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บทคัดย�อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค2เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําพูน กลุ6มตัวอย6าง ได8แก6 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 175 รูป เครื่องมือท่ีใช8รวบรวมขอมูลเป=น
แบบสอบถาม วิเคราะห2ข8อมูลโดยใช8สถิติ ได8แก6 ค6าความถ่ี (Frequency) ค6าร8อยละ (Percentage) 
ค6าเฉลี่ย (Mean) และ ส6วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคํานวณหาค6า f – test 
ผลการวิจัยพบว6า การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดลําพูน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู6ในระดับปานกลางเม่ือพิจาณา
เป=นรายด8ายพบว6า ทุกด8านมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน8อยได8แก6
ด8านความขยัน ด8านความมีวินัย และด8านความมีน้ําใจ ส6วนค6าเฉลี่ยน8อยท่ีสุด คือด8านความสะอาด 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับชั้น พบว6า
โดยรวมและรายด8านแตกต6างกันอย6างไม6มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว8นด8านความสะอาด
แตกต6างกันอย6างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

คําสําคัญ: การบริหารโรงเรียน, หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา  
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Abstract 
 

           This research aimed to study  management upon eight basic morals in general 
Buddhist scripture school in Lamphun province. The number of 175 samples was 
recruited from novice monk students of grade levels at high school in the area. The 
instrument was questionnaire with a statistical treatment analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and f-test. The results showed that the overall 
level of opinions toward school management upon eight basic morals in the area 
was moderate. When considered in  each aspect, the value of moderate level on the 
opinions from the most to the least accordingly: Dillgence, Discipline, Good Spirit, 
and Tidiness. The comparison of student opinions toward the school management 
upon eight basic morals among grade levels was found that overall and each aspect 
were different at the non-significance level of 0.05,except for Tidiness that was 
different with the significance level of 0.05 
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อาจารย�ทุกท"าน ท่ีอยู"เบ้ืองหลังในการวางรากฐานการศึกษาให�กับผู�วิจัย ต้ังแต"อดีตจนถึงป<จจุบัน   
ผู�วิจัยหวังว"าวิทยานิพนธ�ฉบับนี้ จะเป6นประโยชน�ต"อหน"วยงานท่ีเก่ียวข�อง และต"อผู�สนใจท่ีจะ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องเช"นเดียวกันนี้  อานิสงส�อันจะพึงเกิดข้ึนจากงานวิจัยฉบับนี้ท้ังหมด ผู�วิจัยขอ
น�อมอุทิศไปให�  คุณพ"อใจหล�า  บุญมายอง  ซ่ึงเป6นโยมบิดาของผู�วิจัยเองท่ีได�ถึงแก"กรรมไปแล�วนั้น 
ขอให�ท"านจงมีความสุขในสุคติสัมปรายภพด�วยเทอญ 
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บทนํา 

 

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

จากสภาพแวดล�อมของสังคมไทยในป�จจุบัน ได�มีการเปลี่ยนแปลงอยู!บ!อยครั้ง ไม!ว!าจะเป$น
การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคมโลก การซึมซับของวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศ มีสื่อ
และเทคโนโลยีท่ีไร�ขีดจํากัดทางด�านการติดต!อสื่อสาร ส!งผลกระทบต!อวิถีชีวิตความเป$นอยู!ของ
สังคมไทยเป$นอย!างยิ่ง ท้ังนี้ สืบเนื่องมาจากความเจริญก�าวหน�าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดถึง
เทคโนโลยีการสื่อสารเข�ามามีบทบาทในสังคมแทบทุกด�าน และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร�าง
เศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย จากภาคเกษตรกรรมสู!ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม ส!งผลทําให�
พฤติกรรมของผู�คนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทสู!สังคมเมือง จากลักษณะของ
ครอบครัวขยายสู!ครอบครัวเด่ียว มีพฤติกรรมความประพฤติล!อแหลมขาดหลักคุณธรรม จาก
วัฒนธรรมนิยมกลายเป$นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม การแพร!ระบาดของอบายมุข สารเสพติด การก!อ
อาชญากรรมในรูปแบบต!าง ๆ ตลอดท้ังการหลั่งไหลเข�ามาของวัฒนธรรมต!างชาติท่ีไม!เหมาะสมกับวิถี
ชีวิตความเป$นอยู!ของสังคมไทย สถานการณ9ดังกล!าวก!อให�เกิดผลกระทบต!อวิถีชีวิตของคนและ
สังคมไทยอย!างรวดเร็ว ทําให�วัฒนธรรมท่ีดีงามของชาติถูกละเลย ครอบครัวขาดความอบอุ!น ชุมชน
ขาดความเข�มแข็ง ก!อให�เกิดป�ญหาสังคมตามมา ส!งผลกระทบถึงพระพุทธศาสนาซ่ึงถือเป$นศาสนา
ประจําชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคมโลก อิทธิพลของวัฒนธรรมต!างประเทศ 
รวมถึงการประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรในป�จจุบันขัดต!อหลักพระธรรมวินัย สร�างความเสื่อม
เสียให�เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา ดังเช!นท่ีปรากฏเป$นท่ีประจักษ9 จนเกิดเป$นวิกฤตการณ9ทาง
พระพุทธศาสนาข้ึน ดังท่ีศาสตราจารย9กิตติคุณปรีชา ช�างขวัญยืน ผู�อํานวยการศูนย9พุทธศาสน9ศึกษา 
จุฬาลงกรณ9วิทยาลัย ได�กล!าวไว�ในในหนังสือพิมพ9ไทยโพสต9 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ไว�ว!า 
“พระสงฆ9ไทยในป�จจุบันประพฤติตัวไม!เหมาะสมอยู!บ!อยครั้ง กระท่ังกระทําผิดกฎหมายว!า ยุคนี้ถือ
เป$นยุคท่ีศาสนาพุทธอยู!ในข้ันวิกฤติมากท่ีสุด เนื่องจากมีพระสงฆ9บางรูปปฏิบัติตัวไม!เหมาะสมกับการ
ท่ีได�ชื่อว!าเป$นผู�สืบทอดศาสนา ผู�ซ่ึงมีฐานะเป$นตัวแทนของพระพุทธเจ�า แต!กลับปฏิบัติตัวไม!ให�เป$นท่ี
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เคารพของชาวบ�าน ส!งผลให�ศาสนาเกิดความมัวหมอง และในระยะยาวจะทําให�ศาสนาเสื่อมหายไป
ในท่ีสุด” 

ป�จจุบันพุทธศาสนาในประเทศไทยได�เกิดวิกฤติศรัทธาซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ด�าน 
นอกจากเรื่องของพระภิกษุท่ีปฏิบัตินอกพระธรรมวินัย กอปรเรื่องของเทคโนโลยี ความรู� รวมถึง
ค!านิยมต!าง ๆ ท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีหลากหลายอันมีผลมาจากเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองส!งผล 
ให�สังคมไทยกลายเป$นสังคมทุนนิยมทําให�ประชากรเกิดการแข!งขันทางด�านเศรษฐกิจ โดยมี
วัตถุประสงค9ในด�านการบริโภควัตถุ เสพติด วัฒนธรรมท่ีไม!ใช!วัฒนธรรมด้ังเดิมของชาติพันธุ9 รูปแบบ
วัฒนธรรมอันเป$นลักษณะจุนเจือของสังคมไทย ยึดติดความคิดเชิงสัญลักษณ9 ขาดคุณธรรม จริยธรรม
อันเป$นจารีตท่ีดีงามของสังคม อีกประการหนึ่ง ในเรื่องของระบบการศึกษาของไทยท่ีเน�นในองค9
ความรู� ท่ีใช�ตอบสนองระบบทุนนิยมและระบบอุตสาหกรรม ซ่ึงเป$นผลมาจากการท่ีสังคมไทย
ปรับเปลี่ยนลักษณะทางสังคมเป$นสังคมเทคโนโลยีอย!างเต็มตัวในป�จจุบัน ทําให�เยาวชน ได�รับ
การศึกษาท่ีโน�มเอียงไปในด�านความรู�ทางเทคโนโลยี  และเครือข!ายทางสังคมในด�านเทคโนโลยีการ
สื่อสาร โดยไม!ตระหนักการพัฒนาทางด�านจิตใจ จากวิชาปรัชญา ศีลธรรมและจริยธรรม ซ่ึงถือเป$น
องค9ความรู�สําคัญท่ีหน!วยงาน ภาครัฐขาดการให�น้ําหนัก เพราะองค9ความรู�เหล!านี้จะเป$นรากฐานของ
สังคมท่ีอุดมไปด�วยคุณธรรมอย!างแท�จริง และจะทําให�สังคมเกิดความเข�มแข็ง  ทําให�มีความตระหนัก
ในคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย9สุจริต มีจิตสาธารณะ เห็นแก!ประโยชน9ส!วนรวมมากกว!าส!วนตน ดังคํา
กล!าวของ ศาสตราจารย9กิตติคุณปรีชา ช�างขวัญยืน (2556:บทความ) “จะเห็นได�ว!าคนสมัยนี้ไปวัดกัน
มากข้ึน เพราะต�องการหาท่ีพ่ึงทางจิตใจ เนื่องจากในชีวิตมีแต!วัตถุสิ่งของเท!านั้น ทว!าส!วนใหญ!ได�แต!
ทําบุญ แต!กลับไม!ได�ธรรมะ ซ่ึงถือเป$นสิ่งสูงสุดท่ีควรได�รับจากการไปวัด แม�แต!พระสงฆ9หลายรูปเองก็
ตาม ก็ไม!สามารถเข�าถึงหลักธรรมท่ีแท�จริงท่ีเป$นเจตนารมณ9ของพระพุทธเจ�าได�เลย เพราะไม!มีการ
ปฏิบัติอย!างแท�จริง คนท่ีเข�าวัดควรมองหาธรรมะมากกว!าแค!การทําบุญ ส!วนพระเองก็ควรศึกษา
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ�าให�แตกฉานแล�วนํามาอบรม เผยแผ!แก!ชาวบ�านต!อไป ไม!ใช!อย!างทุก
วันนี้ท่ีพบว!าพระหลายรูปเล!าเรียนทางด�านศาสนาไปเพ่ือต�องการเลื่อนชั้นยศและต�องการใบปริญญา
บัตรเพ่ือใช�ประกอบอาชีพในอนาคตต!อไปเม่ือสึกออกมาแล�วเท!านั้น รวมถึงยังประพฤติตัวไม!ให�เป$นท่ี
น!าเคารพต!อผู�คนอย!างเช!นข!าวคราวอ้ือฉาวท่ีปรากฏในหน�าสื่อมวลชนบ!อยครั้งในขณะนี้ในอนาคตตน
มองว!าแก!นแท�ของศาสนาจะหายไป เหตุเพราะในป�จจุบันคนเลือกมองแต!เรื่องวัตถุภายนอก โดย
มองข�ามเรื่องภายในจิตใจท่ีพระพุทธเจ�าได�สอนเอาไว�อย!างลึกซ้ึง ควรค!าแก!การศึกษาอย!างยิ่งแต!พบว!า
หลายวัดกลับตอบสนองชาวบ�านทางด�านวัตถุและพิธีกรรมต!างๆ เช!น เครื่องรางของขลัง น้ํามนต9 ขอ
หวย แก�บน ฯลฯ มากกว!า ซ่ึงขัดกับหลักธรรมอย!างมาก ถือเป$นเรื่องท่ีน!าเป$นห!วงอย!างยิ่งในวิกฤติท่ี
เกิดข้ึนกับศาสนาประจําชาติของบ�านเรา จึงอยากฝากให�พุทธศาสนิกชนหันมาสนใจหัวใจหลักของ
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ธรรมะในเรื่องภายใน มากกว!าวัตถุสิ่งของเช!นป�จจุบันเสียที เพ่ือเป$นการรักษาศาสนาพุทธให�อยู!คู!สังคมไทย
ต!อไป” 

ท้ังนี้อาจกล!าวได�ว!าสถาบันท่ีให�ความรู�ขัดเกลาทางสังคมในทุกชนชาติศาสนาคือสถาบัน
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงป�ญหาท่ีส!งผลกระทบต!อพฤติกรรม และค!านิยมของ
เด็กและเยาวชนดังกล!าวจึงได�มีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552-2561 ได�
ประกาศนโยบายเร!งรัด การปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยยุคใหม! โดยยึดหลักคุณธรรม นํา
ความรู� เพราะการพัฒนาคนโดยใช�คุณธรรมเป$นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู�ท่ีเชื่อมโยงความ
ร!วมมือของสถาบันครอบครับ ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาเยาวชนให�เป$น
คนดี คนเก!ง มีความรู� และอยู!ดีมีสุข โดยคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ อันประกอบด�วย 1)ความขยัน 
2) การประหยัด 3) ความซ่ือสัตย9 4) ความมีวินัย 5) ความสุภาพ 6) ความสะอาด 7) ความสามัคคี    
และ 8) ความมีน้ําใจ 

จากนโยบายเร!งรัดการปฏิรูปการศึกษา 8 นโยบาย ซ่ึงการยกระดับคุณธรรม จริยธรรมซ่ึง
เป$นคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ รวมอยู!ในนโยบายข�างต�น สถานศึกษาจึงควรตระหนักในการปลูกฝ�ง
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการเพ่ือพัฒนา เยาวชนของชาติ ให�เป$นไปตามเปQาหมายหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ กล!าวคือผู�เรียน เก!ง ดี มีสุข ก�าวสู!สังคมคุณธรรมนําความรู� โดยขอความร!วมมือ
จากสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือให�การดําเนินการ
ประสบความสําเร็จสามารถนําไปสู! ยุทธศาสตร9ท่ีสําคัญ นําไปสู!ความสําเร็จตามวัตถุประสงค9ท่ีวางไว�
ทุกฝRายจะต�องมีความต้ังใจ และลงมือปฏิบัติอย!างจริงจัง ตามกฎกระทรวง แบ!งส!วนราชการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห!งชาติ พุทธศักราช 2549 กําหนดให�สํานักงานพระพุทธศาสนาแห!งชาติ มีอํานาจ
หน�าท่ีในการทํานุบํารุงพุทธศาสนา ศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู�คู!คุณธรรม โดยมีกองพุทธศาสนศึกษาเป$น
หน!วยงานย!อย ในการประสานและดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมดูแลจัดการศึกษาวิชาการ
พระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาศึกษา และรับผิดชอบงาน
การศึกษาของคณะสงฆ9 โดยมาตรา 12 แห!งพระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ พุทธศักราช 2542 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 และตามกฎกระทรวง ว!าด�วย สิทธิในการจัด
การศึกษา ข้ัน พ้ืนฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พุทธ ศักราช 2548 ได� ให�สิทธิสถาบัน
พระพุทธศาสนา จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแก!พระภิกษุและสามเณร การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาศึกษา เป$นการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีรัฐกําหนดให�มีข้ึนตามความประสงค9ของคณะ
สงฆ9 เพ่ือให�พระภิกษุสามเณร มีความรู�ท้ังทางโลกและทางธรรมควบคู!กันไป เป$นการจัดการศึกษาท่ี
มุ!งเน�นให�พระภิกษุสามเณร เป$นศาสนทายาทท่ีดี มีความรู�ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมี
ความรู�ความเข�าใจในหลักธรรมคําสอน น�อมนําหลักธรรม และพระวินัยไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให�เกิด
ประโยชน9สุขแก!ชีวิต เกิดป�ญญาสามารถดํารงอยู!ในสังคมได�อย!างมีความสุข และช!วยสืบทอด ปกปQอง 
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รักษาพระพุทธศาสนาให�เจริญรุ!งเรือง และส!งเสริมให�เกิดสันติสุขแก!สังคมไทยและสังคมโลกสืบไป 
ด�วยเหตุนี้ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห!งชาติ จึงส!งเสริมให�วัดท่ีมีความพร�อมในทุก ๆ ด�าน จัดต้ัง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาศึกษา และขยายชั้นเรียนในระดับสูงข้ึน เพ่ือสร�าง
ประโยชน9แก!สังคม พระพุทธศาสนา และประเทศ 

ดังนั้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาศึกษา ท่ีจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมท่ี
เน�นด�านคุณธรรม จริยธรรมและค!านิยมท่ีดีงามของมนุษย9เป$นแบบอย!างท่ีดี ในสังคม ตามความมุ!ง
หมายในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ พุทธศักราช
2542 แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตราท่ี 6 ท่ีจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เป$นมนุษย9ท่ีสมบูรณ9 ท้ังร!างกาย จิตใจ สติป�ญญา ความรู� คุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู!ร!วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�อย!างปกติสุข และพัฒนา
สังคมไทยให�เป$นสังคมท่ีมีความเข�มแข็ง มีดุลยภาพ เนื่องจากพระพุทธศาสนามีบทบาทและอิทธิพล
ต!อวิถีชีวิตความเป$นอยู!ของสังคมไทย  หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ถือเป$นหลักธรรมท่ีสําคัญใน
การบริหารจัดการศึกษา เพราะจะส!งผลให�ผู�เรียนมีความประพฤติท่ีดีงามได� 

คณะสงฆ9ของจังหวัดลําพูน ร!วมกับ สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน ซ่ึงเป$นหน!วยงานท่ี
กํากับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได�จัดให�มีการประชุม
คณะสงฆ9จังหวัดลําพูน ร!วมกับผู�บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําพูน 
ข้ึนในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ตามระเบียบวาระการประชุมของคณะสงฆ9จังหวัดลําพูน ระเบียบ
วาระท่ี 2 เรื่อง “การประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรท่ีไม!เหมาะสมกับสมณะสารูป” ท้ังนี้เพ่ือ
ปQองกันความเสื่อมเสียท่ีจะเกิดข้ึนแก!พระพุทธศาสนา ในการประพฤติปฏิบัติไม!เหมาะสมของ
พระภิกษุสามเณร ซ่ึงในท่ีประชุมก็ได�มีมติเห็นชอบให�เจ�าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ตลอดจนถึง
ผู�บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําพูน ได�เข�มงวดกวดขันเรื่องเก่ียวกับ
การประพฤติปฏิบัติท่ีไม!เหมาะสมของพระภิกษุสามเณร นอกจากนั้นท่ีประชุมยังแจ�งให�แก!ผู�บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน ได�ทราบถึงป�ญหาท่ีเกิดข้ึน และ
ได�ตระหนักถึงการปลูกฝ�งคุณธรรมจริยธรรมให�กับนักเรียน เพราะในป�จจุบันยังมีพระภิกษุสามเณร
โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรท่ีศึกษาอยู!ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา บางรูปยังมี
ความประพฤติปฏิบัติท่ีไม!เหมาะสมกับสมณะสารูปหลายประการ เช!นการแต!งกายท่ีไม!สุภาพ การไป
ในสถานท่ีอโคจร และการออกจากวัดในเวลาวิกาล การไปเล!นเกมส9คอมพิวเตอร9ในร�านเกมส9 ในขณะ
ท่ียังอยู!ในเวลาเรียน ส!งผลสืบเนื่องไปถึงพฤติกรรมในการเรียน คือทําให�ใช�จ!ายฟุRมเฟUอย ข้ีเกียจ ไม!
ต้ังใจเรียน และขาดกิจกรรมของโรงเรียนอยู!บ!อยครั้ง หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ จึงเป$น
หลักธรรมท่ีโรงเรียนพระปริยัติธรรม สามารถนํามาใช�เป$นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือให�
เกิดกระบวนการเรียนรู� และการประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรท่ีดีงามเหมาะสมกับสมณะ
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ส า รู ป อั น ก! อ ใ ห� เ กิ ด ศ รั ท ธ า ใ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  ใ ห� เ กิ ด ข้ึ น แ ก! พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น ไ ด�    
 

จากเหตุผลดังกล!าว ทําให�ผู�วิจัยสนใจ ท่ีจะศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรม
พ้ืนฐาน 8 ประการ โดยการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการ เพ่ือนําผลท่ีได�จากการวิจัย ไปใช�ปรับปรุง แก�ไข พัฒนา การบริหารโรงเรียนตามหลัก
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ อันจะเป$นประโยชน9ต!อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ
หน!วยงานท่ีเก่ียวข�อง สามารถนําไปประยุกต9ใช�ในการพัฒนาการบริหารในหน!วยงานของตนได� 

1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน  
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  ของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับชั้นของผู�ตอบแบบสอบถาม   
 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับชั้นของผู�ตอบแบบสอบถาม มีความแตกต!างกัน 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยมุ!งศึกษาถึง การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 

ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําพูน จํานวน 8 ด�าน คือ        
1) ด�านความขยัน 2) ด�านความประหยัด 3) ด�านความซ่ือสัตย9 4) ด�านความมีวินัย 5) ด�านความ
สะอาด 6) ด�านความสุภาพ 7) ด�านความสามัคคี  และ 8) ด�านความมีน้ําใจ ตามระดับชั้นของ
ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย 
          ตัวแปรต�น (Independent Variable) ประกอบ ด�วย 
 1. ระดับชั้น จําแนกออกเป$น 
      ชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 4 
  ชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 5 
  ชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 6 
         ตัวแปรตาม (Dependent Variable ) ได�แก!การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน  8 
ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําพูน  ท้ัง 8 ด�าน ประกอบด�วย 
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1) ความขยัน 2) ความประหยัด 3) ความซ่ือสัตย9 4) ความมีวินัย 5) ความสุภาพ 6) ความสะอาด 7) 
ความสามัคคี 8) ความมีน้ําใจ 
   
 1.4.2 ขอบเขตประชากร และกลุ*มตัวอย*าง 
                     1) ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย ประกอบด�วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 4- 6 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน  จํานวน  8  โรงเรียน ในปbการศึกษา 2557 
มีจํานวนนักเรียน ท้ังสิ้น  320  รูป 
       2) กลุ!มตัวอย!างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�กําหนดขนาดของกลุ!มตัวอย!างประชากร
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 4 – 6 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ลําพูน ตามตารางกําหนดขนาดกลุ!มตัวอย!างของ R.V. Krejcie and Morgan. (1970 : 607- 608) 
อ�างใน อุเทน ป�ญโญ (2557 : 140) ได�ขนาดกลุ!มตัวอย!าง จํานวน 175 รูป 
 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําพูน” ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสารเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง นํามากําหนดเป$นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภาพต!อไปนี้  
 
 
  ตัวแปรต.น            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ระดับช้ัน 

1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 4 
2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 5 
3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 6 
  

คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  

 1) ด�านความขยัน 
 2) ด�านความประหยัด 
 3) ด�านความซ่ือสัตย9 
 4) ด�านความมีวินัย 
 5) ด�านความสะอาด 
 6) ด�านความสุภาพ 
 7) ด�านความสามัคคี 
 8) ด�านความมีน้ําใจ 
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1.6 นิยามศัพท!เฉพาะ 
        การบริหารโรงเรียน  หมายถึง การส!งเสริม และการพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู� และความ
ประพฤติปฏิบั ติตนท่ีเหมาะสม ตามแนวคิดเ ก่ียวกับคุณธรรมข้ันพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ   
         คุณธรรม หมายถึง แนวปฏิบัติ และอุปนิสัยอันดีงาม ท่ีสั่งสมอยู!ในจิตใจ ของบุคคล อุปนิสัย
อันนี้ได�มาจากความสํานึกรู� ความพยายาม และการประพฤติปฏิบัติท่ีดีติดต!อกันมาเป$นเวลานาน 
         คุณธรรมข้ันพ้ืนฐาน 8 ประการ หมายถึง แนวคิดเก่ียวกับหลักประพฤติ และการปฏิบัติตน
ของผู�เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
ไว� 8 ประการ ดังนี้ 
                   ความขยัน หมายถึง ความต้ังใจ เพียรพยายาม ทําหน�าท่ีการงานอย!างต!อเนื่อง 
สมํ่าเสมอ ความขยันต�องปฏิบัติควบคู!กับการใช�สติป�ญญาแก�ป�ญหาจนเกิดผลสําเร็จ 
                   ความประหยัด หมายถึง การรู�จักเก็บออม ถนอมใช�ทรัพย9สิน สิ่งของแต!พอควร ใช�ให�
เกิดประโยชน9คุ�มค!า ไม!ฟุRมเฟUอย ฟุQงเฟQอ 
                   ความซ่ือสัตย! หมายถึง การกระทําท่ีซ่ือตรง และจริงใจ ท้ังทางกาย วาจา และใจ ท้ัง
ต!อตนเอง สังคม และหน�าท่ีการเงิน โดยยึดหลักแห!งความยุติธรรม ไม!ลําเอียง หรืออคติ และมีแบบ
แผนท่ีถูกต�อง ดีงาม 
                  ความมีวินัย หมายถึง การยึดม่ันในระเบียบแบบแผน ข�อบังคับ และข�อปฏิบัติของ
สถานศึกษา สถาบัน องค9กร สังคมและประเทศ ซ่ึงมีท้ังวินัยในตนเอง และวินัยต!อสังคมโดยท่ีตนเอง
ยินดีปฏิบัติตามอย!างเต็มใจ และต้ังใจ 
                  ความสุภาพ หมายถึง ความเรียบร�อย อ!อนโยน ละมุนละม!อมมีกริยามารยาทท่ีดีงาม 
และมีสัมมาคารวะต!อบิดา มารดา ผู�ใหญ! ครูอาจารย9 และผู�อ่ืน 
                 ความสะอาด หมายถึง ปราศจากความมัวหมองท้ังกายใจ และสภาพแวดล�อม ความ
ผ!องใส เป$นท่ีเจริญตา ทําให�เกิดความสบายใจแก!ผู�พบเห็น 
                 ความสามัคคี หมายถึง ความพร�อมเพรียงกัน กลมเกลียว ปรองดอง ร!วมใจกัน
ปฏิบัติงานให�บรรลุผลตาม ท่ีต�องการ ปฏิบัติงานด�วยความสร�างสรรค9 ปราศจากการทะเลาะวิวาทไม!
เอารัดเอาเปรียบกันเป$นการยอมรับความมีเหตุผล และ ความแตกต!าง หลากหลายทางความคิดและ
เชื้อชาติ หรือเรียกว!า มีความสมานฉันท9 
                 ความมีน้ําใจ หมายถึง การมีความจริงใจท่ีไม!เห็นแก!เพียงตนเอง หรือเรื่องของตนเอง 
แต!เห็นอกเห็นใจผู�อ่ืน เห็นคุณค!าในเพ่ือนมนุษย9 มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส! ให�ความสนใจในความ
ต�องการ ความจําเป$น ความทุกข9สุขของผู�อ่ืน และพร�อมท่ีจะให�ความช!วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
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          โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน
เฉพาะพระภิกษุสามเณร ในระดับมัธยมศึกษาตอนต�น และตอนปลาย 
         นักเรียน หมายถึง ผู�เรียนท่ีกําลังศึกษาอยู!ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 4 – 6 ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดลําพูน 
         ระดับช้ัน หมายถึง ระดับชั้นของมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดลําพูน ต้ังแต!ชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 4  ชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 5 และชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 
6 ประจําปbการศึกษา 2557 
 
1.7 ประโยชน!ท่ีได.รับจากการวิจัย 
 1. ผู�บริหารโรงเรียนได�ข�อมูลเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการ ของ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน 
 2. ผู�บริหารได�ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับชั้นของ
ผู�ตอบแบบสอบถาม 



 

 

บทที่ 2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

         การวิจัย เรื่อง การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียน       

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน มีเอกสารท่ีเก่ียวข-องประกอบด-วย แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องมีรายละเอียด ดังต0อไปนี้   

 2.1 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง   

           2.1.1 การบริหารสถานศึกษา 

                    1) ความหมายของการบริหาร 

                   2) ความสําคัญของการบริหาร   

          3) ทฤษฎีการบริหาร 

           2.1.2  การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

           2.1.3 หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 

                    1) ความหมายของคุณธรรม 

                   2) ความสําคัญของคุณธรรม  

                     3) ท่ีมาของคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 

                   4) ความสําคัญของคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 

                    5) นโยบายการปลูกฝ<งคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการในสถานศึกษา 

 2.2  บริบทของสนามท่ีศึกษา  

 2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง  

                งานวิจัยในประเทศ 

                งานวิจัยต0างประเทศ  
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2.1 แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข�อง 

          2.1.1 การบริหารสถานศึกษา 

          ความหมายของการบริหาร 

          การบริหาร คือ การจัดการบริหารขององค?กร เพ่ือให-การบริหารนั้น ประสบผลสําเร็จ 

แนวคิดในการบริหาร อ-างใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545:39) กล0าวว0า การบริหารคือ “แนวทางหรือ

วิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ0ม” เพ่ือให-เกิดความสุขและความสงบเรียบร-อย สภาพเช0นนี้ได-มี

วิวัฒนาการตลอดมา โดยผู-นํากลุ0มขนาดใหญ0 เช0น ในระดับประเทศของภาครัฐ ในป<จจุบันอาจเรียกว0า 

“ผู-บริหาร” ขณะท่ีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ0มนั้น เรียกว0า การบริหาร หรือการบริหารราชการ  

ด-วยเหตุผลเช0นนี้ มนุษย?จึงไม0อาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได-ง0าย และทําให-กล0าวได-

อย0างม่ันใจว0า “ท่ีใดมีประเทศ ท่ีนั่นย0อมมีการบริหาร” 

          คําว0า การบริหาร  มีรากศัพท?มาจากภาษาลาตินหมายถึงช0วยเหลือ หรืออํานวยการ การ

บริหารมีความสัมพันธ?หรือมีความหมายใกล-เคียงกับคําว0า “minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใช-หรือผู-รับ

ใช- หรือผู-รับใช-รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายด้ังเดิมของคําว0า administer หมายถึง การติดตาม

ดูแลสิ่งต0าง ๆ 

          การบริหาร บางครั้งเรียกว0า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติ 

งานใด ๆ ของหน0วยงานของรัฐ และ หรือ เจ-าหน-าท่ีของรัฐ ถ-าเปTนหน0วยงานภาคเอกชน หมายถึงของ

หน0วย งาน และ หรือ บุคคลท่ีเก่ียวข-องกับคน สิ่งของและหน0วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต0าง ๆ เช0น 

(1) การบริหารนโยบาย (2) การบริหารอํานาจหน-าท่ี  (3) การบริหารคุณธรรม (4) การบริหารท่ี

เก่ียวข-องกับสังคม  (5) การวางแผน) (6) การจัดองค?การ) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย?  (8) การ

อํานวยการ (9) การประสานงาน   (10). การรายงาน และ (11) การงประมาณ  เช0นนี้ เปTนการนํา 

“กระบวนการบริหาร” หรือ “ป<จจัยท่ีมีส0วนสําคัญต0อการบริหาร” ท่ีเรียกว0า แพ็มส?-โพสคอร?บ 

(PAMS-POSDCORB) แต0ละตัวมาเปTนแนวทางในการให-ความหมาย  

          พร-อมกันนี้ อาจให-ความหมายได-อีกว0า การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ

ปฏิบัติงานใด ๆ ของหน0วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ-าหน-าท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวข-องกับ คน สิ่งของ และ

หน0วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต0าง ๆ เช0น (1) การบริหารคน (2) การบริหารเงิน  (3) การบริหารวัสดุ

อุปกรณ?  (4) การบริหารงานท่ัวไป  (5) การบริหารการให-บริการประชาชน  (6) การบริหารคุณธรรม   
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(7) การบริหารข-อมูลข0าวสาร  (8) การบริหารเวลา และ (9) และการบริหารการวัดผล เช0นนี้ เปTนการนํา 

“ป<จจัยท่ีมีส0วนสําคัญต0อการบริหาร” ท่ีเรียกว0า 9 M  แต0ละตัวมาเปTนแนวทางในการให-ความหมาย 

          การให-ความหมายท้ัง 2 ตัวอย0างท่ีผ0านมานี้ เปTนการนําหลักวิชาการด-านการบริหาร คือ 

“กระบวนการบริหาร” และ “ป<จจัยท่ีมีส0วนสําคัญต0อการบริหาร” มาใช-เปTนแนวทางหรือกรอบ

แนวคิดในการให-ความหมาย ซ่ึงน0าจะมีส0วนทําให-การให-ความหมายคําว0าการบริหารเช0นนี้ครอบคลุม

เนื้อหาสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการบริหาร ชัดเจน เข-าใจได-ง0าย เปTนวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด-วย 

นอกจาก 2 ตัวอย0างนี้แล-ว ยังอาจนําป<จจัยอ่ืนมาใช-เปTนแนวทางในการให-ความหมายได-อีก เปTนต-นว0า 

3 M ซ่ึงประกอบด-วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานท่ัวไป 

(Management) และ 5 ป ซ่ึงประกอบด-วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และ

ประชาสัมพันธ? เพ่ือช0วยเพ่ิมความเข-าใจการบริหารมากข้ึน จึงขอนําความหมายคําว0า การบริหาร การ

จัดการ และการบริหารจัดการ มาแสดงไว-ด-วย เช0น 

          สมพงศ? เกษมสิน (2514 : 13-14) มีความเห็นว0า การบริหาร หมายถึง การใช-ศาสตร?และ

ศิลปeนําเอาทรัพยากรบริหาร เช0น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มาประกอบการตาม

กระบวนการบริหาร เช0น POSDCORB MODEL ให-บรรลุวัตถุประสงค?ท่ีกําหนดไว-อย0างมี

ประสิทธิภาพ  

 สมพงศ? เกษมสิน (2523:5-6) กล0าวไว-ว0า คําว0า การบริหารนิยมใช-กับการบริหารราชการ 

หรือการจัดการเก่ียวกับนโยบาย ซ่ึงมีศัพท?บัญญัติ ว0า รัฐประศาสนศาสตร?  และคําว0า การจัดการ  

นิยมใช- กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว- สมพงศ? เกษมสิน 

ยังให-ความหมายการบริหารไว-ว0า การบริหารมีลักษณะเด0นเปTนสากลอยู0หลายประการ ดังนี้ 

          1) การบริหารย0อมมีวัตถุประสงค? 

          2) การบริหารอาศัยป<จจัยบุคคลเปTนองค?ประกอบ 

          3) การบริหารต-องใช-ทรัพยากรการบริหารเปTนองค?ประกอบพ้ืนฐาน 

          4) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปTนกระบวนการ 

          5) การบริหารเปTนการดําเนินการร0วมกันของกลุ0มบุคคล 

          6) การบริหารอาศัยความร0วมมือร0วมใจของบุคคล กล0าวคือ ความร0วมใจจะก0อให-เกิดความ

ร0วมมือของกลุ0มอันจะนําไปสู0พลังของกลุ0มท่ีจะทําให-บรรลุวัตถุประสงค? 

          7) การบริหารมีลักษณะการร0วมมือกันดําเนินการอย0างมีเหตุผล 
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          8) การบริหารมีลักษณะเปTนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค? 

          9) การบริหารไม0มีตัวตน แต0มีอิทธิพลต0อความเปTนอยู0ของมนุษย? 

          อนันต? เกตุวงศ?  (2523 : 27) ให-ความหมายการบริหาร ว0า เปTนการประสานความพยายาม

ของมนุษย? (อย0างน-อย 2 คน) และทรัพยากรต0าง ๆ เพ่ือทําให-เกิดผลตามต-องการ  

          ไพบูลย? ช0างเรียน (2532:17) ให-ความหมายการบริหารว0า หมายถึง ระบบท่ีประกอบไป

ด-วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารท้ังทางวัตถุและคนมาดําเนินการเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค?ท่ีกําหนดไว-อย0างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

          ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2535:8) มองการบริหารในลักษณะท่ีเปTนกระบวนการโดยหมายถึง

กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส0วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข-องกับการ

นําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  

          บุญทัน ดอกไธสง (2537:1) ให-ความหมายว0า การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู0

ให-มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต-องการของบุคคล องค?การ หรือประเทศ หรือการ

จัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค?การ  

          วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545:36-38) แบ0งการบริหาร ตามวัตถุประสงค?หลักของการจัดต้ัง

หน0วยงานไว- 6 ส0วน ดังนี้  

          ส0วนท่ีหนึ่ง การบริหารงานของหน0วยงานภาครัฐ ซ่ึงเรียกว0า การบริหารรัฐกิจ   หรือการ

บริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค?หลักในการจัดต้ัง คือ การให-บริการสาธารณะ  ซ่ึงครอบคลุมถึงการ

อํานวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร-อย ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ 

เปTนต-น การบริหารส0วนนี้เปTนการบริหารของหน0วยงานของภาครัฐ ไม0ว0าจะเปTนหน0วยงานท้ังใน

ส0วนกลาง ส0วนภูมิภาค และส0วนท-องถ่ิน เช0น การบริหารงานของหน0วยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง กรม หรือเทียบเท0า การบริหารงานของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงานของหน0วยการ

บริหารท-องถ่ิน หน0วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดท้ังการบริหารงานของหน0วยงานของ

รัฐวิสาหกิจ เปTนต-น 

          ส0วนท่ีสอง การบริหารงานของหน0วยงานภาคธุรกิจ ซ่ึงเรียกว0า การบริหาร ธุรกิจ  หรือการ

บริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน0วยงานของเอกชน ซ่ึงมีวัตถุ ประสงค?หลักของการจัดต้ังเพ่ือ

การแสวงหากําไร หรือการแสวงหากําไรสูงสุด ในการทําธุรกิจ การค-าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือ
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ให-บริการ เห็นตัวอย0างได-อย0างชัดเจนจากการบริหารงานของ บริษัท ห-างร-าน และห-างหุ-นส0วน

ท้ังหลาย 

          ส0วนท่ีสาม การบริหารของหน0วยงานท่ีไม0สังกัดภาครัฐ ซ่ึงเรียกย0อว0า หน0วยงาน เอ็นจีโอ 

(NGO) เปTนการบริหารงานของหน0วยงานท่ีไม0แสวงหาผลกําไร มีวัตถุประสงค?หลักในการจัดต้ัง คือ

การไม0แสวงหาผลกําไร (non - profit) เช0น การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม 

          ส0วนท่ีสี่ การบริหารงานของหน0วยงานระหว0างประเทศ มีวัตถุประสงค?หลักของการจัดต้ัง 

คือ ความสัมพันธ?ระหว0างประเทศ เช0น การบริหารงานของสหประชาชาติ องค?การค-าระหว0างประเทศ 

และกลุ0มประเทศอาเซียน  

          ส0วนท่ีห-า การบริหารงานขององค?กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค?กรส0วนนี้

เกิดข้ึนหลังจากประกาศใช-รัฐธรรมนูญแห0งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญได-กําหนดให-มีองค?กรตามรัฐธรรมนูญข้ึน เช0น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล

ปกครอง คณะกรรมการปmองกันและปราบปรามการทุจริตแห0งชาติ คณะกรรมการการเลือกต้ัง และ

ผู-ตรวจการแผ0นดินของรัฐสภา เปTนต-น องค?กรดังกล0าวนี้ถือว0าเปTนหน0วยงานของรัฐเช0นกัน แต0มี

ลักษณะพิเศษ เช0น เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล0าว และมีวัตถุประสงค?หลักในการ

จัดต้ังเพ่ือปกปmองคุ-มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของหน0วยงานของรัฐและเจ-าหน-าท่ีของรัฐ 

          ส0วนท่ีหก การบริหารงานของหน0วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค?หลักในการจัดต้ังเพ่ือ

ปกปmองรักษาผลประโยชน?ของประชาชนโดยส0วนรวมซ่ึงเปTนประชาชนส0วนใหญ0ของประเทศและถูก

เอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช0น การบริหารงานของหน0วยงานของเกษตรกร กลุ0มผู-ใช-แรงงาน และกลุ0ม

ผู-ให-บริการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท-องถ่ิน : สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ ฝรั่งเศส ญ่ีปุoน และไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ?โฟร?เพซ, 2545), หน-า 36-38) 

          วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545:39) มีความเห็นว0า การบริหารในฐานะท่ีเปTนกระบวนการ หรือ

กระบวนการบริหาร เกิดได-จากหลายแนวคิด เช0น โพสคอร?บ (POSDCORB) เกิดจากแนวคิดของ  ลู

เทอร? กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอลเออร?วิค (LyndallUrwick) ประกอบด-วยข้ันตอนการ

บริหาร 7 ประการ ได-แก0 การวางแผน การจัดองค?การ การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ  การ

ประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ ขณะท่ีกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟา
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โยล (Henry Fayol) ประกอบด-วย 5 ประการ ได-แก0 การวางแผน  การจัดองค?การ  การบังคับการ  

การประสานงาน และการควบคุมงาน  หรือรวมเรียกว0า พอคค? (POCCC)   

          Herbert A. Simon (1947 : 3) กล0าวถึงการบริหารว0าหมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต0 2 

คนข้ึนไป ร0วมกันดําเนินการเพ่ือให-บรรลุวัตถุประสงค?  

          Frederick W. Taylor อ-างใน สมพงศ? เกษมสิน (2523 : 27) ให-ความหมายการบริหารไว-

ว0า งานบริหารทุกอย0างจําเปTนต-องกระทําโดยมีหลักเกณฑ? ซ่ึงกําหนดจากการวิเคราะห?ศึกษาโดย

รอบคอบ ท้ังนี้ เพ่ือให-มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในอันท่ีจะก0อให-เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพ่ือ

ประโยชน?สําหรับทุกฝoายท่ีเก่ียวข-อง  

          Peter F. Drucker อ-างใน สมพงศ? เกษมสิน (2523:6) กล0าวว0า การบริหาร คือ ศิลปะใน

การทํางานให-บรรลุเปmาหมายร0วมกับผู-อ่ืน การทํางานต0าง ๆ ให-ลุล0วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเปTนผู-ทํา

ภายในสภาพองค?การท่ีกล0าวนั้น ทรัพยากรด-านบุคคลจะเปTนทรัพยากรหลักขององค?การท่ีเข-ามา

ร0วมกันทํางานในองค?การ ซ่ึงคนเหล0านี้จะเปTนผู-ใช-ทรัพยากรด-านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ? 

วัตถุดิบ เงินทุน รวมท้ังข-อ มูลสนเทศต0าง ๆ  เพ่ือผลิตสินค-าหรือบริการออกจําหน0ายและตอบสนองความพอใจ

ให-กับสังคม  

          Harold Koontz อ-างใน สมพงศ? เกษมสิน (2523:6) ให-ความหมายของการจัดการ 

หมายถึง การดําเนินงานให-บรรลุวัตถุประสงค?ท่ีต้ังไว-โดยอาศัยป<จจัยท้ังหลาย ได-แก0 คน เงิน วัสดุ

สิ่งของ เปTนอุปกรณ?การจัดการนั้น อ-างใน สมพงศ? เกษมสิน (2523:6) (การบริหาร, พิมพ?ครั้งท่ี 7, 

กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,)  

          ธงชัย สันติวงษ? (2543:21-22) กล0าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว- 3 ด-าน คือ 

          1) ในด-านท่ีเปTนผู-นําหรือหัวหน-างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน-าท่ีของบุคคลใด

บุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเปTนผู-นําภายในองค?การ 

          2) ในด-านของภารกิจหรือสิ่งท่ีต-องทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ

ทรัพยากรต0าง ๆ ในองค?การ และการประสานกิจกรรมต0าง ๆ เข-าด-วยกัน 

          3) ในด-านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต-องทําให-งานต0าง ๆ สําเร็จ

ลุล0วงไปด-วยดีด-วยการอาศัยบุคคลต0าง ๆ เข-าด-วยกัน  

          วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2548 : 5) กล0าวไว-ว0า การบริหารจัดการ การบริหารการพัฒนา  

แม-กระท่ังการบริหารการบริการ แต0ละคํามีความหมายคล-ายคลึงหรือใกล-เคียงกันท่ีเห็นได-อย0าง
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ชัดเจนมีอย0างน-อย 3 ส0วน คือ หนึ่ง ล-วนเปTนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน0วยงานของรัฐ 

และ/หรือ เจ-าหน-าท่ีของรัฐ นํามาใช-ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช0วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

ราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบด-วย 3 ข้ันตอน คือ การคิด หรือการวางแผน  การ

ดําเนินงาน และการประเมินผล และ สาม มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ี

ทําให-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญก-าวหน-าและม่ันคงเพ่ิมข้ึน 

สําหรับส0วนท่ีแตก ต0างกัน คือ แต0ละคํามีจุดเน-นต0างกัน กล0าวคือ การบริหารจัดการเน-นเรื่องการนํา

แนวคิดการจัดการของภาค เอกชนเข-ามาใช-ในการบริหารราชการ เช0น การมุ0งหวังผลกําไร การ

แข0งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประ ชาสัมพันธ? การจูงใจด-วยค0าตอบแทน การลดข้ันตอน และ

การลดพิธีการ เปTนต-น ในขณะท่ีการบริหารการพัฒนาให-ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมท้ังการ

พัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของหน0วยงานของรัฐ ส0วนการบริหารการ

บริการเน-นเรื่องการอํานวยความสะดวกและการให-บริการแก0ประชาชน  

          สรุป มนุษย?เปTนสัตว?สังคม และการท่ีมนุษย?มาอยู0รวมกันเปTนกลุ0ม จะต-องมีการบริหาร

จัดการเพ่ือให-สังคมของมนุษย?นั้นมีระเบียบวินัย มีความสงบสุขเกิดข้ึนในสังคม ท้ังนี้ในการบริหาร

จัดการสังคมของมนุษย?นั้นต-องคํานึงถึงหลักของสิทธิมนุษยชนด-วย และการบริหารจัดการท่ีดีก็ต-อง

นําเอาหลักของคุณธรรมมาเปTนกรอบในการบริหารจึงจะทําให-เกิดสันติสุขข้ึนในสังคมได-  

          คําว0า การบริหาร  มีรากศัพท?มาจากภาษาลาติน หมายถึง ช0วยเหลือ หรืออํานวยการ การ

บริหารมีความสัมพันธ?หรือมีความหมายใกล-เคียงกับคําว0า “minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใช-หรือผู-รับ

ใช- หรือผู-รับใช-รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายด้ังเดิมของคําว0า administer หมายถึง การติดตาม

ดูแลสิ่งต0าง ๆ 

          Barnard (1972) กล0าวว0า “การบริหาร  หมายถึง  การทํางานของคณะบุคคลต้ังแต0  2  

คนข้ึนไป  ท่ีร0วมกันปฏิบัติการให-บรรลุเปาหมายร0วมกัน” 

 Terry (1968)  ให-ความหมายว0า “การบริหารเปTนกระบวนการต0างๆ  ซ่ึงประกอบด-วย การ

วางแผน  การจัดหน0วยงาน  การอํานวยการ  การควบคุม  ท่ีถูกพิจารณาจัดกระทําข้ึนเพ่ือให-บรรลุ

วัตถุประสงค?  โดยใช-กําลังคน และทรัพยากรท่ีมีอยู0 

 Peter F. Drucker (nd) ให-ความหมายว0า “การบริหารคือการทําให-งานต0าง ๆ ลุล0วงไปโดย

อาศัยคนอ่ืนเปTนผู-นํา” 
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 Dejon (1978) ให-ความหมายว0า “การบริหารเปTนกระบวนการท่ีจะทําให-วัตถุประสงค?

ประสบความสําเร็จโดยผ0านทางบุคคลและการใช-ทรัพยากรอ่ืน กระบวนการดังกล0าวรวมถึง

องค?ประกอบของการบริหารอันได-แก0 การกําหนดวัตถุประสงค? การวางแผน การจัดองค?กร การ

กําหนดนโยบาย การบริการ และการควบคุม”  

 รุจิร? ภู0สาระ และ จันทรานี สงวนนาม (2545 : 4-5) กล0าวถึงการบริหารว0า เปTนเรื่องของ

การทํากิจกรรมโดยผู-บริหารและสมาชิกในองค?กรเพ่ือให-บรรลุวัตถุประสงค?อย0างมีประสิทธิภาพ ด-วย

การใช-ทรัพยากร และเทคโนโลยีให-เกิดประโยชน?สูงสุด นักบริหารหลายคนจึงมีความคิดตรงกันว0า 

“การบริหารเปTนกระบวน การทํางานร0วมกันของคณะบุคคล โดยมีวัตถุประสงค?เฉพาะท่ีแน0นอนใน

การทํางาน” บางคนเห็นว0าการบริหารเปTนศิลปะของการเปTนผู-นําท่ีจะนําผู-อ่ืนให-ทํางานตาม

วัตถุประสงค?ได- และได-กล0าวถึงลักษณะเด0นท่ีเปTนสากลของการบริหารไว- 9 ประเด็น คือ 

 1. การบริหารต-องมีวัตถุประสงค?หรือเปmาหมาย  

 2. การบริหารต-องอาศัยป<จจัยเปTนองค?ประกอบสําคัญ  

 3. การบริหารต-องใช-ทรัพยากรการบริหารเปTนองค?ประกอบพ้ืนฐาน  

 4. การบริหารต-องมีลักษณะการดําเนินการเปTนกระบวนการทางสังคม  

 5. การบริหารต-องเปTนการดําเนินการร0วมกันระหว0างกลุ0มบุคคลต้ังแต0 2 คน ข้ึนไป  

 6. การบริหารต-องอาศัยความร0วมมือร0วมใจเพ่ือให-การปฏิบัติตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค?  

 7. การบริหารเปTนการร0วมมือดําเนินการอย0างมีเหตุผล  

 8. การบริหารมีลักษณะเปTนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค?ท่ีกําหนดไว-  

 9. การบริหารไม0มีตัวตน แต0มีอิทธิพลต0อความเปTนอยู0ของมนุษย? 

 หลักการบริหารของ Fayol เปTนหลักการท่ีมีความยืดหยุ0น และสามารถปรับให-เข-ากับความ

ต-องการได-ตลอดเวลามีความเข-าใจวิธีการ โดยใช-สติป<ญญาประสบการณ? การตัดสินใจมีหลักการ 14  

ประการ 

  1. การแบ0งงานกัน มอบหมายงานให-ตรงกับความสามารถของแต0ละบุคคล แบ0งงานให- 

เสมอภาคด-วยความยุติธรรมให-กําลังใจในการทํางานอย0างท่ัวถึง 

 2. อํานาจหน-าท่ีและความรับผิดชอบ อํานาจการสั่งการของผู-บริหารมีความแตกต0างกัน

ระหว0างอํานาจผู-บริหาร ท่ีอยู0 ใน ท่ีทํางานกับอํานาจท่ีเกิดจากบุคลิกภาพรวมถึงสติป<ญญา 

ประสบการณ? ความเปTนผู-นํา 
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 3. ความมีวินัย ให-บุคลากรได-รู-จักโครงสร-างสายงาน มีความสามัคคี ความมีวินัย เปTนหนึ่ง

เดียวเพ่ือให-องค?กรบรรลุถึงวัตถุประสงค?  

 4. ความมีเอกภาพ ในการบังคับบัญชาควรถือตามคําสั่งจากผู-บังคับบัญชาเพียงผู-เดียว

เท0านั้น  

 5. ความมีเอกภาพในการอํานวยการ  ในการจัดกิจกรรมกลุ0มควรมีหัวหน-าเพียงคนเดียวต0อ

หนึ่งกิจกรรม 

 6. ความสนใจของบุคคลต-องเปTนรองความสนใจของคนส0วนรวม ความสนใจของผู-ปฏิบัติหนึ่ง

คนไม0นํามาเปTนความสนใจของคนอ่ืนท่ีเก่ียวข-องในกิจกรรมมีการยอมรับข-อตกลงจากส0วนรวมให-มากท่ีสุด 

 7. การให-ผลตอบแทน ควรเปTนธรรมและให-เกิดความพึงพอใจต0อบุคลากรในองค?การ  

 8. การรวมอํานาจไว-ท่ีส0วนกลาง ข้ึนอยู0กับสภาพขององค?การในขณะนั้นรวมถึงคุณลักษณะ

ด-านคุณธรรมของผู-บริหาร  

 9. สายการบังคับบัญชา เปTนการแสดงความห0างกันระหว0างผู-มีอํานาจสูงสุดกับผู-ใต-บังคับบัญชา 

ถ-าไม0จําเปTนก็ไม0ควรมี  

 10. คําสั่ง ผู-รับคําสั่งจําเปTนต-องอยู0ในบริเวณท่ีรับคําสั่ง และผู-ปฏิบัติต-องอยู0ในท่ีมีการสั่งการ  

 11. ความเสมอภาค ผู-บริหารต-องให-ความเมตตาและให-ผลตอบแทนท่ีเปTนธรรมกับทุกคน  

 12. ความม่ันคง ในหน-าท่ีการงานให-บุคลากรในองค?การได-ใช-เวลาในการทํางานโดยอาศัย

ประสบการณ?เดิมท่ีเขามีดึงออกมาใช-ในการปฏิบัติงานจะทําให-การทํางานขององค?การม่ันคงข้ึน  

 13. ความคิดริเริ่ม การคิดแตกต0างไม0ก0อให-เกิดความขัดแย-ง แต0เปTนการสร-างสรรค?งานให-

สําเร็จได-เปTนการเพ่ิมความเข-มแข็งให-กับองค?การอีกทางหนึ่ง  

 14. ความสามัคคี ต-องสร-างให-เกิดข้ึนกับบุคคลในองค?การจะทําให-การดําเนินงานของ

องค?การประสบความสําเร็จ  

 สรุป การบริหาร คือ ศิลปะในการจัดการอย0างเปTนระบบ โดยมีการวางแผน กําหนด

วัตถุประสงค? การจัดการ การดําเนินงานตามแผนและมีระบบควบคุมดูแลเพ่ือให-บรรลุวัตถุประสงค?

ขององค?กรนั้น ๆ   

          ความสําคัญของการบริหาร  

          การบริหาร เปTนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให-บรรลุจุดมุ0งหมายขององค?การ ซ่ึงเปTนหน-าท่ี

โดยตรงของผู-บริหารสถานศึกษา ในการนําเอาทรัพยากร และ การบริหารมาประกอบกันตาม
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กระบวนการ อันประกอบด-วย การวางแผน การจัดการองค?การ การอํานวยการ การควบคุม รวมถึง

กระประสาน ติดตาม โดยใช-เทคนิควิธีการต0างๆ เพ่ือให-สถานศึกษาบรรลุเปmาหมายท่ีสําคัญ ส0งผลให-

ผู-เรียนมีการพัฒนาทางด-านร0างกาย สติป<ญญา อารมณ?และสังคม อย0างมีคุณภาพตามเกณฑ?มาตรฐาน

และให-สอด คล-องกับความมุ0งหมายของการจัดการศึกษา ซ่ึงสอดคล-องกับ  

          สมพงศ? เกษมสิน (2513 : 4-5, อ-างใน สุทธิพงษ?  จุรุเทียบ 2545 :69) ได-ชี้ให-เห็นถึง

ความสําคัญของการบริหารไว-ดังต0อไปนี้  

 1. การบริหารนั้นได-เจริญเติบโตควบคู0มากับการดํารงชีวิตของมนุษย?และเปTนสิ่งท่ีช0วยให-

มนุษย?ดํารงชีพอยู0ร0วมกันอย0างผาสุก  

 2. จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอย0างรวดเร็ว เปTนผลทําให-องค?การต0าง ๆ ต-องขยายงานด-าน

บริหารให-กว-างขวางยิ่งข้ึน  

 3. การบริหารเปTนเครื่องบ0งชี้ให-ทราบถึงความเจริญก-าวหน-าของสังคมความก-าวหน-าทาง 

วิทยาการ ในด-านต0าง ๆ โดยเฉพาะในด-านอุตสาหกรรม ทําให-การบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและ

ก-าวหน-าอย0างรวดเร็ว  

 4.  การบริหารเปTนมรรควิธีท่ีสําคัญในอันท่ีจะนําสังคมและโลกไปสู0ความเจริญก-าวหน-า  

 5. การบริหารจะช0วยชี้ให-ทราบถึงแนวโน-มท้ังในด-านความเจริญ และความเสื่อมของสังคม

ในอนาคต  

 6. การบริหารมีลักษณะการทํางานร0วมกันของกลุ0มบุคคลในสังคม ฉะนั้นความสําเร็จของ

การ บริหารจึงข้ึนอยู0กับป<จจัยสภาพแวดล-อมและวัฒนธรรมทางการเมืองอยู0เปTนอันมาก  

 7. การบริหารมีลักษณะต-องการใช-วินิจฉัยสั่งการเปTนเครื่องมือ ซ่ึงนักบริหารจําเปTนต-อง

คํานึงถึงป<จจัยแวดล-อมต0าง ๆ และการวินิจฉัยสั่งการนี้ เองเปTนเครื่องมือแสดงให-ทราบถึง

ความสามารถของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหาร  

 8. ชีวิตประจําวันของมนุษย?ไม0ว0าจะในสํานักงานหรือครอบครัวย0อมมีส0วนเก่ียวพันกับการ

บริหารอยู0เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเปTนเรื่องท่ีน0าสนใจและจําเปTนต0อการดํารงชีพอย0างฉลาด  

           9. การบริหารกับการเมืองเปTนสิ่งคู0กัน ดังท่ีกล0าวกันว0า การเมืองกับการบริหารนั้นเปรียบ 

เสมือนคนละด-านของเหรียญอันเดียวกันฉะนั้นการศึกษาวิชาการบริหารจึงต-องคํานึง ถึง

สภาพแวดล-อมและวัฒนธรรมทางการเมืองด-วย 
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          พะยอม วงศ?สารศรี (2534 : 35) อ-างใน สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์ (2548:ออนไลน?)  ได-กล0าวถึง

ความสําคัญของการบริหารไว-ดังนี้  

          1. การบริหารจัดการเปTนสมองขององค?การ การท่ีองค?การจะประสบผลสําเร็จตาม

เปmาหมายท่ีกําหนดไว-นั้น จําเปTนต-องมีกระบวนการท่ีดี เช0น มีการวางแผนและตัดสินใจโดยผ0านการ

กลั่นกรองจากฝoายจัดการท่ีได-พิจารณาข-อมูลต0าง ๆ อย0างใช-ดุลยพินิจ ใช-สติป<ญญาพิจารณา

ผลกระทบต0าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับองค?การนั้น 

          2. การบริหารจัดการเปTนเทคนิควิธีการท่ีทําให-สมาชิกในองค?การเกิดจิตสํานึกร0วมกันในการ

ปฏิบัติงาน มีความต้ังใจ เต็มใจช0วยเหลือให-องค?การประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้เพราะมีกระบวนการสร-าง

ขวัญ และกําลังใจในการทํางาน นําทางให-องค?การไปสู0ความสําเร็จ 

          3. การบริหารจัดการเปTนการกําหนดขอบเขตในการทํางานของสมาชิกในองค?การ ไม0ให-ซํ้า 

ซ-อนกันทําให-การปฏิบัติงานเปTนไปด-วยความราบรื่นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

          4. การบริหารจัดการเปTนการแสวงหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานทําให-องค?การเกิด

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

          วิจิตร  ศรีสอ-าน  แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยการบริหารการศึกษา:ประมวลสาระชุดวิชาการ

วิจัยการบริหารการศึกษา (2536 : 4) กล0าวถึง ความสําคัญของการบริหารว0า เปTนข้ันตอนการทํางาน

ของผู-บริหารท่ีดําเนินการจนทําให-งานสําเร็จตามวัตถุประสงค?ท่ีกําหนดไว- และการบริหารเปTน

กระบวนการทีมีข้ันตอนท่ีต0อเนื่องกัน การบริหารท่ีดีต-องอาศัยกระบวนการบริหาร โดยเฉพาะ

สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน เปTนเปmาหมายสําคัญ  

          สมเดช สีแสง  คู0มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  (2543 : 8) กล0าวถึง ความสําคัญของ

การบริหาร ว0า เปTนการทํางานร0วมกันโดยการสร-างความตระหนักในเปmาหมาย และวัตถุประสงค?ของ

การ ศึกษา การให-บริการทางสังคมซ่ึงเปTนเรื่องท่ีเก่ียวข-องกับบุคคล ได-แก ครู นักเรียน ผู-ปกครองและ

ประชาชน เพ่ือให-เกิดความร0วมมือระหว0างบุคคลเหล0านี้ และการใช-ทรัพยากรได-ประโยชน?สําหรับ

การศึกษามากท่ีสุดบรรลุวัตถุประสงค? โดยผ0านวิธีการของการจัดองค?การ การอํานวยความสะดวก 

และการปรับปรุงการทําเพ่ือ ให-บรรลุเปmาหมายการศึกษา 

         วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2550 : 2) กล0าวถึงความสําคัญของการบริหารจัดการตามแนว

คุณธรรม ว0า คุณธรรมเปTนสิ่งดีงาม สําคัญ จําเปTน รวมท้ังมีประโยชน?ต0อชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

และต0อการบริหาร จัดการในชุมชน ดังนั้น เม่ือการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมได-นําคุณธรรม
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มาใช-จึงย0อมเพ่ิมความ สําคัญให-แก0การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมมากข้ึนด-วย ในท่ีนี้ได-แสดง

ให-เห็นถึงความสําคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมไว- 10 ประการ ซ่ึงบางประการมี

ความสัมพันธ?และอาจคาบเก่ียวกันได- ดังต0อไปนี้ 

          1) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมเปTนการบริหารจัดการท่ีให-ความสําคัญกับ

คุณธรรม โดยคุณธรรมนั้นเปTนตัวกําหนด ควบคุม หรือบังคับให-พฤติกรรมของคนเปTนไปในด-านดีหรือ

ประพฤติดี อันจะเปTนประโยชน?ต0อตัวบุคคลเอง เช0น ทําให-จิตใจผ0องใส มีความซ่ือสัตย?สุจริตรวมท้ัง

เปTนประโยชน?ต0อส0วน รวมตลอดจนการบริหารจัดการด-วย เม่ือเปTนเช0นนี้ การบริหารจัดการตาม

แนวทางคุณธรรมจึงมีส0วนส0งเสริมให-ประชาชนมีคุณธรรมเพ่ิมมากข้ึนและยังสอดคล-องกับสภาพท่ี

เปTนอยู0ของสังคมไทยอีกด-วย  

 2) คุณธรรมเปTนตัวชี้วัดระดับความเจริญความเสื่อมของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ึง

ครอบ คลุมตัวชี้วัดด-านจิตใจท่ีแสดงว0ามนุษย?มีคุณค0าของความเปTนมนุษย?แตกต0างจากสัตว?ท่ัวไป และ

ยังครอบคลุมตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมตลอดท้ังความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน

ของประชาชนด-วย ตัวชี้วัดดังกล0าวนี้มีความสําคัญและจําเปTนสําหรับการบริหารจัดการตามแนวทาง

คุณธรรม โดยเฉพาะเม่ือมีการประเมินผลคุณภาพหรือบริการด-านจิตใจของการบริหารจัดการ ทําให-

การบริหารจัดการเปTนระบบและตอบสนองความต-องการด-านจิตใจของชุมชน  

         3) คุณธรรมมีส0วนทําให-ประชาชนอยู0ร0วมกันอย0างม่ันคง เข-มแข็ง และสันติสุข  ดังนั้น การ

บริหารจัดการท่ียึดแนวทางคุณธรรม นอกจากจะทําให-การบริหารจัดการมีแนวโน-มท่ีจะบริหารจัดการ

ได-ง0ายข้ึนและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนแล-ว ยังจะช0วยเพ่ิมความสําคัญให-แก0การบริหารจัดการตาม

แนวทางคุณธรรมอีกด-วย 

         4) คุณธรรมเปTนแนวทาง ยุทธศาสตร? หรือมรรควิธี ท่ีนําไปสู0จุดหมายปลายทาง ในทิศทางท่ี

เปTนประโยชน?ต0อชุมชน สังคม และประเทศชาติเม่ือการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมได-เน-น

เรื่องคุณธรรมย0อมทําให-การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมดําเนินไปในทิศทางท่ีเปTนประโยชน?

ต0อชุมชน สังคม และประเทศชาติด-วยเช0นกัน 

         5) คุณธรรมเปTนหัวใจหรือเปTนป<จจัยสําคัญของการพัฒนาและบริหารจัดการท้ังหลาย เปTนต-น

ว0า การพัฒนาท่ียั่งยืน การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบ-านเมืองท่ีดี และการบริหาร

จัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมได-เน-นเรื่องคุณธรรม
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จึงทําให-การบริหารจัดการนี้ตรงประเด็น สอดคล-องกับสภาพของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และยังมี

ความสําคัญเพ่ิมข้ึนอีกด-วย 

         6) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมย0อมเน-นในเรื่องคุณธรรมซ่ึงมีส0วนช0วยให-คนคิดดี 

ทําดี ยิ่งมีคุณธรรมมากก็ยิ่งทําให-คนมีแนวโน-มคิดและทําความดีเพ่ิมมากข้ึน หากแต0ละคนได-รับการ

ปลูกฝ<งคุณธรรมและบํารุงให-เจริญงอกงามข้ึนโดยท่ัวกันแล-ว คุณธรรมจะมีส0วนช0วยให-ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติเกิดความร0มเย็นเปTนสุขพร-อมท้ังมีโอกาสปรับปรุงหรือพัฒนาให-ม่ันคงก-าวหน-าและ

ยั่งยืนต0อไปได- ด-วยความสําคัญของคุณธรรมดังกล0าวนี้ ย0อมทําให-การบริหารจัดการท่ีเน-นแนวทาง

คุณธรรมมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนอีก 

         7) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมมีส0วนช0วยให-การบริหารจัดการเกิดความเปTนธรรม 

รอบคอบ และคํานึงถึงผลประโยชน?ของส0วนรวมเปTนหลัก 

         8) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมมีส0วนช0วยทําให-ผู-บริหาร ผู-มีอํานาจหรือผู-มีส0วนได-

ส0วนเสียทุกระดับบริหารจัดการไปในทิศทางท่ีเปTนประโยชน?ต0อส0วนรวม 

         9) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมมีส0วนทําให-เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการ

ระหว0างด-านวัตถุกับด-านจิตใจ โดยช0วยยับยั้ง ชะลอ หรือช0วยให-การบริหารจัดการด-านวัตถุรอบคอบ

มากข้ึน ในเวลาเดียวกัน การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมยังมีส0วนส0งเสริมความสําคัญของการ

บริหารจัดการด-านจิตใจเพ่ิมมากข้ึนด-วย 

         10) การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมมีส0วนสําคัญทําให-คนและบุคลากรท่ีมีคุณธรรมใน

หน0วยงานได-รับการยอมรับและยกย0องเพ่ิมมากข้ึน อันจะเปTนประโยชน?ต0อการบริหารจัดการตรงกัน

ข-าม หากบุคลากรขาดคุณธรรมแม-จะมียศถาบรรดาศักด์ิหรือมีความรู-ความสามารถ ก็จะถูกดูถูกดู

หม่ินได- 

         สรุปได-ว0า ความสําคัญของการบริหาร อันเนื่องมาจากการท่ีมนุษย?เปTนสัตว?สังคม จึงมีธรรม 

ชาติของการอาศัยร0วมกันเปTนกลุ0ม และทํางานร0วมกันในองค?การหรือสถาบันสังคม ซ่ึงมีภารกิจ

หลากหลาย จึงต-องมีการจัดระบบว0าด-วยการทํางานร0วมกันอันเปTนรูปแบบของการบริหารและการท่ี

มนุษย?มีสัญชาตญาณ แห0งความทะเยอทะยาน ต-องการเสาะแสวงหาสิ่งท่ีดีกว0า โดยไม0มีท่ีสิ้นสุด ทําให-

มนุษย?ใช-ความพยายามท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาระบบและวิธีการบริหารให-ดียิ่งข้ึนโดยการศึกษาวิจัย 

ค-นคว-า ทดลอง หาวิธีการทํางานใหม0ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เทคนิคและวิธีการบริหารจึงพัฒนามา
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โดยไม0หยุดยั้ง ความเจริญหรือความเสื่อมถอยขององค?การจึงเปTนผลโดยตรงจากความสามารถและ

วิธีการบริหารเปTนสําคัญ 

          ทฤษฎีการบริหาร 

           1) ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ' ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ?นั้นเปTนแนวคิดการ

บริหารจัดการท่ีผู-บริหารจะปฏิบัติ ซ่ึงข้ึนอยู0กับสถานการณ? หรือเปTนแนวคิดซ่ึงเปTนทางเลือกของ

ผู-บริหารในการกําหนดโครงสร-างและระบบควบคุมองค?การ โดยข้ึนอยู0กับสถานการณ?และลักษณะต0าง 

ๆ ของสภาพแวดล-อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต0อการดําเนินงานขององค?การ หรือเปTนวิธีการ ท่ีกล0าวถึง

องค?การท่ีมีลักษณะแตกต0างกันซ่ึงต-องเผชิญกับสถานการณ?ท่ีแตกต0างกัน และต-องใช-วิธีการบริหาร

จัดการท่ีแตกต0างกันด-วย ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ?เปTนการประสมประสานแนวคิดในการ

บริหารจัดการท่ีสําคัญ 4 ประการคือ (1) แนวคิดแบบด้ังเดิม (2) แนวคิดเชิงพฤติกรรม (3) แนวคิดเชิง

ปริมาณ (4) แนวคิดเชิงระบบ 

          ทฤษฎีองค?การตามสถานการณ?และกรณี เริ่มมีบทบาทประมาณปลายป� ค.ศ.1960 เปTน

ทฤษฎีท่ีพัฒนามาจากความคิดอิสระ ท่ีว0าองค?การท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรจะเปTนองค?การท่ีมีโครงสร-าง

และระบบท่ีสอดคล-องกับสภาพแวดล-อม และสภาพความเปTนจริงขององค?การ ต้ังอยู0บนพ้ืนฐาน

การศึกษาภาพแวดล-อมท่ีแตกต0างกันของมนุษย? ทฤษฎีองค?การตามสถานการณ?และกรณีนี้มีอิสระ

มากโดยมีธรรมชาติ เปTนตัวแปรและเปTนป<จจัยสําคัญในการกําหนดรูปแบบ กฎเกณฑ? และระเบียบ

แบบแผน มีลักษณะเปTนเหตุเปTนผลและสอดคล-องกับสภาพความเปTนจริง สภาพแวดล-อม เปmาหมาย

ขององค?การโดยส0วนรวมและเปmาหมายของสมาชิกทุกคนในองค?การ โดยมีข-อสมมติฐานว0า องค?การท่ี

เหมาะสมท่ีสุดคือ องค?การท่ีมีโครงสร-างและรูปแบบท่ีสอดคล-องกับสภาพแวดล-อมของสังคมนั้น ๆ ซ่ึง

รวมถึงสภาพภูมิศาสตร? วัฒนธรรม ค0านิยม ความเชื่อ การสนับสนุน และความต-องการของสมาชิกในองค?การนั้นด-วย 

 บุคคลท่ีกําหนดชื่อทฤษฎีองค?การตามสถานการณ? และกรณี คือ Fiedler นอกจากนั้นก็มี 

Woodward, Lawrence และ Lorsch ได-ทําการวิจัยศึกษาเรื่องนี้ 

  การบริหารตามสถานการณ? เปTนแนวคิดท่ีว0าไม0มีทฤษฎีหรือวิธีการทางการบริหารวิธีใดท่ีจะ

นําไปใช-ได-ทุกสถานการณ?หรือไม0มีรูปแบบการบริหารแบบใดดีท่ีสุด การบริหารแต0ละแบบและแต0ละ

วิธีจะก0อให-เกิดผลแตกต0างกันตามสภาวะแวดล-อมแต0ละอย0าง  การเลือกแบบใดให-เหมาะสมข้ึนอยู0กับ

สถานการณ? เพราะแต0ละวิธีก็มีข-อดีและข-อจํากัดอยู0ในตัว การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะให-

ความสําคัญต0อการเลือกใช-การจัดการให-เหมาะสมกับแต0ละสถานการณ?ท่ีเกิดกับป<ญหาแต0ละป<ญหา มี
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ความเชี่ยวชาญท่ีจะจําแนกวิเคราะห? และแก-ไขแต0ละสถานการณ? ซ่ึงเปTนความจริงว0าป<ญหาแต0ละ

เรื่องมีสถานการณ?แตกต0างกัน ทําให-การบริหารเปTนเรื่องท่ียากและไม0มีข-อตายตัว แนวความคิดของ

การบริหารตามสถานการณ?จึงถือเอาความสัมพันธ?ต0าง ๆ เปTนสําคัญ ไม0ว0าจะเปTนความสัมพันธ?ของ

ป<จจัยในองค?กร ความสัมพันธ?ระหว0างป<จจัยนอกองค?กรและความสัมพันธ?ระหว0างองค?กรกับ

สภาพแวดล-อม และเกิดประโยชน?สูงสุดต0อองค?การ  การจัดการวิธีนี้มีใช-กันในหลายองค?การ  โดย

พิจารณาว0า ถ-าสถานการณ?เปTนเช0นนั้น แล-วจึงเลือกกลวิธีท่ีคิดว0าเหมาะสมกับสถานการณ?นั้น  

 การบริหารเชิงสถานการณ? หรือทฤษฎีอุบัติการณ? การบริหารในยุคนี้ค0อนข-างเปTนป<จจุบัน 

ปรัชญาของการบริหารเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการมองการบริหารในเชิงปรัชญา ไปสู0การมองการ

บริหารในเชิงสภาพข-อเท็จจริง เนื่องจากในป<จจุบันมนุษย?ต-องประสบกับป<ญหาอยู0เสมอ 

 Fred E.Fiedler (1967) ได-เสนอแนวความคิดการบริหารเชิงสถานการณ? หรือทฤษฎี

อุบัติการณ? ซ่ึงถือเปTนทฤษฎีการบริหารท่ีข้ึนอยู0กับในเชิงสภาพข-อเท็จจริงด-วยแนวคิดท่ีว0าการเลือก

ทางออกท่ีจะไปสู0การแก-ป<ญหาทางการบริหารถือว0าไม0มีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด หากแต0สถานการณ?ต0างหากท่ี

จะเปTนตัวกําหนดว0าควรจะหยิบใช-การบริหารแบบใดในสภาวการณ?เช0นนั้น หลักคิดง0ายๆ ของการ

บริหารเชิงสถานการณ? นั้นถือว0าการบริหารจะดีหรือไม0ข้ึนอยู0กับสถานการณ?  สถานการณ?จะเปTนตัว

กําหนดการตัดสินใจ และรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม และผู-บริหารจะต-องพยายามวิเคราะห?

สถานการณ?ให-ดีท่ีสุด โดยเปTนการผสมผสานแนวคิดระหว0างระบบป�ดและระบบเป�ด และยอมรับ

หลักการของทฤษฎีระบบว0าทุกส0วนของระบบจะต-องสัมพันธ? และมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน คือ

มุ0งเน-น ความสัมพันธ?ระหว0างองค?การกับสภาพแวดล-อมขององค?การ สถานการณ?บางครั้งจะต-องใช-

การตัดสินใจอย0างเฉียบขาด บางสถานการณ?ต-องอาศัยการมีส0วนร0วมในการตัดสินใจ บางครั้งก็ต-อง

คํานึงถึงหลักมนุษย?และแรงจูงใจ บางครั้งก็ต-องคํานึงถึงเปmาหมายหรือผลผลิตขององค?กรเปTนหลัก 

การบริหารจึงต-องอาศัยสถานการณ?เปTนตัวกําหนดในการตัดสินใจการบริหารเชิงสถานการณ?จะ

คํานึงถึงสิ่งแวดล-อมและความต-องการของบุคคลในหน0วยงานเปTนหลักมากกว0าท่ีจะแสวงหาวิธีการอัน

ดีเลิศมาใช-ในการทํางาน โดยใช-ป<จจัยทางด-านจิตวิทยาในการพิจารณาด-วย โดยเน-นให-ผู-บริหารรู-จักใช-

การพิจารณาความแตกต0างท่ีมีอยู0ในหน0วยงาน เช0น ความแตกต0างระหว0างบุคคล ความแตกต0าง

ระหว0างระเบียบกฎเกณฑ? วิธีการ กระบวนการ และการควบคุมงาน ความแตกต0างระหว0าง

ความสัมพันธ?ของบุคคลในองค?กร หรือความแตกต0างระหว0างเปmาหมายการดําเนินงานขององค?การ 

เปTนต-น  
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          ทฤษฎีทางการบริหารเชิงสถานการณ? สามารถนําทฤษฎีของ Fiedler มาประยุกต?ใช-ใน

สถานการณ?ป<จจุบัน ซ่ึงทฤษฎีนี้ได-กล0าวไว- มี 2 ลักษณะดังนี้  

 1. การศึกษารูปแบบของผู-นําท่ีมุ0งความสัมพันธ? เปTนผู-นําท่ีมุ0งความสัมพันธ?กับเพ่ือน

ร0วมงาน ผู-นําจะสร-างความไว-วางใจ ความเคารพนับถือ และรับฟ<งความต-องการของพนักงาน เปTน

ผู-นําท่ีคํานึงถึงผู-อ่ืนเปTนหลัก  

 2.  ผู-นําท่ีมุ0งงาน เปTนผู-นําท่ีมุ0งความสําเร็จในงาน ซ่ึงจะกําหนดทิศทางและมาตรฐานในการ

ทํางานไว-อย0างชัดเจน มีลักษณะคล-ายกับผู-นําแบบท่ีคํานึงถึงตัวเองเปTนหลัก ก า ร บ ริ ห า ร เ ชิ ง

สถานการณ? สามารถใช-ทุกทฤษฎีมาประกอบกับประสบการณ? เพ่ือทําให-การตัดสินใจดีท่ีสุด 

โดยเฉพาะในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและการแข0งขันสูงเช0นป<จจุบัน นับเปTนความท-าทายและโอกาสใน

การใช-การบริหารเชิงสถานการณ?ในมุมของผู-บริหารท่ีจะพลิกวิกฤติเปTนโอกาสให-ได- เปTนการใช-ความรู-

ความ สามารถท้ังศาสตร?และศิลปeต0างๆท่ีมีอยู0ในตัวผู-นําท0านนั้นให-ประจักษ?ออกมาใช-ได-อย0างเต็ม

สมรรถภาพจริงๆท่ีเขามีอยู0 เพราะสถานการณ?แต0ละอย0างแตกต0างกัน ทฤษฎีกับบางสถานการณ?ก็

แตกต0างกัน แล-วแต0ผู-นําแต0ละท0านจะเลือกใช- ดังนั้นการบริหารเชิงสถานการณ? น0าจะเปTนการใช-

ความรู-ความสามารถท้ังศาสตร?และศิลปe  ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ?   องค?การไม0ได-เหมือนกัน

ทุกองค?การ ป<ญหามักจะเกิดข้ึนเม่ือองค?การมีการปฏิบัติท่ีคล-ายคลึงกันในกรณีของการบริหารจัดการ

แบบวิทยาศาสตร?และหลักการบริหารจัดการท่ีพยายามออกแบบองค?การท้ังหมดให-มีความเหมือนกัน  

          สรุปว0าได- โครงสร-างและระบบของการทํางานในแต0ละฝoายนั้นก็ไม0สามารถนํามาประยุกต?ใช-

ในระบบการทงานได-ท้ังหมด จําเปTนต-องปรับให-เหมาะสมกับแต0ละสถานการณ? ดังนั้น ผู-บริหารควร

คํานึงถึงความเหมาะสมในการตัดสินใจดําเนิน เพ่ือให-สอดคล-องกับความต-องการขององค?การและ

ความพึงพอใจของพนักงาน การบริหารเชิงสถานการณ?ย0อมมีวิถีทางท่ีดีท่ีสุดในสภาพแวดล-อมทางการ

บริหารท่ีเหมาะสมกับแต0ละองค?การไม0มีวิธีแก-ป<ญหาได-ดีท่ีสุดวิธีเดียว หรือแก-ป<ญหาด-วยวิธีเดียวกัน

หากแต0มีหลากหลายวิธีในการแก-ไขป<ญหาท่ีเกิดข้ึนในองค?การ 

         2) ทฤษฎีบริหารเชิงระบบ 

          วิธีการเชิงระบบ การดํารงชีวิตของมนุษย? ถ-าหากพิจารณาแล-วจะเห็นว0าทุกอย0างเกิดข้ึน

อย0างเปTนระบบเกือบท้ังสิ้น ไม0ว0าจะเปTนปรากฏการณ?ของธรรมชาติหรือการทํางานของมนุษย?เองก็

ตาม มนุษย?เรายังไม0มีการเรียนรู-ว0าสิ่งเหล0านี้คือ ระบบ จนได-มีการสังเกตและรวบรวมจัดเปTนหมวดหมู0 

และได-นํามาศึกษาอย0างละเอียดลึกซ้ึงเพ่ิมข้ึน จึงเกิดเปTนทฤษฎีระบบ ซ่ึงหมายถึง การพิจารณา
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ปรากฏการณ?ต0างๆ ท้ังระบบ เพ่ือจะได-เห็นความสําคัญและลักษณะขององค?ประกอบต0างๆท่ีสัมพันธ?

กันเปTนหนึ่งเดียว บทความนี้กล0าวถึงเฉพาะวิธีการเชิงระบบหรือเทคนิคเชิงระบบ      

          ความเปTนมาของวิธีการเชิงระบบ กลุ0มนักคิด นักทฤษฎีรวมท้ังนักปฏิบัติท่ีสนใจแนวคิด

ทฤษฎีระบบ เข-ามามีบทบาทในการพัฒนาสร-างเสริมองค?ความรู-เก่ียวกับองค?การและการบริหาร ต0าง

มีความเชื่อม่ันว0าจะส0งผลให-องค?การตามแนวทางแห0งองค?ความรู-ในมิติใหม0สามารถดําเนินกิจการได-

อย0างมีประสิทธิผลอยู0สมํ่าเสมอ แม-สภาพแวดล-อมจะเปลี่ยนแปลง  

 Scot (1967:122) เปTนผู-นําแนวคิดและทฤษฎีระบบเข-ามามีบทบาทกําหนดแนวคิด ทฤษฎี 

หลักการและเทคนิคต0างๆ เก่ียวกับองค?การและการบริหารในช0วงปลายคริสต?ศวรรษท่ี 20 ได-เน-นให-

มององค?การในสภาพท่ีเปTนระบบ  

 Chester Barnard (nd) ผู-เขียนหนังสือด-านการบริหารงาน โดยใช-วิธีการเชิงระบบ 

ขณะเดียวกัน Herbert simon (nd) ผู-ซ่ึงมององค?การในสภาพท่ีเปTนระบบท่ีมีการตัดสินใจต0างๆ 

ความสับสน ความซับซ-อนภายใน เขาพยายามศึกษาค-นคว-า หาแนวทางนําความรู-ใหม0ๆ เข-ามา

ประยุกต?ใช-เปTนรากฐานกําหนดทฤษฎีองค?การ ความรู-ใหม0ท่ีเขาสนใจคือ วิธีการเชิงระบบนั่นเอง สําหรับ  

 Churchman(nd)และคณะสนใจและสนับสนุนให-ใช-วิธีการเชิงระบบ ในการศึกษาวิเคราะห?

ข-อแก-ป<ญหาเก่ียวกับการดําเนินงาน อ-างใน Kast and Rosensweig (1985 : 109 ) เขาเปTนคนแรกท่ี

นําการวิจัยดําเนินงานมาใช-ในระยะแรก เขาได-ใช-วิธีทางคณิตศาสตร?มาวิเคราะห?องค?การทาง

การทหารในช0วงสงครามโลกครั้งท่ี 1 และในช0วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ก็เริ่มใช-ในการป<ญหาการ

ดําเนินงาน ซ่ึงจะเห็นว0าเปTนการใช-แนวทางวิธีการเชิงระบบนั่นเอง  

          ความหมายของทฤษฎีเชิงระบบ 

           Bowditch (1973:16-17) วิธีการเชิงระบบหรือเทคนิคเชิงระบบ  หมายถึง วิธีการนําเอา

ความรู-เรื่องระบบเข-ามาเปTนกรอบช0วยในการค-นหาป<ญหา กําหนดวิธีการแก-ป<ญหาและใช-แนวทาง

ความคิดเชิงระบบช0วยในการตัดสิน ใจแก-ป<ญหา 

           อุทัย บุญประเสริฐ และ Henry lenman ( 2529 : 20 ) อ-างใน สุรพันธ? ยันต?ทอง ( 2533 : 

60 ) ได-ให-อธิบายความหมายของวิธีการเชิงระบบไว-ดังนี้   

  1. เปTนวิธีการแก-ป<ญหาท่ีนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร?มาใช-  

  2. เปTนวิธีการพัฒนาการแก-ป<ญหา ท่ีกระทําอย0างเปTนระบบ เปTนข้ันเปTนตอน  
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  3. เปTนกระการท่ีขจัดความลําเอียง โดยไม0ยึดถือเอาความคิดของคนใดคนหนึ่งมาตัดสิน 

โดยไม0มีเหตุผลเพียงพอ  

  4. เปTนวิธีการแก-ป<ญหาเปTนข้ันๆอย0างมีเหตุผล  

 5. เปTนการดําเนินงานโดยกลุ0มบุคคล ไม0ใช0คนใดคนหนึ่งแต0เพียงผู-เดียว  

 6. มีการวางแผนล0วงหน-าก0อนการดําเนินการแก-ป<ญหาทุกครั้ง ว0าจะดําเนินการท่ีละข้ัน

อย0างไร และเม่ือกําหนดแล-วจะไม0มีการเปลี่ยนแปลงแก-ไขภายหลัง หรือไม0ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี

กําหนดไว-เปTนอันขาด นอกจากเปTนเหตุสุดวิสัย  

 7. ระหว0างการดําเนินงาน ถ-าต-องมีการแก-ไขป<ญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบ ต-องแก-ไขทันทีให-

เสร็จ แล-วจึงดําเนินงานข้ันต0อไป แต0ท้ังนี้ต-องอยู0ในแผนท่ีกําหนดด-วย  

 8. ไม0มีการบอกยกเลิก ยกเว-นข-ามข้ันหรือหยุดกลางคัน แล-วนําผลท่ียังไม0ได-ดําเนินการไป

ถึงจุดสุดท-ายเม่ือบรรลุวัตถุประสงค?ของการแก-ไขป<ญหามาใช-เท0านั้น  

 ก0อ สวัสดิพานิช (อัดสําเนา :16) ได-ให-ความหมายของทฤษฎีเชิงระบบว0า เปTนกลวิธีอย0าง

หนึ่งซ่ึงใช-ในการวิเคราะห? การออกแบบและการจัดการ เพ่ือให-บรรลุจุดมุ0งหมายท่ีวางไว-อย0าง 

สัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพ   

 Schoderbek and Othors (1990 : 6-10) เสนอว0า การแก-ป<ญหาในป<จจุบัน จําเปTนต-อง

มองท่ีระบบมากกว0าพิจารณารายละเอียดของแต0ละป<ญหา ตัวอย0างการใช- Systems Approach ใน

การแก-ป<ญหา ได-แก0 ระบบการขนส0ง ต-องมีการออกแบบระบบทางสัญจรท่ีดี ซ่ึงจะช0วยลดการ

สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได- หรือการออกแบบเครื่องบินท่ีสามารถบรรจุผู-โดยสารได-จํานวนมาก แต0

สนามบินขาดสิ่งอํานวยความสะดวก ดังนั้นจึงจําเปTนต-องมองป<ญหาโดยรวมหรือท่ีเรียกว0า Systems 

view or Systems Approach นอกจากนี้เขายังได-ขยายความว0า วิธีการเชิงระบบ มีความแตกต0าง

กับ วิธีการเชิงวิเคราะห? (Analytical approach) ตรงท่ี วิธีการเชิงระบบเปTนกระบวนการแยกแยะ

จากส0วนรวมท้ังหมด ออกเปTนส0วนๆท่ีเล็กกว0า เพ่ือให-เข-าใจการทําหน-าท่ีของส0วนร0วม วิธีการเชิง

ระบบอยู0บนพ้ืนฐานของทฤษฎีระบบท่ัวไป ซ่ึงสัมพันธ?เก่ียวข-องกับการรวมเอาแนวทางปฏิบัติต0างๆ 

ได-แก0 การวิจัยดําเนินงาน การวิเคราะห?ระบบ การควบคุมระบบ และวิศวกรระบบ มารวมกันเข-าเพ่ือ

การแก-ป<ญหาอย0างเปTนระบบจากความหมายของนักการศึกษาหลายท0าน จึงอาจสรุปได-ว0า วิธีการเชิง

ระบบ ( Systems approach ) หมายถึง วิธีการทางความคิดท่ีเปTนรูปแบบ ซ่ึงแสดงให-เห็นวิธีการ

แก-ป<ญหาอย0างเปTนระบบ โดยเน-นการมองป<ญหาอย0างองค?รวม ท้ังนี้รูปแบบของวิธีการหาความรู-
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เก่ียวข-องโดยตรงกับการวิเคราะห? สังเคราะห?และวางรูปแบบการดําเนินการ โดยต-องเก่ียวพันกับ

รูปแบบปฏิบัติท้ังภายในและภายนอกโดยใช-ระบบเป�ดเปTนพ้ืนฐานความคิด  

         ความสําคัญของวิธีการเชิงระบบ  ความสําคัญของวิธีการเชิงระบบสามารถสรุปได- 4 ประการคือ  

 1. มีความสําคัญในฐานะท่ีเปTนวิธีคิดท่ีสามารถจัดการกับป<ญหาท่ีมีความยุ0งยากซับซ-อนได-

อย0างมีประสิทธิภาพ  

 2. มีความสําคัญในฐานะท่ีเปTนเครื่องมือส0งเสริมวิธีคิดของบุคคลท่ัวไป  

 3. มีความสําคัญในฐานะท่ีเปTนเครื่องมือสําหรับพัฒนาองค?ความรู-ในศาสตร?สาขาแขนง

ต0างๆท้ังวิทยาศาสตร?  

 4. มีความสําคัญในฐานะท่ีเปTนเครื่องมือสําหรับการบริหารงานในองค?การหรือหน0วยงาน

ด-านการวางแผน นโยบายและอ่ืนๆ  

         ข้ันตอนของวิธีการเชิงระบบ วิธีการเชิงระบบมีข้ันตอนท่ีสําคัญเพ่ือในการศึกษาวิเคราะห?เก่ียวกับ

การบริหารและการแก-ป<ญหา จึงขอนําข้ันตอนวิธีการเชิงระบบของนักการศึกษา 3 ท0านท่ีน0าสนใจคือ โอ

เบียน และ อุทัย บุญประเสริฐ และ Henry lenman  ซ่ึงมีข้ันตอนวิธีการเชิงระบบกล0าวคือ โอเบียน 

จากมหาวิทยาลัยอีสเทอร?นวอชิงตัน ได-ระบุไว-ในหนังสือ Management Information Systems : A 

managerial and user perspective ถึงวิธีการเชิงระบบกับการแก-ป<ญหาโดยท่ัวไปว0า วิธีการเชิงระบบ

คือการปรับ ( Modify ) วิธีการทางวิทยาศาสตร? ( the scientific method ) ซ่ึงเน-นท่ีการแก-ป<ญหา โดย

วิธีการเชิงระบบนี้มีกิจกรรมสําคัญ 7 สําคัญ ซ่ึงสัมพันธ?กับการแก-ป<ญหาท่ัวๆไป โดยเปรียบเทียบให-เห็น 

ข้ันตอนท้ังสองส0วนคือ  

 วิธีการเชิงระบบ การแก-ป<ญหาท่ัวไป   

 1. ทําความเข-าใจป<ญหา ระบุป<ญหา/โอกาสในเชิงบริบทของระบบ  

 2. รวบรวมข-อมูลเพ่ืออธิบายป<ญหาและโอกาส  พัฒนาทางเลือก  

 3. ระบุทางแก-/ทางเลือกในการแก-ป<ญหา  

 4. ประเมินในแต0ละทางเลือก  

           5. เลือกทางแก-ท่ีดีท่ีสุด ปฏิบัติการแก-ป<ญหา  

 6. ปฏิบัติการตามทางแก-ท่ีเลือกไว-  

 7. ประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติตาม ทางเลือก  
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 อุทัย บุญประเสริฐ (2529:14-15) กล0าวถึงวิธีการหรือเทคนิคเชิงระบบว0า เปTนการทํางาน

จากสภาพท่ีเปTนอยู0ไปสู0สภาพท่ีต-องการของงานนั้นท้ังระบบ โดยข้ันตอนท่ีสําคัญ ใๆนเทคนิคเชิงระบบ ได-แก0  

 1) กําหนดป<ญหาท่ีต-องการแก-ไขและความต-องการในการพัฒนาของระบบให-ชัดเจน  

 2) การกําหนดวัตถุประสงค?ย0อยท่ีสัมพันธ?กับป<ญหาและความต-องการในการพัฒนาและ

สัมพันธ?กับวัตถุประสงค?รวมของระบบใหญ0ท้ังระบบเพ่ือสร-างกรอบหรือขอบเขตในการทํางาน  

 3) ศึกษาถึงสิ่งแวดล-อมหรือข-อจํากัดในการทํางานของระบบและทรัพยากรท่ีหามาได-  

 4) สร-างทางเลือกในการแก-ป<ญหาหรือวิธีการในการพัฒนา  

 5) ตัดสินใจเลือกทางท่ีเหมาะสม ด-วยวิธีการท่ีมีเหตุผลเปTนระบบ เปTนไปตามกฎเกณฑ?ท่ี

เหมาะสมคํานึงถึงความเปTนไปได-ในการปฏิบัติ  

 6) ทดลองปฏิบัติทางเลือกท่ีได-ตัดสินใจเลือกไว-  

 7) ประเมินผลการทดลองหรือผลการทดสอบ  

 8) เก็บรวบรวมข-อมูลปmอนกลับอย0างเปTนระบบเพ่ือปรับปรุงระบบน้ันให-เหมาะสมย่ิงขึ้น  

 9) ดําเนินการเปTนส0วนของระบบปกติ  

 Henry lenman (2529 : 20)  ได-เสนอข้ันตอนของวิธีการเชิงการระบบไว-ดังนี้ อ-างใน 

สุนันท? ป<ทมาคม (อัดสําเนา) 1) ป<ญหา 2) วัตถุประสงค? 3) ข-อจํากัด  4) ข-อเสนอทางแก-ป<ญหา  5) 

การเลือกข-อเสนอ  6) ทดลองปฏิบัติ  7) ประเมินผล  8) ปรับปรุงและนําไปใช-  

 จากแนวคิดจากการนําเสนอข้ันตอนวิธีการเชิงระบบของนักการศึกษาหลายๆท0านท่ีกล0าว

มาข-างต-นนั้น พอจะสรุปเปTนข้ันตอนหลักๆได- 5 ข้ันตอนคือ  

 1. ระบุป<ญหาท่ีต-องการแก-ไข  

  2. ระบุทางแก-หรือทางเลือกเพ่ือแก-ไขป<ญหา  

  3. เลือกทางแก-ไข  

  4. ปฏิบัติตามแนวทางท่ีได-เลือกไว-  

  5. ประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติตามทางเลือกและนําไปปรับปรุง  

  การประยุกต?ใช-วิธีการเชิงระบบ การประยุกต?ใช-วิธีการเชิงระบบในภาพรวมนั้น อุทัย บุญ

ประเสริฐ ได-สรุปข้ันตอนสําคัญๆไว- 5 ข้ันตอน ดังต0อไปนี้  

          1. จะต-องทราบป<ญหาท่ีจะต-องแก-ไขให-แจ-งชัด ว0าเปTนป<ญหาของระบบนั้นท่ีแท-จริง    
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           2. คิดหาวิธีการหรือแนวทางเลือก  ในการแก-ไขอันเปTนผลมาจากการวิเคราะห?ระบบและ

ทําความเข-าใจถึงพฤติกรรมของระบบ ตลอดจนข-อจํากัดต0างๆท่ีมีต0อการทํางานของระบบ 

           3. เลือกวิธีการใดวิธีหนึ่งท่ีพิจารณาว0าเหมาะสมท่ีสุด ดีท่ีสุด และนําออกปฏิบัติ   

           4. ประเมินผลการปฏิบัติ  เพ่ือทราบผล และเพ่ือให-ข-อมูลปmอนกลับ 

          5. รับข-อมูลปmอนกลับและปรับระบบต0อไป    

          วิธีการเชิงระบบนั้น หากพิจารณาในด-านประโยชน?ท่ีนํามาใช-งานด-านต0างๆแล-วจะพบว0า 

เหมาะกับป<ญหาท่ีมีความซับซ-อนและลึกซ้ึง เพราะจะทําให-มองงานนั้นท้ังภาพรวมและส0วนปลีกย0อย

อย0างท่ัวถึงสัมพันธ?กัน เราสามารถนําแนวคิดของวิธีการเชิงระบบไปประยุกต?กับการบริหารจัดการใน

องค?การประเภทต0างๆได-เปTนอย0างดี โดยยึดสาระสําคัญและข้ันตอนการดําเนินงานของวิธีการเชิง

ระบบเปTนสําคัญ ในท่ีนี้ขอเสนอตัวอย0างการประยุกต?ใช-วิธการเชิงระบบของนักการศึกษา ได-แก0   

          ตัวอย0างท่ี 1 การประยุกต?ใช-วิธีการเชิงระบบเพ่ือออกแบบการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถ

ดําเนินการดําเนินการเปTน 5 ข้ันตอน คือ อ-างใน Husen and Postlethwaite  (1994 )   

          ข้ันท่ี 1 กําหนดป<ญหา โดยดําเนินการวิเคราะห?ข-อมูลในด-านงานหรือกิจกรรมเนื้อหาวิชา

และผู-เรียน กําหนดเปTนป<ญหาโดยแสดงในรูปจุดประสงค?การเรียนการสอน  

          ข้ันท่ี 2 วิเคราะห?ป<ญหา เพ่ือกําหนดทางเลือกในรูปวิธีการหรือสื่อเพ่ือการแก-ป<ญหาการ

เรียนการสอนท่ีกําหนดไว-  

         ข้ันท่ี 3 เลือกและออกแบบทางเลือกเพ่ือแก-ป<ญหา เพ่ือกําหนดเปTนแผนการเรียนการสอนซ่ึง

เปTนระบบของวิธีการหรือสื่อ  

         ข้ันท่ี 4 นําแผนการเรียนไปใช-และทดสอบ เพ่ือหาผลท่ีได-จากการปฏิบัติ 

         ข้ันท่ี 5 ทําการประเมินผลเพ่ือปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงระบบก0อนนําไปใช-จริง   

         ตัวอย0างท่ี  2 การนําวิธีการเชิงระบบไปใช-ในกองทัพเรือแคนาดา อ-างใน Romiszowski, 

(1970 : 34-36) กองทัพเรือแคนาดา ได-จัดทําโครงการอบรมข้ึนในกองทัพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางาน โดยมีฐานความคิดว0า การจัดอบรมควรต-องเกิดจากความต-องการของผู-เข-ารับการอบรม 

วิธีการอบรมต-องใหม0ๆ มีเทคนิคใหม0 แต0ไม0ทราบว0านักบินหรือลูกเรือของเขาต-องการพัฒนาในเรื่องใด 

จึงมีการนําวิธีการเชิงระบบมาใช- โดยมีหลักการดังนี้ 1) รวบรวมข-อมูล      2) การตัดสินใจสั่งการ 3) 

การบันทึกรายงานเพ่ือการติดต0อสื่อสาร 4) ประเมินการฝ�กอบรม   

               ซ่ึงการกําหนดความต-องการและเกณฑ?ในการตัดสินใจในการฝ�กอบรม ต-องมีการดําเนินการ 8 ข้ันตอนคือ  
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          1. กําหนดความต-องการปฏิบัติงาน  โดยการวิเคราะห?งาน  

         2. กําหนดทักษะความรู- และ คุณลักษณะของผู-เข-ารับการอบรม  

          3. กําหนดวัตถุประสงค?ของการจัดอบรม โดยเน-นท่ีการปฏิบัติของผู-เข-ารับการอบรม ในการ

ท่ีจะนําผลการอบรมไปใช-ให-เปTนมาตรฐาน  

          4. กําหนดเกณฑ?วัด เพ่ือตรวจสอบความสามารถของผู-เข-ารับการอบรม ว0า บรรลุตาม

วัตถุประสงค?หรือไม0  

          5. สังเคราะห?การออกแบบฝ�กอบรมจากเอกสารและวิธีการต0างๆรวมท้ังการพัฒนา

เครื่องมือท่ีใช-ในการโครงการฝ�กอบรม  

          6. นําโครงการไปใช-ในการตัดสินใจจัดฝ�กอบรม  

            7. ประเมินประสิทธิผลของการฝ�กอบรม โดยนําเสนอข-อมูลทางสถิติ  

           8. นําผลการประเมินมาตรวจสอบเพ่ือหาจุดบกพร0อง เช0น อาจต-องมีการปรับปรุง 

วัตถุประสงค?ของการฝ�กอบรมใหม0 นั่นก็คือ Feedback นั่นเอง  

         สรุป การศึกษาวิธีการเชิงระบบ เปTนกระบวนการหนึ่งท่ีสามารถนําไปประยุกต?ใช-กับการ

บริหารงานในองค?การประเภทต0างๆ โดยท่ีพิจารณาการบริหารในลักษณะองค?รวมท่ีมีเปmาหมาย 

กระบวนการ ระบบย0อย และองค?ประกอบต0างๆท่ีมีปฏิสัมพันธ?กัน มีการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยน

ข0าวสาร เพ่ือบรรลุเปmาหมายทางการบริหาร ประโยชน?จากการใช-วิธีการเชิงระบบคือ วิธีการนี้จะเปTน

การประกันว0า การดําเนินงานจะดําเนินต0อไปตามข้ันตอนท่ีวางไว- โดยช0วยให-การทํางานตามระบบ

บรรลุตามเปmาหมาย โดยใช-เวลางบ ประมาณ และบุคลากรอย0างมีประสิทธิภาพและคุ-มค0ามากท่ีสุด 

แบบจําลองระบบจะช0วยปmองกัน การลงทุนท่ีไม0จําเปTนได-มาก แนวคิดวิธีการเชิงระบบเปTนอีกแนวทาง

หนึ่งท่ีจะมีบทบาทในการสร-างสรรค?งานและแก-ป<ญหาในองค?การได-เปTนอย0างดีและมีการพัฒนาวิธีการ

คิดนี้ในการแก-ป<ญหาท่ีหลากหลายแต0ข้ันตอนหลักๆจะไม0แตกต0างกันมากนัก  

          โรงเรียน เปTนองค?กรหนึ่งท่ีเปTนระบบย0อยของการศึกษา  มีองค?ประกอบหลายส0วน  คือ  

บุคลากร (ผู-บริหาร ครูผู-สอน  นักเรียน  ลูกจ-างประจํา  ลูกจ-างชั่วคราว ) อาคารสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ?  

เงินทุน  ทรัพย?สิน  เทคโนโลยี ท่ีเปTนองค?ประกอบหลักในการจัดการศึกษา ส0วนองค?ประกอบอ่ืนถือว0า

เปTนกระบวนการในการผลิต คือ นโยบายของโรงเรียน  หลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

การจัดกิจกรรมต0าง ๆ  ท้ังในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร  พร-อมมีการติดตามประเมินผล  
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           เชิงระบบ เปTนกระบวนการบริหารงานท่ีจะช0วยเพ่ิมประสิทธิ ภาพของการปฏิบัติงาน  ตาม

ลักษณะการบริหารงานและการทํางานโดยวิธีการเชิงระบบท่ีประสานสอดคล-องกันท้ังโรงเรียน  

นอกจากจะทําให-ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีชัดเจนแล-ว  บุคลากรทุกฝoายสามารถนําผล

การปฏิบัติงานมารวบรวมเขียนรายงาน  เพ่ือศึกษาและเปTนแนวทางการพัฒนา  ซ่ึงจะส0งผลในการ

พัฒนางาน  ท้ังในองค?กร  และพัฒนาตนเองได-ด-วย 

          2.1.2 การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

          โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยู0ในความรับผิดชอบของกองพุทธศาสนศึกษา

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห0งชาติ ดําเนินการจัดการศึกษาทางวิชาการพระพุทธศาสนา แผนกนักธรรม-

ภาษาบาลี และหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต-น (ม.1-ม.3) และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ให-แก0พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษาจัดต้ังข้ึนเนื่องมาจากการจัดต้ังโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ?

ท้ัง 2 แห0ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ?ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ซ่ึงเป�ด

ดําเนินการมาต้ังแต0 พ.ศ. 2432 และ พ. ศ. 2489 ตามลําดับ ต0อมามหาจุฬาลงกรณ?ราชวิทยาลัยได-จัด

การศึกษาแผนกมัธยมศึกษาข้ึน เรียกว0า “ โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา” เม่ือโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาได-

แพร0หลายออกไป ทางคณะสงฆ?โดยองค?กรศึกษา จึงได-กําหนดให-เรียกโรงเรียนประเภทนี้ว0า “ โรงเรียน

บาลีวิสามัญศึกษา สําหรับนักเรียน” โดยสังฆมนตรี จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได-ออกเปTนระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการต้ังแต0ป� พ. ศ. 2500 ต0อมาป� พ. ศ. 2507 ได-มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลีข้ึนใหม0เรียกว0า “ บาลีศึกษาสามัญและปริยัติศึกษา” พร-อมท้ังยกเลิก ระเบียบสังฆ

มนตรีว0าด-วยการศึกษาของโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสําหรับนักเรียน ต0อมาพิจารณาเห็นว0า การศึกษา

ทางโลกเจริญก-าว หน-ามากข้ึนตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเห็นควรให-มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาข้ึน เพ่ือให-ผู-ศึกษาได-บําเพ็ญตนให-เปTนประโยชน?ท้ังทางโลกและทางธรรมควบคู0กันไป 

จึงได-มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว0าด-วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เม่ือวันท่ี 20 

กรกฎาคม พุทธศักราช 2514 รองรับ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว0าด-วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช 2535 ซ่ึงใช-อยู0ในป<จจุบัน (วิชัย ธรรมเจริญ : 2543 : 4)  

          ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว0าด-วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา พ . 

ศ.2535 (วิชัย ธรรมเจริญ : 2543 : 26–30; อ-างอิงจากกระทรวงศึกษาธิการ.2535 : 35 ) กําหนดว0า 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดต้ังข้ึนในวัด หรือท่ีธรณีสงฆ?หรือ
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ท่ีดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให-การศึกษาแก0พระภิกษุสามเณร ตามหลักสูตรของกระทรวง 

ศึกษาธิการ สําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจะจัดต้ังข้ึนได-ก็ต0อเม่ือได-รับอนุญาต

จากกระทรวงศึกษาธิการ และด-วยความเห็นชอบของประธานสภาการศึกษาสงฆ? โรงเรียนต-องจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห0งชาติ ( เดิม

กรมการศาสนา) จะให-การสนับสนุนเปTนเงินอุดหนุนตามกําลังงบประมาณ และเปTนไปตามหลักเกณฑ?

ท่ีคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากําหนด  

 ป<จจุบันมีการศึกษาสงฆ?มีอยู0 3 แผนก ได-แก0 แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา 

แผนกธรรม และแผนกบาลีนั้น เปTนการจัดการศึกษาเฉพาะด-านหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา

ล-วน ๆ ไม0มีวิชาสามัญศึกษาเข-าไปปะปน ส0วนแผนกสามัญศึกษานั้น เปTนการจัดการศึกษาท่ี

ผสมผสานกันท้ังหลักสูตรแผนกธรรม แผนกบาลี และหลักสูตรสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เข-าด- วยกัน แต0หลักสูตรแผนกธรรมบาลี ไม0 เข-มข-นมากนัก แต0 ก็ยั ง มี เนื้อหามากกว0 าวิชา

พระพุทธศาสนาในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจึงเปTนหลักสูตรท่ี

เหมาะสมกับเยาวชนยุคป<จจุบัน เพราะสามารถบูรณาการนําเอาการศึกษาสงฆ?ท้ัง 3 แผนกมาหลอม

เปTนหนึ่งเดียว ซ่ึงเปTนการศึกษาแผนกเดียวท่ีทุกคนย0อมรับว0า เปTนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะสงฆ?

ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห0งชาติ  

 ตามแผนยุทธศาสตร?การพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของกองศาสน

ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห0งชาติ  (2553-2562 : 33) ได-กล0าวไว-ดังนี้   

 แผนยุทธศาสตร?การพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบด-วย

องค?ประกอบของทิศทางยุทธศาสตร?การพัฒนา ระบบวัดผลทางยุทธศาสตร? และระบบปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร?ดังต0อไปนี้   

 ทิศทางยุทธศาสตร?การพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  

 วิสัยทัศน? (Vision) วิสัยทัศน?เปTนเข-มทิศนําทางสู0อนาคต เปTนการพัฒนาไปสู0อนาคตท่ีระบบ

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะใช-เปTนแนวทางในการพัฒนา จึงได-กําหนดวิสัยทัศน? 

ดังนี้ “ส0งเสริมพระพุทธศาสนาให-เจริญงอกงามด-วย ศาสนทายาท ท่ีเป��ยมป<ญญาพุทธธรรม ผลักดันให-

ประเทศไทยเปTนศูนย?กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลกท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐาน”  
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 พันธกิจ  (Mission) พันธกิจเปTนกรอบ และแนวทางในการดําเนินงานตามหน-าที และตาม

วิสัยทัศน?ท่ีได-กําหนด ซ่ึงประกอบด-วยพันธกิจ ดังนี้  

 1. จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเพ่ือผลิต และพัฒนาศาสนทายาทท่ี

เป��ยมป<ญญาพุทธธรรม  

 2. พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให-เข-มแข็ง เปTนโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานของไทยท่ีเปTน

ศูนย?กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก 

 3. เผยแผ0และทํานุบํารุงพุทธศาสนาให-เจริญงอกงาม และร0วมสร-างสังคมพุทธธรรมท่ีมี

ความเข-มแข็ง 

 ประเด็นยุทธศาสตร? ประเด็นยุทธศาสตร? เปTนประเด็นสําคัญ ตามพันธกิจ ท่ีจะอาศัยการ

ขับเคลื่อนด-วยวิธีการทางยุทธศาสตร?ให-มีการพัฒนาท่ีแตกต0าง โดนเด0น และก-าวกระ โดด

ประกอบด-วย  4  ประเด็นยุทธศาสตร? ดังนี้  

 1. การสร-างและพัฒนาผู-เรียน ให-เปTนศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ  

 2.  การพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให-เข-มแข็ง และมีมาตรฐานเปTนโรงเรียนคุณภาพท่ียั่งยืน  

 3. การเสริมสร-างศักยภาพให-ประเทศไทยเปTนศูนย?กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาของโลก  

 4. การทํานุบํารุง เผยแผ0พระพุทธศาสนาให-เจริญงอกงาม  

 เปmาประสงค? (Goal) เปmาประสงค?เปTนผลสัมฤทธิ์ท่ีเปTนผลผลิตของการดําเนินงานตาม

ประเด็นยุทธศาสตร? ท่ีมุ0งหวังจะให-เกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบด-วย เปmาประสงค? ดังนี้  

 1. ผู-เรียนเปTนศาสนทายาทท่ีเป��ยมป<ญญาพุทธธรรมและมีคุณลักษณะปริยัติสามัญตามท่ีพึง

ประสงค? 

 2. ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีอัตลักษณ?พุทธธรรม และมีคุณภาพ

มาตรฐานเปTนท่ียอมรับ และเชื่อม่ันของสังคม 

 3. ประเทศไทยเปTนศูนย?กลางของโลกในการเรียนรู-และการศึกษาระดับพ้ืนฐานพระพุทธ ศาสนา  

 4. พระพุทธศาสนามีความเจริญงอกงาม สังคมเข-มแข็งอุดมป<ญญาพุทธธรรม   

 ผลผลิตของแผนยุทธศาสตร? (Strategic Pian output) ผลผลิตเปTนผลสัมฤทธิ์ท่ีเปTนผลผลิต

โดยตรงจากการใช-ทรัพยากรเพ่ือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร? ประกอบด-วยผลผลิต ดังนี้  

 1.  ผู-จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต-น และมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมข้ึนท้ังปริมาณและคุณภาพ  
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 2. มีผู-เรียนท่ีสอบผ0านหลักสูตรนักธรรม – บาลี เพ่ิมมากข้ึน 

 3.  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีการจัดการศึกษาท่ีได-คุณภาพ มาตรฐาน  

 4. มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษานานาชาติ ต-นแบบ  

 5. มีผู-จบการศึกษาท่ีดํารงอยู0ในบรรพชิตมากข้ึน  

 6. มีชุมชนพุทธธรรมท่ีเข-มแข็งท่ัวประเทศ และเพ่ิมข้ึนอย0างต0อเนื่อง  

 จึงพอสรุปได-ว0า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปTนโรงเรียนท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือให-

การ ศึกษาอบรมแก0เยาวชนท่ีเข-ามาบวชในพระพุทธศาสนา โดยใช-หลักธรรมคําสอนแห0งพระพุทธ 

ศาสนาเปTนหลักสูตรการอบรมเพ่ือให-ผู-ได-รับการอบรมมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม สมกับท่ี

ประเทศไทยเปTนเมืองแห0งพระพุทธศาสนา  และจากแนวนโยบายการส0งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

กระทรวงศึกษาธิการท่ีเห็นสมควรให-ปลูกฝ<งคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการแก0เยาวชนไทย อันได-แก0ขยัน 

ประหยัด ซ่ือสัตย? มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ โดยมีจุดเน-นเพ่ือพัฒนาเยาวชนให-เปTนคนดี มี

ความรู- และอยู0ดีมีสุข ด-วยการใช-คุณธรรมเปTนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู-ท่ีเชื่อมโยงกับความ

ร0วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบัน การศึกษา การปลูกฝ<งคุณธรรมจึง

หมายถึง การจัดสภาพการเรียนรู- เพ่ือ ให-ผู-เรียนมองเห็นคุณค0าของการมีศีลธรรมและจริยธรรมใน

ด-านต0างๆ และนําไปสู0การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค0านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมท่ีดีงาม สามารถ

เข-าใจเหตุป<จจัยและแก-ไขป<ญหาได- มีความประพฤติท่ีเปTนมาตรฐานในสังคม มีจิตใจท่ีผ0องใส เบิกบาน 

เปTนอิสระท้ังภายนอกและภายใน ดับความทุกข? ความเดือดร-อนท่ีเกิดข้ึนกับตนสามารถเปTนท่ีพ่ึงให-กับ

ตนเองได-  

        2.1.3 หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 

 1) ความหมายของคุณธรรม 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2538:189) ให-ความหมายว0า คุณธรรม 

หมายถึง สภาพคุณงามความดี   

 พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ยุตโต) (2540:14) ได-กล0าวว0าคุณธรรมเปTน ภาพของจิตใจกล0าวคือ

คุณสมบัติท่ีเสริมสร-างจิตใจให-ดีงาม ให-เปTนจิตใจท่ีสูง ประณีตและประเสริฐ เช0น เมตตา คือ ความรัก

ปรารถนาดี เปTนมิตรอยากให-ผู-อ่ืนมีความสุข กรุณา คือ ความสงสารอยากช0วยเหลือผู-อ่ืนมีความสุข  

มุทิตา คือ ความพลอยยินดีพร-อมท่ีจะส0งเสริมสนับสนุนผู-ท่ีประสบความสําเร็จให-มีความสุขหรือความ 
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ก-าวหน-าในการทําสิ่งท่ีดีงาม อุเบกขา คือ การวางตัววางใจเปTนกลาง เพ่ือรักษาธรรมเม่ือผู-อ่ืนควร

จะต-องรับผิดชอบต0อการกระทําของเขาตามเหตุและผล จาคะ คือ ความมีน้ํ าใจเสียสละ 

เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ0 ไม0เห็นแก0ตัว 

 วศิน อินทสระ (2541:106,113) กล0าวตามหลักจริยศาสตร?ว0า คุณธรรม คือ อุปนิสัยอันดี

งามซ่ึงสั่งสมอยู0ในดวงจิต อุปนิสัยอันนี้ได-มาจากความพยายามและความประพฤติติดต0อกันมาเปTน

เวลานาน คุณธรรมสัมพันธ?กับหน-าท่ีอย0างมาก เพราะการทําหน-าท่ีจนเปTนนิสัยจะกลายเปTนอุปนิสัย

อันดีงามท่ีสั่งสมในดวงจิตเปTนบารมี มีลักษณะอย0างเดียวกันนี้ ถ-าเปTนฝoายชั่ว เรียกว0า “อาสวะ” คือ 

กิเลสท่ีหมักหมมในดวงจิต ย-อมจิตให-เศร-าหมองเกรอะกรังด-วยความชั่วนานาประการกลายเปTน

สันดานชั่ว ทําให-แก-ไขยากสอนยาก กล0าวโดยสรุป คุณธรรมคือความล้ําเลิศแห0งอุปนิสัยซ่ึงเปTนผลของ

การการะทําหน-าท่ีจนกลายเปTนนิสัยนั่นเอง 

 พระเมธีธรรมาภรณ? (ประยูร ธมมจิตโต) (2538: 15-16) กล0าวว0า คุณธรรมคือคุณสมบัติท่ีดี

ของจิตใจถ-าปลูกฝ<งเรื่องคุณธรรมได-จะเปTนพ้ืนฐานจรรยาบรรณ จรรยาบรรณนี้เปTนเรื่องพฤติกรรมใน

การท่ีจะพัฒนาต-องตีความออกไปว0า พฤติกรรมเหล0านี้มีพ้ืนฐานจากคุณธรรมข-อใด เช0น เบญจศีลเปTน

จริยธรรม เบญจธรรมเปTนคุณธรรมคือ ความเมตตากรุณา ถ-ามีความเมตตากรุณาจะมีฐานของศีลข-อท่ี 

1 เปTนต-น ส0วนจริยธรรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2538:216) ให-ความหมาย

ว0า “จริยธรรมหมายถึง ธรรมท่ีเปTนข-อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม”  

 พระเมธีธรรมาภรณ? (ประยูร ธมมจิตโต) (2535: 81-82) กล0าวว0าจริยธรรม คือ หลักแห0ง

ความประพฤติ หรือแนวทางการปฏิบัติ หมายถึง แนวทางของการปฏิบัติ หมายถึง แนวทางของการ

ประพฤติปฏิบัติจนทําให-เปTนคนดีเพ่ือประโยชน?สุขของตนเองและส0วนรวม  

 นอกจากนี้พระเมธีธรรมาภรณ? (ประยูร ธมมจิตโต) (2538: 2) ยังให-แนวคิดว0าจริยธรรมคือ

หลักแห0งความประพฤติดีงามสําหรับทุกคนในสังคม ถ-าเปTนข-อปฏิบัติท่ัวไป เรียกว0าจริยธรรม ถ-าเปTน

ข-อควรประพฤติท่ีมีสาสนาเข-ามาเก่ียวข-อง เราเรียกว0า ศีลธรรม แต0ท้ังนี้มิได-หมายความว0า จริยาธรรม

อิงอยู0กับหลักคําสอนทางศาสนาเพียงอย0างเดียว แท-ท่ีจริงนั้นยังหยั่งรากอยู0บนขนบธรรมเนียม

ประเพณี แม-นักปราชญ?คนสําคัญ เช0น อริสโตเติล คานท? มหาตมะคานธี ก็มีส0วนสร-างจริยธรรม

สําหรับเปTนแนวทางในการดํารงชีวิตของคนจํานวนหนึ่ง 

 จากทัศนะของพระเมธีธรรมภรณ? ดังกล0าวข-างต-นนี้ จะเห็นได-ว0าจริยธรรมไม0แยกเด็ดขาด

จากศีลธรรม แต0มีความหมายกว-างกว0าศีลธรรม ศีลธรรมเปTนหลักคําสอนท่ีว0าด-วยความประพฤติชอบ 
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ส0วนจริยธรรม หมายถึง หลักแห0งความประพฤติดีประพฤติชอบอันวางรากฐานอยู0บนหลักคําสอนของ

ศาสนา ปรัชญา และขนบธรรมเนียมประเพณี ท0านผู-นี้มองจริยธรรมในฐานะท่ีเปTนระบบ อันมี

ศีลธรรมเปTนส0วนประกอบสําคัญ แต0ก็มีแนวคิดปรัชญา ค0านิยม ตลอดจนธรรมเนียมประเพณีเข-ามา

เก่ียวข-องด-วย จากท่ีกล0าวมาท้ังหมดพอสรุปได-ว0า คําว0า คุณธรรม จริยธรรม สองคํานี้เปTนคําท่ีมี

ความหมายเก่ียวข-องกันในด-านคุณงามความดี กล0าวคือ จริยธรรมคือความประพฤติท่ีถูกต-องดีงามท้ัง

กายและวาจา สมควรท่ีบุคคลจะประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให-ตนเองและคนในสังคมรอบข-างมีความสุข 

สงบ เยือกเย็น จริยธรรมเปTนเรื่องของการฝ�กนิสัยท่ีดี โดยกระทําอย0างต0อเนื่องสมํ่าเสมอจนเปTนนิสัย 

ผู-มีความประพฤติดีงามอย0างแท-จริงจะต-องเปTนผู-มีความรู-สึกในด-านดีอยู0ตลอดเวลา คือ มีคุณธรรม  

อยู0ในจิตใจหรืออาจกล0าวได-ว0าจริยธรรมเปTนเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเปTนพฤติกรรมภายนอก ส0วน

คุณธรรมเปTนสภาพคุณงามความดีภายในจิตใจ ซ่ึงท้ังสองส0วนต-องเก่ียวข-องสัมพันธ?กัน พฤติกรรมของ

คนท่ีแสดงออกมาท้ังทางกายและวาจานั้น ย0อมเก่ียวเนื่องสัมพันธ?และเปTนไปตามความรู-สึกนึกคิดทาง

จิตใจและสติป<ญญา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลจึงต-องพัฒนาท้ัง 3 ด-าน ควบคู0กันไป คือ 

การพัฒนาด-านสติป<ญญา ด-านจิตใจ และด-านพฤติกรรม  

         2) ความสําคัญของคุณธรรม  

 คุณธรรมนับว0าเปTนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของคนทุกคน และทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือวิชาชีพ

ใดไม0มีคุณธรรมจริยธรรมเปTนหลักยึดเบ้ืองต-นแล-วก็ยากท่ีจะก-าวไปสู0ความสําเร็จแห0งตนและแห0ง

วิชาชีพนั้นๆ ได- ท่ียิ่งกว0านั้นก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมท้ังในส0วนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมี

ผลร-ายต0อตนเอง สังคม และวงการวิชาชีพในอนาคตได-อีกด-วย ดังจะพบเห็นได-จากการเกิดวิกฤติ

ศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในป<จจุบัน ท้ังวงการวิชาชีพครู แพทย? ตํารวจ ทหาร นักการเมืองการ

ปกครอง ฯลฯ จึงมีคํากล0าวว0าเราไม0สามารถสร-างครูดีบนพ้ืนฐานของคนไม0ดี และไม0สามารถสร-าง

แพทย? ตํารวจ ทหารและนักการเมืองท่ีดี ถ-าบุคคลเหล0านั้นมีพ้ืนฐานทางนิสัยและความประพฤติท่ีไม0ดี 

ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู0หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จ

พระมหากษัตริยาธิราช ณ ท-องสนามหลวง เม่ือวันจันทร?ท่ี 5 เมษายน พ. ศ.2525 ไว- ดังนี้ 

 “การจะทํางานให-สัมฤทธิ์ผลท่ีพึงปรารถนา คือให-เปTนประโยชน?และเปTนธรรมด-วยนั้น จะ

อาศัยความรู-แต0เพียงอย0างเดียวมิได- จําเปTนต-องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต-อง

เปTนธรรม ประกอบด-วย เพราะเหตุว0าความรู-นั้น เสมือนเครื่องยนต?ท่ีทําให-ยวดยานเคลื่อนท่ีไปได-
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ประการเดียว ส0วนคุณธรรมดังกล0าวแล-ว เปTนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซ่ึงเปTนป<จจัยท่ีนําทาง

ให-ยวดยานดําเนินไปถูกทางด-วยความสวัสดี คือ ปลอดภัย บรรลุจุดประสงค?” 

 คุณธรรมจึงเปTนสิ่งสําคัญในสังคม ท่ีจะนําความสุขสงบและความและความเจริญก-าวหน-า

มาสู0สังคมนั้นๆ เพราะเม่ือคนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ย0อมสูงส0ง มีความสะอาด และสว0างในจิตใจ 

จะทําการงานใดก็ไม0ก0อให-เกิดความเดือดร-อน ไมก0อให-เกิดทุกข?แก0ตนเองและผู-อ่ืน เปTนบุคคลมีคุณค0า

มีประโยชน? และสร-าง สรรค?คุณงามความดี อันเปTนประโยชน?ต0อบ-านเมืองต0อไป  

 วศิน อินทสระ  (2541: 6-9)  ได-กล0าวถึงความสําคัญ และประโยชน?ของจริยธรรม ดังจะ

กล0าวโดยย0อดังนี้  

 1. จริยธรรมเปTนรากฐานอันสําคัญแห0งความเจริญรุ0งเรือง ความม่ันคงและความสงบสุขของ

ป<จเจกชน สังคมและประเทศชาติอย0างยิ่ง รัฐควรส0งเสริมประชาชนให-มีจริยธรรมเปTนอันดับแรก 

เพ่ือให-เปTนแกนกลางของการพัฒนาด-านอ่ืนๆ ท้ังเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง ฯลฯ 

การพัฒนาท่ีขาดจริยธรรมเปTนหลักยึดย0อมเกิดผลร-ายมากกว0าดี เพราะผู-มีความรู-แต0ขาดคุณธรรม 

ย0อมก0อให-เกิดความเสื่อมเสียได-มากกว0าผู-ด-อยความรู- โดยท0านกล0าวว0า “ ผู-มีความรู-แต0ไม0รู-วิธีท่ีจะ

ประพฤติตน ย0อมก0อให-เกิดความเสื่อมเสียได-มากกว0าผู-มีความรู-น-อย ถ-าเปรียบความรู-เหมือนดิน 

จริยธรรมย0อมเปTนเหมือนน้ํา ดินท่ีไม0มีน้ํายึดเหนี่ยวเกาะกุมย0อมเปTนฝุoนละอองให-ความรําคาญ

มากกว0าให-ประโยชน? คนท่ีมีความรู-แต0ไม0มีจริยธรรมจึงมักเปTนคนท่ีก0อความรําคาญหรือเดือดร-อน

ให-แก0ผู-อ่ืนอยู0เนือง ๆ”  

 2. การพัฒนาบ-านเมือง ต-องพัฒนาจิตใจคนก0อน หรืออย0างน-อยก็ให-พร-อม ๆ ไปกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวิชาการอ่ืน ๆ เพราะการพัฒนาท่ีไม0มีจริยธรรมเปTนแกนนํานั้นจะ

สูญเปล0าและเกิดผลเสียเปTนอันมากทําให-บุคคลลุ0มหลงในวัตถุและอบายมุข การท่ีเศรษฐกิจต-องเสื่อม

โทรม ประชาชนทุกข?ยาก เพราะคนในสังคมละเลยจริยธรรม กอบโกยทรัพย?สินเปTนประโยชน?ส0วนตัว

มากเกินไปขาดความเมตตาปราณี แล-งน้ําใจในการดําเนินชีวิตซ่ึงกันและกัน  

 3. จริยธรรม มิได-หมายถึง การถือศีล กินเพล เข-าวัดฟ<งธรรม จําศีลภาวนา โดยไม0ช0วยเหลือ

ทําประโยชน?ให-แก0สังคม แต0จริยธรรมหมายถึงความประพฤติ การกระทําและความคิดท่ีถูกต-อง

เหมาะสมการทําหน-าท่ีของตนอย0างถูกต-องสมบูรณ? เว-นสิ่งควรเว-น ทําสิ่งควรทํา ด-วยความฉลาด

รอบคอบ รู-เหตุรู-ผลถูกต-องตามกาลเทศะ และบุคคล ดังนั้นจะเห็นว0าจริยธรรมจึงจําเปTนและมีคุณค0า

สําหรับทุกคนในทุกวิชาชีพทุกสังคม สังคมจะอยู0รอดด-วยจริยธรรม  
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 4. การทุจริต คดโกง การเบียดเบียนกันในรูปแบบต0างๆอันเปTนเหตุให-สังคมเสื่อมโทรม มี

สาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของคนในสังคม ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้น0าจะพอเลี้ยงชาวโลกไป

ได-อีกนาน ถ-าชาวโลกช0วยกันละท้ิงความละโมบโลภมาก แล-วมามีชีวิตอยู0อย0างเรียบง0าย ช0วยกัน

สร-างสรรค?สังคม ยึดเอาจริยธรรมเปTนทางดําเนินชีวิต ไม0ใช0ยึดเอาลาภยศความมีหน-ามีตาในสังคมเปTน

จุดหมาย ถ-าสิ่งนั้นจะเกิดข้ึนก็ถือเปTนเพียงผลพลอยได-และนํามาใช-เปTนเครื่องมือในการประพฤติธรรม 

เช0น อาศัยลาภผลเปTนเครื่องมือในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน?อาศัยยศและความมีหน-ามีเกียรติใน

สังคมเปTนเครื่องมือในการจูงใจคนผู-เคารพนับถือเข-าหาธรรม  

 5. จริยธรรมสอนให-เราเลิกดูหม่ินกดข่ีคนจน ให-เอาใจใส0ดูแลเอ้ืออาทรต0อผู-สูงอายุ ซ่ึงเปTน

บุพการีของชาติ สอนให-เราถ0อมตัวเพ่ือเข-าหากันได-ดีกับคนท้ังหลาย และไม0วางโตโอหังอวดดีหรือ

ก-าวร-าวผู-อ่ืน สอนให-เราลด ทิฏฐิมานะ ลงให-มาก ๆ เพ่ือจะได-มองเห็นสิ่งต0าง ๆ ตามความจริง ไม0หลง

สําคัญตัวว0ารู-ดีกว0า มีความสามารถกว0าใคร ผู-นําท่ีมีจริยธรรมสูงย0อมเปTนท่ีเคารพกราบไหว-ของ

ท้ังหลายได-อย0างสนิทใจ เราควรเลือกผู-นําท่ีสามารถนําความสงบสุขทางใจมาสู0มวลชนได-ด-วย เพ่ือ

สันติสุขจะเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอก ความแข็งแกร0งทางกําลังกายกําลังทรัพย?และอาวุธนั้น ถ-า

ปราศจากความแข็งแกร0งทางจริยธรรมเสียแล-ว บุคคลหรือประเทศชาติจะม่ันคงอยู0ได-ไม0นาน สังคมท่ี

เจริญม่ันคงต-องมีจริยธรรมเปTนเครื่องรับรอบหรือเปTนแกนกลาง เหมือนถนนท่ีม่ันคงหรือตึกท่ีแข็งแรง 

เขาใช-คอนกรีตเสริมเหล็กแม-เหล็กจะไม0ปรากฏออกมาให-เห็นภายนอก แต0มีความสําคัญอยู0ภายในนาย

ช0างย0อมรู-ดี ทํานองเดียวกันกับบัณฑิตย0อมมองเห็นอย0างแจ0มแจ-งว0าจริยธรรมมีความสําคัญในสังคม

เพียงใด  

 สรุปได-ว0าคุณธรรมเปTนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาคน  ป<ญหาของสังคมไทยท่ีประสบพบเห็น

อยู0ทุกวันนี้เกิดจาก “คน” ป<ญหาเริ่มต-นท่ี “คน” และมีผลกระทบถึง “คน “ การแก-ป<ญหาสังคมไทยจึง

ต-องแก-ด-วย “การพัฒนาคน” เพ่ือให-คนมีป<ญญา มีความรู-มีคุณธรรมและมีทักษะในการแก-ป<ญหาชีวิต 

ป<ญหาจึงอยู0 ท่ีว0าเราจะพัฒนาคนอย0างไรเพ่ือให-คนมีชีวิตท่ีดีงามสามารถใช-ความรู-และแก-ป<ญหาได- 

สร-างสรรค?ได- ปฏิบัติต0อเทคโนโลยีอย0างถูกต-อง อยู0ในระบบการแข0งขันทางเศรษฐกิจได- บริโภคผลผลิต

ด-วยป<ญญา รู-อะไรดี อะไรชั่ว มีทัศนคติทางจริยธรรมท่ีเหมาะสม ท้ังหมดนี้เปTนคุณสมบัติของคนท่ีมี

คุณธรรม การจัดการศึกษาคงต-องยึดหลักสําคัญ คือ ให-ความรู-คู0คุณธรรม   สังคมไทยจึงจะมีสมาชิกของ

สังคมท่ีเปTนท้ังคนเก0ง และคนดี   
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 3) ท่ีมาของคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  

 กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให-ปลูกฝ<งคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการแก0เยาวชนไทย อัน

ได-แก0 ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย? มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ โดยมีจุดเน-นเพ่ือพัฒนาเยาวชนให-

เปTนคนดี มีความรู- และอยู0ดีมีสุข ด-วยการใช-คุณธรรมเปTนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู-ท่ีเชื่อมโยง

กับความร0วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบัน การศึกษา การปลูกฝ<ง

คุณธรรมจึงหมายถึง การจัดสภาพการเรียนรู- เพ่ือให-ผู-เรียนมองเห็นคุณค0าของการมีศีลธรรมและ

จริยธรรมในด-านต0างๆ และนําไปสู0การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค0านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมท่ีดีงาม  

 การพัฒนามนุษย?ตามหลักพุทธศาสนา ได-กล0าวถึงการฝ�กฝนพัฒนามนุษย?ให-สมบูรณ?ตาม

หลักไตรสิกขา อันประ กอบด-วย ศีล สมาธิ ป<ญญา หรืออีกนัยหนึ่งคือ พฤติกรรม จิตใจ และป<ญญา

ไปพร-อมกัน โดยเน-นท่ีการพัฒนาป<ญญาเปTนแกนหลักสําคัญของกระบวนการศึกษา โดยเฉพาะอย0าง

ยิ่งการฝ�กฝนให-เกิดความรู-ความเข-าใจในสิ่งท้ังหลายตามท่ีเปTนจริง สามารถเข-าใจเหตุป<จจัยและแก-ไข

ป<ญหาได- มีความประพฤติท่ีเปTนมาตรฐานในสังคม มีจิตใจท่ีผ0องใส เบิกบาน เปTนอิสระท้ังภายนอก

และภายใน ดับความทุกข? ความเดือดร-อนท่ีเกิดข้ึนกับตน สามารถเปTนท่ีพ่ึงให-กับตนเองได-  

 4) ความสําคัญของคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 

 การจัดการเรียนรู-ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ0งปลูกฝ<งด-านป<ญญา พัฒนา

กระบวนการคิดของผู-เรียนให-มีความสามารถในการคิดสร-างสรรค? คิดอย0างมีวิจารณญาณ และมุ0ง

พัฒนาความสามารถทางอารมณ? โดยการปลูกฝ<งให-ผู-เรียนเห็นคุณค0าของตนเอง เข-าใจตนเอง เห็นอก

เห็นใจผู-อ่ืน สามารถแก-ป<ญหาขัดแย-งทางอารมณ?ได-อย0างถูกต-องเหมาะสม ดังนั้น การจะพัฒนา

เยาวชนให-เปTนคนดี มีความรู- และดําเนินชีวิตท่ีดี มีความสุข คุณธรรมพ้ืนฐานสําคัญท่ีควรเร0งปลูกฝ<งมี 

8 ประการ ประกอบด-วย 

 1. ขยัน คือ ความต้ังใจเพียรพยายามทําหน-าท่ีการงานอย0างต0อเนื่อง สมํ่าเสมอ อดทนไม0

ท-อถอยเม่ือพบอุปสรรค ความขยันต-องควบคู0กับการใช-ป<ญญา แก-ป<ญหาจนเกิดผลสําเร็จตามความมุ0ง

หมาย ผู-ท่ีมีความขยัน คือ ผู-ท่ีต้ังใจทําอย0างจริงจังต0อเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควร เปTนคนสู-งาน มีความ

พยายาม ไม0ท-อถอย กล-าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทํา ต้ังใจทําหน-าท่ีอย0างจริงจัง 

 2. ประหยัด คือ การรู-จักเก็บออมถนอมใช-ทรัพย?สินสิ่งของให-เกิดประโยชน?คุ-มค0า ไม0
ฟุoมเฟ�อย ฟุmงเฟmอผู-ท่ีมีความประหยัด คือ ผู-ท่ีดําเนินชีวิตเรียบง0ายรู-จักฐานะการเงินของตน คิดก0อนใช- 
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คิดก0อนซ้ือ เก็บออม ถนอมใช-ทรัพย?สินสิ่งของอย0างคุ-มค0า รู-จักทําบัญชีรายรับ-รายจ0ายของตนเองอยู0
เสมอ 
 3. ซ่ือสัตย? คือ ประพฤติตรง ไม0เอนเอียง ไม0มีเล0ห?เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู-สึกลําเอียงหรืออคติ ผู-ท่ีมีความซ่ือสัตย? คือ ผู-ท่ีมีความประพฤติตรง ท้ังต0อหน-าท่ี ต0อวิชาชีพ 
ตรงต0อเวลา ไม0ใช- เล0ห?กล คดโกง ท้ังทางตรงและทางอ-อม รับรู-หน-าท่ีของตนเองและปฏิบัติอย0างเต็มท่ี
ถูกต-อง  
 4. มีวินัย คือ การยึดม่ันในระเบียบแบบแผน ข-อบังคับ และข-อปฏิบัติ ซ่ึงมีท้ังวินัยในตนเอง

และวินัยต0อสังคม ผู-ท่ีมีวินัย คือ ผู-ท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/

องค?กร/สังคม และประเทศ โดยท่ีตนเองยินดีปฏิบัติตามอย0างเต็มใจและต้ังใจ 

 5. สุภาพ คือ เรียบร-อย อ0อนโยน ละมุนละม0อม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู-ท่ี

มีความสุภาพ คือ ผู-ท่ีอ0อนน-อมถ0อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม0ก-าวร-าว รุนแรง วางอํานาจข0ม

ผู-อ่ืน ท้ังโดยวาจาและท0าทาง แต0ในเวลาเดียวกันยังคงมีความม่ันใจในตนเอง เปTนผู-ท่ีมีมารยาท วางตน

เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

 6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ท้ังกาย ใจ และสภาพแวดล-อม ความผ0องใส เปTนท่ี

เจริญตา ทําให-เกิดความสบายใจแก0ผู-พบเห็น ผู-ท่ีมีความสะอาด คือ ผู-รักษาร0างกาย ท่ีอยู0อาศัย 

สิ่งแวดล-อมถูกต-องตามสุขลักษณะ ฝ�กฝนจิตใจมิให-ขุ0นมัว มีความแจ0มใสอยู0เสมอ  

 7. สามัคคี คือ ความพร-อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร0วมใจกัน

ปฏิบัติงานให-บรรลุผลตามท่ีต-อง การ เกิดงานการอย0างสร-างสรรค? ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม0เอา

รัดเอาเปรียบกัน เปTนการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต0างหลากหลายทางความคิด ความ

หลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช0นนี้ เรียกอีกอย0างว0า ความสมานฉันท? ผู-

ท่ีมีความสามัคคี คือ ผู-ท่ีเป�ดใจกว-างรับฟ<งความคิดเห็นของผู-อ่ืน รู-บทบาทของตน ท้ังในฐานะผู-นําและ

ผู-ตามท่ีดี มีความมุ0งม่ันต0อการรวมพลัง ช0วยเหลือเก้ือกูลกัน เพ่ือให-การงานสําเร็จลุล0วง แก-ป<ญหาและ

ขจัดความขัดแย-งได- เปTนผู-มีเหตุผล ยอมรับความแตกต0างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความ

เชื่อ พร-อมท่ีจะปรับตัวเพ่ืออยู0ร0วมกันอย0างสันติ  

 8. มีน้ําใจ คือ ความจริงใจท่ีไม0เห็นแก0เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต0เห็นอกเห็นใจ เห็น
คุณค0าในเพ่ือนมนุษย? มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส0 ให-ความสนใจในความต-องการ ความจําเปTน ความ
ทุกข?สุขของผู-อ่ืน และพร-อมท่ีจะให-ความช0วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน ผู-ท่ีมีน้ําใจ คือ ผู-ให-และผู-อาสา
ช0วยเหลือสังคม รู-จักแบ0งป<น เสียสละความสุขส0วนตน เพ่ือทําประโยชน?แก0ผู-อ่ืน เข-าใจ เห็นใจ ผู-ท่ีมี



  41 
 

ความเดือดร-อน อาสาช0วยเหลือสังคมด-วยแรงกาย สติป<ญญา ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือบรรเทาป<ญหาหรือ
ร0วมสร-างสรรค?สิ่งดีงามให-เกิดข้ึนในชุมชน   
 5) นโยบายการบริหารการจัดการคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการในสถานศึกษา 
               กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543) ได-กล0าวไว-ว0า ด-วยภาวะวิกฤติทางการเมือง 
เศรษฐกิจสังคม ซ่ึงประเทศไทยต-องเผชิญอยู0ขณะนี้เม่ือพิจารณาอย0างรอบด-านหนทางท่ีจะผ0อนคลาย
คนไทยทุกคนก็ควรหันหน-าเข-าหากัน ร0วมคิดร0วมแรง ร0วมทํา ร0วมแก-ป<ญหา ทุกฝoายยอมลดเปmาหมาย
เพ่ือพบกันครึ่งทาง เพ่ือความอยู0รอดปลอดภัย ความเจริญของประเทศอย0างต0อเนื่องและยั่งยืน จะ
ด-วยวิธีใดก็ตามสิ่งสําคัญท่ีจะช0วยพัฒนาคนในชาติให-เปTนมนุษย?ท่ีสมบูรณ?ด-วยกาย วาจา ใจ การศึกษา
ก็มีความสําคัญต0อการพัฒนาประเทศ การแข0งขันทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน?ก็ข้ึนอยู0กับการศึกษา 
การพัฒนาการเมืองก็ข้ึนอยู0กับการศึกษา สังคมกําลังเสื่อมโทรมก็ต-องหันไปพ่ึงการศึกษา การพัฒนา
การศึกษาจึงเปTนเง่ือนไขสําคัญของการพัฒนาประเทศ ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการได-ประกาศ
นโยบายเร0งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู-สร-างความตระหนักสํานึกในคุณค0าของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท? สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช-คุณธรรมเปTน
พ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู- ท่ีเชื่อมโยงความร0วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชนให-เปTนคนดี มีความรู- และอยู0ดีมีสุขโดยคุณธรรม 8 ประการ พ้ืนฐาน
ประกอบด-วย  
 1) ขยัน คือ ผู-ท่ีมีความต้ังใจเพียรพยายามทําหน-าท่ีการงานอย0างจริงจังและต0อเนื่องใน
เรื่องท่ีถูกท่ีควร สู-งาน มีความพยายาม ไม0ท-อถอย กล-าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทํา ต้ังใจทําหน-าท่ี
อย0างจริงจัง 
 2) ประหยัด คือ ผู-ท่ีดําเนินชีวิตความเปTนอยู0อย0างเรียบง0าย รู-จักฐานะการเงินของตน 
คิดก0อนใช- คิดก0อนซ้ือ เก็บออมถนอมใช-ทรัพย?สินสิ่งของอย0างคุ-มค0า ไม0ฟุoมเฟ�อย ฟุmงเฟmอ รู-จักทําบัญชี 
รายรับ รายจ0าย ของตนเองอยู0เสมอ 
 3) ซ่ือสัตย? คือ ผู-ท่ีมีความประพฤติตรงท้ังต0อเวลา ต0อหน-าท่ี ต0อวิชาชีพมีความจริงใจ
ปลอดจากความรู-สึกลําเอียงหรืออคติ ไม0ใช-เล0ห?กลคดโกงท้ังทางตรงและทางอ-อม รับรู-หน-าท่ีของ
ตนเองปฏิบัติอย0างเต็มท่ีและถูกต-อง  
         4) มีวินัย คือ ผู-ท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค?กร
และประเทศ โดยท่ีตนยินดีปฏิบัติอย0างเต็มใจและต้ังใจ ยึดม่ันในระเบียบแบบแผนข-อบังคับและข-อ
ปฏิบัติรวมถึงการมีวินัยท้ังต0อตนเองและสังคม   
 5) สุภาพ คือ ผู-ท่ีมีความอ0อนน-อมถ0อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ
เรียบร-อยไม0ก-าวร-าว รุนแรง หรือวางอํานาจ ข0มผู-อ่ืนท้ังโดยวาจา และท0าทางเปTนผู-มีมารยาทดีงามวาง
ตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย  
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 6) สะอาด คือ ผู-ท่ีรักษาร0างกาย ท่ีอยู0อาศัย และสิ่งแวดล-อมได-อย0างถูกต-องตาม
สุขลักษณะ ฝ�กฝนจิตไม0ให-ขุ0นมัว มีความแจ0มใสอยู0เสมอ ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย ใจ และ
สภาพ แวดล-อมมีความผ0องใสท่ีเจริญตาทําให-เกิดความสบายใจแก0ผู-พบเห็น  
 7) สามัคคี คือ ผู-ท่ีเป�ดใจกว-าง รับฟ<งความคิดเห็นของผู-อ่ืน รู-บทบาทของตนท้ังในฐานะ
ผู-นํา และผู-ตามท่ีดี มีความมุ0งม่ันต0อการรวมพลัง ช0วยเหลือเก้ือกูลกัน เพ่ือให-การงานสําเร็จลุล0วง
สามารถแก-ป<ญหาและขจัดความขัดแย-งได- เปTนผู-มีเหตุมีผลยอมรับความแตกต0าง ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อ พร-อมท่ีจะปรับตัวเพ่ืออยู0ร0วมกันอย0างสันติและสมานฉันท?  
 8) มีน้ําใจ คือ ผู-ให-และผู-อาสาช0วยเหลือสังคม รู-จักแบ0งป<น เสียสละความสุขส0วนตัวเพ่ือ
ทํา ประโยชน?ให-แก0ผู-อ่ืน เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณค0าในเพ่ือนมนุษย?และผู-ท่ีมีความเดือดร-อน มีความ
เอ้ืออาทรเอาใจใส0 อาสาช0วยเหลือสังคมด-วยแรงกายและสติป<ญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทา
ป<ญหาหรือร0วมสร-าง สรรค?สิ่งท่ีดีงามให-เกิดข้ึนในชุมชน  
 ด�านความขยัน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ได-ให-ความหมายของความขยัน ไว-ว0า หมายถึง
การทํางานอย0างแข็งขัน ไม0ปล0อยปละละเลย ทําหรือประพฤติเปTนปกติสมํ่าเสมอไม0เกียจคร-าน  
 สุพัตรา  สุภาพ (2531) ได-ให-ความหมายของความขยันหม่ันเพียรไว-ว0า หมายถึง การไม0ย0อ
ท-อต0ออุปสรรคท้ังปวง ต0อความยากลําบากและมีความมานะอดทน  
 ไพโรจน?  ปานอยู0 (2536) ได-ให-ความหมายของความขยันหม่ันเพียรไว-ว0า หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกโดยการทําการบ-านและงานสมํ่าเสมอ ต้ังใจทํางานท่ีมอบหมาย มีความ
กระตือรือร-นในการเรียนและเข-าร0วมกิจกรรมต0าง ๆ 
 McGregor (1960) ได-กล0าวถึงทฤษฎี X และทฤษฎี Y เปTนเรื่องท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของ
บุคคลในองค?การ ซ่ึง McGregor ได-ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีการจูงใจท่ีรวมการจูงใจของ
ผู-ปฏิบัติงานไว- 2 ทฤษฎี คือ  
                  1) ทฤษฎี X กล0าวว0า  
  1.1) ผู-ปฏิบัติงานส0วนมากเกียจคร-าน ไม0ชอบทํางาน และพยายามหลีกเลี่ยงการ
ทํางานทุกอย0างเท0าท่ีจะทําได- 
  1.2) วิธีการควบคุมผู-ปฏิบัติงานต-องใช-วิธีรุนแรง การใช-อํานาจบังคับ หรือการขู0
บังคับ การควบคุม การเข-มงวด เพ่ือให-งานสําเร็จตามวัตถุประสงค?  
  1.3) ไม0มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความกระตือรือร-นน-อย แต0ต-องการความ
ปลอดภัยมาก ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี X ชี้ให-เห็นว0า โดยธรรมชาติแล-ว มนุษย?ไม0ชอบทํางาน
พยายามหลีกเลี่ยงงานเม่ือมีโอกาส แต0ในขณะเดียวกันมนุษย?สนใจประโยชน?ส0วนตัวไปด-วย 
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  ดังนั้น ผู-บริหารจะต-องพยายามกําหนดมาตรฐานในการควบคุมผู-ใต-บังคับบัญชา 
อย0างใกล-ชิดมีการสั่งการโดยตรง การจูงใจจะเน-นค0าตอบแทนด-านรางวัลและผลประโยชน?อ่ืน ๆ การ
ใช-ระเบียบหน-าท่ี และคุกคามด-านการลงโทษท่ีผู-บริหารจะเห็นว0าจุดสําคัญของการจูงใจ คือ การ
ตอบสนองความต-อง การของคนด-วยความต-องการข้ันพ้ืนฐานเท0านั้น  
 2) ทฤษฎี Y กล0าวว0า 
 2.1) ผู-ปฏิบัติงานชอบท่ีจะทุ0มเทกําลังกายใจให-กับงาน และถือว0าการทํางานเปTนการ
เล0นสนุกหรือการพักผ0อน ท้ังนี้ย0อมข้ึนอยู0กับลักษณะของการควบคุมงาน  
 2.2) ผู-ปฏิบัติงานกลุ0มนี้ไม0ชอบการขู0บังคับ ทุกคนปรารถนาท่ีจะเปTนตัวของตัวเองชอบ
คําพูดท่ีเปTนมิตร และทํางานตามวัตถุประสงค?ท่ีเขามีส0วนผูกพัน  
 2.3) มีความรับผิดชอบในกาปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร-น และมีความคิดริเริ่ม
สร-างสรรค?ในสิ่งต0าง ๆ รวมท้ังยังแสวงหาความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนด-วยลักษณะของบุคคลตามทฤษฏี Y 
เปTนแนวความคิดท่ีคํานึงถึงจิตวิทยาของบุคคลอย0างลึกซ้ึง และเปTนการมองพฤติกรรมของบุคคลใน
องค?การจากสภาพความเปTนจริง โดยเชื่อว0า การมีสภาพแวดล-อม และการใช-แนวทางท่ีเหมาะสม จะ
ทําให-บุคคลสามารถปฏิบัติงานได-ประสบความสําเร็จตามเปmาหมายของตนเอง และเปmาหมายของ
องค?การ 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 34) ได-ให-ความหมายของความขยันหม่ันเพียร
ไว-ว0า หมายถึงผู-ท่ีมีความต้ังใจเพียรพยายามทําหน-าท่ีการงานอย0างจริงจังและต0อเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ี
ควร สู-งานมีความพยายามไม0ท-อถอย กล-าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทํา ต้ังใจทําหน-าท่ีอย0างจริง  
 จึงสรุปได-ว0า ความขยันหม่ันเพียร หมายถึง ความมานะพยายาม เอาใจใส0ต0อการทํางาน
ด-วยความกระตือรือร-น ไม0นิ่งเฉยปล0อยเวลาให-ล0วงเลยไปโดยเปล0าประโยชน? และมิได-ย0อท-อต0อ
อุปสรรคต0าง ๆ เพ่ือให-งานประสบความสําเร็จตามความมุ0งหมายหรือความต-องการ 
 ด�านความประหยัด  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอ-างถึงใน ประเสริฐ เอ้ือนครินทร? (2524) ได-ให-ความ 
หมายของความประหยัดไว-ว0า หมายถึง การยับยั้ง ระมัดระวัง เช0น ประหยัดปาก ประหยัดคํา ใช-จ0าย
แต0พอควรแก0ฐานะ 
 สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ? และคณะ (2529) ให-ความหมายว0าประหยัด หมายถึง การรู-จักใช-
ทรัพย?สินของท่ีมีอยู0ตามความจําเปTนให-เกิดประโยชน?และคุณค0ามากท่ีสุด โดยอาศัยหลักความพอดี
การประหยัดทรัพย? ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ส0วนในเอกสารชุด
การสอนปลูกฝ<งและสร-างเสริมค0านิยมพ้ืนฐานการประหยัด และออม (หน0วยงานศึกษานิเทศก?)  
 กรมวิชาการ อ-างถึงในสมยศ นาวีการ (2539) ได-ให-ความหมายความประหยัดไว-ว0า การ
รู-จักใช-สิ่งต0าง ๆ ให-เกิดประโยชน?มิยอมให-หมดเปลืองไปโดยเปล0าประโยชน? เปTนต-นว0า การ
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ประหยัดเวลา การประ หยัดทรัพย? ซ่ึงหมายถึงการรู-จักใช-เวลาและรู-จักใช-เวลาและรู-จักใช-ทรัพย?ให-
ถูกต-องเหมาะสม  
 รุจิร?  ภู0สาระ (2541)  ได-ให-ความหมายว0า ความประหยัด หมายถึง การใช-จ0ายตามความ
จําเปTนหรือใช-จ0ายอย0างเหมาะสมกับสภาพของตนเองและครอบครัว  
 กรมสามัญศึกษา (2542) ได-นิยามคําว0า ประหยัดและออมไว- ดังนี้ การประหยัดและออม 
หมายถึง การรู-จักออมทรัพย?สิน เวลา ทรัพยากร ท้ังส0วนตนและสังคมตามความจําเปTนให-เกิด
ประโยชน? และคุ-มค0าท่ีสุด รวมท้ังรู-จักดํารงชีวิตให-เหมาะสมกับสภาพฐานะความเปTนอยู0ส0วนตนและ
สังคม  โดยแบ0งการประหยัดออกเปTน 3 ส0วน คือ 
 1) การประหยัดเวลา หมายถึง การท่ีนักเรียนรู-จักวางแผนใช-เวลาของตนและใช-เวลาให-เกิด 
ประโยชน?คุ-มค0ามากท่ีสุด ในเรื่องการใช-เวลาเดินทางไปโรงเรียนและเดินทางกลับบ-าน การใช-เวลาใน
การศึกษาเล0าเรียน ทําแบบฝ�กหัดทบบวนบทเรียน และหาความรู-เพ่ิมเติม การใช-เวลาทําธุรกิจส0วนตัว 
การใช-เวลานอน การพักผ0อน การใช-เวลาในการช0วยเหลืองานบ-าน ชุมชน สังคม  
 2) ประหยัดเงิน หมายถึง การท่ีนักเรียนรู-จักการวางแผนการใช-จ0ายเงินใช-เงินให-เกิด
ประโยชน?คุ-มค0ามากท่ีสุด เหมาะสมกับรายรับ และมีการเก็บออม ยับยั้งความต-องการของตน อันมีผล
ทําให-เงินอยู0ในขอบเขตท่ีพอเหมาะพอควร ตัดสินใจใช-เงินโดยคํานึงถึงประโยชน?ความคุ-มค0า ความ
จําเปTนของตนเองอย0างรอบคอบ ไม0ตระหนี่ถ่ีเหนียวจนเกินไป 
 3) การประหยัดในด-านสิ่งของเครื่องใช-หมายถึงการท่ีนักเรียนรู-จักใช-เครื่องใช-สิ่งของ
เครื่องใช- ท้ังของตนเองและส0วนรวมให-ได-ประโยชน?คุ-มค0ามากท่ีสุด รักษา ซ0อมแซมสิ่งของเครื่องใช-
ของตนเองและส0วน รวมให-ใช-งานได-อยู0เสมอ ไม0ใช-จ0ายสิ่งของเครื่องใช-อย0างฟุoมเฟ�อยเกินความจําเปTน
ด-วยความเคยชินหรือความสะดวกสบายของตน ให-ความร0วมมือในการประหยัดไฟฟmาและน้ําประปาของส0วนรวม  
 สรุปได-ว0า ความประหยัด  หมายถึง การรู-จักยับยั้ง ระมัดระวัง การรู-จักเก็บออมถนอมใช-
ทรัพย?สินสิ่งของแต0พอควร พอประมาณ ให-เกิดประโยชน?อย0างคุ-มค0า ไม0ฟุoมเฟ�อย ฟุmงเฟmอ  
 ด�านความซ่ือสัตย'  
 วิวัฒน?  อัศวาณิชย? (2532) ได-ให-ความหมายของความซ่ือสัตย? คือไม0คดโกง ถ-าแสดงออก
ทางใจจะเปTนน้ําใสใจจริง ไม0มีเง่ือนงําซ0อนไว-ในใจ ทางกายเปTนการทําจริง ไม0ใช0ทําดีเพ่ือลวงให-คนอ่ืน
ติดกับทางวาจา คือ พูดจริง พูดคงเส-นคงวา เปTนท่ีเชื่อถือและไว-วางใจได- และยังอธิบายถึงความ
ซ่ือสัตย?สุจริตของบุคคลเปTนข-อ ๆ ว0า  
 1) ต-องซ่ือสัตย? ไม0คิดโกงหรือหลอกลวงเขากิน ประกอบอาชีพในทางสุจริต สิ่งท่ีทุจริตผิด 
ศีลธรรม จะต-องเลิกอย0างเด็ดขาด  
 2) ต-องซ่ือสัตย?ต0อตนเอง ต0อครอบครัว และมิตรสหาย และต-องมีความจงรักภักดีต0อประ 
เทศชาติไม0คิดทรยศ  
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 3) ต-องซ่ือสัตย?ในท่ีถูกทางโดยเฉพาะทางท่ีเปTนประโยชน?และดีงามเท0านั้นทางท่ีจะเปTนการ 
ทําลายประโยชน?ให-เกิดความเสียหายแล-ว ไม0ควรทําอย0างยิ่ง เช0นการซ่ือสัตย?ต0อบุคคลทําลายชาติ  
 4) ต-องรักษาคําพูดของตนให-มีคุณค0าน0าเชื่อถือได- ให-เปTนคนมีวาจาสิทธิ์ ว0าจะให-ความ
ช0วยเหลือใครแล-ว ต-องเปTนไปตามท่ีพูด 
 บูรชัย  ศิริมหาสาคร (2546) ได-กล0าวว0า ความซ่ือสัตย?สุจริตเปTนคุณธรรมท่ีจําเปTนในการอยู0
ร0 วมกันในสั งคมเพราะถ- า ทุกคนมีความ ซ่ือสัตย?ต0อตนเองและผู- อ่ืนสั งคมย0อมมีความสุข 
พระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู0หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี 9 ทรงเน-นถึงความซ่ือสัตย?สุจริตมาก ดังจะ
เห็นได-จากพระบรมราโชวาท ซ่ึงพระราชทานแก0ปวงชนชาวไทย 4 ประการคือ  
 1) การรักษาความซ่ือสัตย? ความจริงใจต0อตัวเอง ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต0สิ่งท่ีเปTนประโยชน?
และเปTนธรรม  
 2) การรู-จักข0มใจตนเอง ฝ�กใจตนเอง ให-ประพฤติปฏิบัติอยู0ในความสัตย?  
 3) การอดทน อดกลั้น และอดออมท่ีจะไม0ประพฤติปฏิบัติล0วงความสัตย?สุจริต ไม0ว0าด-วย
เหตุประการใด  
 4) การรู-จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู-จักสละประโยชน?ส0วนน-อยของตนเพ่ือ
ประโยชน?ส0วนใหญ0ของบ-านเมือง  
 สมนึก  แกระหัน (มปป) ให-ความหมายความซ่ือสัตย? ดังนี้  
 1) รู-และเข-าใจหลักการเก่ียวกับความดี ความงาม การรักษาสุขภาพจิต  
 2) มีความสามารถในการวิเคราะห? วิจารณ? แก-ป<ญหา กล-าแสดงออกและทํางานร0วมงานกับ
ผู-อ่ืนได- 
 3) มีความเสียสละ สามัคคี มีวินัย ซ่ือสัตย? กตัญ�ูกตเวที รักการทํางานเห็นคุณค0าของการ
ออกกําลังกาย  
 4) สนใจแสวงหาความรู- และรูปแบบการทํางานใหม0 ๆ มีความคิดริเริ่มสร-างสรรค? นํา
ความรู-มาใช-ในการตัดสินใจในการดํารงชีวิต  
 5) ปรับปรุงตนเองอยู0เสมอให-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค? สามารถนําความรู-ไปแก-ป<ญหา
และพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได- 
 ขันติยา  กรรณสูตร และคณะ ( 2547) ได-ศึกษาความสัมพันธ?ขององค?ประกอบการขัดเกลา
ทางสังคมและลักษณะทางจิตใจกับพฤติกรรมความซ่ือสัตย?ของคนไทยโดยศึกษาจากผู-ปกครองและ
นักเรียน กลุ0มตัวอย0าง คือ คนไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต?และศาสนาอิสลาม พบว0า
นักเรียนมีพฤติกรรมความซ่ือสัตย?ในระดับตํ่า คือ การกระทําเพ่ือให-พ-นการถูกลงโทษกับการกระทํา
เพ่ือต-องการรางวัล และระดับสูงสุด คือ การทําตามเกณฑ?สังคม  
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 เสาวนิจ  นิจอันนต?ชัย (2547) ศึกษาการปลูกฝ<งคุณธรรมความซ่ือสัตย?ในชุมชนพุทธคริสต?
อิสลามในประเทศไทย การศึกษาเปTนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช-หลัก คือ แนวคิดความซ่ือสัตย? 
โครงสร-างสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม หลักคําสอนของศาสนา หลักการศาสนาในโรงเรียน
ศาสนา พบว0าคุณธรรมความซ่ือสัตย?ท่ีเข-มแข็งเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูท่ีใกล-ชิดของพ0อแม0ความรับผิด 
ชอบและการพ่ึงตน เองเร็วต้ังแต0วัยเด็ก พ0อแม0 ผู-ปกครอง ครูและพระเปTนแบบอย0างและอย0างมีความรู-  
 พระวิเทศธรรมรังสี (2550) ได-กล0าวถึงลักษณะของความซ่ือสัตย?นั้นต-องประ กอบด-วย  1) 
ซ่ือสัตย?ต0อตัวเอง 2) ซ่ือสัตย?ต0อหน-าท่ีการงาน 3) ซ่ือสัตย?ต0อกาลเวลา 4) ซ่ือสัตย?ต0อเวลาพูด          
5) ซ่ือสัตย?ต0อบุคคล และ 6) ซ่ือสัตย?ต0อความดี  
 จึงสรุปได-ว0า ความซ่ือสัตย? หมายถึง ความซ่ือสัตย?ท้ังต0อตนเองและผู-อ่ืน หรือการประพฤติ
ตรงไม0เอนเอียง  ประพฤติอย0างตรงไปตรงมา ตรงต0อเวลา ตรงต0อหน-าท่ี ไม0มีเล0ห?เหลี่ยม มีความ
จริงใจ ปลอดจากความรู-สึกลําเอียงหรืออคติ  
 ด�านความมีวินัย  
 สาโรช  บัวศรี (2522) กล0าวว0า ความมีวินัย หมายถึง การมีความเคารพซ่ึงกันและกันโดย
ทุกคนจะต-องให-เกียรติซ่ึงกันและกันท้ังกาย วาจา และความคิด 
 ชวลี นาคทัต (2524) ได-ให-ความหมายของการมีวินัยในตนเองไว-ว0า หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมพฤติกรรมและมีความรับผิดชอบ โดยเกิดจากการสํานึกข้ึนมาเอง ไม0เฉพาะ
อยู0ภายใต-เง่ือนไขท่ีบังคับจากภายนอกเท0านั้น และบุคคลจะต-องยอมรับการกระทําของตนเองแม-จะมี
อุปสรรค ก็คงไม0เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ๆ  
 พนัส หันนาคินทร? (2529) ได-ให-ความหมายของการมีวินัยในตนเองไว-ว0า หมายถึงการรู-จัก
ปกครองตนเอง การกระทําตามระเบียบข-อบังคับต0าง ๆ ด-วยความสมัครใจของผู-ปฏิบัติ  
 ธวัชชัย  ชัยจิรฉายากุล (2529) ได-ให-ความหมายของความมีวินัยในตนเองไว-ว0า หมายถึง 
การควบคุมตนเองให-กระทําการและปฏิบัติตนอยู0ในกรอบหรือทิศทางท่ีเหมาะสม  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ผู-ท่ีมีคุณธรรมในด-านของความมีวินัยนั้นเรียนรู-ท่ีประพฤติตน
โดยยึดม่ันในระเบียบแบบแผน ข-อบังคับ และ ข-อปฏิบัติ โดยการยึดม่ันนั้นไปด-วยความยินดี เต็มใจ และ ต้ังใจ  
 สุชา จันทร?เอม และสุรางค? จันทร?เอม (2542) ได-แบ0งวินัยออกเปTน 2 ประเภท คือ  
 1) วินัยในตนเอง คือ กระบวนการหรือวิธีการควบคุมตนเองโดยตนเปTนผู-แนะนําตนเองให-
ประพฤติไปตามแนวทางท่ีเลือกว0าดี  
 2) วินัยทางสังคมและวินัยในหมู0คณะ หมายถึง การใช-ระเบียบข-อบังคับ กฎหมายหรือ
กฎเกณฑ?เพ่ือเปTนเครื่องมือรักษาความเปTนระเบียบเรียบร-อยและความสงบสุขในสังคม  
 วินัย พัฒนรัฐ และคณะ (2543) กล0าวว0า ความมีระเบียบวินัย หมายถึงการประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎ ข-อบังคับ และกติกาต0าง ๆ ท่ีสังคมกําหนดข้ึนเพ่ือให-เปTนแนวทางในการปฏิบัติและใช-ควบคุม
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ความประพฤติของคนในสังคม เช0นกฎหมาย คําสั่ง ประกาศ ระเบียบของโรงเรียนและกล0าวถึง
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยไว- ดังนี้  
 1) รู-จักรับผิดชอบต0อตนเองและผู-อ่ืน  
 2) เคร0งครัดในระเบียบวินัยอยู0เสมอ  
 3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
 4) ปฏิบัติหน-าท่ี ท่ีได-รับมอบหมายด-วยความมุ0งม่ัน รอบคอบและถูกต-อง  
 จากการศึกษาความหมายและพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับความมีระเบียบวินัย สรุปได-ว0า ความมี
ระเบียบวินัย หมายถึง การปฏิบัติตาม กฎ ข-อบังคับ และกติกาของสังคม โดยมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงความมีระเบียบวินัย ได-แก0 รู-จักรับผิดชอบต0อตนเองและผู-อ่ืน เคร0งครัดในระเบียบวินัยอยู0เสมอและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีสังคมกําหนด  
 ประภาศรี  สีหอําไพ (2543) ได-อธิบายว0า คุณธรรมเปTนเครื่องกําหนดหลักปฏิบัติในการ
ดํารง ชีวิตเปTนแนวทางให-อยู0ร0วมกันอย0างสงบเรียบร-อย ประกอบด-วยองค?ประกอบดังต0อไปนี้  
          1) ระเบียบวินัย เปTนองค?ประกอบท่ีสําคัญยิ่ง สังคมท่ีขาดกฎเกณฑ?ทุกคนสามารถทําทุก
อย0างได-ตามอําเภอใจ ย0อมเดือดร-อนระส่ําระสาย ขาดผู-นําผู-ตาม ขาดระบบท่ีกระชับความเข-าใจเปTน
แบบแผนให-ยึดถือปฏิบัติ การหย0อนระเบียบวินัยให-เกิดการละเมิดสิทธิและหน-าท่ีตามบทบาทของแต0
ละบุคคล ชาติใดไร-ระเบียบวินัยย0อมยากท่ีจะพัฒนาไปให-ทัดเทียมชาติอ่ืนจึงควรประพฤติตามจารีต
ประเพณีของสังคม 
          2) สังคม เปTนการรวมกลุ0มกันประกอบกิจกรรมอย0างมีระเบียบแบบแผนก0อให-เกิด 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม มีวัฒนธรรมอันเปTนความมีระเบียบเรียบร-อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  
          3) อิสรเสรี คือ ความมีสํานึกในมโนธรรมท่ีพัฒนาเปTนลําดับให-เกิดความอิสระ สามารถ
ดํารงชีวิตตามสิ่งท่ีได-เรียนรู-จากการศึกษาและประสบการณ?ในชีวิต มีความสุขอยู0ในระเบียบวินัยและ
สังคมของตน เปTนค0านิยมสูงสุดท่ีคนได-รับการขัดเกลาแล-วสามารถบําเพ็ญตนตามเสรีภาพเฉพาะตนได-
อย0างอิสระ สามารถปกครองตนเองและชักนําตนเองให-อยู0ในทํานองคลองธรรมสามารถปกครอง
ตนเองได- 
          วัลลภา จันทร?เพ็ญ  (2544) ได-แบ0งวินัยออกเปTน 2 ประเภท ได-แก0  

          1) วินัยภายนอก หมายถึง การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงประพฤติปฏิบัติโดยเกรงกลัวอํานาจ
หรือการลงโทษเปTนการปฏิบัติท่ีบุคคลดังกล0าวไม0มีความเต็มใจตกอยู0ในภาวะจํายอมถูกควบคุม วินัย
ภายนอกเกิดจากการใช-อํานาจบางอย0างบังคับให-บุคคลปฏิบัติตามซ่ึงบุคคลอาจกระทําเพียงชั่วขณะ
เม่ืออํานาจนั้นคงอยู0 แต0เม่ืออํานาจบังคับหมดไป วินัยก็จะหมดไปด-วยเช0นกัน 
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          2) วินัยในตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกข-อประพฤติปฏิบัติสําหรับตนโดย
สมัครใจ ไม0มีใครบังคับหรือถูกควบคุมจากอํานาจใด ๆ และข-อประพฤติปฏิบัติต-องไม0ขัดกับความสงบ
สุขของสังคม วินัยในตนเองเกิดข้ึนจากความสมัครใจของบุคคลท่ีผ0านมาการเรียนรู-อบรมและ
เลือกสรรไว-เปTนหลักปฏิบัติประจําตน 
 กรมวิชาการคู0มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2545) 
กล0าวว0า ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การใช-ชีวิตอย0างสงบสุขเคารพกฎหมายและข-อกําหนดของ
สังคมมีเหตุผล ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  
 กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเลขาธิการศึกษา2550)  เด็กและเยาวชนผู-ท่ีได-รับการบ0ม
เพาะคุณธรรมในด-านความมีวินัยจะสามารถควบคุมดูแลตนเองให-ประพฤติปฏิบัติมีสุขนิสัยอันดีมี
ความอดทน อดกลั้น ควบคุมตนเอง และแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  (2554) ได-นิยามคําว0า มีวินัยหมายถึง การควบคุม
ปฏิกิริยาโต-ตอบฉับไวตามแรงกระตุ-น (Impulse) เพ่ือให-เกิดพฤติกรรมท่ีถูกต-องในระยะยาว หรือ
ควบคุมตนเอง ให-ประพฤติปฏิบัติในทิศทางท่ีถูกต-อง  
 จึงสรุปได-ว0า ความมีวินัย หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติอย0างมีระเบียบของบุคคล ซ่ึงจะ
กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามกฎระเบียบของสังคม ความยึดม่ันในระเบียบแบบแผนข-อบังคับและข-อปฏิบัติ
ซ่ึงมีท้ังวินัยในตนเองและมีวินัยต0อสังคม และวินัยยังแบ0งออกเปTน 2 ประเภท คือ วินัยใน ซ่ึงเปTนสิ่งท่ี
ตนเองประพฤติปฏิบัติด-วยความเต็มใจ และ วินัยภายนอก เกิดจากสภาพแวดล-อมและกฎเกณฑ?ของ
สังคม เปTนสิ่งกําหนด  
 ด�านความสุภาพ  
 ดุษฎีมาลา มาลากุล มรรยาทเล0มน-อยและมารยาทอันเปTนวัฒนธรรมตามประเพณีของไทย 
(2514) ได-ให-ความหมายมารยาทไว-ว0า “มารยาท คือ กิริยา วาจา ท่ีถือว0า สุภาพเรียบร-อย อันประ 
กอบด-วยการเสียสละ ความพอใจส0วนตัว เพ่ือทําความพอใจให- ผู-อ่ืน” ชาติไทยได-ชื่อว0าเปTนชาติท่ีมี
มารยาทงดงามท่ีสุดในโลก ท้ังนี้เพราะบรรพบุรุษของไทยได-วางแบบอย0างมารยาทไว-เหมาะสมแบบ 
อย0างมรรยาทของชาติไทยเปTนหลักการท่ีไม0ล-าสมัย จึงปฏิบัติได-ทุกโอกาสทุกสมัยและทุกสถานท่ี 
นําไปปฏิบัติในสังคมของขาติอ่ืนได-อย0างถูกต-องและเหมาะสม 
 พัว  อนุรักษ?ราชมณเฑียร วัฒนธรรมและประเพณีไทย (2534) ได-กล0าวถึง มารยาทไทยว0า 
ความมีมารยาทหมายถึง การมีกิริยา วาจา ใจ สุภาพเรียบร-อย สังคมไทยได-กําหนดแบบอย0างของ
มารยาทไว-หลายชนิดท้ังมารยาทในอิริยาบถต0าง ๆ การยืน เดิน นั่ง การแสดงความเคารพฯลฯ ล-วน
แต0เหมาะสมและอาจดัดแปลงแก-ไขให-สอดคล-องกับสิ่งแวดล-อมและกาลสมัย กิริยามารยาทของไทย
ใน แต0ละท0า แต0ละแบบล-วนไม0ขัดกับการใช-อวัยวะประกอบท0าทาง จึงเปTน ท0าทางท่ีงดงามและ
ถูกต-องตามลักษณะของกายวิภาคท้ังสิ้นกุลบุตรกุลธิดาไม0ว0าชาติใด ถ-าได-รับการศึกษาและอบรมมาดี



  49 
 

แล-วท้ังกาย วาจา ใจ ย0อมได-ชื่อว0าเปTนสุภาพชน สุภาพชนจะรู-จักเหนี่ยวรั้งใจตนเอง มีความละอายใจ
ตนเอง ไม0ยอมประพฤติการท่ีไม0เหมาะสมและสํานึกในเรื่องกิริยามารยาทของตนเองอยูเสมอ  
 ทิพวรรณ  หอมพลู ได-กล0าวถึงในหนังสือมารยาทและการสมาคม (2534) กล0าวถึงมารยาท 
หมายถึง กิริยาและวาจาสุภาพเรียบร-อย เพราะกิริยาและวาจานอกจากจะเปTนการแสดงออกของนิสัย
ใจคอแล-ว ยังแสดงถึงการมีวัฒนธรรมนั้นด-วย เช0น ความสุภาพในกิริยา คือ การวางตัวดี หมายถึง 
การทํางานให-เหมาะสม กับเวลา สถานท่ี และบุคคลท่ีเราสมาคมด-วย พร-อมท้ังกิริยา ท0าทางท่ีละมุน
ละม0อมอ0อนโยนให-เหมาะสมกับบุคคล เช0น เม่ือพบผู-ใหญ0ก็ทําความเคารพ ความสุภาพในวาจา คือ 
พูดจาด-วยอ0อนหวาน สุภาพเรียบร-อยและพูดแต0สิ่งท่ีน0าฟ<งเท0านั้น และรู-จักคําพูดให-เหมาะสมแก0
กาลเทศะ  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ระบุว0าผู-ท่ีมีคุณธรรมในด-านของความสุภาพนั้นเรียนรู-ท่ีจะประ 
พฤติตนอย0างอ0อนน-อมถ0อมตนเหมาะสมกับสถานภาพ กาลเทศะและ วัฒนธรรมไทย แม-จะมีความ
ม่ันใจในตนเอง แต0บุคคลเหล0านี้ก็ไม0แสดงพฤติกรรม ก-าวร-าว รุนแรง หรือวางอํานาจข0มขู0ผู-อ่ืนไม0ว0าจะ
เปTนทางวาจาหรือท0าทาง  
 กรรณีย?  ถาวรสุข การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต0งกาย (2543) บุคลิกภาพในทางสังคม
หมายถึง ภาพของแต0ละบุคคลท่ีปรากฏในด-านการแต0งกาย ท0วงทีกิริยา การแสดงออก ท่ีจะทําให-ผู-
พบเห็นเกิดความประทับใจท้ังในด-านบวกหรือด-านลบ ผู-ท่ีปรากฏกายอย0างดีท้ังด-านการแต0งกายและ
มารยาทสังคมอันดี จะเปTนท่ีประทับใจใคร0คบหาสมาคมนิยมชมชื่น บุคลิกภาพเปTนสิ่งท่ีสามารถ
พัฒนาได-ด-วยการฝ�กฝน เช0น การฝ�กท0วงทีกริยาท่ีดูดีแต0งกายให-เหมาะสมกับกาลเทศะ การมีมารยาท
สังคมท่ีดี  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได-ให-ความหมายคําว0า ความสุภาพ หมายถึง 
เรียบร-อย เช0นเขาแต0งกายสุภาพตามกาลเทศะและตามนิยม อ0อนโยน ละมุนละม0อม เช0น เขาพูดด-วย
น้ําเสียงสุภาพ ไม0กระโชกโฮกฮาก สุภาพชนผู-แต0งกายเรียบร-อย ผู-ท่ีมีกิริยามารยาทอ0อนโยน พูดจา
เรียบร-อยรู-กาล เทศะ เช0น สุภาพชนย0อมไม0เสียงดัง  
 สรุปได-ว0า ความสุภาพ หมายถึง การมีกิริยา วาจา ใจ สุภาพเรียบร-อย มีความเรียบร-อย
อ0อนโยน ทีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ พูดจาสุภาพ ไพเราะ อ0อนหวาน  
 ด�านความสะอาด  
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช (2542:1155) ให-ความหมายว0า ผู-ท่ีมี
คุณธรรมในด-านของความสะอาดเรียนรู-ท่ีจะดูแลตนเองให-ปราศจากความมัวหมองท้ังกายและใจ  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ?มติชน ,2547:1196)     
ได-ให-ความหมายของคําว0า สะอาด ไว- 2 ลักษณะ ความหมายแรกนั้นมุ0งเน-นลักษณะทางกายภาพ ซ่ึง
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นิยามว0า สะอาดก็คือ ไม0สกปรก อันหมายรวมถึงการมีความผ0องใส เปTนท่ีเจริญตา ทําให-เกิดความ
สบายใจแก0ผู-พบเห็นความหมายท่ีสองนั้นมุ0งเน-นลักษณะของจิตใจ ซ่ึงสะอาด ก็คือ การมีจิตใจบริสุทธิ์  
 พจนานุกรมฉบับมติชน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ?มติชน ,2547 : 854) ได-ให-ความ 
หมายว0า สะอาด หมายถึง เกลี้ยงเกลาบริสุทธิ์ ไร-มลทิน  
 กระทรวงศึกษาธิการ ,ข-อมูลสถิติข้ันพ้ืนฐานการศึกษาโดยรวมของแต0ละป�การศึกษา 2550 
ได-ให-ความหมายของความสะอาดว0าหมายถึง ไม0สกปรกไม0มีตําหนิ ผ0องใสบริสุทธิ์ ไม0ทุจริต เรา
สามารถจําแนกความสะอาดได-ดังนี้  
 1) ความสะอาดทางด-านร0างกาย คือ ร0างกายไม0สกปรก เสื้อผ-าสะอาด และรับประมาน
อาหารท่ีสะอาด มีสุขนิสัยส0วนบุคคลท่ีดี  
 2) ความสะอาดสิ่งแวดล-อมคือบ-านเรือนสะอาด ห-องเรียนสะอาดสิ่งของเครื่องใช-สะอาด
และโรงเรียนสะอาด  
 3) จิตใจสะอาด คือ คิดดี ทําดี พูดดี ยึดหลักศีล 5 ของพระพุทธศาสนา มาเปTนหลักปฏิบัติ 
 กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานเลขาธิการการศึกษา.(2550), รูปแบบการปลูกฝ<งคุณธรรม
จริยธรรม ค0านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค? ได-ระบุว0าเด็กและเยาวชนผู-ท่ีได-รับการบ0มเพาะ
คุณธรรมในด-านความสะอาดและใจจะรักษาร0างกายและสภาพแวดล-อมให-สะอาดปราศจากความมัว
หมอง พร-อมท้ังดูแลจิตใจของตนให-กรอปไปด-วยความคิดท่ีดีต0อผู-อ่ืน ไม0มุ0งร-ายไม0อิจฉาริษยา ความ
สะอาดท้ังสองลักษณะเปTนคุณธรรมท่ีสําคัญอย0างยิ่งต0อสังคมป<จจุบันความสะอาดกายจะเปTนเกราะ
เสริมท่ีจะช0วยให-เด็กและเยาวชนมีสุขอนามัยท่ีแข็งแรงอันเปTนท่ีมาของความพร-อมต0อการเจริญเติบโต
งอกงามในทุกๆ ด-าน  
 นวลศิริ  เปาว?โรหิต ,จิตวิทยาชีวิตครอบครัว : ทําอย0างไรให-พ0อ แม0 ลูก และทุกคนในครอบ 
ครัวอยู0ร0วมกันอย0างมีความสุข เข-าใจ และเห็นใจซ่ึงกันและกัน (2550:13 )  กล0าวว0าความสะอาด
ร0างกายเพียงอย0างเดียวคงยังไม0เพียงพอต0อการเสริมสร-างความงอกงามทางจิตใจของเด็กและเยาวชน 
อนาคตของชาติกลุ0มนี้ควรท่ีจะได-รับการปลูกฝ<งและฝ�กฝนให-มีความบริสุทธิ์สะอาดของจิตใจ ไม0มุ0ง
ร-ายหรืออิจฉาริษยาผู-อ่ืนมองและคิดถึงสิ่งต0าง ๆ ในแง0ดี เปTนรากฐานท่ีแข็งแกร0งในการเสริมสร-าง
สภาวะทางจิตใจของเด็กและเยาวชนต0อไป 
 สรุป ได-ว0า ความสะอาด หมายถึง ความสะอาดท้ัง กาย วาจา ใจ ซ่ึงต-องการให-คุณธรรม
ด-านความสะอาดเกิดข้ึนในตัวของนักเรียนทุกคน  
 ด�านความสามัคคี  
 อดุล สาระบาล (2536) กล0าวว0าความสามัคคี หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความสามารถใน
การทํางานเปTนกลุ0มด-วยใจรัก มีความร0วมแรงร0วมใจ เพ่ือสร-างสรรค?และแก-ป<ญหาเพ่ือให-การ
ปฏิบัติงานสําเร็จลุล0วงด-วยดีและมีประสิทธิภาพ  
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 กิตติพันธ? รุจิรกุล (2540) กล0าวว0า ความสามัคคีหมายถึง ความพร-อมเพรียงเปTนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน ร0วมมือกระทํากิจการให-สําเร็จลุล0วงด-วยดี โดยเห็นแก0ประโยชน?ส0วนรวมมากกว0าส0วนตัว
ความหมายสามัคคีดังกล0าวผู-ศึกษาสรุปว0า ความสามัคคี หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความสามารถใน
การทํางานเปTนหมู0คณะด-วยใจรัก มีการร0วมแรงร0วมใจกันในการทํางานเพ่ือให-งานสําเร็จด-วยดีและมี
ประสิทธิภาพพฤติกรรมการแสดงถึงความสามัคคีมี ดังนี้  
 1) ยอมรับฟ<งความคิดเห็นของผู-อ่ืน ไม0ยึดความคิดเห็นตนเองเปTนใหญ0  
 2) มีความเกรงใจซ่ึงกันและกันมีน้ําใจช0วยเหลือกิจกรรมในกลุ0มไม0ผลักภาระให-ผู-อ่ืนไม0เห็นแก0ตัว  
 3) ปรับตนเองเข-ากับผู-อ่ืนได-ดีรับผิดชอบต0อส0วนรวมมากกว0าส0วนตน 
 4) มีส0วนร0วมอย0างแข็งขันในกิจการของส0วนรวม  
 5) เปTนผู-ประสานความสามัคคีในหมู0คณะไม0แบ0งแยกเปTนพวกเขาพวกเรา รักหมู0คณะ  
  6) ช0วยเหลือเก้ือกูลในทางไม0ผิดศีลธรรม มองคนอ่ืนในแง0ดีเสมอ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได-นิยามคําว0า สามัคคี ไว-ว0า ความพร-อมเพรียง
สมานฉันท? ร0วมมือร0วมใจ ปรองดองกัน  
 ราชบัณฑิตยสถาน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2542 : 1175) ระบุว0า
ผู-ท่ีมีคุณธรรมได-ด-านความสามัคคีจะได-รับการปลูกฝ<งให-มุ0งม่ันในการรวมพลังช0วยเหลือเก้ือกูลกัน 
เพ่ือให-การงานสําเร็จลุล0วง แก-ป<ญหาและขจัดความขัดแย-งได- บุคคลเหล0านี้เปTนผู-มีเหตุผล มีใจเป�ด
กว-าง  ยอมรับความแตกต0างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร-อมท่ีจะปรับตัวเพ่ืออยู0
ร0วมกันอย0างสันติ  
 กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550) ระบุถึงมุมมองเด็ก และ
เยาว ชนผู-ท่ีได-รับการบ0มเพาะคุณธรรมในด-านความสามัคคีจะมีจิตใจเป�ดกว-าง ไม0เห็นแต0ประโยชน?
ส0วนตนพร-อมท่ีจะเอ้ืออํานวยให-เกิดความสําเร็จแก0หมู0คณะ และรักษาไว-ซ่ึงความสัมพันธ?อันดีระหว0าง
กันบุคคลเหล0านี้ทํางานร0วมกับผู-อ่ืนได-เปTนอย0างดี รับบทบาทผู-นําและผู-ตามได-เหมาะสม มีพฤติกรรม
ร0วมมือร0วมใจทํางานอันเปTนประโยชน?ต0อส0วนรวม ไม0สร-างความแตกแยก และไม0ใช-ความรุนแรงใน
การแก-ป<ญหา  
 จึงสรุปได-ว0า ลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามัคคี ได-แก0 การรวมกําลังเปTน
อันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือทํางานงานอย0างใดอย0างหนึ่งให-สําเร็จตามวัตถุประสงค?ของกลุ0ม ยอมรับฟ<ง
ความคิด เห็นของผู-อ่ืนมีความเกรงใจซ่ึงกันและกัน มีน้ําใจช0วยเหลือกิจกรรมในกลุ0มไม0ผลักภาระให-
ผู-อ่ืน ไม0เห็นแก0ตัวร0วมรับผิด ชอบและปรับปรุงงานของกลุ0ม ใช-สติป<ญญาและเหตุผลในการตัดสินใจ
แก-ป<ญหาร0วม กัน และร0วมกันทํางานท่ีได-รับมอบหมายจนสําเร็จท่ีได-รับมอบหมายจนสําเร็จ  
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 ด�านความมีน้ําใจ  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได-นิยามคําว0า ความมีน้ําใจ ไว-ว0า ความ
เอ้ือเฟ��อ อุดหนุน เจือจาน หรือแสดงน้ําใจแก0ผู-อ่ืน 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ผู-ท่ีมีคุณธรรมในด-านความมีน้ําใจจะได-รับการปลูกฝ<งให-มุ0งเน-น
แต0เพียงประโยชน?ส0วนตัว หากแต0มีความเห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค0าในเพ่ือมนุษย? มีความเอ้ืออาทร เอา
ใจใส0ในความสนใจ ความต-องการ ความจําเปTน หรือความทุกข?ของผู-อ่ืน และพร-อมท่ีจะช0วยเหลือ
เก้ือกูลผู-อ่ืนตามความเหมาะสม 
 พจนานุกรมฉบับมติชน (2542) ได-ให-ความหมาย น้ําใจ หมายถึง ความรู-สึกในใจโดยปริยาย
หมายถึงการแสดงออกความรู-สึกเอ้ืออาทร 
 กุมารี  ชัชชวงษ? (2548) กล0าวถึง ความมีน้ําใจเปTนคุณธรรมท่ีสําคัญอย0างยิ่งต0อสังคม
ป<จจุบันซ่ึงมีการไหลบ0าของวัฒนธรรมตะวันตกเข-ามาอย0างรวดเร็ว ซ่ึงมุ0งเน-นความเปTนป<จเจกชนนี้เม่ือ
ผนวกเข-ากับการแก0งแย0งแข็งขัน เพ่ือท่ีจะได-มาซ่ึงทรัพยากรต0าง ๆ ในสังคม อาจจะส0งผลให-เด็กและ
เยาวชนกลายเปTนผู-มีจิตใจแข็งกระด-างใส0ใจแต0ความต-องการของตนเองแต0เพียงฝoายเดียว มิได-มีจิตใจ
เอ้ืออาทรพร-อมท่ีจะสร-างความรุดหน-าเจริญพัฒนาให-แก0ผู- อ่ืนไปพร-อมๆ กับตนเอง การยึดแต0
ประโยชน?ส0วนตนเปTนท่ีตั้ง นี้หากเกิดข้ึนในทุก ๆ หมู0เหล0าในสังคมใดแล-ว คงเปTนการยากท่ีสังคมนั้น ๆ 
จะดําเนินอยู0ต0อไปได-   
 กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550) ได-ระบุถึงมุมมองเด็กและ
เยาวชนผู-ท่ีได-รับการบ0มเพาะคุณธรรมในด-านความมีน้ําใจจะรู-จักการให-และการเสียสละโดยไม0หวัง
การตอบแทนอันเปTนผลจากการมีน้ําใจท่ีดี รู-จักเอาใจเขามาใส0ใจเรา มีความเห็นอกเห็นใจต0อผู-อ่ืน  
 นวลศิริ  เปาว?โรหิต (2550) กล0าวว0ามีความจําเปTนอย0างยิ่งท่ีจะต-องปลูกฝ<งคุณธรรม ความ
มีน้ําใจแก0เด็กและเยาวชน  
 จึงสรุปได-ว0า ความมีน้ําใจ หมายถึง การรู-จักยอมละประโยชน?ส0วนตนเพ่ือส0วนรวม มีความ
จริงใจท่ีไม0เห็นแก0เพียงตัวเอง หรือเรื่องของตนเอง แต0เห็นอกเห็นใจผู-อ่ืน เห็นคุณค0าในเพ่ือนมนุษย? มี
ความเอ้ืออาทรเอาใจใส0ในความสนใจในความต-องการ ความจําเปTน ความทุกข?ของผู- และพร-อมท่ีจะ
ช0วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน  
 สรุปจากนโยบายเร0งรัดการ ปฏิรูปการศึกษา 8 คุณธรรมพ้ืนฐาน ข-างต-น สถาบันการศึกษา
จึงควรเร0งรัดนําไปปลูกฝ<งคุณธรรมพัฒนา ให-กับเยาวชนของชาติ เพ่ือให-เปTนคนดี มีความรู- และอยู0ดีมี
สุข ก-าวสู0สังคมคุณธรรมนําความรู- โดยขอความร0วมมือจาก สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา 
และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  เพ่ือให-การดําเนินการประสบความสําเร็จสามารถนําไปสู0การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร?ท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสู0ความสําเร็จนั้นทุกฝoายจะต-องมีความต้ังใจ และลงมือปฏิบัติอย0าง
จริงจัง ผู-ใหญ0ควรเปTนตัวอย0างท่ีดีแก0เยาวชน พ0อแม0ต-องดูแลเอาใจใส0ลูกอย0างใกล-ชิด ครูต-องมี



  53 
 

จิตสํานึกและวิญญาณของความเปTนครูเพ่ิมข้ึน ภาครัฐและเอกชน องค?การศาสนา และสื่อมวลชน 
ต-องต่ืนตัว กระตือรือร-น และผนึกกําลังเพ่ือการพัฒนาไปสู0ความก-าวหน-าอย0างม่ันคงอย0างน-อยท่ีสุดทุก
คนควรทํางานให-เต็มกําลัง เต็มความสามารถ และเต็มเวลาด-วย  8 คุณธรรมพ้ืนฐานคือ ขยัน 
ประหยัด ซ่ือสัตย? มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ หากเกิดข้ึนกับครอบครัว ชุมชน 
หน0วยงาน สถาบัน ตลอดจนประเทศใดแล-ว โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นก็จะพ-นวิกฤติท้ังทางด-าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาชาติให-มีความเจริญก-าวหน-า เปTนสังคมคุณธรรมนําความรู- ชีวิตของ
คนในชาติ คงจะดีกว0าเดิม สังคมไทยจะสงบสุขกว0านี้ ประเทศไทยก็คงเปTนไทยอยู0ตลอดไป มีการ
พัฒนาอย0างรุดหน-าไม0ด-อยกว0าประเทศใดในโลกนี้ท้ังในป<จจุบันและอนาคตอย0างแน0นอน 

2.2  บริบทของสนามท่ีศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู-วิจัยได-ศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีความคิดเห็น
ต0อการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของผู-บริหาร และครูผู-สอน ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน จํานวน 8 โรงเรียน ดังนี้  
         1. โรงเรียนปริยัติธรรมวัดบ-านโฮ0งหลวง ต้ังอยู0เลขท่ี 5 หมู0ท่ี 2 ตําบลบ-านโฮ0ง อําเภอบ-าน
โฮ0ง จังหวัดลําพูน มีจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังหมด 12 รูป 
          2. โรงเรียนโสภณวิทยาวัดบ-านแจ0ม ต้ังอยู0เลขท่ี 92 หมู0ท่ี 3 ตําบลมะเขือแจ- อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน  มีจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังหมด 52  รูป 
          3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห-าดวง ต้ังอยู0เลขท่ี 1 หมู0ท่ี 5 ตําบลลี้ อําเภอลี้ 
จังหวัดพูน  มีจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังหมด  63  รูป 
          4. โรงเรียนอินทะวิทยา  วัดบ-านรั้ว ต้ังอยู0หมู0ท่ี 8 ตําบลหนองหนาม อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน มีจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังหมด16 รูป 
          5. โรงเรียนหอปริยัติศึกษา วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร ต้ังอยู0เลขท่ี 335 คณะสะดือเมือง  
ถ.อินทยงยศ ตําบลในเมือง อําเภอบ-านเมือง จังหวัดลําพูน มีจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ท้ังหมด 63 รูป 
          6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ-าตนหลวง วัดพระเจ-าตนหลวง ต้ังอยู0เลขท่ี 228 หมู0ท่ี 1 
ตําบลศรีเต้ีย อําเภอบ-านโฮ0ง จังหวัดลําพูน มีจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังหมด 45  รูป 
          7. โรงเรียนพรหมจักรสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ-า ต้ังอยู0เลขท่ี 279 หมู0ท่ี 6 ตําบลมะกอก 
อําเภอปoาซาง จังหวัดลําพูน มีจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังหมด 35 รูป 
          8. โรงเรียนชัยวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห-วยต-ม ต้ังอยู0เลขท่ี 499 หมู0ท่ี 8 ตําบลนา
ทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังหมด 49 รูป 
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2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
          งานวิจัยในประเทศ  
 ผู-วิจัยได-รวบรวมงานการศึกษาท่ีเก่ียวข-องกับการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการ ดังนี้  
 ทองพูน  สวัสดิรักษ?  (2556: 120) ได-ศึกษา การประยุกต?ใช-หลักพุทธธรรมในสถานศึกษา 
อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค? ผลการวิจัยพบว0า ความคิดเห็นของผู-บริหารและครูผู-สอน ใน
ภาพรวมอยู0ในระดับมากทุกด-าน มีค0าเฉลี่ย เท0ากับ 3.93 เม่ือพิจารณาเปTนรายด-านสามารถท่ีจะนํามา
อภิปราย ดังนี้ 
 1) ด-านการครองตน  จากการศึกษาพบว0า ผู-บริหารสถานศึกษาและครูผู-สอนมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการประยุกต?ใช-หลักพุทธธรรม มีค0าเฉลี่ยอยู0ในระดับมาก เท0ากับ 4.03  แสดงให-เห็นว0า 
ทํางานด-วยความจริงใจ ทําหน-าท่ีอย0างเต็มศักยภาพของตนจนเกิดประสิทธิภาพในการทํางานใน
สถานศึกษามีใจฝ<กใฝoแสวงหาความรู- เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงตนเอง ให-มีความเจริญก-าวหน-า ทํางาน
ด-วยความซ่ือตรง ซ่ือสัตย? โปร0งใสสามารถตรวจสอบได- มีความตรงต0อเวลาใช-เวลาให-เปTนประโยชน? 
และคุ-มค0ามากท่ีสุด ในการทํางาน ข0มใจ ไม0หวั่นไหว บังคับควบคุมอารมณ? และระงับความรู-สึก เม่ือมี
คนอ่ืนมากล0าวหาว0าร-าย ใช-เหตุผล ควบคุมอารมณ? ข0มใจตนเอง เม่ือมีเหตุการณ?ท่ีทําให-เกิดความ
แตกแยกและแตกความสามัคคีในสถานศึกษา มีความอดทนต0อความลําบากตรากตรําในการทํางาน 
ท0านกลางสภาพ ดินฟmา อากาศ สามารถอดทนได-ไม0ย0อท-อ รักษาระเบียบ วินัย  ปฏิบัติตนเปTน
แบบอย0างท่ีดีแก0เพ่ือนร0วมงาน และนักเรียน ทํางานอย0างเต็มท่ีตามศักยภาพท่ีตนมี เพ่ือประโยชน?
สูงสุดต0อการเรียนรู-ของผู-เรียน เปTนผู-เสียสละเวลาส0วนตน พร-อมท่ีจะรับฟ<ง ความทุกข?ความคิดเห็น
และความต-องการของผู-อ่ืน รู-จักเสียสละความสุขสบาย และผลประโยชน?ส0วนตน ไม0คับแคบเห็นแก0
ตนหรือเอาแต0ใจตนเอง รู-จักเสียสละแบ0งป<นสิ่งของๆ ตน และมีน้ําใจช0วยเหลือเอ้ือเฟ��อ เผื่อแผ0ต0อผู-อ่ืน 
ซ่ึงมีความสอดคล-องกับ สุรัตน? มุ0งอิงกลาง ได-ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณธรรมตามแนวพุทธธรรม
ของผู-บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี 
วัตถุประสงค? 1) เพ่ือศึกษาคุณธรรมตามแนวพุทธธรรม ในการครองตน ครองคน และครองงาน ของ
ผู-บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะ ของ
ครูฝoายกิจการนักเรียน ครูผู-สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2)เพ่ือเปรียบเทียบ
คุณธรรมตามแนวพุทธธรรมในการครองตน ครองคน และ ครองงาน ของผู-บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครูฝoายกิจการ
นักเรียน ครูผู-สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?
ระหว0างคุณธรรมตามแนวพุทธธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน ของผู-บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาตามทัศนะของครูฝoายกิจการนักเรียน ครูผู-สอน และคณะกรรมการ
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว0า 1) คุณธรรมตามแนวพุทธธรรมในการครองตน ครองคนและ
ครองงานของผู-บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถม ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ตามทัศนะของ ครูฝoายกิจการนักเรียน ครูผู-สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ภาพรวมและรายด-าน อยู0ในระดับมากด-านท่ีมีระดับค0าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได-แก0 คุณธรรมในการครองตน 
รองลงมาคือคุณธรรมในการครองคน และคุณธรรมในการครองงาน 2) การเปรียบ เทียบคุณธรรม
ตามแนวพุทธธรรมในการครองตน ครองคน และ ครองงาน ของผู-บริหารโรงเรียนประถม ศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ตามทัศนะของครูฝoายกิจการนักเรียน ครูผู-สอน 
และคณะ กรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานโดยรวมและรายด-าน แตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และ 3) ความสัมพันธ?ระหว0างคุณธรรมตามแนวพุทธธรรมในการครองตน ครองคน และ
ครองงานของผู-บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มี
ความสัมพันธ?ในเชิงบวกกับคุณธรรมตามแนวพุทธธรรมในภาพรวมอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และเม่ือพิจารณาความสัมพันธ?เปTนรายคู0ของคุณธรรมตามแนวพุทธธรรมท้ังสามด-าน พบว0า มี
ความสัมพันธ?ในเชิงบวก อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกคู0  
 2) ด-านการครองคน จากการศึกษาพบว0า ผู-บริหารสถานศึกษาและครูผู-สอนมีความคิดเห็น

เก่ียวกับการประยุกต?ใช-หลักพุทธธรรมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ย  เท0ากับ 3.90 แสดงให-เห็นว0า มี
ความเปTนกัลยาณมิตร และเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ0กับเพ่ือนร0วมงาน ให-ความช0วยเหลือเพ่ือนร0วมงาน โดยไม0
หวังสิ่งตอบแทน ยกย0องเพ่ือนร0วมงานท่ีปฏิบัติหน-าท่ีโดยสุจริต ขยัน อดทน ให-ปรากฏแก0เพ่ือน
ร0วมงานมีวิจารณญาณในการตัดสินป<ญหาโดยชอบธรรม มีความปรารถนาดี ไม0คิดเบียดเบียน
ประทุษร-ายกับเพ่ือนร0วมงาน รับฟ<งความคิดเห็น และเหตุผลของผู-อ่ืนเสมอ เปTนผู-รับฟ<งท่ีดี เม่ือเพ่ือน
ร0วมงานเกิดผิดใจกับเพ่ือนร0วมงานด-วยกัน เคารพสิทธิและศักด์ิศรีความเปTนมนุษย?ของเพ่ือนร0วมงาน 
สนับสนุนเพ่ือนร0วมงานท่ีมีความสามารถให-มีความเจริญก-าวหน-า ให-กําลังใจ ชี้แนะสิ่งท่ีเปTนประโยชน? 
และสิ่งท่ีมีโทษให-กับเพ่ือนร0วมงานอย0างจริงใจ ไม0แสดงอาการดีใจ หรือเสียใจจนเกินเหตุ เม่ือเพ่ือน
ร0วมงานประสบความสําเร็จ หรือประสบความเดือดร-อน พลอยยินดีกับเพ่ือนร0วมงานท่ีประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติหน-าท่ี ไม0คิดอิจฉาริษยาท่ีเห็นคนอ่ืนได-ดีกว0า ซ่ึงมีความสอดคล-องกับ บุญชู 
แสงสุข ได-ศึกษาวิจัยเรื่อง ทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษาตามคุณธรรมและจริยธรรม โดยศึกษา
ทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีท่ีมีต0อการปฏิบัติ
จริง ตามคุณธรรมและจริยธรรมของผู-บริหารสถานศึกษา ใน 3 ด-าน คือ ด-านการครองตน ด-านการ
ครองคนและด-านการครองงาน และได-ศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบทรรศนะระหว0างผู-บริหารสถานศึกษา 
ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี 
ท่ีมีต0อการปฏิบัติจริง ตามคุณธรรมและจริยธรรมของผู-บริหารสถานศึกษาในด-านการครองตน      
การครองคน และการครองงาน โดยใช-ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจจากกลุ0มตัวอย0าง คือ ผู-บริหาร
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สถานศึกษา ครู  และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน ในสั ง กัดสํานักงาน               
การประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี พบว0า  
 1.ทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีท่ีมี
ต0อการปฏิบัติจริง ตามคุณธรรมและจริยธรรมของผู-บริหารสถานศึกษาในด-านการครองตน การครอง
คนและการครองงาน โดยภาพรวมอยู0ในระดับมากทุกด-าน  
 2. ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของผู-บริหารสถานศึกษา ครู และประธานคณะกรรมการ
สถาน ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ท่ีมีต0อการปฏิบัติจริง ตาม
คุณธรรมและจริยธรรมของผู-บริหารสถานศึกษาแตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ัง
ในด-านการครองตน การครองคน และการครองงาน  
 3. ด-านการครองงาน จากการศึกษาพบว0า ผู-บริหารสถานศึกษาและครูผู-สอนมีความคิดเห็น
เก่ียว กับการประยุกต?ใช-หลักพุทธธรรมอยู0ในระดับมาก ค0าเฉลี่ย เท0ากับ 3.84 แสดงให-เห็นว0ามัก
ใคร0ครวญถึง ผลดีผลเสีย ท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือวางแผนการทํางานอยู0เสมอ ให-ความสําคัญกับการตัดสินใจ
ภายใต-มติของท่ีประชุม มีใจรักใคร0ต0องานและหน-าท่ีท่ีท0านปฏิบัติอยู0  ปฏิบัติงานด-วยความ
กระตือรือร-น และต0อเนื่องในการท่ีจะให-งานประสบผลสําเร็จ เม่ือพบป<ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน 
ข-าพเจ-าจะพยายามหาแนว ทางแก-ไขป<ญหานั้นอย0างเร0งด0วน มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว-ล0วงหน-า
เสมอ และพิจารณาอย0างรอบคอบในการดําเนินงานในโครงการท่ีเกิดข้ึนภายในสถานศึกษาคิดและ
สร-างสรรค?สิ่งใหม0 ๆ ให-กับสถานศึกษา และอุทิศเวลาให-กับ การทํางาน และกิจกรรมภายใน
สถานศึกษา มีความภาคภูมิใจท่ีเปTนส0วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค?กรนี้ เต็มใจปฏิบัติงานท่ีได-รับ
มอบหมาย ทํางานนั้นอย0างเต็มศักยภาพ จนประสบผลสําเร็จ สามารถปฏิบัติงานได-ทันท่ีเม่ือถึงเวลา
และควบคุมตัวเองให-ปฏิบัติงานได-เปTนอย0างดี คิดและวางแผนการทํางานอย0างต0อเนื่องเพ่ือให-การ
ดําเนินงานเปTนไปอย0างมีประสิทธิภาพขณะปฏิบัติงานท0านมีสมาธิจดจ0อกับงานอยู0ตลอดเวลา ซ่ึงสอด 
คล-องกับ วิศวนาถ ชํานาญเนาว? ได-ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของหัวหน-าสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย? พบว0า 1.พฤติกรรมของหัวหน-าสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย? รวมทุกด-านอยู0ในระดับมากและเปTนรายด-านก็อยู0ในระดับ
มากเช0นเดียวกัน เม่ือพิจารณาตามสถานภาพตําแหน0ง พบว0า พฤติกรรมของหัวหน-าสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของหัวหน-าสถานศึกษา ผู-ช0วยหัวหน-าสถานศึกษา และครูผู-สอน รวมทุกด-านต0างก็เห็นว0า
อยู0ในระดับมากและเปTนรายด-านก็อยู0ในระดับมากเช0นเดียวกัน แต0เม่ือพิจารณาเปTนรายข-อและราย
ด-านจะพบว0า มีพฤติกรรมบางอย0างท่ีหัวหน-าสถานศึกษา ผู-ช0วยหัวหน-าสถานศึกษาและครูผู-สอนมี
ระดับความคิดเห็นต0างกว0าข-ออ่ืนๆ ดังนี้ ด-านการครองตน ได-แก0 พฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการศึกษา
ศาสนา ให-มีความรู- ความเข-าใจ และนาไปปฏิบัติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข-องกับอบายมุขด-านการครอง
คน ได-แก0 พฤติกรรมเก่ียวกับการให-สิ่งของแก0ผู-ใต-บังคับ บัญชาในบางโอกาส และพฤติกรรมเก่ียวกับ
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การเปTนผู-มีน้ําใจต0อผู-ใต-บังคับบัญชาด-านการครองงาน ได-แก0 พฤติกรรมเก่ียวกับเทคนิคในการสร-าง
ทีมงานท่ีมีคุณภาพ การติดตาม กํากับงานท่ีมอบหมายให-ผู-อ่ืนปฏิบัติและพฤติกรรมการใช-แผนเปTน
เครื่องมือในการบริหาร 2. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของหัวหน-า สถานศึกษา สังกัดสา
นักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย? ตามความคิดเห็นของหัวหน-าสถานศึกษาผู-ช0วยหัวหน-า
สถานศึกษาและครูผู-สอน รวมทุกด-านและในแต0ละด-าน พบว0า แตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยหัวหน-าสถานศึกษามีระดับความคิดเห็นสูงกว0าครูผู-สอนและผู-ช0วย หัวหน-าสถานศึกษา
มีระดับความคิดเห็นสูงกว0าครูผู-สอน 
 ไชยพร  เรืองแหล- (2556 : บทคัดย0อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค? 1) เพ่ือศึกษาบทบาท
ของสถานศึกษาในการส0งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก0นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ี การประถมศึกษาขอนแก0น เขต 2  2)เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทในการส0งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก0นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก0น เขต 1 จําแนก
ตามสถานภาพ และประสบการณ? และ 3)เพ่ือศึกษาแนวทางในการส0งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก0
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก0น เขต 1 ประชากร
และกลุ0มตัวอย0างท่ีใช-ในการศึกษา ได-แก0 ผู-บริหารสถานศึกษาและครูผู-สอน จํานวน 437 คน ได-มา
โดยวิธีสุ0มตามแบบง0าย เครื่องมือท่ีใช-ในการเก็บรวบรวมข-อมูลเปTนแบบสอบถาม สถิติท่ีใช-ในการ
วิเคราะห?ข-อมูล ได-แก0 ความถ่ี (Frequency) ร-อยละ (Percentage) ค0าเฉลี่ย (Mean) และส0วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบบสอบถามปลายเป�ดเก่ียวกับการส0งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมวิเคราะห?ข-อมูลด-วยวิธีการเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว0า บทบาทของสถานศึกษาในการส0งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก0นักเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม ศึกษาขอนแก0น เขต 1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับ
มาก มีค0าเฉลี่ย เท0ากับ 4.02 เม่ือพิจารณาเปTนรายด-านพบว0า ทุกด-านมีความเห็นในระดับมากท่ีสุด 
โดยเรียงจากมากไปหาน-อย ได-แก0 ด-านความซ่ือสัตย? สุจริต ค0าเฉลี่ย เท0ากับ 4.80 ด-านรักชาติ ศาสน? 
กษัตริย? ค0าเฉลี่ย เท0ากับ 4.75 และด-านการใฝoรู-ใฝoเรียน ค0าเฉลี่ย เท0ากับ 4.68 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู-บริหารและครู เก่ียวกับบทบาทของสถานศึกษาใน    
การส0งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก0นักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา ขอนแก0น เขต 1 
จําแนกตามตําแหน0ง พบว0า กลุ0มตัวอย0างท่ีมีตําแหน0งหน-าท่ีต0างกันมีความคิดเห็นไม0แตกต0างกันทุก
ด-าน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว- กลุ0มตัวอย0างท่ีมีประสบการณ?ต0างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาท
ของผู-บริหารและครู ในการส0งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ประถมศึกษาขอนแก0น เขต 1 ในภาพรวมไม0แตกต0างกัน ซ่ึงไม0เปTนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว-   
 แนวทางในการส0งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ประถมศึกษาขอนแก0น เขต 1 พบว0า  ควรมีการจัดกิจกรรมส0งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก0นักเรียน 
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อย0างหลากหลายครอบ คลุมลักษณะอันพึงประสงค? ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551  ท้ัง 8 ด-าน และเม่ือพิจารณาค0าร-อยละสูงสุดของแต0ละด-าน พบว0า  1) ด-านรัก
ชาติ ศาสน? กษัตริย? จะเปTนกิจกรรมเข-าแถวเคารพธงชาติ  2) ด-านความซ่ือสัตย?  สุจริต  จะเปTน
กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในวันศุกร?ทุกสัปดาห?   3)  ด-านการมีวินัย จะเปTนกิจกรรมท่ี
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน  4) ด-านใฝoรู-ใฝoเรียน จะเปTนกิจกรรมเข-าใช-ห-องสมุด  5) ด-านอยู0
อย0างพอเพียง จะเปTนกิจกรรมการออมทรัพย?สําหรับนักเรียนทุกคน  6) ด-านความมุ0งม่ันในการทํางาน 
จะเปTนกิจกรรมการทําความสะอาดบริเวณรับผิดชอบ  7) ด-านรักความเปTนไทย จะเปTนกิจ กรรมการ
แต0งกายชุดพ้ืนบ-านในวันศุกร? และ 8) ด-านมีจิตสาธารณะ จะเปTนกิจกรรมการพัฒนาหมู0บ-านร0วมกับ
ชุมชนในวันสําคัญ  
 ประครอง  พงษ?ชนะ  (2555 : 102-104) ได-ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส
ธรรมของผู-บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก0น เขต 1  ผล
การ วิจัยพบว0า 1) ด-านสัจจะ จากการศึกษาพบว0า ความคิดเห็นของผู-บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู-สอนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอบ-านฝาง สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก0น เขต 1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ย เท0ากับ 3.99 ข-อค-นพบ
ดังกล0าวแสดงให-เห็นว0าผู-บริหาร ให-ความสําคัญกับการนําหลักฆราวาสธรรม ด-านสัจจะมาใช-ในการ
บริหารสถานศึกษา โดยนําคุณธรรมท่ีทําให-มนุษย? ประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีปรารถนาได- และการ
ปลูกฝ<งสัจจะให-เกิดข้ึนในจิตใจของตนเพ่ือจะได-นําไปใช-ในการบริหารตนและบริหารคนให-ประสบ
ความสําเร็จ ถ-านําหลักฆราวาสธรรม ด-านสัจจะมาประยุกต?ใช-ในการบริหารสถานศึกษาของผู-บริหาร 
ก็จะเปTนหลักการอยู0ร0วมกันอย0างมีความสุข คุณธรรมท่ีทําให-มนุษย?ประสบความสําเร็จในสิ่งท่ี
ปรารถนาได- ผู-ท่ีเปTนนักบริหารจึงควรปลูกฝ<งสัจจะให-เกิดข้ึนในจิตใจของตนเพ่ือจะได-นําไปใช-ในการ
บริหารตนและบริหารคนให-ประสบความสําเร็จ  2) ด-านทมะ จากการศึกษาพบว0า ความคิดเห็นของ
ผู-บริหารสถานศึกษาและครูผู-สอน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี อําเภอบ-านฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก0น เขต 1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ย เท0ากับ 
3.93 ข-อค-นพบดังกล0าวแสดงให-เห็นว0าผู-บริหารให-ความสําคัญกับการนําหลักฆราวาสธรรม ด-านทมะ 
มาใช-ในการบริหารสถานศึกษา โดยนําคุณธรรมมาฝ�กฝนตนเอง พยายามควบคุมจิตใจด-วยการใช-
ป<ญญาการฝ�กตน ผู-อยู0ครองเรือน ต-องมีการพัฒนาตนเองอยู0ตลอดเวลา เพ่ือจะมีความรู-ใหม0ๆ มา
บริหารในครอบครัวให-เจริญก-าวหน-าต0อไปการฝ�กตนมีท้ังทางด-านร0างกายและจิตใจและทักษะอย0าง
อ่ืนท่ีเก่ียวข-องกับการดําเนินชีวิต ในการบริหารจัดการและยึดหลักการบริหารแบบมีส0วนร0วม โดยท่ี
คุณลักษณะของผู-บริหารสถานศึกษาท่ีดีจะส0งผลทําให-เปTนท่ียอมรับจากบุคลากรทุกฝoาย ทําให-การ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูง ทําให-บุคลากรครูมีขวัญกําลังใจท่ีดี และผู-เรียนได-รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสิ่งท่ีผู-บริหาร สถานศึกษาต-องพบเห็นเก่ียวกับการทํางานของบุคลากรภายในสถานศึกษา คือ 
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บุคลากรมีศรัทธาในวิชาชีพ ต้ังใจสอน มีคุณธรรม มุ0งม่ัน ทุ0มเท เสียสละ รักลูกศิษย?เหมือนลูกหลาน 
และ ปฏิบัติงานด-วยความเอาใจใส ผู-บริหารเห็นความ สําคัญของการบริหารแบบมีส0วนร0วมสามารถ 
ช0วยให-งานสําเร็จและบุคลากรมีความสุขในการทํางานแบบ “ร0วมคิด ร0วมทํา ร0วมปรับปรุงแก-ไข และ
ร0วมภาคภูมิใจ” สิ่งท่ีทําให-ผู-บริหารรูสึกพอใจในการบริหาร งานของตน คือ การยึดม่ันในคุณธรรม ให-
การสนับสนุนบุคลากรและส0งเสริมการศึกษาของผู-เรียน และจากคํากล0าวท่ีว0าผู-บริหารท่ีดีจําเปTนต-องมี
คุณธรรมควบคูกับการทํางาน ผู-บริหารเห็นด-วย และให-เหตุผลสนับสนุนว0าคุณธรรมเปTนหัวใจสําคัญใน
การบริหาร สามารถสร-างความศรัทธา และเปTนพ้ืนฐานท่ีทําให-เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ 
หากผู-บริหารมีคุณธรรมประกอบกับการ ทํางานด-วยย0อมทําให-ครูมีสุขภาพจิตท่ีดี และเกิดบรรยากาศ
ในการทํางานอย0างมีความสุขอันจะส0งผลต0อความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให-ดีและมี
คุณภาพต0อผู-เรียนในท่ีสุดถ-านําหลักฆราวาสธรรม ด-านทมะ มาประยุกต?ใช-ในการบริหารสถานศึกษา
ของผู-บริหารก็จะเปTนหลักการอยู0ร0วมกันอย0างมีความสุข การใช-ป<ญญาการฝ�กตน ผู-อยู0ครองเรือน ต-อง
มีการพัฒนาตนเองอยู0ตลอดเวลา เพ่ือจะมีความรู-ใหม0ๆ มาบริหารในครอบครัวให-เจริญก-าวหน-าต0อไป
การฝ�กตนมีท้ังทางด-านร0างกายและจิตใจและทักษะอย0างอ่ืนท่ีเก่ียวข-องกับการดาเนินชีวิต 3) ด-าน
ขันติ จากการศึกษาพบว0า ความคิดเห็นของผู-บริหารสถานศึกษาและครูผู-สอนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
อําเภอบ-านฝาง สังกัดสํานัก งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก0น เขต 1 โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ย เท0ากับ 3.79 ข-อค-นพบดังกล0าวแสดงให-เห็นว0า บริหารให-
ความสําคัญกับการนําหลักฆราวาสธรรม ด-านขันติ มาใช-ในการบริหารสถานศึกษา โดยนําคุณธรรมท่ี
ต-องฝ�กฝนตนให-มีความ อดทนอดกลั้นเม่ือมีป<ญหาเกิดข้ึนหรือมีอุปสรรคเกิดข้ึนไม0ว0าจะเปTนความ
อดทนต0อความลําบากทางด-านร0างกาย ต-องอดทนต0อความลําบากทางใจ ถ-านําหลักฆราวาสธรรม 
ด-านขันติ มาประยุกต?ใช-ในการบริหารสถานศึกษาของผู-บริหาร ก็จะเปTนหลักการอยู0ร0วมกันผู-บริหาร
ต-องมีความอดทนอดกลั้นเม่ือมีป<ญหาเกิดข้ึนหรือมีอุปสรรคเกิดข้ึนไม0ว0าจะเปTนความอดทนต0อความ
ลําบากทางด-านร0างกาย ต-องอดทนต0อความลําบากทางใจ เช0น เม่ือมีเรื่องความขัดแย-งมากระทบจิตใจ
ทาให-จิตใจเศร-าหมองขุ0นมัว อดทนต0อคําด0าว0ากล0าวตักเตือนจากคนในครอบครัว ถ-าผู-บริหารมีขันติ
ความอดทนจะทําให-การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 4) ด-านจาคะ จากการศึกษาพบว0า ความคิดเห็น
ของผู-บริหารสถานศึกษา และครูผู-สอน โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอบ-านฝาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก0น เขต 1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ย เท0ากับ
3.79 ข-อค-นพบดังกล0าวแสดงให-เห็นว0า ผู-บริหารให-ความสําคัญกับการนําหลักฆราวาสธรรม ด-าน
จาคะ มาใช-ในการบริหารสถานศึกษา โดยนําคุณธรรมในการฝ�กฝนตนเองให-มีความเสียสละ ความ
แบ0งป<น การมีน้ําใจ เสียสละประโยชน?ส0วนตัวเพ่ือผลประโยชน?ส0วนรวมผู-ท่ีมีจาคะนั้นจะเปTนเครื่อง
เสริมสร-างไมตรีให-เกิดความสัมพันธ?อันดีในสังคมได- ถ-านําหลักฆราวาสธรรม ด-านจาคะ มาประยุกต?ใช-
ในการบริหารสถานศึกษาของผู-บริหาร ให-มีความเสียสละ ความแบ0งป<น การมีน-าใจ เสียสละ
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ประโยชน?ส0วนตัวเพ่ือผลประโยชน?ส0วนรวมผู- ท่ีมีจาคะนั้นจะเปTนเครื่องเสริมสร-างไมตรีให-เกิด
ความสัมพันธ?อันดีในสังคมได-  
 เพ็ญนภา พิลึก (2556:134) ได-ศึกษาการประยุกต?ใช-หลักพุทธธรรมในการบริหาร
สถานศึกษา : กรณีศึกษาผู-บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
มีวัตถุประสงค?ของการวิจัย ผลการวิจัยพบว0า ระดับความคิดเห็นของผู-บริหารสถานศึกษาท่ีมีต0อการ
ประยุกต?ใช-หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู0ในระดับมาก มีค0าเฉลี่ย เท0ากับ
4.19 เม่ือพิจารณาเปTนรายด-านสรุปได-ดังนี้  
 1) ด-านการครองตน ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู-บริหารสถานศึกษาท่ีมีต0อการ
ประยุกต?ใช-หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู0ในระดับมาก ค0าเฉลี่ย เท0ากับ 
4.09 S.D เท0ากับ 0.675 เม่ือพิจารณาเปTนรายด-านพบว0า ผู-บริหารสถานศึกษามีการประยุกต?ใช-หลัก
พุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม  7 อยู0ในระดับมากทุกข-อเปTนลําดับ 
 2) ด-านการครองคน ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู-บริหารสถานศึกษาท่ีมีต0อการประยุกต?ใช-
หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู0ในระดับมาก ค0าเฉลี่ย เท0ากับ 4.22 S.D. 
เท0ากับ 0.589 เม่ือพิจารณาเปTนรายด-านพบว0า ผู-บริหารสถานศึกษามีการประยุกต?ในหลักพุทธธรรม
ในการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู0ในระดับมากทุกข-อเปTนลําดับ 
 3) ด-านการครองงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู-บริหารสถานศึกษาท่ีมีต0อการประยุกต?ใช- 
หลักธรรมพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู0ในระดับมาก ค0าเฉลี่ย เท0ากับ 4.26 
S.D. เท0ากับ 0.640 เม่ือพิจารณาเปTนรายด-านพบว0า ผู-บริหารสถานศึกษามีการประยุกต?ใช-หลักพุทธ
ธรรมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 อยู0ในระดับมากทุกข-อเปTนลําดับ  
 พระมหาลําพึง  ธีรป�ฺโญ (เพ็ญภู0) (2554 : 88) ได-ศึกษา การบริหารงานตามหลักธรรมา  
ภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค? ผลการวิจัย พบว0า ในการบริหารงาน
โรงเรียนใช-การบริหารงานธรรมาภิบาลส0วนใหญ0อยู0ในระดับมากทุกข-อ ค0าเฉลี่ย เท0ากับ 3.72 ข-อ
ค-นพบดังกล0าวแสดงให-เห็นว0าบุคลากรได-ทําตามความรู-ความสามารถท่ีเหมาะสม เปTนไปตามระเบียบ
ของทางราชการและตามเกณฑ?การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารกิจการนักเรียนเปTนไป
ตามระเบียบของทางหน0วยงาน โดยการปกครองนักเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติอย0าง
เคร0งครัด มีการปฏิบัติ ผู-บริหารสถานศึกษาให-ความสําคัญในการบริหารงานวิชาการซ่ึงเน-นความเปTน
ธรรม ตามระเบียบงานธุรการ การเงิน งบประมาณ พัสดุให-เปTนไปตามระเบียบของทางราชการ การ
บริหารตามหลักนิตนธรรมนี้เปTนแนวทางให-ข-าราชการไม0ว0าจะเปTนผู-บริหารสถานศึกษาหรือครูผู-สอน
จะต-องนํามาเปTนแนวทางในการปฏิบัติงานให-เปTนไปในทางเดียวกัน สร-างความเปTนระเบียบวินัยให-
เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกคนจะต-องยอมรับกฎระเบียบ ข-อบังคับท่ีได-ร0วมกันกําหนดข้ึนและปฏิบัติตาม
อย0างเคร0งครัดโดยเฉพาะผู-บริหารสถานศึกษาจะต-องคอยกํากับดูแลส0งเสริมให-บุคลากรปฏิบัติตาม
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ระเบียบข-อบังคับต0าง ๆ อันจะส0งผลให-การดําเนินงานด-านต0าง ๆ ของสถานศึกษาเปTนไปอย0างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล-องกับผลงานงานวิจัยของ เฉลิมชัย สมท0า ได-ศึกษาการบริหารงานโดย
ใช-หลักธรรมาภิบาลของผู-บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบว0า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู-บริหารอยู0
ในระดับมาก 
 ด-านคุณธรรม จากการศึกษาพบว0า โรงเรียน ผู-บริหารสถานศึกษาใช-การบริหารงานตาม
หลักคุณธรรมอยู0ในระดับมากทุกข-อ ค0าเฉลี่ย เท0ากับ 3.94 ผลค-นพบดังกล0าวแสดงให-เห็นว0า ใช-หลัก
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม มีความซ่ือสัตย?สุจริต เท่ียงธรรม ให-การ
สนับสนุนบุคลากรอย0างท่ัวถึง บุคลากรโรงเรียน ปฏิบัติหน-าท่ีด-วยความเท่ียงธรรม โดยการรณรงค?จัด
กิจกรรมส0งเสริมความมีคุณธรรมและลักษณะอันพึงประสงค?แก0นักเรียนตามนโยบายของหน0วยงาน 
นอกจากนี้ก็ใช-หลักคุณธรรมในการบริหารงานความสัมพันธ?ชุมชน โดยใช-หลัก มนุษย?สัมพันธ? การ
บริหารงานวิชาการ โดยยึดหลักคุณธรรมมีภาวะความเปTนผู-นํา และปฏิบัติตนเปTนแบบอย0างท่ีดีแก0ผู-
อยู0ใต-บังคับบัญชา บริหารงานอาคารสถานท่ีต0าง ๆ ให-มีความสะดวกปลอดภัย สะอาด สวยงาม มี
บรรยากาศและสิ่งแวดล-อมท่ีดีสําหรับครูผู-สอนใช-หลักคุณธรรมในการบริหารงานสถานศึกษาอยู0ใน
ระดับดีทุกด-านจะเห็นได-ว0าท้ังผู-บริหารและครูผู-สอนให-ความ สําคัญในการบริหารงานในสถานศึกษานี้
อยู0ในระดับท่ีสูงเช0นกัน     
          การบริหารงานตามหลักคุณธรรมนับว0าเปTนสิ่งท่ีมีความสําคัญมากในการบริหารองค?กรและ
สถานศึกษา ถ-าผู-บริหารและครูผู-สอนหรือบุคลากร ยึดหลักคุณธรรมในการทํางานจะสร-างความรัก 
ความสามัคคีข้ึนในองค?กร โดยเฉพาะอย0างยิ่ง ผู-บริหารสถานศึกษาต-องยึดหลักคุณธรรมนี้เปTนสําคัญ 
ให-ความรักความเมตตา เห็นอกเห็นใจ ปฏิบัติงานด-วยความซ่ือสัตย?สุจริต มีความขยันอดทน ยึดม่ันใน
ความถูกต-องดีงาม และเปTนแบบอย0างท่ีดีต0อบุคลากรในองค?กรหรือสถานศึกษา อันจะส0งผลให-
บุคลากรต้ังใจปฏิบัติงานให-บรรลุเปmาหมาย สอดคล-องกับงานวิจัยของ ปราการ  บุตรโยจันโท พบว0า 
การปฏิบัติตนเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมของผู-บริหารสถานศึกษาท้ัง 6 งาน โดยภาพรวมอยู0ใน
ระดับมาก ซ่ึงการประพฤติตนจะต-องปฏิบัติตัวดีจึงจะได-ชื่อว0าเปTนผู-บริหารท่ีมีคุณธรรม ส0งผลให-เปTนท่ี
รักใคร0 เคารพนับถือ ยกย0อง ศรัทธาของครูผู-สอน นักเรียน ผู-ปกครอง ตลอดถึงชุมชน    
 จึงสรุปได-ว0า คุณธรรม มีความสําคัญเปTนอย0างยิ่งสําหรับการบริหารสถานศึกษา เพราะถ-า
หากผู-บริหารสถานศึกษา ครู และเจ-าหน-าท่ี นําหลักธรรมมาบูรณาการในการบริหารงานหรือในหน-าท่ี
การงานก็จะส0งผลให-การดําเนินงานหรือการบริหารงานในองค?กร มีแต0ความสุข ความเรียบร-อย และ
จะส0งผลให-ผู-เรียนเปTนผู-ท่ีมีหลักธรรมเปTนแบบแผนในการดําเนินชีวิต เพราะได-รับการอบรมจาก
ผู-บริหาร ครู  และเจ-า หน-าท่ี ท่ีนําเอาหลักคุณธรรมมาเปTนแนวทางในการปฏิบัติงาน เปTนแบบอย0าง
ให-กับนักเรียนได-เปTนอย0างดียิ่ง  
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 งานวิจัยต<างประเทศ 
 Magnuson (1971) อ-างใน พระสกล ฐานธมฺโม (อินทร?คล-าย) (2556 : 51)  ได-วิจัยเรื่อง
คุณลักษณะของผู-บริหารโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน พบว0า ควรมี
คุณลักษณะทางด-านส0วนตัว คือควรมีความยุติธรรม มีความซ่ือสัตย? มีอารมณ?ม่ันคง มีความรอบรู- มี
ความเปTนกันเอง มีอารมณ?ขัน เป�ดเผย เข-าใจง0าย มีความเยือกเย็นและรู-จักเห็นใจผู- อ่ืน และ
คุณลักษณะด-านวิชาชีพ เช0น มีความสามรถติดต0อกับผู-อ่ืนได-ดี มีความรู-ในการบริหารดี รู-จักการ
มอบหมายงาน สามารถทํางานร0วมกับผู-อ่ืนได-ดี มีความสามารถในการตัดสินใจท่ีดี มีความสามารถต0อ
การรับฟ<งความคิดเห็นของผู-อ่ืนได-ดี มีการวาง แผนงานและการจัดหน0วยงานท่ีดี ให-ความสําคัญต0อ
ผู-ร0วมงาน รู-จักใช-อํานาจอย0างเหมาะสม 
 Mark Bernarda Mason (nd) อ-างใน พระมหาลําพึง ธีรป�ฺโญ (เพ็ญภู0) (2554 : 54) ได-
ศึกษาเรื่องจริยธรรมแห0งบูรณาการ: การปmองกันหลักการท่ีเปTนแกนของการศึกษาในยุคทันสมัยตอน
ปลาย ในระดับปริญญาเอก พบว0า จริยธรรมเชิงบูรณาการมุ0งเน-นให-เอกัตบุคคลนับถือตนเองเห็นว0า
ตนเองดีเพียงพอ สง0างาม น0าเคารพนับถือ เปTนการนาเอาจริยธรรมไปใช-ประโยชน?ในการปฏิบัติงานได-
จริงจัง ซ่ึงเปTนเรื่องทันสมัยเหมาะกับกาลเทศะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน ชี้ให-
นักเรียนถึงประโยชน?ของการประพฤติตนดี มีคุณธรรมต้ังแต0เล็ก จนเติบโตเปTนผู-ใหญ0   
 Magnuson (1971) อ-างใน สิริธร  วิชิตนาค (2555: 38) ได-วิจัยถึงเรื่องคุณลักษณะของ
ผู-จัดการโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ โดยจําแนกคุณลักษณะของผู-จัดการโรงเรียนออกเปTน 2 
ลักษณะ คือ คุณลักษณะด-านอาชีพ ประกอบด-วย มีความสามารถในการติดต0อและเข-ากับผู-อ่ืนได- มี
ความรู-ในสาขาวิชาชีพเปTนอย0างดี รู-จักมอบหมายให-ผู-อ่ืนทํา ทํางานร0วมกับผู-อ่ืนได- ให-ผู-ร0วมงานมีส0วน
ร0วมในการตัดสินใจ เปTนผู- ท่ีน0าเข-าใกล-และมีเวลาสําหรับผู-ร0วมงาน ให-ความสนใจบุคคลอ่ืน ๆมี
ความสามารถในการวางแผนและการจัดระเบียบงาน รับฟ<งความคิดเห็นจากผู-อ่ืนรู-จักใช-ช0องทางแห0ง
อํานาจหน-าท่ี คุณลักษณะส0วนตัวประกอบด-วย คุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ มีวิจารณญาณและมีความ
ยุติธรรม ซ่ือสัตย? และจงรักภักดี มีความรู-กว-างขวาง มีสติไม0ใช-อารมณ? จริงใจ เปTนมิตร อารมณ?ขัน ใจ
กว-างและเป�ดเผยเสมอต-นเสมอปลาย เมตตาปราณีและเอ้ืออาทรต0อผู-อ่ืน 
 Smith, (1974) อ-างใน สิริธร  วิชิตนาค (2555:38) ได-ทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของ
ครูใหญ0ท่ีมีประสิทธิภาพและด-อยประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว0า พฤติกรรมของครูใหญ0ท่ีทําให-งาน
เกิดประสิทธิภาพนั้นเรียงตามลําดับจากมากไปหาน-อยได-ดังนี้ 1) สร-างสัมพันธ?ภาพระหว0างผุ-บริหาร
ระดับสูงกว0าโรงเรียนกับคณะกรรมการ 2) วางแผนและร0วมมืออย0างใกล-ชิดกับคณะครูโรงเรียน 3) 
สร-างความเข-าใจและการติดต0อท่ีมีระหว0างบ-านกับโรงเรียน 4) กระตุ-นให-ครูมีการพัฒนาท้ังด-านอาชีพ
และด-านส0วนตัว 5) ทําให-เกิดความม่ันคงและความเชื่อม่ันตนเองในบรรยากาศของโรงเรียน 6)มีอุป
การคุณ 7) ร0วมมือในกิจกรรมท่ีก0อให-เกิดประสิทธิผลและให-ความถูกต-องและยุติธรรม 8) พัฒนา
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ตนเองในด-านวิชาการ 9) สร-างความสามัคคีและร0วมมือกับครูส0งเสริมโรงเรียนของตน 10) ทํางานตาม
โครงการพัฒนาต0าง ๆของโรงเรียนอย0างต0อเนื่อง 11) ทํางานอย0างมีสัมพันธภาพอันดียิ่งกับชุมชน 12) 
เปTนผู-นําในทางวิชาการ 13) แสดงความสามารถในการสอนและการบริหารโรงเรียนให-ประจักษ? 14) 
ทําให-นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดี และมีวินัย 15) มีความสัมพันธ?อย0างดีกับนักเรียน 
 Eckgardt (1978) อ-างใน สิริธร  วิชิตนาค (2555 : 39) ได-ศึกษาหลักเกณฑ?การเลือก
ครูใหญ0ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาของคณะกรรมการการศึกษารัฐอิลลินอยส? 
พบว0า คณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนมีหลักเกณฑ?ในการคัดเลือกครูใหญ0โรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียน มัธยมศึกษาไม0แตกต0างกัน โดยมีความต-องการครูใหญ0ท่ีอยู0ในหลักเกณฑ? ดังนี้ การรับรู-ใน
ตําแหน0งหน-าท่ี มีความม่ันคงทางอารมณ? มีทักษะในการตัดสินใจ มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพ
ดี มีการปรับตัวโดยรอบ มีลักษณะทางศีลธรรม มีสติป<ญญา มีสุขภาพดีมนุษย?สัมพันธ? 
          สรุปได-ว0าผู-บริหารโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนได-นั้นต-องใช-หลักของ
คุณธรรมในการบริหาร และหลักของการมีส0วนร0วมในการบริหารจัดการ       
     
 

 

 

 



 

 
บทที่ 3  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
         การวิจัยเรื่องการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน เป,นการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยมี
วัตถุประสงค: 1) เพ่ือศึกษาถึงการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดลําพูน และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียน ตาม
หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน 
จําแนกตามระดับชั้นของผู>ตอบแบบสอบถาม เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงแก>ไขปAญหาข>อบกพรBองใน
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดลําพูน และหนBวยงานท่ีเก่ียวข>อง ให>เกิด
ประโยชน:สูงสุดตBอไป ผู>วิจัยได>ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
           3.1 ประชากร และกลุBมตัวอยBาง  
           3.2 การสร>างเครื่องมือในการวิจัย 
          3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   
                3.3.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง 
                3.3.2 การหาคBาความเชื่อม่ัน 
          3.4 การเก็บรวบรวมข>อมูล 
          3.5 สถิติท่ีใช>ในการวิเคราะห:ข>อมูล และเกณฑ:ท่ีใช>ในการอภิปรายผล 
  
3.1 ประชากร และกลุ�มตัวอย�าง 
             ประชากรท่ีใช>ในการวิจัย ประกอบด>วย นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี  4 - 6 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน จํานวน 8 โรงเรียน ในปKการศึกษา 2557 
มีจํานวนนักเรียน ท้ังหมด 320 รูป 
 กลุBมตัวอยBางท่ีใช>ในการวิจัยครั้งนี้ ได>กําหนดขนาดของกลุBมตัวอยBางประชากรนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 4 – 6 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน ตาม
ตารางกําหนดขนาดกลุBมตัวอยBางของ R.V.Krejcie and Morgan. ( 1970:607- 608) (อ>างใน อุเทน 
ปAญโญ, 2557: 140) ได>ขนาดกลุBมตัวอยBาง จํานวน 175 รูป 
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 ตารางท่ี  3.1 แสดงจํานวนประชากร และกลุBมตัวอยBาง ดังนี้ 

 
ลําดับ ชื่อโรงเรียน/ระดับชั้นเรียน ประชากร 

(รูป) 
สัดสBวน กลุBมตัวอยBาง 

1 พระปริยัติธรรมวัดบ>านโฮBงหลวง   ม.4 4 1.25 3 
 พระปริยัติธรรมวัดบ>านโฮBงหลวง   ม.5 5 1.56 3 
 พระปริยัติธรรมวัดบ>านโฮBงหลวง   ม.6 3 0.94 2 
2 โสภณวิทยา   ม.4 17 5.31 9 
 โสภณวิทยา   ม.5 19 5.94 10 
 โสภณวิทยา   ม.6 16 5 9 
3 พระปริยัติธรรมพระธาตุ 5 ดวง  ม.4 19 5.94 10 
 พระปริยัติธรรมพระธาตุ 5 ดวง  ม.5 13 4.06 7 
 พระปริยัติธรรมพระธาตุ 5 ดวง  ม.6 16 5 9 
4 อินทะวิทยา  ม.4 4 1.25 3 
                                      อินทะวิทยา  ม.5 10 3.12 5 
                                    อินทะวิทยา  ม.6 2 0.62 1 
5 หอปริยัติศึกษา  ม.4 20 6.25 11 
 หอปริยัติศึกษา  ม.5 21 6.56 11 
 หอปริยัติศึกษา  ม.6 22 6.88 12 
6 พระปริยัติธรรมพระเจ>าตนหลวง  ม.4 17 5.31 9 
 พระปริยัติธรรมพระเจ>าตนหลวง  ม.5 15 4.69 8 
 พระปริยัติธรรมพระเจ>าตนหลวง  ม.6 13 4.06 7 
7 พรหมจักรสังวร ม.4 10 3.13 5 
 พรหมจักรสังวร ม.5 13 4.06 7 
 พรหมจักรสังวร ม.6 12 3.75 7 
8 พระปริยัติธรรมพระชัยวงศาพัฒนา ม.4 16 5 9 
 พระปริยัติธรรมพระชัยวงศาพัฒนา ม.5 18 5.63 10 
 พระปริยัติธรรมพระชัยวงศาพัฒนา ม.6 15 4.69 8 

รวม 320 100 175 
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3.2 การสร#างเครื่องมือในการวิจัย 
         3.2.1 เครื่องมือเก็บรวบรวมข#อมูล 
         เครื่องมือรวบรวมข>อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ประมาณคBา  5  ระดับ ของ ลิเคิร:ท 
สอบถามระดับความคิดเห็นของผู>ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรม
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน ซ่ึงมี 2 
ตอนประกอบด>วย 
         ตอนท่ี 1ข>อมูลท่ัวไปของผู>ตอบแบบสอบถาม เป,นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
เก่ียวกับระดับชั้นของผู>ตอบแบบสอบถาม   
         ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตBอการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรม
พ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาศึกษา จังหวัดลําพูน ลักษณะเป,น
แบบสอบถามประมาณคBา (Rating Scale) 5 ระดับ จําแนกเป,น 1) ด>านความขยัน  2) ด>านความ
ซ่ือสัตย:  3) ด>านความประหยัด  4) ด>านความมีวินัย   5) ด>านความสะอาด    6) ด>านความสุภาพ    
7) ด>านความสามัคคี  และ 8) ด>านความมีน้ําใจ       

โดยลักษณะของแบบสอบถาม เป,นการสอบถามระดับความคิดเห็นเป,นแบบมาตราสBวน
ประมาณคBา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ:การให>คะแนน ดังนี้ 
                  ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูBในระดับมากท่ีสุด 
                  ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูBในระดับมาก 
                  ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูBในระดับปานกลาง   
                  ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูBในระดับน>อย  
                  ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูBในระดับน>อยท่ีสุด 

3.3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
         ผู>วิจัย ได>ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
          3.3.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรง 
         1) ศึกษาข>อมูลตBางๆ จากเอกสารข>อมูลท่ีเก่ียวข>องกับระดับชั้นของผู>ตอบแบบสอบถาม  ตาม
กลุBมของประชากรท่ีกําหนด  
         2) ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฏี และหลักการ เก่ียวกับการบริหารโรงเรียนตามหลัก
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  เพ่ือนํามากําหนดเป,น
นิยามศัพท:ในการวิจัย และนํานิยามเชิงปฏิบัติการมาเป,นแนวทางในการสร>างเครื่องมือตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย 
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         3) นําแบบสอบถามฉบับรBาง ท่ีจัดทําข้ึนเสนออาจารย:ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบการใช>ภาษาท่ี
เหมาะสม และพิจารณาความเหมาะสมท่ัวไปของเครื่องมือ เพ่ือแก>ไขปรับปรุง 
         4) นําแบบสอบถามท่ีผBานการพิจารณาจากอาจารย:ท่ีปรึกษาเสนอผู>เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทBาน 
ดังนี้   
         1. พระครูสุนทรพิมลศีล     ตําแหนBง ประกลุBมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุBมท่ี 5 
         2. พระมหาอินสอน  คุณวุฑฺโฒ  ตําแหนBง  ผู>อํานวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน: 
  3. รศ.อุเทน  ปAญโญ          ตําแหนBง  นักวิจัยแหBงชาติ , นักวิชาการอิสระ 
  4. นายสุรชัย  ขยัน           ตําแหนBง  ผู>อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน 
  5. นายไพรินทร:  ณ วันนา   ตําแหนBง  รองผู>อํานวยการวิทยาลัยสงฆ:ลําพูน (มจร.) 
 เพ่ือตรวจสอบแบบสอบถามท่ีใช>ในการเก็บรวบรวมข>อมูล แล>วนําแบบสอบถามไปหาคBาดัชนี
ความสอดคล>องระหวBางข>อคําถามกับวัตถุประสงค:ของการวิจัย (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 63 ) โดยพิจารณาข>อท่ีมีความสอดคล>องต้ังแตB 0.05 
ข้ึนไป ซ่ึงได>คBาดัชนีความสอดคล>อง เทBากับ 0.98 
         เกณฑ:การให>คะแนน ดังนี้ 
                  +1  เม่ือแนBใจวBาข>อคําถามนั้น สามารถวัดลักษณะการบริหารนั้น ๆได> 
                    0  เม่ือไมBแนBใจวBาข>อคําถามนั้น สามารถวัดลักษณะการบริหารนั้น ๆ ได> 
                  - 1  เม่ือแนBใจวBาข>อคําถามนั้น ไมBสามารถวัดลักษณะการบริหารนั้น ๆ ได> 
 5) นําแบบสอบถามท่ีได>รับมาปรับปรุง ตามข>อเสนอแนะของผู>เชี่ยวชาญเม่ือปรับปรุงแก>ไข
แล>วนําเสนออาจารย:ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

        3.3.2 การหาค�าความเช่ือม่ัน 
 1) นําแบบสอบถามท่ีผBานการทดลองใช>แล>ว มาวิเคราะห:หาคBาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับและรายข>อด>วยวิธีการหาคBาสัมประสิทธิ์แอลฟvา ตามวิธีการของ Cronbach’s Alpha 
coefficient  (อ>างในบุญชม  ศรีสะอาด, 2535: 96) ได>คBาความเชื่อม่ัน เทBากับ 0.98 โดยคBาท่ียอมรับ 
ได>คือ  0.70  ข้ึนไป 
 2) นําแบบสอบถามท่ีจัดทําสมบูรณ:แล>วไปทดลองใช> (Try-out) กับกลุBมประชากรท่ีมิใชBกลุBม
ตัวอยBาง จํานวน 30 รูป จากนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสตร: ตําบลเชิงดอย อําเภอ ดอย
สะเก็ด  จังหวัดเชียงใหมB 
 3) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ:เพ่ือเตรียมสBงเครื่องมือไปยังกลุBมตัวอยBางในการวิจัยตBอไป 
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3.4 การเก็บรวบรวมข#อมูล 
         ผู>วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข>อมูลดังตBอไปนี้ 
                  3.4.1 ขอหนังสือจากคณะสังคมศาสตร: และมนุษย:ศาสตร: มหาวิทยาลัยเนชั่น ถึงผู> 
อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลําพูน เพ่ือขออนุญาตและขอความรBวมมือในการเก็บ
รวบรวมข>อมูลการวิจัย  
                  3.4.2 ผู>วิจัยขอหนังสือจากผู>อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลําพูน ถึง
ผู>อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน เพ่ืออนุญาตให>ผู>วิจัยได>เข>าเก็บ
ข>อมูลการวิจัย 
          3.4.3 ผู>วิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมข>อมูลด>วยตนเอง 
          3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีได>รับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ:ทุกฉบับ 
                  3.4.5 จําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามระดับชั้นของผู>ตอบแบบสอบถาม
แล>วนําข>อมูลจากแบบสอบถามท่ีได>บันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือทําการวิเคราะห:ข>อมูลตBอไป 
 
3.5 สถิติท่ีใช#ในการวิเคราะห1ข#อมูล และเกณฑ1ท่ีใช#ในการอภิปรายผล  
 การวิจัยนี้จะประมวลผลในการหาคBา ความถ่ี คBาร>อยละ คBาเฉลี่ย และสBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
         ในการวิจัยการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน ผู>วิจัยได>ดําเนินการวิเคราะห:ข>อมูลดังนี้ 
                  3.5.1 วิเคราะห:สภาพท่ัวไปของของผู>ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับชั้นของ
ผู>ตอบแบบสอบถาม โดยหาคBาความถ่ี (Freguency) และคBาร>อยละ (Percent) เสนอในรูปแบบตาราง   
          3.5.2 วิเคราะห: การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดลําพูน 8 ด>านได>แกB ด>านความขยัน ด>านความ

ประหยัด ด>านความซ่ือสัตย: ด>านความมีวินัย ด>านความสุภาพ ด>านความสะอาด ด>านความสามัคคี 

และด>านความมีน้ําใจ ผู>วิจัยได>ดําเนินการหาคBาเฉลี่ย X (Mean)  และสBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Devaition) เป,นรายด>านและโดยรวม เสนอในรูปแบบตาราง   

          การแปลผลของข>อมูลท่ีได>จากแบบสอบถามมาตรสBวนประมาณคBา 5 ระดับ (อ>างใน 

บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 103)  ดังนี้ 

 ระดับ 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีการบริหารอยูBใน ระดับมากท่ีสุด 

          ระดับ 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีการบริหารอยูBใน ระดับมาก 

          ระดับ 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีการบริหารอยูBใน ระดับปานกลาง   

          ระดับ 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีการบริหารอยูBใน ระดับน>อย  
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          ระดับ 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีการบริหารอยูBใน ระดับน>อยท่ีสุด 

          3.5.3 การทดสอบสมมติฐาน ผู>วิจัยได>นําผลการวิเคราะห:ข>อมูลในตอนท่ี 2 ของ
แบบสอบถาม นํามาคํานวณหาคBา f-test เพ่ือทดสอบนัยสําคัญของความแตกตBางของคBาเฉลี่ยกลุBม
ตัวอยBาง 3 กลุBมข้ึนไปแตกตBางกันตามระดับชั้นเรียน ของผู>ตอบแบบสอบถาม เม่ือพบรายคูBคBาเฉลี่ย
กลุBมตัวอยBางท่ีมีความแตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญ จึงจะได>ทําการทดสอบความแตกตBางรายคูBด>วย
วิธีการของ  Scheffe   
 
 
 



 

 

บทที่ 4 

   

ผลการวิจัย 

 

 งานวิจัยเรื่อง “การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดล าพูน” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบ ถึงการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดล าพูนซ่ึงผู้วิจัยไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

  n    แทน  จ านวนกลุ่มประชากร 

   แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

  S.D   แทน  ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  f แทน  ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน f = distribution 

  df แทน  ชั้นของความเป็นอิสระ  (Degree of Freedom) 

  *     แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 4.1 ข้อมูลทั่วไป (ของผู้ตอบแบบสอบถาม) 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรตาม 

 4.3 การทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรต้น 

 ผู้วิจัยได้น าเสนอล าดับชั้นการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 

ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน 

  



71 
 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 4.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม      

ระดับชั้นผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 42 24.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 48 27.40 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 85 48.60 

รวม 175 100.00 
  

 จากตาราง 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 175 รูป พบว่าจ าแนกตามระดับ 

ชั้นอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนร้อยละ 48.60 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจ านวนร้อยละ 27.40 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจ านวนร้อยละ 24.00 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรตาม 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 

ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน 

ตาราง 4.2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน โดยรวมและรายด้าน  

การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดล าพูน 

ระดับการบริหาร(N = 175) 

 S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ด้านความขยัน 3.50 .35 ปานกลาง 1 
2. ด้านความประหยัด 3.47 .32 ปานกลาง 7 
3. ด้านความซื่อสัตย์ 3.48 .30 ปานกลาง 4 
4. ด้านความมีวินัย 3.49 .23 ปานกลาง 2 
5. ด้านความสะอาด 3.45 .28 ปานกลาง 8 
6. ด้านความสุภาพ 3.47 .26 ปานกลาง 5 
7. ด้านความสามัคคี 3.47 .28 ปานกลาง 6 
8. ด้านความมีน้ าใจ 3.48 .26 ปานกลาง 3 

รวม 3.47 .13 ปานกลาง  

 จากตาราง 4.2  พบว่า การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดล าพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่

ค่าเฉลี่ย 3.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านความขยัน

อยู่ที่ระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 3.50  รองลงมาคือ ด้านความมีวินัย ที่ค่าเฉลี่ย 3.49 และด้านความมี

น้ าใจ ที่ค่าเฉลี่ย 3.48  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านความสะอาด อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย  3.45 
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ตาราง 4.3  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 

8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดล าพูน  ด้านความขยัน 

 
ด้านความขยัน 

ระดับการบริหาร(N = 175) 

 S.D. ระดับ อันดับ 

1.  ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง 3.46 .53 ปานกลาง 6 
2.  ครูมีความรับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3.53 .50 มาก 2 
3.  ครูมาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเวลา 3.58 .50 มาก 1 
4.  ครูท างานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 3.47 .50 ปานกลาง 4 
5.  ครูมีการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 3.47 .53 ปานกลาง 5 
6.  ครูมีความเพียรในการสั่งสอนอบรมนักเรียน 3.46 .53 ปานกลาง 6 
7.  ครูมีความเอาใจใส่ต่อการจัดการศึกษา 3.51 .50 มาก 3 

รวม 3.50 .35 ปานกลาง  
 

         จากตาราง 4.3 พบว่า การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความขยัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่

ค่าเฉลี่ย 3.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับ แรกคือ ครูมา

ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเวลา อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.58  รองลงมาคือ ครูมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.53  และครูมีความเอาใจใส่ต่อการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกัน ที่ค่าเฉลี่ย 3.51 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และ

ครูมีความเพียรในการสั่งสอนอบรมนักเรียน ที่ค่าเฉลี่ย 3.46   
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ตาราง 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 

8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดล าพูน ด้านความประหยัด  

 
ด้านความประหยัด 

ระดับการบริหาร(n= 175) 

 S.D. ระดับ อันดับ 

1. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับนักเรียนในการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
3.50 

 
.50 

 
ปานกลาง 

 
2 

2. ครูใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด 3.63 .48 มาก 1 
3. มีการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษาอย่างคุ้มค่า 3.49 .50 ปานกลาง 4 
4. มีการจัดกิจกรรมออมทรัพย์ขึ้นในสถานศึกษา 3.31 .54 ปานกลาง 7 
5. มีการน าทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก 3.40 .58 ปานกลาง 6 
6. มีการส่งเสริมให้นักเรียนประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3.50 .51 ปานกลาง 3 
7. มีการสร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3.47 .51 ปานกลาง 5 

รวม 3.47 .32 ปานกลาง  
 

  จากตาราง 4.4 พบว่า  การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความประหยัด โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.47เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับแรก

คือ ครูใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด  อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.63  รองลงมาคือ ครูเป็น

แบบอย่างที่ดีส าหรับนักเรียนในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 

ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 และ มีการส่งเสริมให้นักเรียนประหยัดพลังงานไฟฟ้า อยู่ในระดับปานกลาง

เช่นเดียวกัน ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีการจัดกิจกรรมออมทรัพย์ขึ้นใน

สถานศึกษาท่ีค่าเฉลี่ย 3.31   
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ตาราง 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 

ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดล าพูน ด้านความซื่อสัตย์ 

     

 
ด้านความซ่ือสัตย์ 

ระดับการบริหาร(n= 175) 

 S.D. ระดับ อัน
ดับ 

1.ครูของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงตรง เที่ยงธรรม   3.44 .50 ปานกลาง 4 
2.ครูของโรงเรียน บริหารงานโดยยึดหลักความถูกต้องและ
เป็นธรรม 

3.50 .50 ปานกลาง 2 

3.ครูของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 3.58 .49 มาก 1 
4.ครูของโรงเรียนเป็นที่ไววางใจของบุคคลอ่ืนได้เสมอ 3.43 .50 ปานกลาง 5 
5. มีการพิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม และ
ยุติธรรม 

3.43 .50 ปานกลาง 5 

6. มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 3.45 .50 ปานกลาง 3 
7. มีการส่งเสริมให้นักเรียนไม่ทุจริตในการท าข้อสอบ 3.50 .50 ปานกลาง 2 

รวม 3.48 .30 ปานกลาง  
    

 จากตาราง 4.5  พบว่า  การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความซื่อสัตย์ โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ค่าเฉลี่ย  3.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับ แรกคือ 

ครูของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.58  รองลงมา

คือ ครูของโรงเรียนบริหารงานโดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม และมีการส่งเสริมให้นักเรียนไม่

ทุจริตในการท าข้อสอบ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 และประเด็น มีการส่งเสริมให้นักเรียน

มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน ที่ค่าเฉลี่ย 3.45 ประเด็นที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ครูของโรงเรียนเป็นที่ไว้วางใจของบุคคลอ่ืนได้เสมอ และประเด็นที่มีการพิจารณา

ความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม และยุติธรรม  ค่าเฉลี่ย 3.43   

 



76 
 

ตาราง 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 

8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดล าพูน  ด้านความมีวินัย 

 
ด้านความมีวินัย 

ระดับการบริหาร(n = 175) 

 S.D. ระดับ อันดับ 

1.โรงเรียนมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน 3.58 .49 มาก 2 
2.แต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน 3.59 .52 มาก 1 
3.ตรงต่อเวลา ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3.50 .51 มาก 4 
4.เป็นแบบอย่างที่ดีในความประพฤติปฏิบัติ 3.30 .54 ปานกลาง 7 
5. รู้จักเคารพกฎระเบียบปฏิบัติของขององค์กร และสังคม 3.45 .57 ปานกลาง 6 
6. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน 3.52 .50 มาก 3 
7. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของผู้ปกครอง 3.46 .50 ปานกลาง 5 

รวม 3.49 .23 ปานกลาง  
            

 จากตาราง 4.6 พบว่า  การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความมีวินัย โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.49เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับ แรกคือ 

ประเด็นแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.59    

รองลงมาคือ โรงเรียนมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.58 และ

ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ที่ค่าเฉลี่ย 3.52   

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เป็นแบบอย่างทีด่ีในความประพฤติปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 3.30 
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ตาราง 4.7 แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 

ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดล าพูน ด้านความสุภาพ  

 
ด้านความสุภาพ 

ระดับการบริหาร(n = 175) 

 S.D. ระดับ อันดับ 

1.มีสัมมาคารวะ และการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

3.42 .49 มาก 4 

2.ครูของโรงเรียนรู้จักให้เกียรติบุคคลอื่นอยู่เสมอ 3.47 .50 ปานกลาง 2 
3.ครูของโรงเรียนมีกิริยามารยาทดียิ้มแย้มแจ่มใส 
สุภาพเรียบร้อย 

3.53 .50 มาก 1 

4.ครูของโรงเรียนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 3.37 .48 ปานกลาง 6 
5. ครูของโรงเรียนมีกิริยาวาจาที่ไพเราะสุภาพ 
อ่อนหวาน 

3.44 .50 ปานกลาง 3 

6. ครูของโรงเรียน มีการแต่งกายท่ีเรียบร้อย 3.42 .56 ปานกลาง 5 
7. ส่งเสริมให้นักเรียนนุ่งห่มเรียบร้อยตามระเบียบของ
โรงเรียน 

3.47 .50 ปานกลาง 2 

รวม 3.45 .28 ปานกลาง  
  

 จากตาราง 4.7 พบว่า  การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความสุภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ล าดับ แรกคือ  

ครูของโรงเรียนมีกิริยามารยาทดียิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพเรียบร้อย อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.53    

รองลงมาคือ ครูของโรงเรียนรู้จักให้เกียรติบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ และส่งเสริมให้นักเรียนนุ่งห่มเรียบร้อย

ตามระเบียบของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.47 และครูของโรงเรียนมีกิริยาวาจาที่

ไพเราะสุภาพ อ่อนหวาน  อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.44 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ครู

ของโรงเรียนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ที่ค่าเฉลี่ย 3.37   
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ตาราง 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรม

พ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดล าพูน ด้านความ

สะอาด           

 
ด้านความสะอาด 

ระดับการบริหาร(n = 175) 

 S.D. ระดับ อันดับ 

1.โรงเรียนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ครูรับผิดชอบอย่างชัดเจน 3.49 .50 ปานกลาง 1 
2. มีการตรวจสุขภาพอนามัยของนักเรียน 3.47 .50 ปานกลาง 3 
3. จัดเรียงเอกสารบนโต๊ะท างานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.46 .50 ปานกลาง 4 
4. มีการจัดเก็บขยะแบบแยกขยะ 3.48 .50 ปานกลาง 2 
5.  โรงเรียนมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม Big cleaning day 3.47 .50 ปานกลาง 3 
6. โรงเรียนมีการจัดเวรให้นักเรียน ในการรักษาความสะอาดสถานที ่ 3.42 .50 ปานกลาง 6 
7. ในชั้นเรียนได้จัดให้มีเวรดูและรักษา ความสะอาด 3.46 .53 ปานกลาง 5 

รวม 3.47 .26 ปานกลาง  

 จากตาราง 4.8 พบว่า  การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความสะอาด โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลางที่ค่าเฉลี่ย 3.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรกคือ 

โรงเรียนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ครูรับผิดชอบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.49  

รองลงมาคือ มีการจัดเก็บขยะแบบแยกขยะ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.48 และโรงเรียนมีการ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม Big cleaning day และมีการตรวจสุขภาพอนามัยของนักเรียน อยู่ในระดับ

ปานกลาง เช่นเดียวกัน ที่ค่าเฉลี่ย 3.47 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โรงเรียนมีการจัดเวรให้นักเรียน

ในการรักษาความสะอาดสถานที่ ค่าเฉลี่ย 3.42 
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ตาราง 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 

8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดล าพูน  ด้านความสามัคคี  

 
ด้านความสามัคคี 

ระดับการบริหาร(n = 175) 

 S.D. ระดับ อันดับ 

1.ครูมีความรักใคร่ปรองดองกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 3.48 .50 ปานกลาง 3 
2.ครูให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารโรงเรียน 3.47 .51 ปานกลาง 4 
3.ครูเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 3.49 .50 ปานกลาง 2 
4.ให้ความส าคัญต่อกิจกรรมทีโ่รงเรียนจัดขึ้น และเข้ารว่มทุกครั้ง 3.45 .50 ปานกลาง 6 
5. กระตุ้นเตือนคนรอบข้างให้อยู่ร่วมกันแบบสามัคคี 3.47 .53 ปานกลาง 5 
6. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน 3.50 .50 ปานกลาง 1 
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักใคร่สามัคคีปรองดองกัน 3.45 .50 ปานกลาง 6 

รวม 3.47 .28 ปานกลาง  
 

 จากตาราง 4.9 พบว่า  การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความสามัคคี โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลางที่ค่าเฉลี่ย 3.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรกคือ มี

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.50    

รองลงมาคือ ครูเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.49 และครูมีความรักใคร่ปรองดองกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก อยู่ ในระดับปานกลาง 

เช่นเดียวกัน ที่ค่าเฉลี่ย 3.48 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักใคร่สามัคคี

ปรองดองกัน และให้ความส าคัญต่อกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น และเข้าร่วมทุกครั้ง ค่าเฉลี่ย 3.45   
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ตาราง 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 

8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดล าพูน  ด้านความมีน้ าใจ 

         

 
ด้านความมีน้ าใจ 

ระดับการบริหาร(n = 175) 

 S.D. ระดับ อันดับ 

1. ครูให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นอยู่เสมอ 3.47 .50 ปานกลาง 5 
2. รู้จักเสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 3.51 .51 มาก 1 
3. ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 3.45 .50 ปานกลาง 6 
4. แบ่งเบาภาระงานของเพ่ือนร่วมงานด้วยไมตรีจิตที่ดี 3.48 .50 ปานกลาง 4 
5. อาสาสมัครท างานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตน โดยมุ่งประโยชน์ขององค์กร
เป็นหลัก 

3.48 .50 ปานกลาง 4 

6. ครูมีน้ าใจส าหรับนักเรียนอยู่เสมอ 3.50 .50 ปานกลาง 2 
7. ครูมีน้ าใจต่อเพ่ือนครูอยู่ตลอดเวลา 3.49 .50 ปานกลาง 3 

รวม 3.48 .26 ปานกลาง  
 

 จากตาราง 4.10 พบว่า การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความมีน้ าใจ โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลางที่ค่าเฉลี่ย 3.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรกคือ 

รู้จักเสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.51  รองลงมา

คือ ครูมีน้ าใจส าหรับนักเรียนอยู่เสมอ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.50 และครูมีมีน้ าใจต่อเพ่ือครู

อยู่ตลอดเวลา อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน ที่ค่าเฉลี่ย 3.49 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ที่ค่าเฉลี่ย 3.45   

 

 

 

 



81 
 

การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ
ของโรง เรี ยนพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามัญศึกษา จั งหวัดล า พูน  จ าแนกตามระดับชั้ น  
 ตาราง 4.11 ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 
8 ประการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน จ าแนกตามระดับชั้น
โดยรวมและรายด้าน ดังนี้ 
การบริหารโรงเรียนตาม
หลักคุณธรรมพื้นฐาน8 
ประการ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาจังหวัดล าพูน 

ระดับการบริหาร 
มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6 

 S.D. ระดับ  S.D
. 

ระดับ  S.D
. 

ระดับ 

1. ด้านความขยัน 3.56 .39 มาก 3.51 .34 มาก 3.46 .34 ปาน
กลาง 

2. ด้านความประหยัด 3.42 .33 ปาน
กลาง 

3.47 .32 ปาน
กลาง 

3.50 .32 ปาน
กลาง 

3. ด้านความซื่อสัตย์ 3.50 .31 ปาน
กลาง 

3.52 .30 มาก 3.44 .29 ปาน
กลาง 

4. ด้านความมีวินัย 3.46 .23 ปาน
กลาง 

3.46 .25 ปาน
กลาง 

3.51 .22 มาก 

5. ด้านความสุภาพ 3.49 .30 ปาน
กลาง 

3.38 .28 ปาน
กลาง 

3.46 .27 ปาน
กลาง 

6. ด้านความสะอาด 3.58 .29 มาก 3.40 .25 ปาน
กลาง 

3.45 .23 ปาน
กลาง 

7. ด้านความสามัคคี 3.49 .28 ปาน
กลาง 

3.47 .29 ปาน
กลาง 

3.46 .27 ปาน
กลาง 

8. ด้านความมีน้ าใจ 3.54 .25 มาก 3.50 .28 ปาน
กลาง 

3.44 .25 ปาน
กลาง 

รวม 3.51 .14 มาก 3.46 .14 ปาน
กลาง 

3.46 .11 ปาน
กลาง 

 
 จากตาราง 4.11พบว่า การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกตาม
ระดับชั้น พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.51 รองลงมาคือระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่5 อยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 3.46  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 อยู่ในระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกัน ที่ค่าเฉลี่ย 3.46 
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ตาราง 4.12 ผลการวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความขยัน 

 
ด้านความขยัน 

ระดับการบริหาร 
มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1. ครูปฏิบตัิหนา้ที่ด้วยความ
ขยันขันแข็ง 

3.57 .50 มาก 3.50 .55 ปาน
กลาง 

3.38 .53 ปาน
กลาง 

2. ครูมีความรับความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที ่

3.57 .50 มาก 3.54 .50 มาก 3.49 .50 ปาน
กลาง 

3. ครูมาเริม่ปฏิบตัิหน้าที่
ตรงตามเวลา 

3.62 .49 มาก 3.58 .50 มาก 3.55 .50 มาก 

4. ครูท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้เป็นอย่างด ี

3.60 .50 มาก 3.38 .49 ปาน
กลาง 

3.46 .50 ปาน
กลาง 

5. ครูมีการแสวงหาความ
รู้อยู่ตลอดเวลา 

3.48 .59 ปาน
กลาง 

3.44 .54 ปาน
กลาง 

3.48 .50 ปาน
กลาง 

6. ครูมีความเพยีรในการ
สั่งสอนอบรมนักเรียน 

3.55 .50 มาก 3.54 .54 มาก 3.38 .53 ปาน
กลาง 

7. ครูมีความเอาใจใส่ต่อ
การจัดการศึกษา 

3.52 .51 มาก 3.56 .50 มาก 3.48 .50 ปาน
กลาง 

รวม 3.56 .39 มาก 3.51 .34 มาก 3.46 .34 ปาน
กลาง 

 

 จากตาราง 4.12 พบว่าการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความขยันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นระดับชั้น พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด อยู่ในระดับ

มากที่ค่าเฉลี่ย 3.56 รองลงมาเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 

3.51 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย3.46 ตามล าดับ 
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ตาราง 4.13 ผลการวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความประหยัด 

 
ด้านความประหยัด 

ระดับการบริหาร 
มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1. ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับ
นักเรียนในการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3.50 .51 ปาน
กลาง 

3.52 .50 มาก 3.48 .50 ปาน
กลาง 

2. ครูใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
ประหยดั 

3.67 .48 มาก 3.56 .50 มาก 3.65 .48 มาก 

3. มีการใช้จ่ายงบประมาณใน
การจัดการศึกษาอย่างคุ้มค่า 

3.36 .48 ปาน
กลาง 

3.48 .50 ปาน
กลาง 

3.56 .50 มาก 

4. มีการจัดกิจกรรมออมทรัพย์
ขึ้นในสถานศึกษา 

3.17 .58 ปาน
กลาง 

3.35 .48 ปาน
กลาง 

3.35 .55 ปาน
กลาง 

5. มีการน าทรัพยากรที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้อีก 

3.36 .62 ปาน
กลาง 

3.36 .53 ปาน
กลาง 

3.44 .59 ปาน
กลาง 

6. มีการส่งเสริมให้นักเรียน
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า 

3.40 .54 ปาน
กลาง 

3.50 .51 ปาน
กลาง 

3.54 .50 มาก 

7. มีการสร้างจิตส านึกในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3.50 .51 ปาน
กลาง 

3.48 .50 ปาน
กลาง 

3.45 .52 ปาน
กลาง 

รวม 3.42 .33 ปาน
กลาง 

3.47 .32 ปาน
กลาง 

3.50 .32 ปาน
กลาง 

 

จากตาราง4.13 พบว่าการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความประหยัด ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นระดับชั้น พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูง

ที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับปานกลาง 3.47 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 

3.42     
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ตาราง 4.14 ผลการวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความซื่อสัตย์ 

 
ด้านความซ่ือสัตย ์

ระดับการบริหารจัดการ 
มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6 

 
S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

 S.D. ระดับ 

1.ครูของโรงเรียนปฏิบัติหนา้ที่ด้วย
ความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม   

3.33 .48 ปาน
กลาง 

3.56 .50 มาก 3.42 .50 ปาน
กลาง 

2.ครูของโรงเรียน บริหารงานโดย
ยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม 

3.52 .51 มาก 3.56 .50 มาก 3.45 .50 ปาน
กลาง 

3.ครูของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์
สุจรติทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

3.60 .50 มาก 3.60 .49 มาก 3.56 .50 มาก 

4.ครูของโรงเรียนเป็นท่ีไววางใจ
ของบุคคลอื่นได้เสมอ 

3.50 .51 ปาน
กลาง 

3.48 .50 ปาน
กลาง 

3.38 .49 ปาน
กลาง 

5. มีการพิจารณาความดี
ความชอบด้วยความเป็นธรรม 
และยตุิธรรม 

3.60 .50 มาก 3.40 .50 ปาน
กลาง 

3.38 .49 ปาน
กลาง 

6. มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
ซื่อสัตยต์่อตนเองและผู้อื่น 

3.45 .50 ปาน
กลาง 

3.50 .51 ปาน
กลาง 

3.42 .50 ปาน
กลาง 

7. มีการส่งเสริมให้นักเรียนไม่
ทุจริตในการท าข้อสอบ 

3.50 .51 ปาน
กลาง 

3.54 .50 มาก 3.47 .50 ปาน
กลาง 

รวม 3.50 .31 ปาน
กลาง 

3.52 .30 มาก 3.44 .29 ปาน
กลาง 

 

             จากตาราง4.14 พบว่าการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความซื่อสัตย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นระดับชั้น พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด อยู่

ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.52  รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลางที่ค่าเฉลี่ย 3.50 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 3.44 
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ตาราง 4.15 ผลการวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความมีวินัย 

 
ด้านความมีวินัย 

ระดับการบริหารจัดการ 
มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1.โรงเรียนมีระเบียบแบบแผนใน
การปฏิบัติงาน   

3.55 .50 มาก 3.65 .48 มาก 3.56 .50 มาก 

2.แต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติของโรงเรียน 

3.57 .55 มาก 3.54 .50 มาก 3.62 .51 มาก 

3.ตรงต่อเวลา ต่อหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ 

3.55 .50 มาก 3.46 .50 ปาน
กลาง 

3.51 .53 ปาน
กลาง 

4.เป็นแบบอย่างท่ีดีในความ
ประพฤติปฏบิัต ิ

3.24 .43 ปาน
กลาง 

3.27 .61 ปาน
กลาง 

3.35 .55 ปาน
กลาง 

5. รู้จักเคารพกฎระเบียบปฏบิัติ
ของขององค์กร และสังคม 

3.43 .59 ปาน
กลาง 

3.38 .57 ปาน
กลาง 

3.49 .57 ปาน
กลาง 

6. ส่งเสรมิให้นักเรียนปฏิบัตติาม
ข้อตกลงของโรงเรียน 

3.50 .51 ปาน
กลาง 

3.46 .50 ปาน
กลาง 

3.56 .50 มาก 

7. ส่งเสรมิให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
ตามค าสั่งสอนของผู้ปกครอง 

3.38 .49 ปาน
กลาง 

3.50 .51 ปาน
กลาง 

3.47 .50 ปาน
กลาง 

รวม 3.46 .23 ปาน
กลาง 

3.46 .25 ปาน
กลาง 

3.51 .22 มาก 

 

 จากตาราง 4.15 พบว่าการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความมีวินัย ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นระดับชั้น พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด อยู่

ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย  3.51 รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลาง ที่ค่าเฉลี่ย  3.46 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน ที่

ค่าเฉลี่ย 3.46     

 

 



86 
 

ตาราง 4.16 ผลการวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความสุภาพ 

 
ด้านความสุภาพ 

ระดับการบริหารจัดการ 
มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6 

 S.D. ระดับ  S.D
. 

ระดับ  S.D. ระดับ 

1.มีสัมมาคารวะ และการประพฤติ
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีด ี

3.48 .51 ปาน
กลาง 

3.40 .49 ปาน
กลาง 

3.40 .49 ปาน
กลาง 

2.ครูของโรงเรียนรู้จักให้เกียรติบุคคล
อื่นอยู่เสมอ 

3.48 .51 ปาน
กลาง 

3.42 .50 ปาน
กลาง 

3.51 .50 มาก 

3.ครูของโรงเรียนมีกิริยามารยาทดียิ้ม
แย้มแจ่มใส สุภาพเรียบร้อย 

3.67 .48 มาก 3.46 .50 ปาน
กลาง 

3.49 .50 ปาน
กลาง 

4.ครูของโรงเรียนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
ต่อผู้ใหญ ่

3.48 .51 ปาน
กลาง 

3.27 .45 ปาน
กลาง 

3.36 .48 ปาน
กลาง 

5. ครูของโรงเรียนมีกริิยาวาจาที่ไพเราะ
สุภาพ อ่อนหวาน  

3.48 .51 ปาน
กลาง 

3.33 .48 ปาน
กลาง 

3.48 .50 ปาน
กลาง 

6. ครูของโรงเรียน มีการแต่งกายที่
เรียบร้อย   

3.24 .66 ปาน
กลาง 

3.40 .49 ปาน
กลาง 

3.53 .53 มาก 

7. ส่งเสรมิให้นักเรียนนุ่งหม่เรยีบรอ้ย
ตามระเบียบของโรงเรียน   

3.64 .48 มาก 3.42 .50 ปาน
กลาง 

3.42 .50 ปาน
กลาง 

รวม 3.49 .30 ปาน
กลาง 

3.38 .28 ปาน
กลาง 

3.46 .27 ปาน
กลาง 

 

 จากตาราง 4.16 พบว่าการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความสุภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นระดับชั้น พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด 

อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 3.46 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

เช่นเดียวกัน ที่ค่าเฉลี่ย 3.38 
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ตาราง 4.17 ผลการวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความสะอาด 

 
ด้านความสะอาด 

ระดับการบริหารจัดการ 
มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนมีการมอบหมาย
หน้าท่ีให้ครูรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

3.64 .48 มาก 3.44 .51 
ปาน
กลาง 

3.45 .50 
ปาน
กลาง 

2. มีการตรวจสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน 

3.57 .50 มาก 3.46 .50 
ปาน
กลาง 

3.44 .50 
ปาน
กลาง 

3. จัดเรียงเอกสารบนโต๊ะท างาน
อย่างเป็นระเบยีบเรียบร้อย 

3.61 .49 มาก 3.35 .48 
ปาน
กลาง 

3.45 .50 
ปาน
กลาง 

4. มีการจัดเก็บขยะแบบแยกขยะ 
3.62 .49 มาก 3.40 .49 

ปาน
กลาง 

3.46 .50 
ปาน
กลาง 

5.  โรงเรียนมีการส่งเสรมิการจดั
กิจกรรม Big cleaning day 

3.60 .50 มาก 3.46 .50 
ปาน
กลาง 

3.41 .50 
ปาน
กลาง 

6. โรงเรียนมีการจดัเวรให้
นักเรียน ในการรักษาความ
สะอาดสถานท่ี 

3.48 .51 
ปาน
กลาง 

3.35 .48 
ปาน
กลาง 

3.44 .50 
ปาน
กลาง 

7. ในช้ันเรียนได้จดัให้มีเวรดูและ
รักษา ความสะอาด 

3.52 .51 มาก 3.33 .56 
ปาน
กลาง 

3.49 .53 
ปาน
กลาง 

รวม 3.58 .29 มาก 3.40 .25 
ปาน
กลาง 

3.45 .23 
ปาน
กลาง 

 

 จากตาราง 4.17 พบว่าการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความสะอาด ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นระดับชั้น พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด อยู่

ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.58 รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลางที่ค่าเฉลี่ย 3.45 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกันที่

ค่าเฉลี่ย 3.40 
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ตาราง 4.18 ผลการวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความสามัคค ี

 
ด้านความสามัคคี 

ระดับการบริหารจัดการ 
มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1.ครูมีความรักใคร่ปรองดองกันไม่
แบ่งพรรคแบ่งพวก   

3.52 .51 มาก 3.46 .50 ปาน
กลาง 

3.47 .50 ปาน
กลาง 

2.ครูให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ
กันในการบริหารโรงเรียน   

3.43 .50 ปาน
กลาง 

3.52 .50 มาก 3.47 .51 ปาน
กลาง 

3.ครูเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน   

3.48 .51 ปาน
กลาง 

3.46 .50 ปาน
กลาง 

3.52 .50 มาก 

4.ให้ความส าคญัต่อกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น และเข้าร่วมทุกครัง้   

3.55 .50 มาก 3.40 .49 ปาน
กลาง 

3.42 .50 ปาน
กลาง 

5. กระตุ้นเตือนคนรอบข้างให้อยู่
ร่วมกันแบบสามัคคี   

3.62 .58 มาก 3.40 .54 ปาน
กลาง 

3.45 .50 ปาน
กลาง 

6. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การจัดการเรยีนการสอน 

3.43 .50 ปาน
กลาง 

3.58 .50 มาก 3.48 .50 ปาน
กลาง 

7. ส่งเสรมิให้นกัเรียนมีความรักใคร่
สามัคคีปรองดองกัน 

3.40 .50 ปาน
กลาง 

3.50 .51 ปาน
กลาง 

3.44 .50 ปาน
กลาง 

รวม 3.49 .28 ปาน
กลาง 

3.47 .29 ปาน
กลาง 

3.46 .27 ปาน
กลาง 

 

 จากตาราง4.18 พบว่าการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความสามัคคี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นระดับชั้น พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด อยู่ในระดับ

ปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

ที่ค่าเฉลี่ย 3.47 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  เช่นเดียวกัน ที่

ค่าเฉลี่ย 3.46   
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ตาราง 4.19 ผลการวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความมีน้ าใจ 

 
ด้านความมีน้ าใจ 

ระดับการบริหารจัดการ 
มัธยม 4 มัธยม 5 มัธยม 6 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

1.ครูให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่
ผู้อื่นอยู่เสมอ 

3.45 .50 ปาน
กลาง 

3.60 .49 มาก 3.40 .49 ปาน
กลาง 

2.รู้จักเสยีสละความสุขส่วนตน 
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

3.60 .50 มาก 3.52 .50 มาก 3.46 .50 ปาน
กลาง 

3.ช่วยเหลือผูต้กทุกข์ได้ยาก โดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน 

3.57 .50 มาก 3.40 .49 ปาน
กลาง 

3.41 .50 ปาน
กลาง 

4.แบ่งเบาภาระงานของเพื่อน
ร่วมงานด้วยไมตรีจิตที่ด ี

3.60 .50 มาก 3.52 .50 มาก 3.40 .49 ปาน
กลาง 

5. อาสาสมัครท างานท่ีไม่ใช่
หน้าที่ของตน โดยมุ่งประโยชน์
ขององค์กรเป็นหลัก      

3.56 .48 มาก 3.54 .50 มาก 3.51 .50 มาก 

6. ครูมีน้ าใจส าหรับนักเรียนอยู่
เสมอ 

3.64 .48 มาก 3.42 .50 ปาน
กลาง 

3.48 .50 ปาน
กลาง 

7. ครูมีน้ าใจต่อเพื่อนครูอยู่
ตลอดเวลา 

3.60 .50 มาก 3.52 .50 มาก 3.41 .50 ปาน
กลาง 

รวม 3.54 .25 มาก 3.50 .28 ปาน
กลาง 

3.44 .25 ปาน
กลาง 

 

 จากตาราง 4.19 พบว่าการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน ด้านความมีน้ าใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นระดับชั้น พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด อยู่ใน

ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.54 รองลงมา คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน ที่

ค่าเฉลี่ย 3.44 
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4.3  การทดสอบสมมติฐาน ระหว่าง ตัวแปรต้น กับตัวแปรตาม 

ตาราง 4.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรม
พ้ืนฐาน 8 ประการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน จ าแนกตามระดับชั้น 
โดยรวมและรายด้าน 

การบริหารโรงเรียนตามหลัก 
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F P 

 
1.ด้านขยัน 

ระหว่างกลุม่ 2 .272 .136  
1.085 

 
.340 ภายในกลุ่ม 172 21.598 .126 

รวม 174 21.870  
 
2.ด้านประหยัด 

ระหว่างกลุม่ 2 .155 .077  
.738 

 
.479 ภายในกลุ่ม 172 18.011 .105 

รวม 174 18.166  
 
3.ด้านความซื่อสตัย ์

ระหว่างกลุม่ 2 .229 .114  
1.278 

 
.281 ภายในกลุ่ม 172 15.389 .089 

รวม 174 15.614  
 
4.ด้านความมีวินัย 

ระหว่างกลุม่ 2 .106 .053  
.970 

 
.381 ภายในกลุ่ม 172 9.364 .054 

รวม 174 9.469  
 
5.ด้านความสภุาพ 

ระหว่างกลุม่ 2 .299 .145  
1.885 

 
.155 ภายในกลุ่ม 172 13.190 .077 

รวม 174 13.479  
 
6.ด้านความสะอาด 

ระหว่างกลุม่ 2 .776 .388  
6.019 

 
.003 * ภายในกลุ่ม 172 11.090 .009 

รวม 174 11.866  
 
7.ด้านความสามัคค ี

ระหว่างกลุม่ 2 .019 .009  
.123 

 
.884 ภายในกลุ่ม 172 13.192 .077 

รวม 174 13.211  
 
8.ด้านความมีน้ าใจ 

ระหว่างกลุม่ 2 .343 .172  
2.602 

 
.077 ภายในกลุ่ม 172 11.348 .066 

รวม 174 11.691  
 

รวม 
ระหว่างกลุม่ 2 0.54 .027  

1.694 
 
.187 ภายในกลุ่ม 172 2.738 .016 

รวม 174 2.792  
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* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P< .05 

 จากตาราง 4.20 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียน
ตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน 
จ าแนกตามระดับชั้นของการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ยกเว้นด้านความสะอาด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.5 จึงได้ด าเนินการ
ทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ ของเชฟเฟ่ (ตามตาราง4.21) ดังนี้ 
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ตาราง 4.21 การเปรียบเทียบรายคู่การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน จ าแนกตามระดับชั้นด้านความสะอาด

โดยรวม 

ระดับชั้น  
ม.4 ม.5 ม.6 
3.58 3.40 3.45 

ม.4 3.58 - .1794* .1312* 
ม.5 3.40  - .0482 
ม.6 3.45   - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < .05 

         จากตาราง 4.21 พบว่า การบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน จ าแนกตามระดับชั้นด้านความสะอาดโดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ค่าเฉลี่ย (  =3.58) กับ (  =3.40)และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กับ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ค่าเฉลี่ย (  =3.58) กับ (  =3.4 



 
 

 
 

บทที่  5 

สรุปผล  อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล จังหวัดลําปาง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงาน ป)ญหาและความ
ต+องการของบุคลากรและเปรียบเทียบประสบการณ�การทํางานในการพัฒนาตามมาตรฐานศูนย�
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  จังหวัดลําปาง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล  จังหวัดลําปาง ท้ัง 4 ด+าน โดยรวมอยู5ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป6นรายประเด็นพบว5า ประเด็นท่ีมี
ค5าเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ลําดับ แรกคือ ด+านการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ รองลงมาคือ ด+านการมีส5วนร5วม  
ประเด็นท่ีมีเฉลี่ยท่ีน+อยท่ีสุด คือ ด+านการบริหารจัดการ  
  1.1 ด+านการบริหารจัดการ โดยรวมอยู5ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป6นรายประเด็น
พบว5า ประเด็นท่ีมีค5าเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ลําดับ แรกคือ มีหัวหน+า กศน.ตําบล ปฏิบัติงานประจําตาม
สัญญาจ+างอยู5ในระดับมาก รองลงมาคือภาคีเครือข5ายมีส5วนร5วมในการจัดกิจกรรม ประเด็นท่ีมี
ค5าเฉลี่ยท่ีน+อยท่ีสุด คือ มีการใช+สื่อการสอน อุปกรณ�การเรียน ครอบคลุมทุก หลักสูตร  
    1.2 ด+านการจัดกิจกรรมการเรียนรู+  โดยรวมอยู5ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป6นราย
ประเด็นพบว5า ประเด็นท่ีมีค5าเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ลําดับ แรกคือ มีการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ 
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู5ในระดับมาก รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
เช5น การส5งเสริมการอ5าน จัดบริการสื่อต5างๆ ประเด็นท่ีมีค5าเฉลี่ยท่ีน+อยท่ีสุด คือ มีการจัดทํา 
Website กศน. ตําบล เพ่ือเผยแพร5ข+อมูลเพ่ือการเรียนรู+ของชุมชน  
  1.3 ด+านการมีส5วนร5วม โดยรวมอยู5ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป6นรายประเด็นพบว5า 
ประเด็นท่ีมีค5าเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ลําดับ แรกคือ มีการสํารวจและรวบรวมแหล5งเรียนรู+ และภูมิป)ญญาไว+
เป6นป)จจุบันอยู5ในระดับมาก รองลงมาคือ ชุมชนมีส5วนร5วมในการประชาสัมพันธ�งาน กศน.ให+กับ
ประชาชน และทุกภาคส5วน ประเด็นท่ีมีค5าเฉลี่ยท่ีน+อยท่ีสุด คือ ชุมชนมีส5วนร5วมในการจัดหาบุคลากร
ช5วยปฏิบัติงาน กศน. ตําบล    
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    1.4 ด+านการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล โดยรวมอยู5ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป6นรายประเด็นพบว5า ประเด็นท่ีมีค5าเฉลี่ยสูงสุดใน 2 ลําดับ แรกคือ มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานต5อหน5วยงานต+นสังกัด อยู5ในระดับมาก รองลงมาคือ มีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําปG ประเด็นท่ีมีค5าเฉลี่ยท่ีน+อยท่ีสุด คือ มีแผนการนิเทศติดตามผล  
   2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล จังหวัดลําปาง ตามประสบการณ�การทํางาน  โดยรวมอยู5ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
ตามประสบการณ�การดําเนินงาน กศน.ตําบล ต้ังแต5 9 ปGข้ึนไป รองลงมาคือ ช5วงอายุประสบการณ�
การดําเนินงาน กศน.ตําบล อายุ 3 - 8 ปG มีค5าเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด รองลงมาช5วงอายุประสบการณ�การ
ดําเนินงาน กศน.ตําบล อายุน+อยกว5า 3 ปG ตามลําดับ 
   เปรียบเทียบประสบการณ�การดําเนินงานของผู+ปฏิบัติหน+าท่ี กศน.ตําบล จังหวัด
ลําปาง  โดยรวมและรายด+าน พบว5า ผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบประสบการณ�
การดําเนินงาน กศน.ตําบล จังหวัดลําปาง จําแนกตามรายมาตรฐาน กศน.ตําบล โดยรวมและด+าน
การบริหารจัดการ  ด+านการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ ด+านการมีส5วนร5วม และด+านการติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน แตกต5างกันอย5างไม5มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05   

3. ป)ญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล  จังหวัดลําปาง สรุปได+ดังนี้ 

 3.1 ด+านบริหารจัดการ พบว5ามีป)ญหาคือ หนังสือแบบเรียนส5วนใหญ5ไม5เพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแต5ละภาคเรียน สื่อคอมพิวเตอร�ท่ีใช+ในการสอนยังล+าสมัยและไม5
เพียงพอต5อความต+องการของนักศึกษา สัญญาณอินเตอร�เข+าไม5ถึงนักศึกษาไม5สามารถสืบค+นข+อมูล
ทางอินเตอร�เน็ตได+ และการให+บริการอุปกรณ�สํานักงานไม5ทันสมัยและไม5เพียงพอต5อให+บริการแก5
นักศึกษาและประชาชนทําให+เกิดความล5าช+าต5อการทํางาน 

 3.2 ด+านการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ พบว5ามีป)ญหาคือ กศน.ตําบลไม5มีระบบสัญญาณ 
Internet ในการจัดทํา Website  กศน.ตําบลและบุคลากร กศน.ตําบลบางรายไม5มีความรู+ในการ
จัดทํา Website กศน.ตําบลทําให+ขาดการรายงานมูลข5าวสาร งานประชาสัมพันธ�ของ กศน.ตําบลไม5
เป6นป)จจุบัน 

 3.3 ด+านการมีส5วนร5วม พบว5ามีป)ญหาคือ การจัดหาบุคลากรช5วยปฏิบัติงานพบว5า 
ชุมชนขาดผู+มีจิตอาสาฯในการเข+ามามีส5วนร5วมในการจัดกิจกรรมของ กศน.ตําบลเนื่องจาก กศน.ไม5มี
งบประมาณในการจัดจ+าง ชุมชนภาคีเครือข5ายยังไม5เข+าใจบทบาทภารกิจงานของ กศน.และชุมชนไม5
เห็นความสําคัญของงาน กศน.ตําบลทําให+การจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนไม5ต5อเนื่องและไม5มี
ประสิทธิภาพ 
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 3.4 ด+านการติดตาม ประเมินผลและรายงาน พบว5ามีป)ญหาคือ กศน.ตําบลไม5ได+
ดําเนินการนิเทศติดตามงาน ตรงตามแผนท่ีได+กําหนดไว+ เครือข5ายไม5เข+าใจบทบาทหน+าท่ีภาระงาน
ของ กศน. จึงทําให+เครือข5ายไม5เห็นความสําคัญของงาน กศน.ทําให+ กศน.ตําบลไม5ได+รับการพัฒนา
อย5างต5อเนื่อง 

4. ความต+องการของบุคลากรในการพัฒนางานตามมาตรฐานศูนย�การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลของผู+ปฏิบัติในจังหวัดลําปาง สรุปได+ดังนี้ 

 4.1 ด+านบริหารจัดการ พบว5า กศน.ตําบลต+องการให+หน5วยงาน กศน.ต+นสังกัด
จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนสื่อการสอน อุปกรณ�สํานักงานและอุปกรณ�การเรียนให+เพียงพอ
กับจํานวนนักศึกษา กศน.แต5ละตําบล เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนให+สอดคล+อง ทันสมัยตรงต5อความ
ต+องการของกลุ5มเปPาหมาย โดยมีการสํารวจความต+องการของนักศึกษาและกลุ5มเปPาหมายอย5าง
ต5อเนื่องเพ่ือนําข+อมูลท่ีได+มาสรุปวิเคราะห� 

  4.2 ด+านการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ พบว5า กศน.ตําบลต+องการให+หน5วยงานต+นสังกัด
จัดอบรมให+ความรู+การจัดทํา Website ให+กับครูผู+ปฏิบัติงานเพ่ือการรายงานข+อมูลให+เป6นป)จจุบันและ
ติดต้ังระบบสัญญาณ Internet ให+กับ กศน.ตําบลทุกตําบล 
   4.3 ด+านการมีส5วนร5วม พบว5า กศน.ตําบลควรมีการประสานงาน การประชาสัมพันธ�
ร5วมกับผู+นําชุมชนภาคีเครือข5ายในการจัดหาผู+มีจิตอาสาฯช5วยพัฒนางาน กศน. และการมีส5วนร5วม
กําหนดแผนการจัดกิจกรรม การนิเทศติดตามของ กศน.อีกท้ัง กศน.ต+นสังกัดควรมีการสร+างความรู+
ความเข+าใจเก่ียวกับบทบาทหน+าท่ีงานของ กศน.ให+กับชุมชนและภาคีเครือข5ายได+รับทราบ 

   4.4 ด+านการติดตาม ประเมินผลและรายงาน พบว5า กศน.ตําบลควรมีการวาง
แผนการนิเทศติดตามร5วมกับเครือข5ายในการกําหนดแผนการนิเทศท่ีชัดเจนเสนอขออนุญาต
ดําเนินงานตามแผนจาก กศน.อําเภอ  เพ่ือการการนิเทศติดตามงานของ กศน.อย5างต5อเนื่องแล+วนํา
ผลไปปรับปรุงพัฒนางาน อีกท้ังมีการสร+างความรู+ความเข+าใจบทบาทหน+าท่ีงาน กศน.ให+กับเครือข5าย
ในการร5วมพัฒนางานของ กศน.ตําบล 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการดําเนินงานมาตรฐานศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล จังหวัดลําปาง มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังนี้ 
  สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล  จังหวัดลําปาง พบว5า การดําเนินงานตามมาตรฐานของ กศน.ตําบล ท้ัง 4 ด+าน โดยรวมอยู5ใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคล+องกับผลงานวิจัยของพันจ5าตรี ปกาศิต  ตราชื่นต+อง (2548) ได+ทําการวิจัยเรื่อง
สภาพดําเนินการบริหารจัดการศูนย�การเรียนชุมชน  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
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ในเขตกรุงเทพมหานครใน 5 ด+าน ได+แก5 ด+านการวางแผน ด+านการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร
ด+านการกระตุ+น ด+านการประสานงาน และด+านการประเมินผล  สรุปได+ว5าผู+อํานวยการสถานศึกษา 
ครูประจําศูนย�การเรียนชุมชนและประธานคณะกรรมการศูนย�การเรียนชุมชน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพดําเนินการบริหารจัดการศูนย�การเรียนชุมชนโดยรวมอยู5ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด+าน 
พบว5าอยู5ในระดับมากทุกด+าน 

เปรียบเทียบการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบลจังหวัดลําปางตามประสบการณ�การทํางาน พบว5าประสบการณ�การทํางาน น+อยกว5า 3 
ปG จํานวน 14 คน ประสบการณ�ทํางานระหว5าง 3-8 ปG จํานวน 54 คน และประสบการณ�ทํางาน 
ต้ังแต5 9 ปG ข้ึนไป จํานวน 12 คน เม่ือพิจารณาช5วงอายุประสบการณ�การทํางานของผู+ปฎิบัติงาน 
กศน.ตําบล จังหวัดลําปาง โดยรวมอยู5ในระดับมีค5าเฉลี่ยโดยรวมสูงสุดมาก คือประสบการณ�การ
ดําเนินงาน กศน.ตําบล ต้ังแต5 9 ปGข้ึนไป ซ่ึงสอดคล+องกับไพศาล ทองโชติ, 2554. “ศึกษาความพึง
พอใจของผู+เรียนต5อการจัดการศึกษาของศูนย�การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ตราด” พบว5า ความพึงพอใจ ของผู+เรียนต5อการจัดการศึกษาของศูนย�การศึกษานอกระบบและ
การศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดตราด จําแนกตามอายุ แตกต5างกันอย5างไม5มีนัยสําคัญทางสถิติ        
และสอดคล+องกับพินคัส (Pincus,1985)ศึกษาป)จจัยเบ้ืองต+นของความผูกพันต5อองค�การใน
โรงพยาบาล ได+แก5 คุณลักษณะส5วนบุคคล เจตคติในการทํางาน เจตคติในการปรับตัว พบว5าป)จจัย
เบ้ืองต+นท้ัง 3 ตัวแปรดังกล5าวมีความสัมพันธ�พหุคูณกับความผูกพันต5อองค�การและสามารถพยากรณ�
ได+อย5างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต5มีความแตกต5างกันในแต5ละตัวแปร เจตคติในการทํางานเป6นตัวแปรท่ี
มีความแปรปรวนมากท่ีสุด และมีความสัมพันธ�ทางบวกกับความผูกพันต5อองค�การมากท่ีสุด โดยการมี
ส5วนร5วมในงาน ความเข+าใจแบบแผนการทํางาน และมีการกระจายอํานาจมีอิทธิพลต5อความผูกพัน
ต5อองค�การ ในขณะท่ี ความไม5เป6นอิสระในหน+าท่ี ความผูกพันต5อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย5างเดียว (Union 
Commitment) ไม5มีความสัมพันธ�กับความผูกพันต5อองค�การ คุณลักษณะส5วนบุคคลท่ีพบว5ามีความ
ผูกพันต5อองค�การ คืออายุทํางาน แต5การศึกษาไม5มีนัยสําคัญทางสถิติกับความผูกพันต5อองค�การ 
ดังนั้นประสบการณ�การทํางานของผู+ปฏิบัติงานส5งผลให+ผู+ปฏิบัติงานมีความเข+าใจในบทบาท
ภาระหน+าท่ีงานท่ีได+รับมอบหมายทําให+การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลบรรลุตามวัตถุประสงค� 

การอภิปรายผลประเด็นป)ญหาและความต+องการของผู+ตอบแบบสอบถามผู+วิจัยจะดําเนินการ
ควบคู5กันโดยจะพิจารณาผลการวิจัยและข+อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาผลการวิจัยและข+อเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาการดําเนินงานตามมาตรฐาน กศน.ตําบล ตามลําดับ ดังนี้ 

1. ด+านบริหารจัดการ พบว5า สื่อการสอน อุปกรณ�การเรียน ครอบคลุมทุก หลักสูตร มี
ค5าเฉลี่ยน+อยท่ีสุดเนื่องจากหนังสือแบบเรียนส5วนใหญ5ไม5เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
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เรียนแต5ละภาคเรียน  สื่อคอมพิวเตอร� สัญญาณอินเตอร�เน็ตท่ีใช+ในการสอนยังไม5ทันสมัยและไม5
เพียงพอต5อความต+องการของนักศึกษาและประชาชน ไม5สามารถสืบค+นข+อมูลทางอินเตอร�เน็ตได+  ครู
ผู+ปฏิบัติหน+าท่ี กศน.ตําบลจึงมีความต+องการให+หน5วยงาน กศน.ต+นสังกัดจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนสื่อการสอน อุปกรณ�สํานักงานและอุปกรณ�การเรียนให+เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา กศน.แต5
ละตําบล เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนให+สอดคล+อง ทันสมัยตรงต5อความต+องการของกลุ5มเปPาหมาย โดยมี
การสํารวจความต+องการของนักศึกษาและกลุ5มเปPาหมายอย5างต5อเนื่องเพ่ือนําข+อมูลท่ีได+มาสรุป
วิเคราะห� ซ่ึงสอดคล+องกับของวิจิตรา  วิเศษ (2545) วิจัยเรื่องป)ญหาในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สายสามัญและความต+องการในการรับบริการของนักศึกษาศูนย�บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
อุบลรัตน� จังหวัดขอนแก5น  ผลการวิจัยด+านป)ญหาในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน โดยป)ญหาอันดับ
แรกของแต5ละด+าน ด+านสื่อแบบเรียนพบว5า สื่อหนังสือแบบเรียนไม5เพียงพอให+นักศึกษายืม และ
สอดคล+องกับผลการศึกษาของจุฬารัตน� เพ็ชรจันทึก (2541) ท่ีได+ศึกษาการบริหารศูนย�การเรียน
ชุมชนกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการท่ีได+รับรางวัลดีเด5นระดับจังหวัด เฉพาะ
กรณีศึกษาศูนย�การเรียนชุมชนตําบลหินโคน อําเภอจักราช จังหวัดนคราชสีมา พบว5าขาดวัสดุ
อุปกรณ� สื่อการเรียน ขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส5งผลให+การ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยยังไม5บรรลุวัตถุประสงค�ของศูนย�การเรียนชุมชน 
  ดังนั้น สื่อการสอน อุปกรณ�การเรียน ควรมีความสอดคล+องและทันสมัยเพียงพอต5อความ
ต+องการของกลุ5มเปPาหมายซ่ึงมีความสําคัญต5อการพัฒนาผู+เรียนให+มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค�ของกศน. 

 2. ด+านการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ พบว5ามีการจัดทํา Website กศน. ตําบล เพ่ือเผยแพร5ข+อมูล
เพ่ือการเรียนรู+ของชุมชนเฉลี่ยท่ีน+อยท่ีสุดเนื่องจาก กศน.ตําบลไม5มีระบบสัญญาณ Internet ในการจัดทํา 
Website  กศน.ตําบลและบุคลากร กศน.ตําบลบางรายไม5มีความรู+ในการจัดทํา Website  กศน.ตําบลทํา
ให+ขาดการรายงานมูลข5าวสาร งานประชาสัมพันธ�ของ กศน.ตําบลไม5เป6นป)จจุบัน ครูผู+ปฏิบัติหน+าท่ี กศน.
ตําบลต+องการให+หน5วยงานต+นสังกัดจัดอบรมให+ความรู+การจัดทํา Website ให+กับครูผู+ปฏิบัติงานเพ่ือการ
รายงานข+อมูลให+เป6นป)จจุบันและติดต้ังระบบสัญญาณ Internet ให+กับ กศน.ตําบลทุกตําบล สอดคล+อง
กับงานวิจัยของจัส Just,1999. กุลลิคสัน และคณะ (Gullickson and others. 1999) สามารถสรุปป)ญหา
ในด+านต5าง ๆได+ดังนี้ 1) ป)ญหาด+านบุคลากร เช5น จํานวนบุคลากรในการพัฒนาเว็บไซต�มีจํานวนไม5
เพียงพอบุคลากรไม5มีเวลาพัฒนาความรู+ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต� และบุคลากรต+องรับผิดชอบ
งานมากกว5า 1 อย5าง 2) ป)ญหาด+านเทคนิค เช5น มีรูปภาพมากและแฟPมข+อมูลมีขนาดใหญ5 ทําให+เข+าถึง
สารสนเทศได+ช+า การจัดทําเว็บไซต�ไม5มีมาตรฐานเนื่องจากต5างฝkายต5างรับผิดชอบในการทําเว็บไซต�ของ
ตนเอง 3) ป)ญหาด+านงบประมาณ เช5น ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาความรู+ความสามารถ
ของบุคลากร  
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ดังนั้น การจัดทํา Website กศน.ตําบล เพ่ือเผยแพร5ข+อมูลการเรียนรู+ของชุมชนนั้นหน5วยงาน
ต+นสังกัดควรมีการจัดสรรงบประมาณในการส5งเสริมให+บุคลากรมีความรู+ความสามารถในการทํา
Website และสนับสนุนงบประมาณในการติดต้ังระบบสัญญาณอินเตอร�เน็ตเพ่ือการเผยแพร5บริการ
ข+อมูลข5าวสาร งานประชาสัมพันธ�ของกศน.ให+เป6นป)จจุบันและมีประสิทธิภาพ 

3. ด+านการมีส5วนร5วม พบว5าชุมชนมีส5วนร5วมในการจัดหาบุคลากรช5วยปฏิบัติงาน กศน. 
ตําบลมีค5าเฉลี่ยน+อยท่ีสุดเนื่องจากชุมชนขาดผู+มีจิตอาสาฯในการเข+ามามีส5วนร5วมในการจัดกิจกรรม
ของ กศน.ตําบลเนื่องจาก กศน.ไม5มีงบประมาณในการจัดจ+าง ชุมชนภาคีเครือข5ายยังไม5เข+าใจบทบาท
ภารกิจงานของ กศน.และชุมชนไม5เห็นความสําคัญของงาน กศน.ตําบลทําให+การจัดกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนไม5ต5อเนื่องและไม5มีประสิทธิภาพ ครูผู+ปฏิบัติหน+าท่ี กศน.ตําบลควรมีการประสานงาน 
การประชาสัมพันธ�ร5วมกับผู+นําชุมชนภาคีเครือข5ายในการจัดหาผู+มีจิตอาสาฯช5วยพัฒนางาน กศน. 
และการมีส5วนร5วมกําหนดแผนการจัดกิจกรรม การนิเทศติดตามของกศน.อีกท้ังกศน.ต+นสังกัดควรมี
การสร+างความรู+ความเข+าใจเก่ียวกับบทบาทหน+าท่ีงานของ กศน.ให+กับชุมชนและภาคีเครือข5ายได+
รับทราบ สอดคล+องกับงานวิจัยของอิษยา พรมสามสี (2543) วิจัยเรื่องศึกษาสภาพป)ญหาและแนว
ทางการแก+ป)ญหาการดําเนินงานศูนย�การเรียนรู+ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ พบว5า ขาดความร5วมมือจาก
ชุมชนและองค�การบริหารส5วนตําบล สาเหตุมาจาก ชุมชนไม5เห็นความสําคัญของการศึกษา ขาดความ
ร5วมมือจากองค�การบริหารส5วนตําบล ชุมชนไม5เข+าใจบทบาท หน+าท่ีของศูนย�การเรียนชุมชน   

ดังนั้นการสร+างความรู+ความเข+าใจบทบาทภารกิจงาน กศน.ให+กับชุมชนมีความสําคัญท่ีจะทํา
ให+ชุมชนเห็นความสําคัญและการเข+ามามีส5วนร5วมการพัฒนางาน กศน.สู5ชุมชน 
  4. ด+านการติดตาม ประเมินผลและรายงาน พบว5า กศน.ตําบลมีแผนการนิเทศติดตามผลมี
ค5าเฉลี่ยน+อยท่ีสุดเนื่องจาก กศน.ตําบลไม5ได+ดําเนินการนิเทศติดตามงาน ตรงตามแผนท่ีได+กําหนดไว+ 
เครือข5ายไม5เข+าใจบทบาทหน+าท่ีภาระงานของ กศน. จึงทําให+เครือข5ายไม5เห็นความสําคัญของงาน 
กศน.ทําให+ กศน.ตําบลไม5ได+รับการพัฒนาอย5างต5อเนื่อง ครูผู+ปฏิบัติหน+าท่ี กศน.ตําบลควรมีการวาง
แผนการนิเทศติดตามร5วมกับเครือข5ายในการกําหนดแผนการนิเทศท่ีชัดเจนเสนอขออนุญาต
ดําเนินงานตามแผนจาก กศน.อําเภอ  เพ่ือการการนิเทศติดตามงานของ กศน.อย5างต5อเนื่องแล+วนํา
ผลไปปรับปรุงพัฒนางาน อีกท้ังมีการสร+างความรู+ความเข+าใจบทบาทหน+าท่ีงาน กศน.ให+กับเครือข5าย
ในการร5วมพัฒนางานของ กศน.ตําบลสอดคล+องกับผลการศึกษาของโสภณ พลสมบัติ (2551) ได+
ศึกษาการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน โรงเรียนบ+านภูดิน อําเภอปทุมรัตน�จังหวัดร+อยเอ็ด พบว5า 
สภาพก5อนการพัฒนา ไม5มีระบบ และข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจนแผนงานโครงการระบุ
วัตถุประสงค� และกิจกรรมการนิเทศไม5ชัดเจน เครื่องมือการนิเทศภายในไม5ได+มาตรฐาน และมีไม5ครบ 
ครูยังไม5มีความรู+ ความเข+าใจเรื่องการพัฒนาระบบนิเทศภายในการดําเนินการนิเทศไม5ต5อเนื่องและไม5
มีการสรุปรายงานผลการดําเนินการนิเทศ  
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  ดังนั้นการติดตาม ประเมินผลและรายงาน มีความสําคัญต5อการพัฒนางานให+มีประสิทธิภาพ  
กศน.จึงควรสร+างความรู+ความเข+าใจให+กับครูและเครือข5ายในการร5วมวางแผนชัดเจนและการมีส5วน
ร5วมในการพัฒนางาน กศน.อย5างต5อเนื่อง 
 โดยสรุปจากการศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตําบล จังหวัดลําปาง พบว5าข+อมูลท่ีได+จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ�มีความ
สอดคล+องกันทําให+ผู+วิจัยทราบถึงสภาพป)ญหาการดําเนินงานตลอดจนความต+องการในการพัฒนางาน
ของผู+ปฎิบัติหน+าท่ีของศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลในด+านการบริหาร
จัดการเรื่องสื่ออุปกรณ�การสอนท่ีไม5เพียงพอและไม5ทันสมัย  ป)ญหาการจัดทํา Website กศน. ตําบล 
เพ่ือการประชาสัมพันธ�เผยแพร5ข+อมูลข5าวสารเนื่องจากกศน.ตําบลไม5มีระบบสัญญาณInternet และ
ผู+ปฎิบัติหน+าท่ีของกศน.ตําบลบางรายไม5มีความรู+ในการทํา Website กศน. ตําบล  การมีส5วนร5วมของ
ชุมชนภาคีเครือข5ายยังไม5เข+าใจบทบาทภารกิจงานของ กศน.และชุมชนไม5เห็นความสําคัญของงาน 
กศน.ตําบลทําให+การจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนไม5ต5อเนื่องไม5มีประสิทธิภาพ และกศน.ตําบลไม5ได+
ดําเนินการนิเทศติดตามงาน ตรงตามแผนท่ีได+กําหนดไว+ทําให+เป6นป)ญหาในการพัฒนางานท่ีเป6น
ป)จจุบัน ดังนั้นผู+ปฎิบัติหน+าท่ีของกศน.ตําบลมีความต+องการให+หน5วยงานต+นสังกัดสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาสื่ออุปกรณ�ให+เพียงพอและทันสมัยตรงตามความต+องการของผู+เรียน อบรม
บุคลากรให+มีความรู+ในการจัดทําWebsite กศน. และผู+ปฎิบัติหน+าท่ีของศูนย�การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลควรสร+างความรู+ความเข+าใจของภาระบทบาทหน+าท่ีงานกศน.และควรมี
การวางแผนงานท่ีชัดเจน 

ข�อเสนอแนะ  
 ข+อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช+ 
   ข�อเสนอแนะสําหรับ กศน.ตําบล 

1.ด+านการบริหารจัดการกศน.ตําบลมีการสํารวจความต+องการสื่อ อุปกรณ�ของกลุ5มเปPาหมาย
แล+วรายงานให+ กศน.ต+นสังกัดเพ่ือการวางแผนจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนสื่อการสอน 
อุปกรณ�สํานักงานและอุปกรณ�การเรียนให+เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา กศน.แต5ละตําบล เพ่ือพัฒนา
สื่อการสอนให+สอดคล+อง ทันสมัยตรงต5อความต+องการของกลุ5มเปPาหมาย  

2.ด+านการจัดกิจกรรมการเรียนรู+  เพ่ือเผยแพร5ข+อมูลการเรียนรู+ของชุมชน กศน.ตําบลควรมี
การรายงานป)ญหาอุปสรรคและความต+องการท่ีจะพัฒนางานต5อหน5วยงานต+นสังกัดเพ่ือขอรับการ
จัดสรรงบประมาณในการส5งเสริมให+บุคลากรมีความรู+ความสามารถในการทําWebsite และสนับสนุน
งบประมาณในการติดต้ังระบบสัญญาณอินเตอร�เน็ตเพ่ือการเผยแพร5บริการข+อมูลข5าวสาร งาน
ประชาสัมพันธ�ของ กศน.ให+เป6นป)จจุบันและมีประสิทธิภาพ 
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 3.ด+านการมีส5วนร5วม  กศน.ตําบลควรมีการประสานงานกับชุมชนเครือข5ายอย5างต5อเนื่อง
เพ่ือสร+างความเข+าใจในและทําให+ชุมชนเห็นความสําคัญของบทบทหน+าท่ีภาระงาน กศน. ในการเข+ามี
ส5วนร5วมในการพัฒนางาน กศน.สู5ชุมชน 

4.ด+านการติดตาม ประเมินผลและรายงาน  กศน.ตําบลควรทําความเข+าใจในการจัดทํา
แผนการนิเทศติดตามและปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดพร+อมท้ังสร+างความรู+ความเข+าใจให+กับภาคี
เครือข5ายในการร5วมพัฒนางาน กศน.อย5างต5อเนื่อง 
   ข�อเสนอในการทําวิจัยครั้งต%อไป 
  1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง ป)จจัยท่ีส5งผลต5อการดําเนินงานตามมาตรฐาน กศน.ตําบล ใน
จังหวัดลําปาง 
   2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการมีส5วนร5วมของชุมชนกับงาน กศน.ตําบล ในจังหวัด
ลําปาง 
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