยใหเ้กดิการพฒันาขึน้ ซึง่กระบวนการในการผลติบณัฑติ 

และการพัฒนานักศึกษานั้น เป็นกระบวนการที่มีความ 

สลับซับซ้อน ต้องอาศัยความพร้อมจากฝ่ายวิชาการและ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขาดความพร้อม 

ก็ย่อมได้ผลไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนของนักศึกษา 

นั้นพบว่า มีนักศึกษาจำนวนมากที่ยังขาดความพร้อม 

ในการเรยีน อาท ิการมปีญัหาดา้นสขุภาพ การขาดเปา้หมาย 

ในชีวิต การปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษา ตลอดจน 

การปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน่วยงาน 

ที่มีภารกิจหลักในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ ฝ่าย 

กิจการนักศึกษา ที่ให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ 

นักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษามี 

ความพร้อมในการเรียน และสามารถช่วยพัฒนานักศึกษา 

เพื่อให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ  

สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้ 

สอดคล้องกับปรั ชญา ปณิธ านและวัตถุประสงค์  

ของสถาบัน (Miller and Prince, 1976)

 การดำเนนิงานดา้นกจิการนกัศกึษา เปน็กจิกรรม 

ทีส่ถาบนัอดุมศกึษา สนบัสนนุและสง่เสรมิเพือ่ใหน้กัศกึษา  

เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัด 

การเรยีนการสอนทีจ่ดัขึน้ตามหลกัสตูร กจิกรรมการพฒันา 

นักศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การจัดบริการแก่ 

นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งสถาบันจัดขึ้น ให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและ 

ศิษย์เก่า (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดำเนินการโดย 

องคก์รนกัศกึษา ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุสง่เสรมิจากสถาบนั  

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

ได้แก่ ความรู้ ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บคุคล ความรบัผดิชอบ ทกัษะการวเิคราะหแ์ละการสือ่สาร  

และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (คู่มือการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา,  

2550)

 แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะได้มีการ 

กำหนดแผนและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในการพัฒนา 

นักศึกษาแล้ว แต่ด้วยบริบท สภาพการณ์ ปัจจัยภายใน 

และภายนอก ย่อมส่งผลให้การบริหารงานไม่บรรลุผล 

เท่าที่ควร ตัวอย่างของปัจจัยภายในที่เกิดขึ้น และส่ง 

ผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารงานกิจการนักศึกษา อาท ิ  

จำนวนนกัศกึษาทีเ่พิม่มากขึน้ สง่ผลใหง้านกจิการนกัศกึษา 

มีภาระรับผิดชอบต่อจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น การจัด 

บริการแก่นักศึกษาจึงจำเป็นต้องเพียงพอต่อจำนวน 

นักศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้วยการดำเนินงานแบบธุรกิจการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ต้องหวังผลกำไรควบคู่กับการ 

ดำเนินงานแบบมีคุณภาพเป็นฐานรองรับเบื้องต้น ทั้งนี้ 

เพื่อให้สถาบันการศึกษาสามารถดำเนินการต่อไปได้ดี 
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ในสภาพการแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน (ธนีนาฏ  

ณ สุนทร, 2545)

 ในการดำเนินงานที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา 

ประสบปัญหาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ปัญหาส่วนใหญ ่

เป็นเรื่องของการขาดผู้บริหาร ขาดผู้นำหน่วยงานที่มี 

ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในหลักการของ 

การบรหิารกจิการนกัศกึษา อกีทัง้บคุลากรหรอืผูป้ฏบิตังิาน 

ที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติของ 

งานกจิการนกัศกึษา เนือ่งจากบคุลากรสว่นใหญ่ไม่ไดศ้กึษา 

มาโดยตรงจึงทำให้ประสิทธิภาพของงานยังไม่ถึงระดับที่ด ี 

และจากผลการวิจัยโครงการวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว  

15 ป ี(2533-2547) เรือ่งบทบาทอดุมศกึษาเอกชน พบวา่  

งานกิจการนักศึกษาส่วนใหญ่ ยังคงมุ่งเน้นการบริการ  

สวัสดิการ สันทนาการ บริการสุขภาพ และจัดหางานทำ  

ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะและศักยภาพของ 

สถาบันแต่ละแห่งเป็นหลัก รวมถึงการแปรผันไปกับขนาด 

ของสถาบัน อาทิ สถาบันขนาดใหญ่ สถาบันขนาดกลาง  

สถาบันขนาดเล็กอีกด้วย (สำเนาว์ ขจรศิลป์, 2537)

 จากความสำคัญของการบริหารงานกิจการ 

นักศึกษา สภาพการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมา 

และที่ดำเนินอยู่ ตลอดจนการประสบปัญหาและอุปสรรค 

หลายประการ ได้แก่ การขาดการวางแผนการบริหารงาน 

กิจการนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง การขาดการบูรณาการ 

ระหว่างงานกิจการนักศึกษาและงานวิชาการ การขาด 

การปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานกิจการนักศึกษาให้ 

เอื้ออำนวยต่อการพัฒนานักศึกษาอีกทั้งการ ขาดการ 

ประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิด 

ความคล่องตัว นอกจากนี้ยังมีภารกิจของงานการนักศึกษา 

ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน ซึ่งต้องมีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยปรับแนวคิด  

มมุมองใหม ่ๆ  ในวธิกีารทำงาน เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง 

ไปสู่รูปแบบใหม่ของการดำเนินงาน และที่สำคัญคือ  

การไม่มีรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารงานกิจการ 

นักศึกษากับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง การบริหารงานตามแนวปฏิบัติมาตรฐานกิจการ 

นักศึกษา ซึ่งกำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงาน 

ดา้นกจิการนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัเอกชน สงักดัสำนกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นควรสร้างรูปแบบการ 

บรหิารงานกจิการนกัศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของมหาวทิยาลยั 

เอกชนในประเทศไทย เพื่อศึกษาแล้วนำผลที่ ได้เป็น 

แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเอกชน ให้มีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค ์ 

และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยอย่าง 

แท้จริง

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาสภาพการบรหิารงานกจิการนกัศกึษา  

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงาน 

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการ 

บริหารงานกิจการนักศึกษาและประสิทธิผลของการ 

บริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย เอกชน 

ในประเทศไทย

 4. เพือ่สรา้งรปูแบบการบรหิารงานกจิการนกัศกึษา  

ที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

วิธีดำเนินการวิจัย

	 ประชากร

 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี ้คอืกลุม่ผูบ้รหิารงาน 

ด้านกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  

ของสถาบันอุดม ศึกษาเอกชนในประเทศไทย สังกัดสำ 

นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 3 สถาบัน  

จำนวน 15 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยส่วนที่หนึ่ง การวิจัยเชิงปริมาณ 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริหารงานด้านกิจการ 

นักศึกษา จำนวน 22 คนและคณะกรรมการสโมสร 

นักศึกษา จำนวน 135 คน ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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ในประเทศไทย สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  

ซึ่งเป็นสถาบันที่มีจำนวนนักศึกษารวม 10,000 คนขึ้นไป  

ในปีการศึกษา 2549 โดยการเลือกมาแบบเจาะจง  

(Purposive sampling) สำหรับกลุ่มผู้บริหารงานด้าน 

กิจการนักศึกษา และด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple  

random sampling) สำหรับคณะกรรมการสโมสร 

นักศึกษา 

 การวิจัยส่วนที่สอง : การวิจัยเชิงคุณภาพ

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารงานด้านกิจการ 

นักศึกษา จำนวน 22 คน และคณะกรรมการสโมสร 

นักศึกษา จำนวน 15 คน ซึ่งคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ใช้ในการวิจัยส่วนที่หนึ่ง โดยการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบ 

เจาะจง (Purposive sampling) สำหรับกลุ่มผู้บริหารงาน 

ด้านกิจการนักศึกษา และด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple  

random sampling) สำหรบัคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษา 

 ตัวแปรที่ศึกษา

 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่

 ตัวแปรต้น: รูปแบบการบริหารงานกิจการ 

นักศึกษาที่มีประสิทธิผล

 ตัวแปรตาม: ประสิทธิผลการบริหารงานกิจการ 

นักศึกษา

ผลการวิจัย

 1. สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

 สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษา ด้านการ 

บริหาร พบว่ามหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่งมีการกำหนด  

วิสัยทัศน์การดำเนินงานกิจการนักศึกษาเป็นลายลักษณ์ 

อักษร มีการกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานกิจการ 

นักศึกษาไว้ชัดเจน มีการกำหนดปรัชญาในการดำเนินงาน 

กิจการนักศึกษาไว้ชัดเจน มีการกำหนดภารกิจของงาน 

กิจการนักศึกษา 

 สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษา ด้านการ 

จัดการปฐมนิเทศ พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่ง 

มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีรูปแบบการจัด คือ  

การจดัประชมุนกัศกึษาใหม ่คดิเปน็รอ้ยละ 100 จดัสปัดาห ์

นักศึกษาใหม่คิดเป็นร้อยละ 54.5 สอดแทรกในรายวิชา  

คิดเป็นร้อยละ 50.0 และเปิดสอนเป็นรายวิชาคิดเป็น  

ร้อยละ 36.4 ตามลำดับ องค์ประกอบที่สำคัญของการ 

ปฐมนิเทศ ที่ทุกหาวิทยาลัยจัดในการปฐมนิเทศน์ได้แก่  

กฎระเบียบของสถาบัน ระบบการศึกษาของสถาบัน สภาพ 

แวดล้อมของสถาบัน ให้นักศึกษาพบปะพูดคุยกับอาจารย ์

ที่ปรึกษา แนะนำแนวปฏิบัติการใช้ชีวิตในสถาบัน แจ้ง 

วัตถุประสงค์และปรัชญาของสถาบัน แนะนำการให้ 

บริการนักศึกษา และแนะนำสถานที่ 

 สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษา ด้านงาน 

วินัยนักศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่งมีการ 

กำหนดแผนกหรือส่วนงานเฉพาะสำหรับวินัยนักศึกษา  

และมีการรณรงค์ ให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

คิดเป็นร้อยละ 100 มหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 90.9  

มีการกำหนดขอบข่ายงานกฎ ระเบียบวินัยนักศึกษา  

มีการเผยแพร่กฎระเบียบต่าง ๆ  ให้นักศึกษาและอาจารย์ 

ทราบโดยทั่วกัน มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

ของสถาบนัเพือ่เสรมิสรา้งการมวีนิยัในตนเอง มหาวทิยาลยั 

เอกชนร้อยละ 86.4 จัดให้มีนิติกรหรืออาจารย์ผู้สอน 

กฎหมายเปน็ทีป่รกึษางานวนิยันกัศกึษา และมกีารประเมนิ 

ผลงานวินัยนักศึกษา 

 สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษา ด้านงาน 

กิจกรรมนักศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่ง 

มีการกำหนดนโยบายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาประจำปี  

มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมที่ม ี

ปริมาณที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ  ดังนี ้ 

กิจกรรมส่วนกลาง ได้แก่ สโมสรนักศึกษา หรือ องค์การ 

นักศึกษา กิจกรรมวิชาการ ได้แก่ ชมรมวิชาการต่าง ๆ  

กิจกรรมกีฬา ได้แก่ ชมรมกีฬาประเภทต่าง ๆ กิจกรรม 

ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ชมรมที่เกี่ยวกับศิลปะ และ 

วฒันธรรม กจิกรรมบำเพญ็ประโยชน์ไดแ้ก ่ชมรมกจิกรรม 

เพื่อช่วยเหลือสังคม มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำ 

หน้าที่ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรม มีการให้ความรู้แก่ 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  
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และ กฎระเบยีบอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง มสีิง่อำนวยความสะดวก 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา อาทิ  

ที่ทำการสโมสรนักศึกษา อาคารสถานที่จัดกิจกรรรม 

นักศึกษา อาคารกีฬา/สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และ 

พาหนะต่าง ๆ เป็นต้น มีการกำหนดงบประมาณเพื่อ 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา มีการกำหนดมาตรการ 

ในการป้องกันปัญหาและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจาก 

การจัดกิจกรรมนักศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ 

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกประเภท  

ทุกรายการให้นักศึกษาได้ทราบอย่างทั่วถึง และมีการ 

ประเมินผลการจัดกิจกรรรมนักศึกษา และมหาวิทยาลัย 

เอกชนร้อยละ 90.9 ดำเนินการจัดให้มีระเบียนสะสม 

กิจกรรมให้แก่นักศึกษา 

 สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษา ด้านบริการ 

หอพัก พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 63.6 มีบริการ 

หอพัก มีการจัดบริการในหอพัก มีฝ่ายจัดการหรือ 

ผู้จัดการหอพัก มีการประเมินผลการจัดบริการหอพัก  

โดยในรายการจัดบริการหอพัก ดำเนินการจัดมีที่พัก 

สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัยแก่นักศึกษา ราคา 

ยตุธิรรม มอีปุกรณส์นบัสนนุการศกึษาเพยีงพอ อาท ิระบบ  

Internet เครื่องคอมพิวเตอร์ มีสิ่งอำนวยความสะดวก 

ประจำหอพัก อาทิ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ มีระบบ 

อาจารย์ที่ปรึกษาในหอพัก มีห้องอ่านหนังสือ มีการจัด 

ระบบรักษาความปลอดภัยในหอพัก คิดเป็นร้อยละ 63.6  

มีห้องประชุม หรือห้องสอนทบทวนขนาดเล็ก คิดเป็น 

รอ้ยละ 95.1 และจดัใหม้หีอ้งออกกำลงักาย คดิเปน็รอ้ยละ  

36.4 มหาวิทยาลัยเอกชน ร้อยละ 59.1 จัดให้มีกิจกรรม 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และร้อยละ 54.5 จัดให้มี 

คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก และมีการจัดสรร 

งบประมาณของสถาบันในการบริการหอพัก

 สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษา ด้านการจัด 

จำหน่ายอาหาร พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 100  

มีการทำสัญญากับผู้จำหน่ายอาหารทุกรายเป็นประจำ 

ทกุป ีสำหรบัการจดัการบรกิารจดัจำหนา่ยอาหารในสถาบนั 

พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่ง มีอาหารจำหน่าย 

หลากหลาย มีการควบคุมราคาการจำหน่ายอาหารอย่าง 

ยุติธรรม มีสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาด และสะดวก 

สบาย มสีถานทีป่ระกอบอาหารทีถ่กูหลกัสขุาภบิาล รอ้ยละ  

86.4 มีการตรวจสอบการประกอบอาหารของผู้จำหน่าย 

อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ77.3 มีการให้ความรู้ตามหลัก 

สุขาภิบาลแก่ผู้จำหน่ายอาหาร มหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ  

90.9 มีการจัดทำงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

ปรับปรุงสถานที่รับประทานอาหาร และร้อยละ 86.4  

มีการจัดทำงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดซื้อ 

วสัดอุปุกรณท์ีจ่ำเปน็ที่ใชใ้นโรงอาหาร และประเมนิผลการ 

จัดการจัดจำหน่ายอาหาร 

 สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษา ด้านบริการ 

แนะแนว พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 100 มีบริการ 

แนะแนว มีนักแนะแนวประจำ ทำหน้าที่ให้การบริการ 

นักศึกษา มีห้องให้คำปรึกษาที่เป็นสัดส่วนเฉพาะ มิดชิด  

และเหมาะสม มีการประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา  

เพื่อการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา มีการจัด 

กิจกรรมวันนัดพบแรงงาน  การจัดบริการในงานแนะแนว  

ไดแ้ก ่บรกิารใหค้ำปรกึษาเปน็รายบคุคล บรกิารใหค้ำปรกึษา 

เป็นกลุ่ม บริการห้องสมุดอาชีพ บริการทดสอบ ซึ่งมี 

แบบทดสอบและแบบสำรวจต่าง ๆ บริการให้คำปรึกษา 

ทางโทรศัพท์ และบริการจัดหางาน

 สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษา ด้านบริการ 

นักศึกษานานาชาติ พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชน ร้อยละ  

86.4 มีการบริการนักศึกษานานาชาติ และมีอาจารย์ที่มี 

ความรู้ภาษาต่างประเทศดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา  

และร้อยละ 86.4. มีการประเมินผลการบริการนักศึกษา 

นานาชาติ ในการจัดบริการสำหรับนักศึกษานานาชาติ  

พบว่าทุกแห่งมีบริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษา อาชีพ  

สว่นตวัและสงัคม มบีรกิารตดิตอ่ประสานงานกบักระทรวง 

ต่างประเทศ สถานทูตหรือหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อให้ 

ความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติ จัดปฐมนิเทศให้ 

นักศึกษาต่างชาติ และร้อยละ 77.3 จัดบริการปรึกษา 

การเดินทางภายในประเทศ จัดปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษา 

ต่างชาติ และบริการติดต่อประสานงานกับชุมชน เพื่อให้ 
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นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมไทย 

 สภาพการบรหิารงานกจิการนกัศกึษา ดา้นงานทนุ 

การศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 100 มีการ 

จดัทุนการศกึษาใหแ้กน่ักศกึษา มีการให้ขอ้มลูแกน่กัศกึษา 

เกี่ยวกับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ มีคณะกรรมการ 

พิจารณาการให้ทุนการศึกษาทุกประเภท และร้อยละ 90.9  

มีการติดตามประเมินผลนักศึกษาทุนทุกประเภท ในด้าน 

บริการของการจัดทุนการศึกษาพบว่ามหาวิทยาลัยเอกชน 

ทุกแห่ง มีการจัดสรรทุนการศึกษากองทุนให้กู้ยืมของ 

รัฐบาล มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ประสบ 

ภัยพิบัติฉุกเฉิน มีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา  

และร้อยละ 90.9 มีการจัดทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีการติดตามผลการเรียน 

นักศึกษาที่ได้รับทุน 

 สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษา ด้านบริการ 

อนามัย พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 100 มีบริการ 

อนามัย มีห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ 

จำเป็น การบริการอนามัย ได้แก่ จัดให้มีการให้การ 

บริการปัจจุบันพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 100 จัดให้ มีการ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค การรักษาโรค และการ 

ส่งเสริมสุขภาพ มีบริการเภสัชกรรมที่จำเป็นแก่นักศึกษา  

คดิเปน็รอ้ยละ 86.4 มกีารประเมนิผลการใหบ้รกิารอนามยั  

คิดเป็นร้อยละ 77.3 มีบริการจิตเวช หรือติดต่อบริการ 

จิตเวชให้แก่นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72.7 มีการสร้าง 

ภูมิคุ้มกันโรคให้แก่นักศึกษาเมื่อเกิดโรคระบาด คิดเป็น 

ร้อยละ 45.5 มีบริการทันตกรรม มีการตรวจสุขภาพ 

นักศึกษาใหม่ คิดเป็นร้อยละ 36.4 และมีการตรวจสุขภาพ 

ประจำปีแก่นักศึกษา หรือติดต่อบริการทันตกรรมให้แก่ 

นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.6 และมีบุคลากรที่ให้การ 

บริการอนามัย ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100  

แพทย์ คิดเป็นร้อยละ 68.2 เภสัชกร คิดเป็นร้อยละ 27.3  

และทันตแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 13.6 

 2. ประสิทธิผลของการบริหารงานกิจการ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 

 การศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานกิจการ 

นักศึกษา จากแบบสอบถาม พบว่ า ประสิทธิผล 

การบริหารงานกิจการนักศึกษาโดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ใน 

ระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 3.94 - 4.13 สว่นเบีย่งเบน 

มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.28 - 0.31 เมื่อพิจารณาจัดอันดับ 

เป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีประสิทธิผลสูงที่สุดได้แก่  

ด้านการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 รองลงมาเป็นด้านการ 

บริการแนะแนวและการบริการอนามัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 และ 0.29 ตามลำดับ  

ส่วนด้านที่มีประสิทธิผลน้อยที่สุดได้แก่ ด้านทุนการศึกษา  

มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.94 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.25 

 การศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานกิจการ 

นักศึกษา จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า

  ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด  

ที่จะทำให้การบริหารงานกิจการนักศึกษาเกิดสัมฤทธิผล 

เพราะทรัพยากรมนุษย์เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของการ 

บริหาร กฎระเบียบก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีขึ้นภายใน 

องค์กร เพื่อที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ สามารถ 

ดำเนนิงานตา่ง ๆ  ไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การอำนวยการ 

เป็นปัจจัยที่จำเป็นอีกประการหนึ่งในการบริหารงาน  

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อหน่วยงาน 

ต่าง ๆ จะต้องมีความรู้ ความสามารถที่จะอำนวยการ 

มอบหมายงาน ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงาน นั้น ๆ ดำเนินไป 

ได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารและนักศึกษาเห็นว่าในองค์กร 

หรือหน่วยงานต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการประสานงานกัน  

เพื่อให้งาน เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบสอดคล้องไม่มีการ 

ซ้ำซ้อนกันในการปฏิบัติงานและงานนั้นก็จะดำเนินไปได ้

เป็นอย่างดี โดยอาศัยการประสานงานร่วมมือกันเพื่อก่อ 

ใหเ้กดิการทำงานทีม่ปีระสทิธภิาพ การงบประมาณ มคีวาม 

จำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานทุกระดับทุกหน่วยงาน  

และทุกองค์การจำเป็นต้องมีการจัดทำงบประมาณรายรับ 

รายจา่ยตา่ง ๆ  ของหนว่ยงานทัง้หมด รวมทัง้การคาดการณ์ 

ล่วงหน้าถึงรายรับรายจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต  

ทำให้การบริหารการเงินของหน่วยงานเป็นไปได้อย่างมี 
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ประสิทธิภาพ

 3. สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษาและ 

ประสทิธผิลของการบรหิารงานกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยั 

เอกชนในประเทศไทย ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

ดังนี้ 1) สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษาส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลของการบริหารงานกิจการนักศึกษา พบว่า  

สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของการบริหารงานกิจการนักศึกษาทั้ง 9 ด้านของวิธีการ 

ดำเนินงานตามมาตรฐานการบริหารงานกิจการนักศึกษา 

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2)  

กระบวนการบริหารกิจการนักศึกษา พบว่า กระบวนการ 

บริหารประกอบด้วย การจัดโครงสร้างการบริหารงาน,  

กระบวนการบริหารจัดการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์,  

การบริหารและจัดการทรัพยากรทางการบริหาร

 4. รูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาที่มี 

ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 

 รูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาประกอบด้วย 

องค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ 1) หลักการและแนวคิด  

และ 2) วิธีการดำเนินงาน ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า 

ไดแ้ก ่บคุลากร งบประมาณ และวสัดอุปุกรณ ์กระบวนการ 

ดำเนินงาน ได้แก่ การจัดโครงสร้างการบริหารงานกิจการ 

นักศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การ 

บูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับรายวิชา การวิจัยสถาบัน  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ การจัดสรรทรัพยากรอื่น  

ผลผลติไดแ้ก ่การพฒันาคณุภาพชวีตินกัศกึษา ประกอบดว้ย 

การจัดบริการหอพัก การจัดจำหน่ายอาหาร การบริการ 

อนามัย งานทุนนักศึกษา และ การสร้างเสริมประสบการณ ์

และการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ งานกิจกรรมนักศึกษา  

งานวนิยันกัศกึษา การบรกิารนกัศกึษานานาชาต ิการบรกิาร 

แนะแนว และ การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 

การอภิปรายผล

 การวจิยัครัง้นี ้เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัทีเ่ปน็ประโยชน ์

ต่อการนำผลไปใช้ในการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา  

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยเครื่องมือการวิจัยที่มีความ 

เที่ยงตรง ทั้งความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  

และค่าความเที่ยง (Reliability) ในระดับดีมากทั้งนี้  

จากการวิจัยมีข้อค้นพบที่อภิปรายผลได้ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้ 

 1 . สภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

 จากการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชน 

ในประเทศไทย มีสภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษา 

สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานกิจการนักศึกษา ของ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้ง 9 ด้าน 

ไดแ้ก ่(1) ดา้นการจดัปฐมนเิทศนกัศกึษา (2) ดา้นงานวนิยั 

นักศึกษา (3) ด้านงานกิจกรรมนักศึกษา (4) ด้านการ 

บริการหอพักนักศึกษา (5) ด้านการจัดจำหน่ายอาหาร  

(6) ด้านการบริการแนะแนว (7) ด้านการบริการนักศึกษา 

นานาชาติ (8) ด้านงานทุนนักศึกษา และ (9) ด้านการ 

บริการอนามัย การดำเนินงานดังกล่าวความสอดคล้องกับ 

แนวคดิดา้นการบรหิารงานกจิการนกัศกึษา และเปน็ไปตาม 

มาตรฐานการบริหารงานกิจการนักศึกษา ของสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545) สภาพการบริหาร 

บริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง 

ประเทศไทย ในปัจจุบันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกิจการ 

นักศึกษา ทั้ง 9 ด้าน ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 2 ด้าน คือ  

(1) ด้านคุณภาพชีวิตนักศึกษา (Quality of Student  

Life) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาสามารถ 

ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และ (2) ด้านการสร้างเสริม 

ประสบการณ์และพัฒนานักศึกษา (Experiential and  

Student Development) ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนา 

ความสามารถในดา้นสงัคม ทัง้นี ้จะเหน็ไดว้า่ กลุม่ตวัอยา่ง 

ที่นำมาศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ การ 

บริหารงานต้องตอบสนองต่อกลุ่มนักศึกษาที่มีความ 

หลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและค่านิยม  

นำไปสู่สภาพการบริหารงานที่ซับซ้อน นอกจากนี้ การเปิด 

เสรีด้านการศึกษา ส่งผลมีนักศึกษานานาชาติเข้ามาศึกษา 

เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

การบริการนักศึกษานานาชาติ จึงเป็นหนึ่งในประเด็นที่ 
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มหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า เป็นปัญหา 

ที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ข้อค้นพบจาก 

งานวิจัยนี้สอดคล้องกับ ไพรัตน์ ขันธ์แก้ว (2540)  

ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการดำเนินงานด้าน 

กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พบว่า สภาพ 

การดำเนินงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อยู่ ในระดับปานกลาง โดยงานกิจกรรมนักศึกษามีการ 

ปฏิบัติงานมากกว่างานด้านอื่น ๆ  ปัญหาในการดำเนินงาน 

ด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ ในระดับ 

ปานกลางโดยมีการดำเนินงานที่มีปัญหา 3 อันดับแรก  

ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านอาคารสถานที่  

วัสดุ อุปกรณ์ และปัญหาด้านบุคลากร

 2. ประสทิธผิลของการบรหิารงานกจิการนกัศกึษา  

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 

 จากการศึกษา พบว่า การศึกษาประสิทธิผล 

การบริหารงานกิจการนักศึกษา จากแบบสอบถาม พบว่า  

ประสิทธิผลการบริหารงานกิจการนักศึกษาโดยภาพรวม 

ทั้งหมดอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.94 -  

4.13 เมื่อพิจารณาจัดอันดับเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มี 

ประสิทธิผลสูงที่สุดได้แก่ ด้านการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา  

คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.13 รองลงมาเปน็ดา้น การบรกิารแนะแนว 

และการบริการอนามัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ 0.29  

ด้านที่มีประสิทธิผลน้อยที่สุดได้แก่ ด้านทุนการศึกษา  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และ 0.25 ผลการศึกษาดังกล่าว 

ที่มีผลการดำเนินงานด้านการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่มี 

ค่าเฉลี่ยสูงสุดนั้น อาจเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลัยเอกชน 

ทกุแหง่ไดใ้หค้วามสำคญักบักจิกรรมปฐมนเิทศ และเหน็วา่ 

มคีวามจำเปน็สำหรบัสถาบนัการศกึษาทกุประเภท ทกุระดบั  

สถาบนัอดุมศกึษาทกุแหง่ตอ้งจดัปฐมนเิทศใหน้กัศกึษาใหม ่

ประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ซึ่งมีความ 

แตกตา่งกนัในหลาย ๆ  ดา้น อาท ิภมูหิลงั บคุลกิภาพ และ 

วัตถุประสงค์ ในการศึกษา ได้ทราบถึงสภาพแวดล้อม  

ระบบการศึกษาและวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา  

ให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

ในทุก ๆ  ด้านของสถาบันอุดมศึกษา อันจะทำให้นักศึกษา 

สามารถศกึษาเลา่เรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล การดำเนนิการ 

สอดคล้องกับ กรรณิกา พิริยะจิตรา (2545) ที่กล่าวว่า  

วัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศ เพื่อต้อนรับ และสร้าง 

ความประทับใจให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ 

ไดท้ราบถงึปรชัญา และวตัถปุระสงคข์องสถาบนัอดุมศกึษา  

เพือ่ใหน้กัศกึษาใหม่ไดท้ราบถงึระเบยีบขอ้บงัคบั การเรยีน 

การสอน และสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา  

เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 

และบริการต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดไว้ให้นักศึกษา  

เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ และปัญหาของ 

นักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบสิทธิ และหน้าที่ 

ความรบัผดิชอบของตนเอง เพือ่ชว่ยใหน้กัศกึษามเีปา้หมาย 

ในการศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อให้นักศึกษามีความสนใจ  

และมีค่านิยมเกี่ยวกับความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  เพื่อช่วย 

ให้นักศึกษามีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อ 

ช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาและการพัฒนา 

ตนเอง และเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับ 

ระบบการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมของสถาบัน 

อุดมศึกษา

 และจากผลการศึกษาประสิทธิผลของการดำเนิน 

การบริหารกิจการนักศึกษาจากการสัมภาษณ์ยังพบว่า 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่จะทำให้การ 

บริหารงานกิจการนักศึกษาเกิดสัมฤทธิผลเพราะทรัพยากร 

มนุษย์เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของการบริหาร รวมทั้ง 

กฎระเบียบ แลการจัดโครงสร้างองค์การ ก็เป็นสิ่งสำคัญ 

ทีจ่ะตอ้งมขีึน้ภายในองคก์ร เพือ่ทีห่นว่ยงานหรอืองคก์รนัน้  

สามารถดำเนินงานต่าง ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ในการบริหารงาน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที ่

รับผิดชอบต่อหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความรู้ ความ 

สามารถที่จะอำนวยการมอบหมายงาน ดูแลควบคุม 

การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็น 

ต้องมีการประสานงานกัน เพื่อให้งาน เป็นไปอย่างมีระบบ 

ระเบียบสอดคล้องไม่มีการซ้ำซ้อนและการงบประมาณ  

มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานทุกระดับทุก 

หน่วยงานซึ่งจะ ทำให้การบริหารการเงินของหน่วยงาน 
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เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาดังกล่าว 

มคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการบรหิาร แบบ “POSDCORB”  

ของ กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick, 1937)  

ที่ได้เสนอหลักการบริหาร 7 ประการ ได้แก่ การวางแผน  

(Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงาน  

รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางนั้น ๆ เพื่อบรรลุ 

วัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ การจัดองค์การ (Organization)  

หมายถึง การจัดทำโครงสร้างแบบเป็นทางการของอำนาจ 

หน้าที่การสั่งการ ซึ่งใช้ในการจัดแบ่งการกำหนดและ 

การประสานของหน่วยงานย่อย ๆ  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

ตามที่ได้ตั้งไว้ การบริหารบุคคล (Staffing) หมายถึง  

การจัดการด้านบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่การรับเข้าทำงาน  

การฝึกอบรมและการรักษาสภาพการทำงานได้ดีเสมอ  

การอำนวยการ (Directing) หมายถึง การดำเนินการ 

ในการตัดสินใจและสั่งการให้กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนิน 

ไปอย่างมีระเบียบแบบแผนทั้งในลักษณะทั่ว ๆ ไปและ 

ในลักษณะเฉพาะรวมทั้งคำแนะนำซึ่งเปรียบเสมือนเป็น 

ผู้นำของหน่วยงาน การประสานงาน (Coordination)  

หมายถึง การร่วมมือกันในการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ  

ให้ประสานสอดคล้องและกลมกลืน การรายงาน  

(Reporting) หมายถึง การแสดงผลที่มีการทำงาน 

ในแต่ละครั้งเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ในเวลาต้องการศึกษ 

และทำงาน วางแผน หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ และ  

การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรร 

งบประมาณในรปูของการวางแผนการเงนิ การทำบญัชแีละ 

การตรวจสอบ

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการบริหารงาน 

กิจการนักศึกษาและประสิทธิผลของการบริหารงานกิจการ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

 ผลการศึกษา พบว่า สภาพการบริหารงานกิจการ 

นักศึกษามีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานกิจการ 

นักศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยมีการ 

บริหารงานกิจการนักศึกษาที่ครอบคลุมในประเด็น 

ดังต่อไปนี้ (1) มีการกำหนดนโยบาย ภารกิจ แผนกลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

ทั้งในภาพรวม และในรายกิจกรรม (2) มีการกำหนด 

วัตถุประสงค์การดำเนินงานกิจการนักศึกษาไว้ชัดเจน  

(3) มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน ส่งผลให้การ 

ปฏิบัติมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน (4) มีการกำหนดดัชนีชี้วัด 

ความสำเร็จของงานที่ครอบคลุมภารกิจในการบริหารงาน 

กิจการนักศึกษา นอกจากนี้ ในด้านการดำเนินงานทุก 

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด โดยมี 

แนวทางในการดำเนินงานที่มุ่งให้การดำเนินงานบรรลุตาม 

เป้าหมาย ดังนี้ (1) การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน 

ภายในและภายนอกองคก์รอาท ิฝา่ยวชิาการ คณะ สาขาวชิา  

หลกัสตูร หนว่ยงานสนบัสนนุวชิาการ หรอืองคก์ร หนว่ยงาน 

ภายนอกทั้งในส่วนภาครัฐ และเอกชน ทั้งในการขอรับ 

การสนับสนุน หรือ การให้การสนับสนุน (2) งบประมาณ  

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและ 

เพียงพอต่อการดำเนินการ (3) การพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน 

แนวทางในการกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่ 

เปลี่ยนแปลง อาทิ การเพิ่มช่องทางในการแจ้งข่าวสาร 

กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ โดยการใช้เทคโนโลย ี

ทางการสื่อสารที่ทันสมัย และอยู่ ในความสนใจของ 

นักศึกษา อาทิ แจ้งผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน เว็บไซต์ 

สาธารณะ ซึ่งการบริหารงานกิจการนักศึกษาตามวิธีการ 

ดังกล่าวทั้งในขั้นการบริหาร การดำเนินการและการ 

ปฏิบัติงาน เป็นการดำเนินการแบบองค์รวม ในแนวทาง 

เดียวกัน อย่างเป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่น และมีแผน 

รองรับ โอกาสในการเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

หรือ ผลที่ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงเพิ่มขึ้น

 4. รูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาที่มี 

ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 

 จากการศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการ 

นักศึกษา และประสิทธิผลของการบริหารงานกิจการ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยนำมา 

สังเคราะห์เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษา 

ที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย  

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ คือ  

1) หลักการและแนวคิด และ 2) วิธีการดำเนินงาน  
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ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้าได้แก่ บุคลากร งบประมาณ  

และวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ การจัด 

โครงสร้างการบริหารงานกิจการนักศึกษา การจัดสภาพ 

แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การบูรณาการกิจกรรม 

นักศึกษากับรายวิชา การวิจยัสถาบัน การบริหารทรัพยากร 

มนุษย์ และ การจัดสรรทรัพยากรอื่น ผลผลิตได้แก่  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ประกอบด้วยการจัด 

บริการหอพัก การจัดจำหน่ายอาหาร การบริการอนามัย  

งานทุนนักศึกษา และ การสร้างเสริมประสบการณ์และ 

การพฒันานกัศกึษา ไดแ้ก ่งานกจิกรรมนกัศกึษา งานวนิยั 

นักศึกษา การบริการนักศึกษานานาชาติ การบริการ 

แนะแนว และ การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ผลการวิจัยนี้ 

มีข้อค้นพบคล้ายคลึงกับ ธนีนาฏ ณ สุนทร (2545)  

ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ 

การบริหารคุณภาพ สำหรับกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย 

เอกชน ผลการวิจัยพบว่า พบว่างานกิจการนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยเอกชน มีภารกิจ 2 ด้านคือ ด้านการพัฒนา 

นักศึกษา ได้แก่งานกิจกรรมนักศึกษา และงานวินัย 

นักศึกษาการ ด้านการบริการนักศึกษา ได้แก่ งานบริการ 

สวัสดิการ ทุนการศึกษา แนะแนวและงานอนามัยบริหาร 

งานกิจการนักศึกษา ซึ่งในส่วนของผลผลิต ของรูปแบบ 

ที่ประกอบด้วย 2 ด้าน คือด้านที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตนักศึกษา ประกอบด้วยการจัดบริการหอพัก การจัด 

จำหน่ายอาหาร การบริการอนามัย งานทุนนักศึกษา และ 

ด้านที่ 2 การสร้างเสริมประสบการณ์และการพัฒนา 

นักศึกษา ได้แก่ งานกิจกรรมนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา  

การบริการนักศึกษานานาชาติ การบริการแนะแนว และ  

การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา

ข้อเสนอแนะ

 1. สถาบันต้องมีการดำเนินการพัฒนางานบริการ 

อนามัยแก่นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที่ดีของนักศึกษา ในการศึกษา และใช้ชีวิตในสถาบัน

 2. ควรมีการรณรงค์ ให้มหาวิทยาลัยเอกชน 

ได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็น ของงานบริการ 

อนามัยแก่นักศึกษา

 3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภายใต้บริบท 

ของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ ทั้งนี้รูปแบบที่ ได้ 

อาจมีความแปรเปลี่ยนไปตามขนาด 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับทำวิจัยต่อไปดังนี้

 1. ควรทำการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่จำนวน 

นักศึกษาน้อยกว่า 10,000 คน หรือในส่วนภูมิภาค เพราะ 

ทุกสถาบันมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

 2. ควรทำการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่จำแนกตาม 

ประเภทของผู้รับใบอนุญาตได้แก่ประเภทบุคคล มูลนิธิ  

และบริษัท เพราะแต่ละสถาบันมีลักษณะการบริหารที่มี 

วัตถุประสงค์แตกต่างกันตามบริบท

 3. ควรทำการวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่วกบัการบรหิาร 

งานกิจการนักศึกษาที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย 

เอกชนในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนางาน 

กิจการนักศึกษาตามมาตรฐานกิจการนักศึกษาได้สมบูรณ์ 

มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจปัจจัยส่วนบุคคล การมีส่วนร่วมและระดับความพึงพอใจ 

ของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารงานส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี 

(2) เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจ (3) วิเคราะห์การมีส่วนร่วมที่มีอิทธิพล 

ต่อระดับความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ประชาชนหลักของตำบลคลองสาม จำนวน 694 คน สุ่มตัวอย่าง 

แบบเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบสมมติฐานได้แก่ สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) และ 

สถิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression) ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพรับจ้าง รายได้ 

ต่อเดือน 7001-12,000 บาท อยู่อาศัยในพื้นที่มากกว่า 10 ปี กลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมีส่วนร่วมต่อการให้บริการ 

สาธารณะฯในระดับน้อย เพียง 3 - 4 ครั้งต่อปี ความพึงพอใจเฉลี่ยต่อโครงการบริการสาธารณะฯ มีระดับปานกลาง  

ส่วนความพึงพอใจด้านความสะดวกที่ได้รับพอใจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจด้านการบริการของเจ้าหน้าที ่ 

คุณภาพการบริการ ระยะเวลาในการดำเนินงาน และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ตามลำดับ (2) เพศและการศึกษาที่แตกต่างกัน  

ทำให้ความพึงพอใจฯ แตกต่างกัน (3) การมีส่วนร่วมด้านการรับรู้ข้อมูล และการประเมินกิจกรรมมีอิทธิพลต่อความ 

พึงพอใจของประชาชน

คำสำคัญ: ความพึงพอใจของชุมชน การให้บริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล

Abstract

 This research aims to (1) survey the personal factors, participation and levels of people  

satisfaction towards public services provider of Khlong Sam Administration Organization in  

1อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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sub-district Khlong Luang Pathum-thani province. (2) compare the differences of the personal factors  

affecting people’s satisfaction level. (3) analyze the effect of participation on the people’s satisfaction.  

This research was conducted through a survey, testing 694 samples using systematic random sampling  

techniques. The data were collected by questionnaire, depth interview and focus group. The statistics  

used in the research were the descriptive statistic analysis and MANOVA, Multiple regression were  

used to test the hypotheses. The findings were: (1) the personal factors of the samples were mainly  

females, aged over 50 years old, who had a primary school level of education, were Buddhist, self- 

employed, with an average monthly salary of 7,001-12,000 baht, and who had lived in a community  

residence for over 10 years. The sample group had participated in public services at the low level (3-4  

times/year). The people had a medium level of satisfaction for public services and had the highest  

satisfaction on the convenience gained. The next lower satisfaction was the services provided by  

officer, the quality of services, the length of time spent, the information received from the services.  

(2) the difference in gender and education level affected the difference in people’s satisfaction. (3) the  

people’s participation in information received and project evaluation affected the level of satisfaction  

towards Public Services Provider.

Keywords: Community Satisfaction, Public Services Provider, District Administration Organization

ความนำ

 จากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์การ 

บริหารงานส่วนตำบลคลองสาม (อบต.) ในระยะเวลา 3 ป ี

ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2553) จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น 

ทั้งประชากรหลักและประชากรแฝง (สำนักงานทะเบียน 

ราษฎร์อำเภอคลองหลวง กันยายน, 2553) ทำให้องค์การ 

บริหารส่วนตำบลต้องเพิ่มบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในการ 

ดูแลทุกข์สุขของประชาชนและเพิ่มศักยภาพในการบริหาร 

จดัการ อบต.คลองสาม เปน็หนว่ยงานที่ไดร้บัรางวลัองคก์าร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ระดับประเทศ ติดต่อกัน 3 ปี (พ.ศ. 2550-2553) ซึ่ง 

ส่วนหนึ่งของผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์บริหารมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน  

และการตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  

(จุฬา มีบุญรอด, 2553) โดยในปี พ.ศ. 2553 มีโครงการ 

การพัฒนาศักยภาพ อบต.คลองสามที่ดำเนินการแล้วในปี 

งบประมาณ จำนวน 123 โครงการ และเป็นโครงการ 

การบริการสาธารณะจำนวน 70 โครงการ อบต. คลองสาม 

ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างระบอบ 

ประชาธิป ไตยระดับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน โดยได้นำคณะกรรมการหมู่บ้านไปทัศนศึกษา 

ดูงานหมู่บ้านที่เข้มแข็ง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการ 

พัฒนาหมู่บ้าน และให้ประชาชนเข้าใจในกิจการหน้าที่ของ  

อบต. คลองสาม โดยใช้สื่อวารสาร เอกสาร เสียงตามสาย  

และสื่อต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังอบรมพนักงานบุคลากรให้มี 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 แตอ่ยา่งไรกต็าม อบต. คลองสาม ยงัประสบปญัหา 

อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารโครงการฯ อาทิ ปัญหาวิกฤต 

ทางเศรษฐกจิสง่ผลกระทบตอ่ประชาชน การประชาสมัพนัธ ์

โครงการฯ ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นองค์การบริหาร 
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ส่วนตำบลที่ยกฐานะมาจากสภาตำบลมีงบประมาณไม่ 

เพียงพอในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประชาชนบางส่วน 

ยังไม่เข้าใจในอำนาจหน้าที่ของตนเองในการไปใช้สิทธิ์  

และในการมีส่วนร่วมของประชาชน (วิระศักดิ์ ฮาดดา,  

2553) ซึ่งส่งผลให้โครงการการพัฒนาศักยภาพของ  

อบต.คลองสาม บางโครงการไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ด้าน 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 

ของ อบต.คลองสาม จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการองค์การ 

บริหารส่วนตำบล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ 

การศึกษาของประชาชน (นภากรณ์ สุขสุมิตร, 2550)  

และการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ การมีที่ปรึกษา 

มาจากภาคประชาชน การเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน 

อย่างโปร่งใส การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การนำ 

ความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  

มีกระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาค 

ประชาชน (วิระศักดิ์ ฮาดดา, 2553)

 การประเมินผลความพึงพอใจและการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนตอ่การใหบ้รกิารสาธารณะของ อบต.คลองสาม  

เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่ ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การ 

ดำเนินงานของโครงการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แต่ละด้าน แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ทศพร ศิริสัมพันธ์,  

2549) มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำ 

ไปสู่คุณภาพชีวิตและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 

ผูร้บัรกิาร จงึมคีวามจำเปน็ตอ้งมกีารประเมนิความพงึพอใจ 

ของประชาชนในชุมชนในแต่ละระยะของโครงการฯ ซึ่งจะ 

สามารถสะท้อนภาพผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการอันจะนำ 

ไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ วิธีปฏิบัติ ในการนำยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาตามนโยบายการบริหารขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการ 

พัฒนาศักยภาพทุกด้านและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งจะ 

นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีระดับประเทศ ดังนั้น 

การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาตัวแปร ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

ของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ อบต. 

คลองสาม และความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ 

บริการสาธารณะขององค์การบริหารงานส่วนตำบล 

คลองสามเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการบริการ 

สาธารณะของ อบต. คลองสาม

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน  

การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความพึงพอใจของ 

ประชาชนตอ่การใหบ้รกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารงาน 

ส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัย 

ส่วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 

ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม  

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 3. เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ม ี

อิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1. ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจ 

ของชุมชน แนวคิดที่สำคัญในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ด้านคือ  

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามแนวคิด 

ของ Lovelock & Wirtz (2007) ทีก่ลา่ววา่ความพงึพอใจ 

ผู้บริ โภคที่มีต่อการได้รับบริการมีดังนี้ คือ (1) ด้าน 

ความสะดวกที่ได้รับ (2) ด้านตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

(3) ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ (4) ด้านระยะเวลา 

ในการดำเนนิงาน และ(5) ดา้นขอ้มลูที่ไดร้บัจากการบรกิาร  

แนวคิดด้านที่สองคือ แนวคิดการวัดคุณภาพการบริการ  

ของ Zeithaml, Berry and Parasuraman (1988)  

โดยการกำหนดคุณภาพการบริการ เป็นมิติคุณภาพ 5 ด้าน 

ได้แก่ (1) มิติคุณภาพด้านสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้ (2)  

มิติคุณภาพด้านความเชื่อถือได้ (3) มิติคุณภาพด้านความ 
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ชว่ยเหลอืและรบัผดิชอบ (4) มติคิณุภาพดา้นการรบัประกนั  

(5) มิติคุณภาพด้านการดูแลความเอาใจใส่

 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินผลด้าน 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ 

บริหารส่วนตำบล ได้แก่ ผลงานวิจัยของ นภากรณ์  

สุขสุมิตร (2550) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา 

ของประชาชนมีผลต่อความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 

องค์การบริหารส่วนตำบล ผลงานวิจัยของอำภร ศรราช  

(2553) พบว่าคุณลักษณะของประชาชนที่แตกต่างกัน 

ทำให้ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการภายนอก 

แตกต่างกัน

 2. ตัวแปรการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิด 

ที่สำคัญในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ด้านแรกคือ แนวคิด 

การบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ย 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546  

(ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549) การบริหารงานมุ่งตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตและ 

สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผุ้รับริการ การเปิด 

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 5 ระดับได้แก่ (1) ระดับ 

การให้ข้อมูลข่าวสาร (2)ระดับการปรึกษาหารือ (3) ระดับ 

การเข้าไปเกี่ยวข้อง (4) ระดับการร่วมมือ (5) ระดับ 

การมอบอำนาจการตัดสินใจ ด้านที่สองคือ แนวคิด 

การบริการจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิด 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award- 

TQA) (สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่ม 

ผลผลิตแห่งชาติ, 2552. พฤษภาคม) ด้านการบริหาร 

จัดการ องค์การที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการใน 

ระดับมาตรฐานซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพในการพัฒนา 

ผลการดำเนินการขององค์การแบบยั่งยืน 

 งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน 

ตำบล ได้แก่งานวิจัยของ บรรเจิด อนุเวช (2550) เกณฑ์ 

ในการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย  

(1) การเข้าร่วมกิจกรรมของ อบต. (2) ส่วนร่วมในการ 

ใช้สิทธิเลือกตั้ง (3) การแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา 

ท้องถิ่นต่อ อบต. ปัจจัยภูมิหลังของประชาชนในด้าน  

เพศ การศึกษา รายได้ ภูมิลำเนาและการรับรู้ข่าวสาร  

มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต.  

ผลงานวิจัยของ ทวนธง ครุฑจ้อน. (2550) พบว่าการรับรู ้

ข่าวสาร ประโยชน์ที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบล  

ความรู้ความ เข้าใจในองค์การบริหารส่วนตำบล และการ 

มีส่วนร่วมในการดำเนินการของอบต. มีความสัมพันธ์ 

กบัทศันคตติอ่ภาพลกัษณอ์งคก์ารบรหิารสว่นตำบล ผลงาน 

วิจัยของ ณฐกร สุขสมและคณะ (2553) พบว่าการมี 

ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลมี 4 ด้าน ได้แก่ (1)  

ด้านการตัดสินใจ (2) ด้านการวางแผน (3) ด้านการ 

ดำเนินงาน (4) ด้านการประเมินผล และผลงานวิจัยของ  

วิระศักดิ์ ฮาดดา (2553) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

ผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่  

การมีที่ปรึกษามาจากภาคประชาชน การเปิดเผยข้อมูล 

ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส การรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน การนำความคิดเห็นของประชาชนไป 

ประกอบการบริหารงาน มีกระบวนการและกลไกการ 

ติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

องค์ประกอบของตัวแปรที่ศึกษา

 องค์ประกอบตัวแปรที่จะทำการศึกษาได้แก่ 

ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้

 ตัวแปรอิสระ (independent variables)  

ประกอบดว้ย (1) ปจัจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก ่เพศ อาย ุอาชพี  

การศกึษา รายได ้และระยะเวลาอยูอ่าศยั (2) การมสีว่นรว่ม 

ของประชาชน ได้แก่ ด้านการรับรู้ข้อมูล ด้านการแสดง 

ความคิดเห็น ด้านการร่วมกิจกรรม และด้านการประเมิน 

กิจกรรม

 ตวัแปรตาม (dependent variables) ประกอบดว้ย  

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการสาธารณะของ  

อบต.คลองสาม 5 ด้านได้แก่ ด้านความสะดวกที่ได้รับ  

ด้านตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านคุณภาพของบริการ  

ด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน และด้านข้อมูลที่ได้รับ 

จากการบริการ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง และนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 

ที่แสดงถึงองค์ประกอบของตัวแปรและสมมติฐาน 

การวิจัย ดังภาพ

สมมติฐานการวิจัย

 สมมตฐิานขอ้ที ่1: ปจัจยัสว่นบคุคลของประชาชน 

ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจของการให้ 

บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม 

ที่แตกต่างกัน (H1)

 สมมติฐานข้อที่ 2: การมีส่วนร่วมของประชาชน  

มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม (H2)

วิธีดำเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้เทคนิค 

แบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย 

เชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ประชาชนหลักที่มี 

ทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเขตตำบลคลองสาม รวมจำนวน  

65,963 คน จำนวน 31,605 ครัวเรือน (สำนักงาน 

ทะเบียนราษฎร์อำเภอคลองหลวง กันยายน, 2553)  

กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนหลักที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบล 

คลองสามไมต่ำ่กวา่ระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่า่นมา รวมจำนวน  

694 ตัวอย่าง

 การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง  

จากการคำนวณจำนวนตัวอย่างจากประชากรหลักในตำบล 

คลองสามโดยใช้สูตรคำนวณขนาดตัวอย่างโดยวิธียามาเน ่ 

(Yamane อ้างถึงใน ยุทธ์ ไกยวรณ์, 2546, หน้า 49) 

ได้จำนวนตัวอย่างรวม 400 คน การสุ่มตัวอย่างประชากร 

ใช้เทคนิคการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage  

sampling) โดยขั้นที่  1 ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ  

(stratified random sampling) แบง่ตามเขตพืน้ที ่จำนวน  

16 หมู่ ตามเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 16 และใช้วิธี 

การสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (systematic random  

sampling) โดยใช้ตารางเลขสุ่มตามหลังคาเรือนในแต่ละ 

เขตพืน้ทีแ่ละสุม่ตวัอยา่งผูท้ีม่รีายชือ่ในทะเบยีนบา้น 1 คน  

การกระจายจำนวนตัวอย่างด้วยวิธีตามสัดส่วนประชากร 

ในแตล่ะหมูต่ามเขตพืน้ทีห่มูท่ี ่1 ถงึหมูท่ี ่16 แตเ่นือ่งจาก 

จำนวนตัวอย่างจากการคำนวณในหมู่ที่1 หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 11  

ไดจ้ำนวนตวัอยา่งนอ้ยกวา่ 30 ตวัอยา่ง ผูว้จิยัจงึตอ้งขยาย 

จำนวนตัวอย่างในเขตพื้นที่หมู่ที่1 หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 11 เป็น 

หมูล่ะ 30 ตวัอยา่ง เพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่ในการสุม่ตวัอยา่ง 

ที่เป็นตัวแทนของประชากร เมื่อขยายจำนวนตัวอย่างแล้ว 

ทำให้ได้จำนวนตัวอย่างตามเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 16  

รวมทั้งสิ้น 694 คน

 เครือ่งมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูม ี3 ประเภท 

ได้แก่ (1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (depth interview)  

(2) การสนทนากลุ่ม(focus group) (3) แบบสอบถาม  

(questionnaire) ใช้สอบถามความคิดเห็นของประชาชน  

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ

- อายุ

- อาชีพ

- ศาสนา

- การศึกษา

- รายได้

- ระยะเวลา

  ที่อยู่อาศัย

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน

- ด้านการรับรู้

  ข้อมูล

- ด้านการแสดง

  ความคิดเห็น

- ด้านการร่วม

  กิจกรรม

- ด้านการประเมิน

  กิจกรรม

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการ

ให้บริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนตำบลคลองสาม 

ในโครงการกิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553 

จำนวน 9 ยุทธศาสตร์ รวม 70 

โครงการ โดยวัดความพึงพอใจ 

5 ด้าน 

- ด้านความสะดวกที่ได้รับ 

- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

- ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ 

- ด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน 

- ด้านข้อมูลที่ได้รับจาก

  การบริการ

H 1

H 2
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และความพึงพอใจของประชาชน การรวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามกระจายสู่ประชาชนในพื้นที่ อบต.คลองสาม  

จำนวน 16 หมู่ วิธีการเก็บข้อมูล ใช้แบบสอบถามให้ 

ประชาชนเป็นผู้ตอบโดยตรง โดยใช้ทีมผู้ช่วยวิจัย อสม  

16 หมู่ เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจนครบ  

694 ชุด ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 -มีนาคม  

พ.ศ. 2554 

 การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ทำการ 

หาค่าความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  

การหาค่าความเที่ยงตรงด้วยการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตามเทคนิคการหา 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์  

(Index of Item Objective Congruence IOC) โดย 

ข้อคำถามมีค่า IOC มากกว่า 0.7 ทุกข้อ ข้อคำถามที่มีค่า  

IOC ตั้งแต่ 0.7-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ (Cox and  

Vagars,1996, Bemnan,1972, Bern,1980. อ้างถึงใน  

ศริชิยั กาญจนวาส,ี ทววีฒัน ์ปติยานนท ์และดเิรก ศรสีโุข,  

2551) สำหรับการหาความเชื่อมั่นด้วยวิธี การหาค่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach, 

1990). ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ตอนที่ 2  

เท่ากับ 0.932 และตอนที่ 3 เท่ากับ 0.973 ซึ่งได้มีค่า 

มากกวา่ 0.8 (กลัยา วานชิยบ์ญัชา, 2551) แสดงวา่เครือ่งมอื 

แบบสอบถาม มีความน่าเชื่อถือสามารถนำไปใช้ในการ 

ศึกษาได้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิต ิ

ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่า 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติทดสอบสมมติฐานได้แก่สถิติวิเคราะห์ความ 

แปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) และสถิติวิเคราะห ์

สมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression)

สรุปผลการวิจัย

 ตอนที่ 1 ผลการสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของ 

ประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับความ 

พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ 

องค์การบริหารงานส่วนตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานีพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้าง  

รายได้ต่อเดือน 7001-12,000 บาท ระยะเวลาที่อยู่อาศัย 

ในตำบลคลองสาม มากกว่า 10 ปี 

 กลุ่มตัวอย่างประชาชนตำบลคลองสามโดย 

ภาพรวมมีการมีส่วนร่วมต่อการให้บริการสาธารณะตาม 

ยุทธศาสตร์การบริหาร 9 ด้าน (จำนวน 70 โครงการ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) ของ อบต.คลองสาม 

ในระดับน้อย (จำนวนครั้งการมีส่วนร่วม 3-4 ครั้งต่อปี)  

การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลโครงการฯ โครงการที่ 

ประชาชนรับรู้มากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ โครงการ 

ประเพณีวันสงกรานต์ โครงการประเพณีวันลอยกระทง  

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการ 

เฉลิมพระเกียรติฯ พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ  

โครงการการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่วนโครงการที่ 

ประชาชนรับรู้น้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โครงการ 

ขูดเจาะบ่อบาดาล โครงการก่อสร้างเขื่อน โครงการ 

สง่เสรมิการปอ้งกนักำจดัแมลงศตัรพูชื โครงการพีส่อนนอ้ง  

(พัฒนากายและใจ) และโครงการรั้วครอบครัว

 ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชน 

ตอ่การใหบ้รกิารสาธารณะของ อบต.คลองสาม มรีายละเอยีด 

ดังตาราง 1 และตาราง 2
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ตาราง 1

ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับ  

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม 
ความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการ

สาธารณะโดยภาพรวม

S.D.
ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านความสะดวกที่ได้รับ 3.29 0.65
ความพึงพอใจ

ปานกลาง

ด้านการบริการของ

เจ้าหน้าที่ อบต.
3.25 0.63

ความพึงพอใจ

ปานกลาง

ด้านคุณภาพการบริการ 3.22 0.62
ความพึงพอใจ

ปานกลาง

ด้านระยะเวลาในการ

บริการดำเนินงาน
3.15 0.62

ความพึงพอใจ

ปานกลาง

ด้านข้อมูลข่าวสาร

ได้รับจากการบริการ
3.10 0.66

ความพึงพอใจ

ปานกลาง

รวมเฉลี่ย 3.20 0.64
ความพึงพอใจ

ปานกลาง

 จากตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างประชาชนตำบล 

คลองสาม มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อโครงการบริการ 

สาธารณะในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจด้าน 

ความสะดวกที่ได้รับ มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การบริการ 

ของเจ้าหน้าที่ อบต. คุณภาพการบริการ ระยะเวลาในการ 

ดำเนินงาน ข้อมูลข่าวสารที่ ได้รับจากการบริการ โดย 

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการ 

ประชาชนอุ่นใจฝากบ้านไว้กับ อปพร. รองลงมาได้แก่  

โครงการอปพร.ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  

ปีใหม่และวันสงกรานต์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ  

เนื่องในวโรกาส เฉลิม พระชนมพรรษา ฯ โครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการคัดกรองโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน 

ในชมุชน โครงการธรรมะและวฒันธรรมสญัจร และโครงการ 

ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ โครงการก่อสร้างเขื่อน 

ตาราง 2

ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ 

ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างประชาชนต่อการใ 

ห้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม 

จำแนกตาม ยุทธศาสตร์การบริหาร 9 ด้าน
ยุทธศาสตร์การบริหาร 

9 ด้าน

ค่า

เฉลี่ย
S.D.

ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม
3.44 0.79

ความพึงพอใจ

มาก

ด้านเศรษฐกิจ 3.33 0.84
ความพึงพอใจ

ปานกลาง

ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 3.30 0.68
ความพึงพอใจ

ปานกลาง

ด้านการพัฒนาการเมือง

และการบริหารจัดการ
3.25 0.79

ความพึงพอใจ

ปานกลาง

ด้านการพัฒนาสังคม

สงเคราะห์และ

สวัสดิการสังคม

3.23 0.67
ความพึงพอใจ

ปานกลาง

ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 3.17 0.71
ความพึงพอใจ

ปานกลาง

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.09 0.67
ความพึงพอใจ

ปานกลาง

ด้านการพัฒนาทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.09 0.85

ความพึงพอใจ

ปานกลาง

ด้านการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว
3.06 0.87

ความพึงพอใจ

ปานกลาง

รวมเฉลี่ย 3.22 0.76
ความพึงพอใจ

ปานกลาง

 จากตาราง 2 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ 

เฉลี่ยต่อโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ประชาชน 

พึงพอใจมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม รองลงมา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาการเมืองและ 

การบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาสังคมสงเคราะห์และ 

สวัสดิการสังคม ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตามลำดับ 
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 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ของปัจจัยส่วนบุคคล กับระดับความพึงพอใจ (ผลการ 

ทดสอบสมมติฐานที่1) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ของตัวแปรตามหลายตัว (MANOVA) โดยใช้สถิติ 

ทดสอบด้วย Pillai’s Trace เพื่อเปรียบเทียบความ 

แตกต่างของคุณลักษณะด้านปัจจัยส่วนบุคคล กับ ระดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม พบว่า เพศ และ 

การศึกษาที่แตกต่างกัน ทำให้ระดับความพึงพอใจของ 

ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะแตกต่างกันทั้งในด้าน 

ความสะดวกที่ได้รับ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ อบต.  

ด้านคุณภาพการบริการ ด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน 

และด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการบริการ ส่วนอายุ  

อาชีพ รายได้ ของประชาชนที่แตกต่างกันไม่ทำให้ระดับ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะต่างกันในทุกด้าน  

ดังแสดงข้อมูลในตาราง 3

ตาราง 3

ผลการทดสอบหลายตัวแปร (multivariate tests)  

ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัว  

โดยใช้สถิติทดสอบด้วย Pillai’s Trace

ผล
ค่าสถิติ 

Pillai’s Value
F Sig.

จุดตัด 0.88 645.60 0.00

เพศ 0.03 2.72 0.02

อายุ 0.09 1.41 0.07

การศึกษา 0.12 1.80 0.00

อาชีพ 0.07 1.51 0.07

รายได้ 0.07 1.11 0.32

ระดับนัยสำคัญ α =.05

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนที่มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจต่อการให้ 

บริการสาธารณะของ อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี (ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2) ดังแสดง 

ข้อมูลในตาราง 4

ตาราง 4

การวิเคราะห์สมการถดถอยของความพึงพอใจระดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม

ตัวแปร

ค่าสัม

ประสิทธ์ิ

ถดถอย 

(b)

t Sig.t

ดัชนีบอก

ภาวะร่วม

เส้นตรงพหุ

Tolerance VIF

ค่าคงที่ 2.766 67.791 0.000

การมี

ส่วนร่วม

ในด้าน

การรับรู้

ข้อมูล

0.282 11.550 0.000 0.495 2.019

การมี

ส่วนร่วม

ในด้าน

การแสดง

ความ

คิดเห็น

0.011 2.822 0.006 0.368 2.757

การมี

ส่วนร่วม

ในด้านการ

เข้าร่วม

กิจกรรม

0.053 2.697 0.007 0.422 2.370

การมี

ส่วนร่วม

ในด้านการ

ประเมิน

กิจกรรม

0.099 4.196 0.000 0.495 2.019

R2 = 0.469 , SEE = 0.559 , F = 82.92 , Sig. of F = .000

 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 

ของ อบต.คลองสาม สามารถเขียนเป็นสมการเชิงเส้น 
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แสดงความสัมพันธ์ดังนี้

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

สาธารณะ = 2.766 + 0.282 การมีส่วนร่วมในด้านการ 

รับรู้ข้อมูล + 0.099 การมีส่วนร่วมในด้านการประเมิน 

กิจกรรม

 ผลการวเิคราะหพ์บวา่การมสีว่นรว่มของประชาชน 

ทีม่อีทิธพิลตอ่ความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารสาธารณะของ  

อบต.คลองสามได้แก่ การมีส่วนร่วมในด้านการรับข้อมูล  

และการมีส่วนร่วมในด้านการประเมินกิจกรรม โดยการ 

มีส่วนร่วมที่สำคัญมากที่สุด คือด้านการรับข้อมูล (ค่า 

สัมประสิทธิ์ถดถอย (b) = 0.282) รองลงมาคือด้านการ 

ประเมินกิจกรรม (b = 0.099) ตัวแปรอิสระจำนวน 2  

ตัวประกอบด้วย การมีส่วนร่วมด้านการรับรู้ข้อมูล การมี 

ส่วนร่วมด้านการประเมินกิจกรรมอธิบายการผันแปรของ 

ตัวแปรตาม (ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

สาธารณะฯ) ได้ร้อยละ 46.90 อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับ 

ค่าสัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไม่ได้ด้วย 

ตัวแปรอื่น ๆ  (tolerance) มีค่ามากกว่า 0.19 (ลัดดาวัลย ์

เพชรโรจน์และคณะ, 2547) และค่า Tolerance และ  

VIF มีค่าเท่ากับ 0.495 และ 2.020 ตามลำดับ

 ตัวแปรการมีส่วนร่วมด้านการแสดงความคิดเห็น  

การมีส่วนร่วมด้านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่มีอิทธิพลต่อ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต. 

คลองสาม เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

สาธารณะฯ ในแต่ละด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมด้านการรับรู้ 

ข้อมูล และการมีส่วนร่วมในด้านการประเมินกิจกรรม 

มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  

ด้านความสะดวกที่ได้รับ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่  

อบต.คลองสาม ด้านคุณภาพบริการที่ได้รับ ด้านระยะเวลา 

ในการดำเนินงานและด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการ 

บริการ เมื่อพิจารณาสมมติฐานที่ตั้งไว้สองข้อเป็นที่  

ยอมรับได้

การอภิปรายผล

 ข้อค้นพบที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ และ 

การศึกษา ที่แตกต่างกัน ทำให้ระดับความพึงพอใจของ 

ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะต่างกัน ผลการวิจัย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภากรณ์ สุขสุมิตร (2550)  

ระดับการศึกษาของประชาชนมีผลต่อความพึงพอใจต่อ 

การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล เช่นเดียวกับ 

งานวจิยัของ บรรเจดิ อนเุวช (2550) ภมูหิลงัของประชาชน 

ในดา้น เพศ การศกึษา และการรบัรูข้า่วสารมคีวามสมัพนัธ ์

กับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของอบต. อำภร ศรราช  

(2553) คุณลักษณะของประชาชนที่แตกต่างกันทำให้ 

ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการแตกต่างกัน  

ดังนั้นปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและระดับการศึกษาของ 

ประชาชน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาในการ 

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย การจัดโครงการการให้บริการ 

สาธารณะของ อบต.คลองสาม ให้เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให ้

ประชาชนในพืน้ที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพตามยทุธศาสตร์ 

การพัฒนาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของประชาชน

 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความ 

พึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.คลองสาม 

ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมด้านการรับข้อมูล และการมี 

ส่วนร่วมด้านการประเมินกิจกรรม ผลการวิจัยสอดคล้อง 

กับแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ทศพร  

ศิริสัมพันธ์, 2549) ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชนอนัจะนำไปสูค่ณุภาพชวีติและสรา้งความพงึพอใจ 

ใหก้บัประชาชนผูร้บัรกิาร โดย อบต.คลองสาม เปน็องคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอำนาจการดำเนินการ และ 

การตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นในรูปของการปกครอง 

ตนเอง (local self government) โดยบัญญัติไว้ในหมวด  

5 แนวนโยบายแหง่รฐั ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  

พ.ศ. 2550 มาตรา 78 ซึ่งมีนโยบายการบริหารเพื่อให้ 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้านและม ี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ด้าน และ 

การบรกิารจดัการองคก์ารแบบมสีว่นรว่มตามแนวคดิรางวลั 

คุณภาพแห่งชาติ ด้านการบริหารจัดการ องค์การที่มีวิธี 
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ปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐาน ซึ่งจะ 

ส่งผลต่อศักยภาพในการพัฒนาผลการดำเนินการของ 

องค์การแบบยั่งยืน ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ ทวนธง ครุฑจ้อน (2550) ที่ว่าการรับรู้ข่าวสาร  

ประโยชน์ที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบล ความรู้ 

ความเขา้ใจในองคก์ารบรหิารสว่นตำบล และการมสีว่นรว่ม 

ในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความ 

สัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนต่อภาพลักษณ์องค์การ 

บริหารส่วนตำบล นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ณฐกร สุขสมและคณะ (2553) การมีส่วนร่วมขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลด้านการประเมินผล และงานวิจัยของ 

วิระศักดิ์ ฮาดดา (2553) การมีส่วนร่วมของประชาชน 

มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร  

อบต.คลองสาม (วิระศักดิ์ ฮาดดา: สัมภาษณ์ส่วนบุคคล  

วนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2554) กลา่ววา่ การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร  

การประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ของอบต.ไม่ต่อเนื่อง  

ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจในอำนาจหน้าที่ของตนเอง 

ในการไปใช้สิทธิและในการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่ง 

ส่งผลให้โครงการการพัฒนาศักยภาพองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลคลองสามบางโครงการไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

ดา้นความพงึพอใจของประชาชนตอ่การใหบ้รกิารสาธารณะ 

ของ อบต.คลองสาม

 การมสีว่นรว่มในการรบัรูข้อ้มลูโครงการการบรกิาร 

สาธารณะของ อบต.คลองสาม จำนวน 70 โครงการ 

โครงการที่ประชาชนรับรู้มากที่สุด 5 อันดับแรก เป็น 

โครงการในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาสาธารณสุข ซึ่งจากผล 

การสำรวจระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อโครงการใน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ  

ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  

รองลงมา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

รับรู้ข้อมูลโครงการสูง จะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

สาธารณะของอบต.คลองสามในโครงการดังกล่าวสูง เช่น 

เดียวกับโครงการที่ประชาชนรับรู้น้อยที่สุด 5 อันดับแรก  

เปน็โครงการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นการพฒันาทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลการสำรวจระดับ 

ความพึงพอใจเฉลี่ยต่อโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ที่ประชาชนพึงพอใจน้อย คือ ยุทธศาสตร์ด้านด้านการ 

พัฒนาแหล่งน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยว ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการ 

ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลน้อย จะมีระดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 

ของ อบต.คลองสาม น้อยเช่นกัน

 ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ  

อบต.คลองสาม ประชาชนมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

ต่อการบริการสาธารณะฯในระดับปานกลาง โดยมีความ 

พึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการบริการน้อยที่สุด  

ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่จำแนกตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

ที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ด้านการ 

พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รองลงมาได้แก่  

ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนา 

การเมืองและการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาสังคม 

สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ตามลำดับ การส่วนร่วมด้านการรับรู้ข้อมูล และการมี 

ส่วนร่วมในด้านการประเมินกิจกรรมมีอิทธิพลทางบวก 

ตอ่ความพงึพอใจ ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นความสะดวกที่ไดร้บั  

ดา้นการบรกิารของเจา้หนา้ที ่อบต.คลองสาม ดา้นคณุภาพ 

บริการที่ได้รับ ด้านระยะเวลาในการดำเนินงานและด้าน 

ขอ้มลูขา่วสารที่ไดร้บัจากการบรกิาร ผลการวจิยัสอดคลอ้ง 

กับแนวคิดการวัดความพึงพอใจของ Lovelock & Wirtz  

(2007) และแนวคิดการวัดผลสัมฤทธิ์การให้บริการ 

สาธารณะขององคก์ารบรหิารสว่นตำบล โดยใชก้ารประเมนิ 

ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นตัวชี้วัดที่ 

สำคัญที่ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ 

โครงการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน
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การนำผลการวิจัยที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้

 รูปแบบความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมในการ 

รับรู้ข้อมูลโครงการบริการสาธารณะของอบต.คลองสาม  

และสว่นรว่มการประเมนิกจิกรรมทีม่ผีลตอ่ผลสมัฤทธิด์า้น 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 

ของอบต.คลองสาม ดังแสดงความสัมพันธ์ในภาพ 1

ภาพ 1 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลคลองสามให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ด้ านความ 

พึงพอใจของประชาชน

 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลคลองสามให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านความพึงพอใจ 

ของประชาชน ผู้บริหารอบต.ควรให้ความสำคัญกับการ 

จัดการด้านการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

อย่างโปร่งใส โดยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ  

การจดัซือ้/จดัจา้ง ในการดำเนนิการโครงการตา่ง ๆ  ในพืน้ที ่ 

จากการประชาสัมพันธ์ของ อบต คลองสาม การเปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การจัด กิจกรรมและ 

โครงการต่างๆ ผ่านเสียงตามสายจาก อบต.คลองสาม  

การประชาสมัพนัธผ์า่นเอกสาร แผน่พบั และประชาสมัพนัธ ์

ที่ให้ความรู้ด้าน ต่าง ๆ  แก่ประชาชน และการแจ้งข้อสรุป 

ผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการต่างๆ หลังดำเนิน 

โครงการเสรจ็สิน้ และทีส่ำคญัการจดัทำการประชาสมัพนัธ์ 

เชงิรกุ ดว้ยการออกแบบ สือ่ทีเ่หมาะสมตามระดบัการศกึษา 

และ ความเป็นอยู่ในชุมชน และคำนึงถึงการเข้าถึงข้อมูล 

ของประชาชน นอกจากนี้ ผู้บริหารอบต.คลองสาม ควรมี 

กระบวนการและกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาค 

ประชาชน เช่นคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการติดตามและ 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

คลองสาม และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ 

ดำเนินงานตามโครงการ แผนงานที่ดำเนินการไปแล้วในปี 

งบประมาณ พ.ศ.2553 และที่สำคัญจะต้องมีการประเมิน 

ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนในแต่ละระยะของ 

โครงการฯ เพื่อสะท้อนภาพผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ 

อันจะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ วิธีปฏิบัติ ในการนำ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายการบริหารขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ 

การพัฒนาศักยภาพทุกด้านและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งจะ 

นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ม ี

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีระดับประเทศ

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้มีข้อจำกัดในด้านระยะเวลาในการ 

เก็บแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างบางส่วนทำงานในช่วง 

กลางวัน ทำให้เก็บแบบสอบถามได้เฉพาะช่วงเย็น หลัง 

เลิกงานและช่วงวันหยุดตามเวลาที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก  

ผู้วิจัยจึงได้แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการเพิ่มจำนวนผู้ช่วย 

วจิยั (กลุม่อาสาสมคัรสาธารณะสขุ อสม.) ในการเกบ็ขอ้มลู 

เพื่อเป็นช่องทางการประสานงานที่อำนวยความสะดวก 

มากขึ้น ดังนั้นข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้จึงควรคัดเลือก 

จำนวนทีมผู้ช่วยวิจัยจากกลุ่ม อสม.ในพื้นที่ 16 หมู่บ้าน  

ให้เพียงพอกับช่วงระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม  

และเพิ่มช่องทางการสำรวจแบบสอบถามกับประชาชน 

ในช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ทาง E-mail หรือ  

ทางไปรษณีย์ เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

 1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการประเมิน 

ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนในเชิงลึกมากขึ้น  

เช่นประชาชนในกลุ่มประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ ใน อบต. 

คลองสาม เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับกลุ่มประชากร 

หลักในเขตพื้นที่และการประเมินความพึงพอใจของ 

ประชาชนในแต่ละระยะของโครงการฯ
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 2. ควรศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์และการออกแบบ 

การสื่อสารที่มีผลต่อการรับรู้โครงการฯ และความพึงพอใจ 

ของประชาชน 

 3. ควรศึกษาการประเมินความพึงพอใจของ 

ประชาชนในชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  

ตำบลอื่น ๆ ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเปรียบเทียบผล 

การศึกษาและหารูปแบบความสัมพันธ์การบริหารจัดการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสะท้อนภาพผลสัมฤทธิ์ 

การบริหารจัดการอันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์การเป็นองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ระดับประเทศ
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ธิราชเจ้าจอมสยาม 

(Thee Siamese Lord)

 ผศ.ดร.วงเดอืน นาราสจัจ,์ ผศ.ชมพนูทุ นาครีกัษ ์ 

 อาจารย์สุวรรณา สัจจวีรวรรณ  เขียน

 จัดพิมพ์โดย ธนาคารกสิกรไทย

สุพัตรา ศิริวัฒน์*

*บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 วนัที ่23 ตลุาคม 2553 เปน็วาระครบรอบ 100 ป ี 

แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมน้อมรำลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการจัดทำ  

โครงการ “ธิราชเจ้าจอมสยาม” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ 

พระราชกรณียกิจที่สร้างคุณูปการต่อผืนแผ่นดินไทย  

ควบคู่ไปกับการเทิดพระเกียรติในด้านความรักอันยิ่งใหญ่ 

ที่ทรงมีต่อสยามประเทศ ต่ออาณาประชาราษฎร์ และต่อ 

พระญาติวงศ์

 โครงการ “ธิราชเจ้าจอมสยาม” ประกอบด้วยการ 

จัดทำหนังสือและสารคดีกึ่งละครโทรทัศน์ โดยใช้ชื่อเรื่อง 

ว่า “ธิราชเจ้าจอมสยาม” ซึ่งนำมาจากโคลงสี่สุภาพที่ 

พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี ทรงนิพนธ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 

สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เมื่อครั้งทรงประชวรด้วยความ 

ตรอมตรมพระทัยในกรณีเหตุการณ์ ร.ศ. 112 เพื่อทรง 

ปลุกปลอบพระทัยและสะท้อนความรู้สึกทุกข์ระทมของ 

กลุ่มข้าราชสำนักฝ่ายใน ดังความว่า

 สรวมชีพข้าบาทผู้  ภักดี

 พระราชเทวีทรง  สฤษดิ์ให้

 สุขุมาลมารศรี  เสนายศ นี้นาสิ่

 ขอกราบทูลท่านไท้ ธิราชเจ้าจอมสยาม

 สำหรบัชือ่เรือ่งภาษาองักฤษนัน้ คณุบณัฑรู ลำ่ซำ  
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ได้ตั้งชื่อว่า “Thee Siamese Lord” โดยคำว่า Thee  

มาจากคำโบราณ แปลภาษาไทยจะตรงกับคำว่า ‘ธ’ หรือ 

ประมาณว่า ‘ธ ผู้ทรงไว้ซึ่ง...’

 “หนังสือธิราชเจ้าจอมสยาม” เป็นหนังสือที่ 

รวบรวมเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 

ในช่วงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  

ของประเทศสยาม ทีน่ำพาความเจรญิสบืเนือ่งมาถงึปจัจบุนั  

เรียงเรียงโดย ผศ.ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ ภาคีราชบัณฑิต 

ด้านประวัติศาสตร์ ผศ.ชมพูนุท นาคีรักษ์ และอาจารย์ 

สวุรรณา สจัจวรีวรรณ คณาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญประวตัศิาสตร ์

ไทย ร่วมกันค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่อ้างอิงจากบันทึก 

ทางประวัติศาสตร์ กว่า 100 เล่ม ทั้งที่เป็นหนังสือ  

การบันทึกต่าง ๆ  วิทยานิพนธ์ ข้อมูลจากหนังสือ 100 ป ี 

ไกลบ้านและเสด็จประพาสต้น ภาพประกอบจากสำนัก 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติอีกจำนวนมาก ซึ่งเป็นเอกสาร 

ส่วนตัวของผู้เขียนและจากการค้นคว้าเพิ่มเติม โดย 

นำเสนอเนื้อเรื่องด้วยการหยิบยกข้อมูลสำคัญในเชิงลึก 

รอบด้านมาเป็นส่วนประกอบในการเรียบเรียงถ้อยความ 

อย่างลงตัว เพื่อบ่งบอกหลักฐานเรื่องราวสำคัญ แล้ว 

นำมาเรียงร้อยเป็นถ้อยความอักษรสู่การเป็นหนังสือ 

ทรงคุณค่า สมบูรณ์แบบ ที่นำเสนอเหตุการณ์ เรื่องราว  

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ในการบริหารบ้านเมือง  

การปกครอง ฯลฯ ภายใต้พระปรีชาสามารถของพระบาท 

สมเดจ็พระจลุจอมเกลา้อยูห่วั ผูท้รงวางรากฐานความเจรญิ  

เปิดประตูดินแดนขวานทองให้ทัดเทียมอารยะประเทศ 

อย่างไม่น้อยหน้าใคร ดำรงไว้ซึ่งเอกราช นับแต่พระราช 

สมภพ ครองราชย์ จนเสด็จสู่สวรรคาลัย และสืบเนื่อง 

มาถึงปัจจุบัน โดยมีพลตรี ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ศุภวัฒย ์ 

เกษมศร ีนกัประวตัศิาสตรอ์าวโุสดเีดน่ เปน็ผูช้ว่ยตรวจทาน 

ความถกูตอ้งดา้นประวตัศิาสตร ์และคณุหญงิวมิล ศริิไพบลูย ์ 

(ทมยันตี) เป็นผู้อ่านทานในเชิงของภาษาวรรณกรรม

 โ ค ร ง เ รื่ อ ง หลั ก ข อ ง ธิ ร า ช เ จ้ า จ อมสย าม  

เป็นการนำเสนอเรื่องราวความรักของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ดำเนินเรื่องเป็น 3 ภาค รวม  

24 บท มีความหนา 553 หน้า เนื้อหามีความรักเป็นแกน 

เดนิเรือ่ง ไดแ้ก ่ความรกัตอ่ราชตระกลู ความรกัตอ่แผน่ดนิ 

สยาม และความรักต่อพสกนิกร ส่วนเริ่มต้นเป็นความรัก 

ต่อราชตระกูล ประกอบด้วย 6 บท คือ เริ่มบทแรกด้วย  

“ปฐมบทแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”  

มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ การศึกษาวิทยากร  

การฝึกฝนงานราชการ การเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น 

พระมหากษัตริย์ บทที่ 2 “สนิทเสน่หาในสมเด็จพระ- 

พุทธเจ้าหลวง” เป็นบทที่โรแมนติก เขียนถึงเรื่องราว 

แห่งพระหฤทัยรักสนิทเสน่หาเยี่ยงบุรุษหนึ่งที่มีอารมณ์ 

อ่อนหวานละเมียดละไม การทรงเป็น “ปิยภัสดา” ที่ 

พระภรรยาเคารพรัก ภักดี เทิดทูนบูชา ซึ่งจะหาอ่าน 

ไม่ได้ในหนังสือประวัติศาสตร์โดยทั่วไป บทที่ 3 เป็นเรื่อง  

“โศกนาฏกรรมแห่งพระนางเรือล่ม” นำเสนอเรื่องราว 

ตลอดพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว ที่ทรงประสบความทุกข์ โทมนัสจากความ 

สูญเสียผู้เป็นที่รักอยู่หลายครั้ง เริ่มด้วยทรงสูญเสีย 

พระราชมารดา ตัง้แตพ่ระชนมาย ุ9 พรรษา เมือ่พระชนมาย ุ

ได้ 15 พรรษา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

สมเด็จพระบรมชนกนาถสวรรคต พระองค์เสด็จเถลิง 

ถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ขณะยังทรงพระเยาว ์

และประชวรหนัก ต้องมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินว่าราชการ 

แทนเป็นเวลา 5 ปี แม้ในพ.ศ. 2416 หลังจากทรงบรรลุ 

นิติภาวะ ทรงมีพระราชอำนาจในการบริหารราชการ 

แผ่นดินโดยสมบูรณ์ ก็ยังทรงประสบความยากลำบาก 

นานัปการในการปกครองบ้านเมืองและการดำเนิน 

วิเทโศบายกับต่างประเทศ เหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำให้ 

ทรงโศกเศร้าอย่างยิ่ง คือเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.  

2423 พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  

พระปิยะมเหสี สิ้นพระชนม์พร้อมกับสมเด็จพระเจ้า 

ลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ พระราชธิดาและ 

เจา้ฟา้ในพระครรภ ์เนือ่งจากเรอืพระประเทยีบลม่ ระหวา่ง 

เสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังบางประอิน ซึ่ง 

ความอาลัยรักดำรงอยู่ ในพระราชหฤทัยในฐานะพระราช 

สวามี มิรู้คลาย ในบทที่ 4 “ความรักแห่งพระราชบิดา”  
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ที่ทรงมีต่อพระราชโอรสและพระราชธิดา ในส่วนนี้ ผู้อ่าน 

จะสามารถสัมผัสถึงความรักความห่วงใยของพระราชบิดา  

ซึ่งแม้จะทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย แต่ก็ทรงใส่ 

พระทัยในการเจริญพระชันษา พระพลานามัย และความ 

ก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนของพระราชโอรสและ 

พระราชธิดา พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่พระราช 

โอรสและพระราชธดิานัน้ เปน็พระบรมราโชวาททีม่คีณุคา่ยิง่  

ซึ่งการอบรมสั่งสอนพระราชโอรส พระราชธิดา เมื่อทรง 

ตัดสินพระทัยส่งพระราชโอรสไปศึกษาที่ต่างประเทศใน  

พ.ศ. 2428 พระองค์ทอดพระเนตรเห็นตัวอย่างบุตร 

ข้าราชการ ที่ได้มีโอกาสไปศึกษาในยุโรปและมีพฤติกรรม 

ที่ไม่ทรงสบพระราชอัธยาศัย จึงพระราชทานพระบรม 

ราโชวาทแก่พระเจ้าลูกยาเธอในเรื่องการประพฤติพระองค์ 

ในด้านต่าง ๆ อาทิการไม่อวดอ้างและไว้ยศว่าเป็นเจ้า  

กล่าวคือ...อย่าให้ใช้ฮิสรอแยลไฮเนสปรินส์นำหน้าชื่อ  

ให้ใช้แต่ชื่อเดิมของตัวเฉย ๆ...ถ้าเปนเจ้านายแล้วต้อง 

รักษายศศักดิ์ในกิจการทั้งปวงที่จะทำทุกอย่าง เปนเครื่อง 

ล่อตาล่อหูคนทั้งปวงที่จะให้พอใจดูพอใจฟัง จะทำอันใด 

ต้องระวังตัวไปทุกอย่าง ที่สุด

 จนจะซื้อจ่ายอันใดก็แพงกว่าคนสามัญเพราะ 

เขาถอืวา่มัง่ม ีเปนการเปลอืงทรพัย์ในที่ไมค่วรจะเปลอืง...” 

 การไม่ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ทรงรับสั่งว่า เงินที่ใช ้

ในการศึกษาและค่าใช้สอยต่าง ๆ  ในต่างประเทศเป็นเงิน 

พระคลังข้างที่ (เงินส่วนพระองค์) ที่พระองค์ทรงกัน 

ส่วนหนึ่งไว้เพื่อการศึกษาของพระราชโอรส...”จงจำไว้ 

ให้ตั้งใจอยู่เสมอว่าตัวเปนคนจน มีเงินใช้เฉพาะแต่ที่จะ 

รักษาความสุขของตัวพอสมควรเท่านั้น ไม่มั่งมีเหมือน 

ใครอื่น ๆ...อย่าไปอวดมั่งอวดมีทำเทียบเทียมเขาให้ 

ฟุ้งซ่านเปนอันขาด”

 ส่วนในบทที่ 5 และบทที่ 6 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ  

“พระประยูรญาติผู้ค้ำจุนบัลลังก์” และ “เสถียรภาพ 

แห่งราชบัลลังก์” เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า 

อยู่หัวเสด็จสวรรคต พระราชโอรส พระราชธิดาทั้งหลาย 

ยงัทรงพระเยาว ์พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

ทรงเปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลเอาใจใส่ 

สมาชิกแห่งพระราชวงศ์ทุกพระองค์  จึงทรงพระราชทาน 

ความรักความเมตตาแก่พระประยูรญาติ โดยทรงเมตตา 

อปุการะและใหค้วามสนทิสนม ทรงสนบัสนนุดา้นการศกึษา  

พระราชทานโอกาสในการทำงานและพระราชทาน 

ความชอบแก่เจ้านายที่ทรงรับราชการและทำคุณประโยชน์ 

แก่แผ่นดิน ส่วนบทที่ 6 เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งช่วง 

ต้นรัชกาล“เกิดวิกฤตการณ์วังหน้า” จากการที่รัชกาลที่ 5  

ทรงริเริ่มปฏิรูปปรับปรุงการปกครองประเทศให้ทันสมัย  

โยงอำนาจเข้าศูนย์กลาง รวบรวมการเก็บภาษีมาอยู่ที่ 

เดียวกัน ซึ่งกระทบกระเทือนต่อ การเก็บรายได้ สร้าง 

ความไม่พอใจแก่เจ้านายและขุนนางเก่าแก่เป็นอันมาก  

ซึ่งบั่นทอนความมั่นคงของราชบัลลังก์ พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

ธรรมเนียม 

 การสถาปนาองค์รัชทายาทเป็นตำแหน่งสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธราช สยามมกุฎราชกุมารแทนตำแหน่ง 

พระมหาอุปราช เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงแห่ง 

ราชบัลลังก์

 สว่นที ่2 “ความรกัตอ่แผน่ดนิสยาม” ประกอบดว้ย  

บทที ่7 ถงึบทที ่16 ผูอ้า่นจะไดท้ราบและเขา้ใจความเปน็มา 

ของระบบบริหารราชการและการพัฒนาประเทศให้เป็น 

สากล สมเด็จพระปิยมหาราช ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของ 

พสกนิกรชาวไทย ซึ่งทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศ 

ไว้มากมาย ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การคลัง  

ระบบยุติธรรมและศาล การทหาร การชลประทานและ 

การเกษตร การสื่อสารคมนาคม รวมถึงการรถไฟและ 

โทรศัพท์ การเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศ การทำน ุ

บำรุงพระพุทธศาสนา การวางผังเมือง การทำนุบำรุง 

ศิลปกรรม และการพัฒนาสถาปัตยกรรม พระราชดำริ 

และพระราโชบายในการต่าง ๆ 

 สว่นที ่3 เปน็ “ความรกัตอ่พสกนกิร” ประกอบดว้ย 

บทที่ 17 ถึงบทที่ 24 เป็นประวัติศาสตร์การยกเลิกระบบ 

ไพร่ ทาส การสร้างระบบการศึกษาให้กับราษฎรโดยทั่วไป  

การสาธารณสุข การสาธารณูปโภค การดูแลความสงบ 

เรียบร้อยในบ้านเมืองด้วยโปลิศ การเลิกระบบบ่อนเบี้ย 
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การพนัน ซึ่งเป็นอบายมุข การปรับวิถีทันสมัยทั้งเรื่อง 

เครื่องแต่งกาย อาหาร ที่อยู่อาศัย ความบันเทิง การเสด็จ 

ประพาสต้น และการเสด็จตรวจราชการหัวเมือง เพื่อทรง 

สำรวจทุกข์สุขของราษฎร 

 ในด้านความรักต่อแผ่นดินสยามและความรัก 

ต่อพสกนิกร รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปฏิรูประบบการบริหาร 

ราชการแผ่นดินครั้งสำคัญ โดยทรงยึดถือความสุขของ 

ประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ เปรียบ 

เสมือนการ “พลิกแผ่นดิน” (revolution) ทรงเป็นทั้ง  

“ปิยมหาราชา” ของปวงชนชาวไทยและ “ปิยภัสดา”  

ทีพ่ระภรรยาทัง้หลายเคารพรกั ภกัด ีพระองคพ์ระราชทาน 

ความใส่พระทัย ยกย่องให้เกียรติต่อพระภรรยาทั้งที่ทรง 

ฐานนัดรสงูศกัดิแ์ละสามญัชน การคดัเลอืกสรรสตรทีีจ่ะมา 

ทำหน้าที่นี้ต้องดำเนินการอย่างรัดกุมตามธรรมเนียมที่ 

ปฏิบัติมาแต่โบราณและเป็นธรรมเนียมของรัฐในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ที่รับสืบทอดมาจากอินเดีย สมัย 

พราหมณ์-ฮินดู คือ พิจารณาจากชาติตระกูลเป็นเกณฑ์ 

สำคัญ โดยเฉพาะพระราชวงศ์ที่ ใกล้ชิด เพื่อคงความ 

บรสิทุธิ ์ศกัดิส์ทิธิแ์หง่สายพระโลหติในราชตระกลู นอกจากนี ้

ก็อาจคัดเลือกด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น การประสาน 

ความสมัพนัธ์ในหมูพ่ระราชวงศ ์หรอืกบัราชวงศข์องรฐัอืน่  

การประสานผลประโยชน์ในระบบอปุถมัภก์บัตระกลูขนุนาง 

และพ่อค้าสำคัญ หรือจากความพึงพอพระราชหฤทัย 

ส่วนพระองค์ ซึ่งหนังสือ ธิราชเจ้าจอมสยาม ได้รวบรวม  

“สนิทเสน่หาในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” ไว้อย่าง 

ละเอียด

 ในบทท้ายเล่ม เป็นปกิณกะ พระราชนิยม 

ส่วนพระองค์ เรื่องการ ทรงโปรดดอกกุหลาบ ความ 

สนพระทัยดอกไม้นานาพรรณ ดังปรากฏในพระราช 

หัตถเลขา ในการเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป 

ครั้งที่สอง พ.ศ. 2450 ไว้ในหลายแง่มุม อาทิ พระราช 

หัตถเลขาฉบับที่ 14 วันที่ 13 พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ศก  

126 ขณะประทับอยู่ ณ เมืองซันเรโม ประเทศอิตาลี  

ได้ทรงเสด็จไปทอดพระเนตรสวนกุหลาบของชาวเยอรมัน  

ชื่อบรอยเออ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องการผสมต้นกุหลาบ  

พระองค์ทรงให้ล่ามแปลวิธีการปลุกกุหลาบ ตั้งแต่เรื่องดิน  

วธิผีสมเกสร วธิฝีากหนาม และวธิตีอ่กิง่กหุลาบ และทรงเลา่ 

พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดลว่า  

ถึงเรือนกุหลาบว่า …มีกุหลาบที่ตานี่ผสมใหม่อย่างหนึ่ง  

ดอกโตเท่าดอกบัวสตบงกช กลีบซ้อนจนไม่แลเห็นเกสร  

สีแดงเข้มเกือบเปนบานเย็น …เขาขอตั้งชื่อว่าพระเจ้า 

แผ่นดินสยามพ่อได้อนุญาตให้แกตั้ง…

 ในเรื่องปลูกต้นกุหลาบนี้ ถ้าจะเล่นในเมืองเรา 

ให้ได้ดีจริงต้องมีมนุษย์อย่างเช่นตานี่คนหนึ่ง ต้องซื้อ 

พรรณกุหลาบไปจากยุโรปผสมในเมืองเราเห็นจะยาก  

ด้วยมันร้อยเกินไปจะต้องคอยสืบซื้อพรรณซึ่งเขาผสม 

ออกใหม่อยู่เสมอเป็นนิจ ดินเมืองเรามันดีเกินไปจะต้อง 

หาดินที่แร้นแค้นผสมทรายไปจากที่อื่น ถ้าจะมีสวน 

กุหลาบอย่างดีสวนหนึ่ง ออกเงินสักปีละ ๑๐๐ ชั่ง ฤๅ  

๑๕๐ ชั่ง ทั้งค่าจ้างต้นไม้ค่าดิน เห็นจะมีสวนกุหลาบดี 

สวนหนึ่งได้ …พ่อได้สั่งให้นำให้รู้จักกับพระสารสาสน์ 

แล้ว…

 ดา้นอาหาร พระราชนยิมดา้นอาหารเปน็ทีป่ระจกัษ ์

รบัรูก้นัทัว่ไป มิใชเ่ฉพาะเพยีงโปรดการเสวยพระกระยาหาร 

ทั้งไทยและเทศ แต่ยังทรงให้ข้อสังเกตและทรงศึกษา 

ถึงวิธีการประกอบอาหารนั้น ๆ อย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะ 

การปรุงอาหารแบบตะวันตกซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับ 

คนไทย พระองค์ทรงถ่ายทอดวิธีการทำอาหารแบบ 

ตะวันตกแก่พระมเหสีและพระธิดาเพื่อให้ทรงทดลองทำ  

จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น ตำราอาหารแบบตะวันตกยุค 

แรกเริ่มของไทย ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังโปรดที่จะประกอบ 

พระกระยาหารต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง อาทิ 

 พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 13 วันที่ 8 พฤษภาคม  

รัตนโกสินทร์ศก 126 ขณะประทับอยู่ ณ เมืองซันเรโม  

ประเทศอิตาลี ทรงบรรยายวิธีการทำไข่เจียวแก่สมเด็จ 

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล ความว่า

 …ไข่เจียวอีกอย่างหนึ่งที่ควรเราจะทำกินได้เอง  

คือเจียวข้างล่างสุก อ่อนอย่างไข่เจียวฝรั่ง แล้วจึงเอาไข่ 

ผสมกับเครื่องปรุง มีหมูแฮมแลเนื้ออะไรเล็ก ๆ เห็ด  

หยอดลงไปที่ตรงกลางแล้วพับทันที กดขอบให้ติดกัน 
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ไม่ให้ไข่ที่กลางนั้นไหล สำเร็จเปนไข่เจียว ข้างในเปน 

ยางมะตูม สำหรับกินเวลาเช้าอร่อย พ่อคิดถึงลูกจึงเล่า 

เข้ามาให้ฟังเช่นนี้ นึกว่าถ้าลองทำคงทำได้ทันที…

 เมื่อครั้งที่เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองใน พ.ศ.  

2450 เนื่องจากเดินทางที่ยาวนาน พระองค์ทรงคิดถึง 

พระกระยาหารแบบสยามโดยเฉพาะฝีมือเสด็จยาย โดย 

ทรงกล่าวกับพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ ความว่า

 …ข้าฝันไปว่าเสด็จยายทรงปรุงข้าวคลุกกะปิ 

ให้กินอร่อยมาก ทำให้ข้าอยากกินข้าวคลุกกะปิ เจ้าเตรียม 

กะปิและเครื่องปรุงต่าง ๆ สำหรับปรุงไว้ให้ข้า พรุ่งนี้ 

ข้าตื่นนอนข้าจะคลุกเอง…

 ด้านงานศิลปะ พระองค์ทรงโปรดสะสมศิลปวัตถ ุ

ทั้งของเอเชียและชาติตะวันตก ทั้งนี้คงเป็นพระราชนิยม 

ที่สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ดังปรากฏ 

มกีารจดัตัง้หอคองคอเดยีเพือ่จดัแสดงงานศลิปวตัถ ุตา่ง ๆ   

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสต่างแดนทั้งในเอเชีย 

และยุโรป จึงทรงมีพระราชวโรกาสที่จะเลือกซื้อหางาน 

ศิลปวัตถุที่งดงามทรงคุณค่าและเป็นที่นิยมในช่วงเวลานั้น  

ซึ่งมีทั้งภาพวาด รูปประติมากรรม ตลอดจนเครื่องถ้วยจีน 

และเครื่องแก้ว 

 ธิราชเจ้าจอมสยาม เป็นหนังสือที่มีเรื่องราว 

สำคัญของรัชกาลที่ 5 อย่างครบถ้วยสมบูรณ์ตั้งแต่ยังทรง 

พระเยาว์จนถึงสวรรคต พร้อมปกิณกะพระราชนิยมส่วน 

พระองค์ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน มีการเรียบเรียงด้วยการ 

ใช้ภาษาไทยที่ เน้นความสละสลวยเป็นภาษาบอกเล่า 

เรื่องราว มิใช่การเขียนเชิงวิชาการ แต่เนื่องจากเป็น 

เรือ่งราวประวตัศิาสตร ์มิไดเ้ปน็นวนยิาย จงึยงัคงกลิน่อาย 

ของวิชาการไว้ เพื่อให้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาถูกต้อง  

สามารถนำไปอ้างอิงได้ทุกประเด็น สำหรับผู้ที่อ่านหนังสือ 

เล่มนี้จะมีความเข้าใจประวัติศาสตร์มากขึ้น ทั้งยังอ่านง่าย 

ไมเ่หมอืนอา่นงานวชิาการ แมค้นที่ไมม่คีวามรู ้แตต่อ้งการ 

จะศึกษาเรื่องราวในรัชสมัยของพระปิยะมหาราช จะมี 

ความเข้าใจในข้อมูลครบถ้วน ในแง่มุมต่าง ๆ  ที่ถ่ายทอด 

พระจริยวัตรและน้ำพระทัยรักของพระพุทธเจ้าหลวง  

ให้อนุชนรุ่นหลังได้ซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถ ที่ทรงมี 

สายพระเนตรกว้างไกล ตลอดการครองราชย์ 42 ปี ทุกวัน 

เวลาของพระองค์ทรงนึกถึงแต่ว่าจะทำประโยชน์อันใด 

ให้แก่ชาติบ้านเมือง ดังนั้นผู้ได้อ่าน จะทราบว่า มียอด 

พระมหากษตัรยิท์ีท่รงมพีระปรชีาสามารถและทรงงานหนกั 

เพื่อประเทศชาติ มาตลอดพระชนม์ชีพ

เอกสารอ้างอิง
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คู่มือมนุษย์

 พุทธทาสภิกขุ เขียน

เรียบเรียงโดย อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์*

รายการหนังสือสื่อความรู้ ช่วงหนังสือชวนคุย

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 97.75 Mhz.

“คลื่นสีขาวของชาวพุทธ” ครั้งที่ 2 

 คุณปุ่น จงประเสริฐ ผู้ก่อตั้งองค์การฟื้นฟู 

พุทธศาสนา ได้กล่าวว่า หากท่านผู้ใดไม่มีเวลาอ่านหนังสือ 

ธรรมะเล่มอื่นๆ ก็ขอให้อ่านให้ได้สักเล่ม และยิ่งอ่านเร็ว 

เท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเร็วเท่านั้น เพราะท่าน 

จะได้รู้ เคล็ดลับของการมีชีวิตอยู่ ในโลกนี้อย่างไม่มี 

ความทุกข์ มีแต่ความสุขทางใจ

บทกวีธรรม

  เป็นมนุษย์ เป็นได้ เพราะใจสูง

 เหมือนหนึ่งยูง มีดี ที่แววขน

 ถ้าใจต่ำ เป็นได้ แต่เพียงคน

 ย่อมเสียที ที่ตน ได้เกิดมา

 ใจสะอาด ใจสว่าง ใจสงบ

 ถ้ามีครบ ควรเรียก มนุสสา

 เพราะทำถูก พูดถูก ทุกเวลา

 เปรมปรีดา คืนวัน ศุขสันต์จริง

 ใจสกปรก มืดมัว และร้อนเร่า

 ใครมีเข้า ควรเรียก ว่าผีสิง

 เพราะพูดผิด ทำผิด จิตประวิง

 แต่ในสิ่ง นำตัว กลั้วอบาย

 คิดดูเถิด ถ้าใคร ไม่อยากตก

 จงรีบยก ใจตน รีบขวนขวาย

 ให้ใจสูง เสียได้ ก่อนตัวตาย

 ก็สมหมาย ที่เกิดมา อย่าเชือนเอย

 ธรรมกวเีอกทา่นนีย้งัไดร้บัการยกยอ่งจากยเูนสโก  

ให้ เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านส่งเสริมขันติธรรม  

สันติธรรม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี 

ของมวลมนุษย์ นั่นก็คือ ท่านพุทธทาสภิกขุ ในผลงาน 

ชิน้เอก “คูม่อืมนษุย”์ ทีม่ผีูน้ำไปแปลเปน็ภาษาตา่งประเทศ 

หลายภาษา 

 พุทธศาสนา คือ วิชารวมทั้งระเบียบปฏิบัติ  

สำหรับให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ท่านพุทธทาส กล่าวว่า... 

หลักคำสอนของพระพุทธองค์นั้นล้วนแต่เป็นการบ่งระบุ 

ให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยถูกต้องถึงที่สุดอย่างแท้จริง  

เช่น หลักอริยสัจ 4 

 อริยสัจ ข้อที่หนึ่ง คือ ทุกข์ ท่านเปรียบว่า  

สิง่ปรงุแตง่ทัง้ปวงเปน็ทกุข ์เปน็ทีต่ัง้แหง่ความทกุข์ใจ  

แต่คนทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นความทุกข์  

จงึไดม้คีวามอยากในสิง่เหลา่นัน้ แตถ่า้รูแ้ละเขา้ใจจรงิ ๆ  วา่  

นั่นคือความทุกข์ ก็ไม่น่าอยาก ไม่น่ายึดถือ ไม่น่าผูกพัน 

ตัวเองเข้ากับสิ่งใดๆ

 อริยสัจ ข้อที่สอง คือ สมุทัย ท่านก็เปรียบ 

ให้เข้าใจว่า ความอยากนี่แหละเป็นเหตุของความทุกข ์ 

เมื่อคนทั้งหลายไม่เข้าใจเช่นนั้น ก็จึงมักมีความอยากนั่น 

อยากนี่ร้อยแปดพันประการ

*รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและทรัพย์สิน 

  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 อริยสัจ ข้อที่สาม คือ นิโรธหรือนิพพาน ก็คือ 

การดบัความอยากเสยีใหส้ิน้ เปน็ความไมม่ทีกุข ์ซึง่คน 

ทัง้หลายยิง่ไมรู่จ้กัเขา้ไปใหญ ่ทัง้ๆทีเ่ปน็สิง่ทีอ่าจลไุดใ้นที่ 

ทั่ว ๆ  ไป คือพบได้...ตรงที่ความอยากมันดับลงไปนั่นเอง  

แต่ก็ด้วยความไม่รู้...จึงไม่มีใครปรารถนาที่จะดับความ 

อยาก ไม่ปรารถนานิพพาน เพราะไม่รู้ว่าอะไรคือนิพพาน 

 อริยสัจ ข้อที่สี่ คือ มรรค คือวิธีดับความอยาก 

นั้น ๆ เสีย แต่ก็เพราะไม่มีผู้เข้าใจว่าการกระทำอย่างนี้ 

เป็นการดับความอยาก จึงไม่มีใครสนใจเรื่อง อริยมรรค 

มีองค์แปด ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาวิชาความรู ้

ของมนุษย์เราในโลกนี้

 ท่านพุทธทาสกล่าวว่า “พุทธศาสนา แปลว่า  

ศาสนาของผู้รู้” เพราะ พุทธะ แปลว่า ผู้รู้ คือ รู้ความจริง 

ของสิ่งทั้งปวงได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้น พุทธศาสนาจึงเป็น 

ศาสนาที่อาศัยสติปัญญา หรืออาศัยวิชาความรู้ที่ถูกต้อง  

เพื่อทำลายความทุกข์ และต้นเหตุของความทุกข์เหล่านั้น 

 และมีคำกล่าวในพระพุทธศาสนาว่า.....ถ้าน้ำ 

ศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคา จะทำให้คนหมดบาป หมดทุกข์ 

ได้แล้ว พวกเต่า ปู ปลา หรือหอยที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำหรือ 

สระศกัดิส์ทิธิน์ัน้ กค็งจะหมดบาปหมดทกุข์ไปดว้ยในนำ้นัน้ 

เหมอืนกนั หรอืถา้หากวา่คนจะพน้ทกุข์ไดด้ว้ยการบวงสรวง 

บูชาอ้อนวอนแล้ว โลกนี้ก็จะไม่มี ใครมีความทุกข์เลย  

เพราะใครๆ ต่างก็บูชาอ้อนวอนเป็น ...

 ท่านพุทธทาสได้อธิบายถึง ความเหมือนและ 

ความต่างระหว่าง ศาสนากับศีลธรรม ว่า ศาสนา มี 

ความหมายกว้างขวางกว่า ศีลธรรม เพราะศีลธรรม  

หมายถึง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์สุขในขั้นพื้นฐาน 

ทั่วไป และมีตรงกันแทบทุกศาสนา แต่ศาสนาจะหมายถึง 

ระเบียบปฏิบัติในขั้นสูง ผิดแปลกแตกต่างกันไปเฉพาะ 

ศาสนาหนึ่งๆ แม้ศีลธรรมจะทำให้คนดี มีการปฏิบัติที่ไม่ 

เบียดเบียนตนและผู้อื่นตามหลักสังคมทั่วไป แต่เมื่อได้ 

ปฏิบัติครบถ้วนแล้วคนก็ยังไม่พ้นทุกข์อันมาจากความเกิด  

แก่ เจ็บและตาย และยังไม่พ้นทุกข์จากการเบียดเบียน 

ของกเิลส อนัไดแ้ก่โลภะ โทสะและโมหะ ในขณะทีข่อบเขต 

ของพระพุทธศาสนานั้น จะไปไกลกว่า และมุ่งหมาย 

โดยตรงที่จะกำจัดกิเลสดังกล่าว ซึ่งศีลธรรมจะทำได้ไม่ถึง 

 ชุดข้อธรรมเรื่องของ หลักไตรลักษณ์ ซึ่งเป็น 

หลักสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่เราต้องรู้และเชื่อมโยงได้ 

อันได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่านว่าถ้าไม่รู้ ไม่เข้าใจ  

ข้อธรรมชุดนี้ก็ไม่รู้จักพุทธศาสนา เพราะเป็นการประกาศ 

ความจริงที่ว่า สิ่งปรุงแต่งทั้งปวงไม่เที่ยง สิ่งปรุงแต่ง 

ทัง้ปวงเปน็ทกุข ์สิง่ทัง้ปวงไม่ใชต่วัตน กลา่วคอื อนจิจงั  

คือ สิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเรื่อย ไม่มีอะไรเป็นตัวเองที่ 

หยุดอยู่แม้ชั่วขณะ ทุกขัง คือ สิ่งทั้งปวงมีลักษณะเป็น 

ความทุกข์ ทรมานอยู่ในตัวมันเอง มีลักษณะดูแล้วน่าชัง  

นา่เบือ่ นา่ระอาทัง้นัน้ อนตัตา เปน็การบอกใหรู้ว้า่ บรรดา 

สิ่งทั้งปวง ไม่มีอะไรที่เราควรจะเข้าไปยึดถือด้วยจิตใจว่า 

เป็นตัวเรา เป็นของเรา ถ้าไปยึดถือก็ต้องเป็นทุกข์

 ทัง้สามหลกันี ้จะไปเชือ่มโยงกบัอรยิสจัสี่ไดล้งตวั  

ต้องหมายความว่า เป็นการเห็น จนรู้สึกว่าไม่มีอะไร 

น่ายึดถือ ท่านพุทธทาสยังได้แสดงหลักสำคัญที่ทำให้ 

เข้าใจชัดเจน ในเรื่อง ความเข้าใจกับความเห็นแจ้ง  

ท่านกล่าวว่า... “ความเข้าใจที่อาศัยการคำนึงเอาตามหลัก 

เหตุผล กับ ความเห็นแจ้งอย่างที่เรียกว่าเห็นธรรม นั้น  

ในทางธรรมะแล้วต่างกันเป็นคนละเรื่อง เพราะการเห็น 

ธรรมนั้นไม่อาจจะเห็นได้ด้วยการคิดไปตามเหตุผล  

แต่ต้องเห็นแจ้งด้วยความรู้สึกในใจจริงๆ คือ ต้องเป็น 

สิ่งที่เราซึมซาบมาแล้ว ด้วยการผ่านผจญสิ่งนั้น ๆ  มาด้วย 

ตนเอง หรอืดว้ยการมจีติใจจดจอ่อยูก่บัสิง่นัน้ ๆ  โดยอาศยั 

การเฝ้าเพ่งดูอย่างพิจารณา จนมีความรู้สึกเบื่อหน่าย  

ไม่หลงใจในสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกแท้ของตนเอง” ท่านว่า 

ลักษณะสามัญเช่นนี้ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากกว่า 

คำสอนอื่นๆ

 นอกจากหลักอริยสัจ 4 ไตรลักษณ์แล้ว ยังมี 

ข้อธรรมอีกชุด นั่นคือ หลักเรื่องไตรสิกขา คือ ศีล สมาธ ิ 

ปัญญา ว่า... ศีล นั้นเป็นการตระเตรียมเบื้องต้น เป็นการ 

ควบคุมกาย วาจา เพื่อให้เรามีการเป็นอยู่อย่างผาสุกอัน 

จะช่วยให้จิตใจเป็นปกติ ซึ่งอานิสงส์ของศีลนั้นมีหลาย 

ประการแต่ที่สำคัญที่สุดคือ เป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิ  

เพราะศีลนั้นจะเป็นความสงบของจิต และเป็นเครื่อง 
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เจริญของสมาธิ ส่วนอานิสงส์อื่นๆ เช่น ให้เป็นสุข หรือ 

ให้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์นั้น พระพุทธเจ้าไม่ทรง 

มุ่งหมายโดยตรง สมาธิ นั้นก็เช่นกัน เป็นการควบคุม 

ที่จิตที่ใจ เพื่อให้จิตนั้น อยู่ ในสภาพที่สามารถทำหน้าที่ 

ให้เป็นประโยชน์ที่สุด คือ ไม่มีความเห็นผิด ไม่มีความ 

เศร้าหมอง ไม่มีความฟุ้งซ่าน เรียกว่าเป็นการอบรมจิต  

หรือฝึกฝนจิตให้ถึงที่สุด ท่านจึงจัดว่า สมาธิเป็นลักษณะ 

ของมหาบุรุษ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นมหาบุรุษทางโลกหรือ 

ทางธรรม ล้วนต้องมีสมาธิเป็นคุณสมบัติประจำตัวทั้งสิ้น  

ปัญญา พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจน ว่าเมื่อจิตเป็น 

สมาธิแล้ว ย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง  

หมายถึง อาการที่จิตประกอบด้วยสมาธิ ในลักษณะที่ 

พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาต่าง ๆ ที่สะสมอยู่ ใต้จิต 

สำนึกนั้น จะมีคำตอบโพล่งออกมาเฉย ๆ ท่านพุทธทาส 

ก็ได้อธิบายว่า...แม้ว่าจะไม่เกิดสภาวะ “คำตอบโพล่ง 

ออกมา” เราก็ยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือ การน้อมจิตไปสู่การ 

พิจารณาปัญหาที่เรากำลังมีอยู่ และการพิจารณาด้วย 

กำลังของสมาธิในลักษณะนี้เอง เรียกว่า “ปัญญา” ดังนั้น 

ปัญญากับสมาธิ จึงเกี่ยวข้องกันเสมอ ความไม่เที่ยงของ 

สรรพสิง่ทัง้หลายนี ้มสีอนกนัมากอ่นพระพทุธเจา้ แต่ไม่ได ้

ขยายความลึกซึ้งเหมือนพระพุทธองค์ เรื่องทุกข์ก็เช่นกัน  

ไม่ลึกซึ้งถึงที่สุด ไม่ประกอบด้วยเหตุผล และไม่สามารถ 

ชี้ถึงวิธีดับทุกข์ที่สมบูรณ์จริง ๆ  ได้ เพราะยังไม่รู้จักทุกข์ 

อย่างเพียงพอ เท่ากับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 ท่านพุทธทาสได้เขียนไว้ในท้ายคำอนุโมทนาของ 

หนังสือเล่มนี้ว่า “...ข้าพเจ้าขอแสดงความหวังอย่างยิ่ง 

ไวใ้นทีน่ีด้ว้ยวา่ หนงัสอืเลม่นี ้จกัเปน็บนัไดขัน้ตน้หรอื 

เปน็หนงัสอืเลม่แรก ทีถ่า้ศกึษาใหล้ะเอยีดลออแลว้ จะ 

สะดวกแกก่ารศกึษาธรรมะในขัน้สงูเรือ่งอืน่ๆ ทีข่า้พเจา้ 

เคยแสดงไว้ในที่ต่าง ๆ สืบไปโดยแน่นอน”
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(วงเล็บมุมซองด้านขวา	“สมาชิกวารสาร	EAU”)

ประสานการสมัครสมาชิก	:	อรพินท์	ลูกอินทร์

	 	 	 สำนักหอสมุดกลาง	โทร	:	0-2577-1028	#	377

ใบสมัคร
สมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย





ปรัชญา

 “บ่อเกิดแห่งปัญญา คือ การศึกษาที่กว้างไกล”
(Wisdom Through Global Education)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพและคุณธรรมในเอเชีย
(Learning University for Quality and Morality in Asia)




